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Smoleƒsk, 10 kwietnia 2010 r.
Prezydent RP Lech KACZY¡SKI
˚ona Prezydenta RP Maria KACZY¡SKA
DELEGACJA OFICJALNA
Ryszard KACZOROWSKI b. Prezydent RP
na Uchodêstwie
W∏adys∏aw STASIAK Szef Kancelarii
Prezydenta RP
Aleksander SZCZYG¸O Szef Biura
Bezpieczeƒstwa Narodowego
Pawe∏ WYPYCH Sekretarz Stanu w Kancelarii
Prezydenta RP
Mariusz HANDZLIK Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta RP
Andrzej KREMER Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Stanis∏aw KOMOROWSKI Podsekretarz Stanu
w MON
Tomasz MERTA Podsekretarz Stanu w MKiDN
Gen. Franciszek GÑGOR Szef Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego
Andrzej PRZEWOèNIK Sekretarz ROPWiM
Maciej P¸A˚Y¡SKI Prezes Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska”
Mariusz KAZANA Dyrektor Protoko∏u
Dyplomatycznego MSZ
POS¸OWIE NA SEJM RP
Krzysztof PUTRA Wicemarsza∏ek Sejmu RP
Jerzy SZMAJDZI¡SKI Wicemarsza∏ek Sejmu RP
Leszek DEPTU¸A
Grzegorz DOLNIAK
Gra˝yna G¢SICKA
Przemys∏aw GOSIEWSKI
Sebastian KARPINIUK
Izabela JARUGA-NOWACKA
Zbigniew WASSERMANN
Aleksandra NATALLI-ÂWIAT
Arkadiusz RYBICKI
Jolanta SZYMANEK-DERESZ
Wies∏aw WODA
Edward WOJTAS
SENATOROWIE RP
Krystyna BOCHENEK Wicemarsza∏ek Senatu RP
Janina FETLI¡SKA
Stanis∏aw ZAJÑC
OSOBY TOWARZYSZÑCE
Janusz KOCHANOWSKI Rzecznik Praw
Obywatelskich
S∏awomir SKRZYPEK Prezes Narodowego
Banku Polskiego
Janusz KURTYKA Prezes Instytutu Pami´ci
Narodowej

Janusz KRUPSKI Kierownik Urz´du do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych
Anna WALENTYNOWICZ Dzia∏aczka Wolnych
Zwiàzków Zawodowych
Piotr NUROWSKI Prezes PKOl
Joanna AGACKA-INDECKA
PP∏k. Zbigniew D¢BSKI
Katarzyna DORACZY¡SKA
Aleksander FEDOROWICZ
Ks. pra∏at Roman INDRZEJCZYK
Dariusz JANKOWSKI
Gen. bryg. Stanis∏aw KOMORNICKI
Wojciech LUBI¡SKI
Barbara MAMI¡SKA
Janina NATUSIEWICZ-MIRER
Ks. Ryszard RUMIANEK
Izabela TOMASZEWSKA
Janusz ZAKRZE¡SKI
PRZEDSTAWICIELE KOÂCIO¸ÓW
I WYZNA¡ RELIGIJNYCH
Ks. Bp. gen. dyw. Tadeusz P¸OSKI Ordynariusz
Polowy Wojska Polskiego
Abp gen. bryg. Miron CHODAKOWSKI
Prawos∏awny Ordynariusz Wojska Polskiego
Ks. p∏k Adam PILCH Ewangelickie
Duszpasterstwo Polowe
Ks. pp∏k Jan OSI¡SKI Ordynariat Polowy
Wojska Polskiego
PRZEDSTAWICIELE RODZIN KATY¡SKICH
I INNYCH STOWARZYSZE¡
Edward DUCHNOWSKI Sekretarz Generalny
Zwiàzku Sybiraków
Ks. pra∏at Bronis∏aw GOSTOMSKI
Ks. Józef JONIEC Prezes Stowarzyszenia
Parafiada
Ks. Zdzis∏aw KRÓL Kapelan Warszawskiej
Rodziny Katyƒskiej 1987–2007
Ks. Andrzej KWAÂNIK Kapelan Federacji
Rodzin Katyƒskich
Tadeusz LUTOBORSKI
Bo˝ena ¸OJEK-MAMONTOWICZ Prezes Polskiej
Fundacji Katyƒskiej
Stefan MELAK Prezes
Komitetu Katyƒskiego
Stanis∏aw MIKKE
Wiceprzewodniczàcy
ROPWiM
Bronis∏awa ORAWIEC-LOFFLER
Katarzyna PISKORSKA
Andrzej SARIUSZ-SKÑPSKI
Prezes Federacji Rodzin
Katyƒskich

Wojciech SEWERYN
Leszek SOLSKI
Teresa WALEWSKA-PRZYJA¸KOWSKA
Fundacja „Golgota Wschodu”
Gabriela ZYCH
Ewa BÑKOWSKA
Anna Maria BOROWSKA
Bartosz BOROWSKI
Czes∏aw CYWI¡SKI Prezes Âwiatowego
Zwiàzku ˚o∏nierzy AK
PRZEDSTAWICIELE SI¸ ZBROJNYCH RP
Gen. broni Bronis∏aw KWIATKOWSKI
Dowódca Operacyjny Si∏ Zbrojnych RP
Gen. broni pil. Andrzej B¸ASIK Dowódca Si∏
Powietrznych RP
Gen. dyw. Tadeusz BUK Dowódca Wojsk
Làdowych RP
Gen. dyw. W∏odzimierz POTASI¡SKI Dowódca
Wojsk Specjalnych RP
Wiceadmira∏ Andrzej KARWETA Dowódca
Marynarki Wojennej RP
Gen. bryg. Kazimierz GILARSKI Dowódca
Garnizonu Warszawa
FUNKCJONARIUSZE BIURA OCHRONY RZÑDU
Jaros∏aw FLORCZAK
Artur FRANCUZ
Pawe∏ JANECZEK
Pawe∏ KRAJEWSKI
Piotr NOSEK
Jacek SURÓWKA
Marek ULERYK
Dariusz MICHA¸OWSKI
Agnieszka POGRÓDKA-W¢C¸AWEK
ZA¸OGA SAMOLOTU
Kpt. Arkadiusz PROTASIUK
Mjr Robert GRZYWNA
Por. Artur ZI¢TEK
Chor. Andrzej MICHALAK
Barbara MACIEJCZYK
Natalia JANUSZKO
Justyna MONIUSZKO
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WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE
Katastrofa samolotu z polskà delegacjà na ob chody 70. rocznicy Mordu Katyƒskiego wstrzàsn´∏a
ca∏à Polskà. To wielka strata w wymiarze politycznym i spo∏ecznym. Niestety w morzu prasowych do niesieƒ i spekulacji, nie zawsze pami´ta si´ o tym,
˝e jednak przede wszystkim to strata w wymiarze
osobistym. Patrzymy na list´ ofiar, odnajdujàc
na niej nazwiska znane z pierwszych stron gazet.
A przecie˝ mówimy o konkretnych ludziach, jeszcze
tak niedawno b´dàcych wÊród nas. I nawet nie zda jemy sobie jak blisko nas niektórzy z nich byli...

Kasia Doraczyƒska, o której b´d´ pisa∏
Kasia, bo w mojej pami´ci zawsze b´dzie si´ kojarzyç z ma∏à
zuchenkà, a potem harcerkà
22 szczepu „Watra” z Grochowa,
którego wówczas by∏em szczepowym. Zawsze weso∏a i uÊmiechni´ta, z ma∏ej harcerki wyros∏a na
dru˝ynowà, podharcmistrzyni´,
cz∏onka Zarzàdu Okr´gu Mazowieckiego ZHR. W pracy spo∏ecznej zaanga˝owa∏a si´ w samorzàd, zosta∏a radnà
Dzielnicy Praga Po∏udnie. Ostatnio podj´∏a tak˝e prac´
w Kancelarii Prezydenta RP i stàd znalaz∏a si´ w sk∏adzie polskiej delegacji, lecàcej do Katynia.
Pami´tam jak bardzo si´ ucieszy∏em kilka lat temu,
˝e przeprowadza si´ do Weso∏ej, na osiedle Zielona.
Kilka razy si´ spotykaliÊmy przy ró˝nych okazjach, rozmawialiÊmy jak to fajnie po latach b´dzie znów podjàç
bliskà wspó∏prac´, tym razem sàsiedzkà. Niestety, ciàg∏a praca, obowiàzki, wa˝niejsze sprawy i ciàg∏e odk∏adanie tego na przysz∏oÊç. Na przysz∏oÊç, która ju˝ nie
nadejdzie... Nie b´dziemy mieç okazji powspominaç
Kasia (w Êrodku)
z harcerkami
22 WDH-ek
„Jaworzyna”

Mój Pastor Adam
„W katastrofie samolotu w Smoleƒsku
zginà∏ ks. p∏k Adam
Pilch, pe∏niàcy obowiàzki ewangelickiego
Naczelnego Kapelana Wojskowego” – taki
suchy komunikat ukaza∏ si´ na stronie internetowej luteranie.pl.
To by∏ mój proboszcz. Mia∏ 45 lat.
Pozostawi∏ ˝on´ Korneli´ i córk´ Emm´.
Polecia∏ samolotem
prezydenckim, gdy˝ pe∏ni∏ obowiàzki Naczelnego
Kapelana Ewangelickiego. Od 17 lat zwiàzany z mojà parafià ewangelickà Wniebowstàpienia Paƒskiego
w Warszawie, przy ul. Pu∏awskiej 2. By∏ tak˝e wiel-

z nià radosnych przygód z czasów beztroskiej m∏odoÊci,
nie b´dziemy mogli wspominaç starych znajomych.
Nie b´dziemy te˝ snuç wspólnych planów i rozwa˝aƒ,
co by tu jeszcze zrobiç dla sàsiadów, znajomych...
Kasi ju˝ wÊród nas nie ma. Zostali jednak z nami
jej bliscy – kochany Krzysztof i malutka, 4-letnia
Hania. Pogrà˝eni w bólu i stracie wielokroç wi´kszej. W bólu, którego nie da si´ ukoiç. Bàdêmy z nimi w tych trudnych chwilach, wspierajmy ich naszà
modlitwà. Niech czujà ˝e mieszkajà wÊród przyjació∏, ˝e choç Kasi ju˝ wÊród nas nie ma, to ca∏y czas
b´dzie ˝y∏a w naszej pami´ci.

Pawe∏ (z przodu) na Zjeêdzie ZHR w 1995 r.

Pawe∏ Wypych nie by∏ wprawdzie mieszkaƒcem Weso∏ej, lecz w takim
momencie trudno by∏oby o nim
nie wspomnieç. Zaledwie rok
m∏odszy ode mnie, prowadzi∏
swojà dru˝yn´ po sàsiedzku,
na osiedlu Przyczó∏ek Grochowski. Razem dzia∏aliÊmy w Êrodowisku niezale˝nego harcerstwa,
razem walczyliÊmy o powrót
tradycyjnych, przedwojennych
idea∏ów. KiedyÊ przypadkiem zgadaliÊmy si´ o wyjeêdzie na sylwestra w góry, Pawe∏ zapyta∏ czy móg∏by
z kadrà swojego Êrodowiska pojechaç z nami. To by∏
poczàtek naszej bliskiej, osobistej znajomoÊci. Razem
przedeptaliÊmy wiele kilometrów górskich szlaków,
przeÊpiewaliÊmy niejeden wieczór i nieraz z jednego
kot∏a jedliÊmy przypalonà konserw´. Kiedy w harcerstwie obejmowa∏em kolejne funkcje Pawe∏ zawsze by∏
ko∏o mnie, jako mój zast´pca o potem nast´pca na
funkcji Komendanta Mazowieckiej Choràgwi Harcerzy.
Zawsze pogodny, dowcipny, pe∏en zapa∏u, dodawa∏ si∏
i wspiera∏ w pracy. A kiedy tylko by∏a potrzeba, jako
doskona∏y organizator sam bra∏ si´ do pracy. Tak by∏o
np. w czasie Âwiatowego Zlotu M∏odzie˝y w Cz´stochowie w 1991 roku. Pawe∏ pojecha∏ tam jako Komendant reprezentacji naszej choràgwi. W dniu Mszy odprawianej przez Ojca Âwi´tego, okaza∏o si´, ˝e wyznaczony Komendant Bia∏ej S∏u˝by (harcerskie s∏u˝by
medyczne i porzàdkowe) rozchorowa∏ si´ i w∏aÊciwie
niewiele by∏o przygotowane. Z sobie w∏aÊciwà determinacjà przejà∏ jego obowiàzki i praktycznie na bie˝àco, cz´sto improwizujàc, na miejscu zbudowa∏ struktur´ dowodzenia i skoordynowa∏ dzia∏anie kilku tysi´cy zaanga˝owanych w tà s∏u˝b´ harcerzy.
Pawe∏ doÊç szybko swojà s∏u˝b´ harcerskà przeniós∏ na grunt samorzàdowy. Zosta∏ radnym dzielnicy Praga Po∏udnie, potem Warszawy. Wy∏àcznie
kim zwolennikiem ekumenizmu – od 20 lat wspó∏organizowa∏ comiesi´czne ekumeniczne nabo˝eƒstwa w Warszawie.
Piszàc to krótkie wspomnienie znalaz∏am te˝ informacj´, ˝e by∏ cz∏onkiem Kapitu∏y Orderu UÊmiechu, a tak˝e ˝e zosta∏ odznaczony z∏otym medalem
Alberta Schweitzera, nadanym przez Âwiatowà Akademi´ Medycyny w uznaniu za: „postaw´ humanitarnà i dzia∏alnoÊç wskazujàcà drog´ rozwoju ku
cz∏owieczeƒstwu”.
PoznaliÊmy si´ w 1992 roku, gdy przez kilka
miesi´cy pracowa∏am w kancelarii parafii Âw.
Trójcy przy Placu Ma∏achowskiego w Warszawie.
By∏ m∏odym ksi´dzem, mieszka∏ z ˝onà w kamienicy nale˝àcej do parafii, tu˝ obok koÊcio∏a. WidywaliÊmy si´ codziennie, czasem nawet wyg∏upialiÊmy si´ – by∏ moim rówieÊnikiem i Êwietnie si´
rozumieliÊmy.
A potem ja zmieni∏am prac´ i nasze drogi si´ rozesz∏y. Jak˝e si´ ucieszy∏am gdy zawita∏ do mojej
parafii jako proboszcz!

dzi´ki kompetencji, sumiennoÊci i pracowitoÊci
zdobywa∏ kolejne szczeble kariery zawodowej.
Zosta∏ dyrektorem Biura Polityki Spo∏ecznej m.st.
Warszawy, potem by∏ Wiceministrem Pracy i Polityki Spo∏ecznej, Prezesem ZUS a ostatnio zosta∏ ministrem-rzecznikiem prasowym Prezydenta RP.
Choç z up∏ywem czasu nasze kontakty sta∏y si´ sporadyczne, to zawsze zachowa∏, cechujàcà go zresztà
wobec wszystkich ludzi, niesamowità ˝yczliwoÊç. KiedyÊ zdarzy∏o mi si´ nie rozmawiaç z nim ponad 2 lata.
Pojawi∏a si´ jakaÊ sprawa zwiàzana z OPS-em w naszej
Dzielnicy. Odebra∏ mój telefon serdecznie, jak od bliskiego znajomego, nastawiony na skutecznà i szybkà
pomoc. MyÊl´, ˝e nie by∏em w tym wyjàtkiem, po prostu taki by∏ Pawe∏ – otwarty, nastawiony na pomoc ludziom, pogodny i ˝yczliwy. Nie by∏o w nim nawet cienia, cechujàcego wielu polityków dystansu.
Ta tragedia, w niewyobra˝alny sposób dotkn´∏a
jego rodziców. KilkanaÊcie lat temu w wypadku samochodowym zgin´∏a siostra, teraz zabrak∏o i jego... Pozostawi∏ kochajàcà ˝on´ Gosi´, którà pozna∏
w harcerstwie, oraz dwójk´ dzieci: 8-letnià Zuzi´
oraz 4-letniego Krzysia.
Po tej katastrofie, wielu ludzi czuje pustk´. Moja
pustka jest tym wi´ksza, ˝e wraz z Kasià i Paw∏em straci∏em jakby cz´Êç swojej m∏odoÊci. Tej najpi´kniejszej, bo beztroskiej, pe∏nej zapa∏u, czasem naiwnego,
ale szczerego idealizmu. Zostanà co prawda szcz´Êliwe wspomnienia wspólnych prze˝yç, przygód czy
wspólnej s∏u˝by. Jednak na zawsze ju˝ pozostanie
na nich cieƒ, ˝e sà ju˝ zamkni´tà przesz∏oÊcià.
Marcin J´drzejewski
W trudnych dla mnie chwilach mog∏am liczyç
na jego pomoc, wsparcie. Tak˝e podczas choroby
i po Êmierci mojego taty w ubieg∏ym roku. To Adam
odprawia∏ nabo˝eƒstwo ˝a∏obne podczas uroczystoÊci pogrzebowych.
By∏ cz∏owiekiem màdrym i kocha∏ ludzi. Ostatni
raz widzieliÊmy si´ w Niedziel´ Wielkanocnà. Jak
zawsze sta∏ po nabo˝eƒstwie w drzwiach koÊcio∏a
Êciskajàc r´k´ wszystkim parafianom. Z∏o˝yliÊmy
sobie ˝yczenia Êwiàteczne. UÊcisk d∏oni, uÊmiech.
Pozostanie w moim sercu na zawsze.
Fragment ostatniej modlitwy, którà napisa∏
na uroczystoÊci w Katyniu: „Jedynie w Tobie Panie
jest nasza nadzieja, a Ty pocieszasz nas we wszelkich utrapieniach naszych i wyprowadzasz z najtrudniejszych doÊwiadczeƒ ˝ycia, z cierpienia
i bólu. Dlatego wo∏amy do Ciebie Panie, wys∏uchaj nas przez Jezusa Chrystusa Zmartwychwsta∏ego. Amen”.
Magdalena J´drzejewska
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Z prac Rady Dzielnicy
Marcowa sesja Rady
Dzielnicy zosta∏a opisana w poprzednim
numerze „WS”, zaÊ
kwietniowa jest zaplanowana dopiero na 29
kwietnia. Odb´dzie si´
jak zwykle o godz. 14.00
w budynku Urz´du Dzielnicy, a jej program b´dzie dost´pny na 7 dni wczeÊniej
w internecie. Ju˝ teraz wszystkich zainteresowanych na nià zapraszam.
ZaÊ co do prac Rady, to radni nie mieli tylko przerwy Êwiàtecznej, bo tak naprawd´ wi´kszoÊç naszej pracy to prace

Dy˝ury radnych

w komisjach i spotkania z mieszkaƒcami
na dy˝urach. Wi´kszoÊç radnych dy˝uruje w sali Rady w Urz´dzie Dzielnicy
w poniedzia∏ki od 17.00–18.00. Radni ze
Stowarzyszenia Sàsiedzkiego (w tym ja)
majà swoje dy˝ury w sali Stowarzyszenia, która jest na I p. budynku OSP Stara Mi∏osna. Serdecznie zapraszam
wszystkich majàcych pytania bàdê problemy na spotkania z nami. JeÊli ktoÊ
woli kontakt mailowy to podaj´ swój adres poczty: marcin@jproperty.pl.
Radny Dzielnicy
Marcin J´drzejewski

Za∏atw spraw´ w urz´dzie...

Z∏ó˝ PIT w swoim Urz´dzie Dzielnicy
Burmistrz Dzielnicy Weso∏a informuje, ˝e we wspó∏pracy z Urz´dem Skarbowym Warszawa–Wawer ustalone zosta∏y
daty dy˝urów pe∏nionych przez pracownika Urz´du Skarbowego w siedzibie
Urz´du Dzielnicy Weso∏a w celu u∏atwienia mieszkaƒcom z∏o˝enia deklaracji rocznych PIT.
Pracownik Urz´du Skarbowego pe∏niç b´dzie dy˝ur we wtorek 27 kwietnia
2010 r. w godzinach 10.00–15.00 w siedzibie Urz´du Dzielnicy Weso∏a przy
ulicy 1. Praskiego Pu∏ku 33, Sala Obs∏ugi Mieszkaƒców – stanowisko nr 4.
W ramach dy˝uru przyjmowane b´dà
za potwierdzeniem odbioru deklaracje
PIT i NIP oraz udzielane informacje
dotyczàce zasad rozliczania podatku
oraz wype∏niania deklaracji rocznych.
Do dyspozycji mieszkaƒców wy∏o˝one zosta∏y formularze PIT, NIP oraz
broszury informacyjne.
Dodatkowych informacji dotyczàcych
rozliczeƒ rocznych udzielajà pracownicy Urz´du Skarbowego Warszawa–Wawer pod numerami telefonów:
• 22 509 41 35 – dla osób, które nie prowadzà dzia∏alnoÊci gospodarczej,

• 22 509 41 30 – dla osób, które prowadzà dzia∏alnoÊç gospodarczà,
• 22 509 41 28 – w sprawach dotyczàcych deklaracji NIP.
Burmistrz Dzielnicy Weso∏a
(-) Edward K∏os

Wydzia∏ Obs∏ugi Mieszkaƒców dla Dzielnicy Weso∏a informuje, ˝e istnieje mo˝liwoÊç
przesy∏ania interesantom za
pomocà poczty e-mail druków
wniosków oraz kart informacyjnych.
W powy˝szej sprawie prosimy
o kontakt pod numerem telefonu 22 773 60 00 lub e-mailem:
wom@wesola.waw.pl.
Druki wniosków oraz karty
informacyjne mo˝na pobraç
tak˝e bezpoÊrednio ze strony
internetowej m. st. Warszawy:
www.um.warszawa.pl, zak∏adka e-WOM Alfabetyczny wykaz
spraw.

Naszej kole˝ance Ani Lato sk∏adamy najszczersze wyrazy wspó∏czucia z powodu Êmierci Taty. Aniu, w tych smutnych dniach jesteÊmy
ca∏ym sercem z Tobà i wszystkimi Twoimi bliskimi. ¸àczymy si´ z Tobà w ˝alu i bólu
Przyjaciele ze Stowarzyszenia Sàsiedzkiego

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

Podaruj 1%
Stowarzyszeniu
Sàsiedzkiemu
Witam serdecznie,
10 kwietnia 2010 roku zosta∏am ponownie
wybrana na Prezesa
Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna. Przede mnà
dwuletnia kadencja
i zaszczytna rola lidera organizacji pozarzàdowej. Nasze stowarzyszenie
wkroczy∏o w jedenasty rok swojej dzia∏alnoÊci na naszym Osiedlu. Stara Mi∏osna rozwija si´ nadzwyczaj dynamicznie, Stowarzyszenie Sàsiedzkie nie mo˝e pozostaç w tyle. Wspólnie z wybranym podczas Walnego zebrania Zarzàdem w s k ∏ a d z i e ( k o l e j n o Ê ç a l f a b e tyczna): Joanna Januszewska-MiÊków,
Magdalena J´drzejewska, Piotr Kozio∏,
Barbara Krzewska, Piotr Krzewski,
Anna Lato, Anna Paw∏owska-Pojawa,
b´dziemy sprawnie kontynuowaç dzia∏alnoÊç Stowarzyszenia. Nie zabraknie
wi´c w 2010 roku imprez, które cenicie
sobie Paƒstwo najbardziej, czyli wyjazdów turystycznych, oraz licznych wydarzeƒ sportowych i kulturalnych.
Korzystajàc z mo˝liwoÊci, ostatniej
przed terminem sk∏adania PIT-ów za
rok 2009, oÊmielam si´ prosiç Paƒstwa
o przekazanie 1% wypracowanego przez
Was podatku na cele statutowe Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna,
które wpisane jest w KRS pod numerem:
0000216303. Dzi´ki Paƒstwa hojnoÊci
mamy dodatkowe wsparcie finansowe
naszej organizacji, która nie prowadzi
˝adnej dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Z pozdrowieniami
Prezes Stowarzyszenia Sàsiedzkiego
Stara Mi∏osna
Izabela Antosiewicz
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Fakty i mity o „Cyraneczce”
W zwiàzku z pojawiajàcymi si´ nieprawdziwymi informacjami dotyczàcymi nieuzasadnionego nie udzielenia przez Miasto Sto∏eczne
Warszawa zgody na zatwierdzenie projektu budowlanego i nie udzielenia pozwolenia na modernizacj´ i rozbudow´ oczyszczalni Êcieków „Cyraneczka” wyjaÊniam co nast´puje:
Mi´dzyresortowy Pracowniczy Zespó∏ Budowy
Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych Spó∏ka z o.o. b´dàc inwestorem budowy „Cyraneczki”, zawar∏ w latach 1994–1997 porozumienia
(umowy) z Zarzàdem ówczesnego Miasta Weso∏a dotyczàce dalszego prowadzenia inwestycji
przy udziale Êrodków z bud˝etu paƒstwa w kwocie 4.500.000,- z∏ oraz Êrodków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej (WFOÂiGW) w kwocie 1.200.000,- z∏.
Zgodnie z zawartymi porozumieniami Miasto zobowiàza∏o si´ pokryç koszty inwestycji ww. Êrodkami, a Spó∏ka zobowiàza∏a si´ do nieodp∏atnego
przekazania Miastu wybudowanej oczyszczalni

Êcieków wraz z przynale˝nym terenem – jako
mienie komunalne. Miasto wywiàza∏o si´ w ca∏oÊci z zawartych porozumieƒ, natomiast Spó∏ka nigdy nie przekaza∏a wybudowanej oczyszczalni
Êcieków do struktur samorzàdowych, pomimo
wielokrotnych wniosków i zaleceƒ kierowanych
do Spó∏ki w tej sprawie.
W zwiàzku z przed∏u˝ajàcym si´ uchylaniem
przez Spó∏k´ od przekazania oczyszczalni Êcieków „Cyraneczka”, oraz zwiàzanym z tym utrudnieniem w realizowaniu przez samorzàd obowiàzku ustawowego, zbiorowego odprowadzania Êcieków od mieszkaƒców, Miasto Sto∏eczne
Warszawa oraz Skarb Paƒstwa wystàpi∏y na drog´ sàdowà wnoszàc w dniu 5. grudnia 2008 roku o nakazanie Spó∏ce wydania opisanej nieruchomoÊci na rzecz Skarbu Paƒstwa – Prezydenta Miasta Sto∏ecznego Warszawy.
Nie czekajàc na rozstrzygni´cie sàdowe w powy˝szej sprawie Spó∏ka z∏o˝y∏a wniosek do Wydzia∏u Architektury i Budownictwa Urz´du m. st.
Warszawy o wydanie pozwolenia na „przebudow´ i rozbudow´ istniejàcej oczyszczalni Êcieków
komunalnych Cyraneczka”. Majàc na uwadze, ˝e
nieruchomoÊç której dotyczy wniosek na przebu-

M∏odzie˝owa Rada Dzielnicy
Zbli˝ajà si´ coraz cieplejsze dni, egzaminy gimnazjalne i matury, a tak˝e zakoƒczenie roku szkolnego i, w koƒcu, wakacje! Mimo to M∏odzie˝owa Rada nie
pró˝nuje. W ostatnim miesiàcu w szko∏ach naszej dzielnicy przeprowadziliÊmy
wybory uzupe∏niajàce by zasiliç rad´ nowymi ludêmi ze Êwie˝ymi pomys∏ami!
Mamy nadziej´, ˝e praca nowych radnych b´dzie owocna i widoczna w Weso∏ej! W tym roku mamy te˝ zamiar pojawiç si´ na Pikniku Weso∏a, a tak˝e na innych imprezach, które odb´dà si´ w naszej dzielnicy. Ostatni miesiàc poÊwi´ciliÊmy na trudy reorganizacji rady w zwiàzku z wy˝ej wspomnianymi wyborami, ale

uda∏o nam si´ uczestniczyç w przeglàdzie
amatorskich filmów krótkometra˝owych
przeprowadzonym w Gimnazjum nr 120
przy ul. Armii Krajowej, jako cz´Êç jury.
Chwilowe problemy przechodzi akcja
„Korki” z powodu trudnoÊci zwiàzanych
ze znalezieniem odpowiednich pojemników na korki, jednak apelujemy o nie wyrzucanie zgromadzonych „zapasów”, poniewa˝ trwajà prace na reaktywacjà akcji.
M∏odzie˝owa Rada Warszawy równie˝
nie pró˝nuje – na ostatnich sesjach prowadzone by∏y dalsze dyskusje m.in.
w sprawie apelu do dyrektorów szkó∏
o udost´pnienie uczniom bezprzewodowego internetu Wi-Fi, projektu rewitali-

Parafia Êw. Hieronima w Starej Mi∏oÊnie (ul. Rumiankowa 2/4) organizuje
Parafialnà Pielgrzymk´ do Turcji „Âladami Êw. Paw∏a Aposto∏a”
w dniach 4.10–18.10.2010. Szczegó∏owe informacje na stronie internetowej naszej parafii (www.swhieronim.waw.pl) oraz na folderze, który jest
wy∏o˝ony na stoliku przy wejÊciu do kaplicy.
Ch´tnych na t´ pielgrzymk´ prosimy o kontakt z Ks. Stanis∏awem
Popisem – Proboszczem parafii r. Êw. Hieronima w Starej Mi∏oÊnie
– (tel. 22 773-26-07) po Mszach Êwi´tych w zakrystii, w czasie pracy kancelarii parafialnej lub pocztà elektronicznà: parafia@swhieronim.waw.pl.
Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania!
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dow´ i rozbudow´ jest przedmiotem sporu sàdowego, w celu zabezpieczenia interesu prawnego
powoda, Miasto Sto∏eczne Warszawa wnios∏o
o udzielenie zabezpieczenia poprzez zakazanie
pozwanej Spó∏ce dysponowania nieruchomoÊcià
na cele budowlane do czasu uprawomocnienia
si´ wyroku w niniejszej sprawie. W konsekwencji
tego dzia∏ania Prezydent m.st. Warszawy postanowi∏ w dniu 22.02.2010 roku zawiesiç post´powanie w sprawie przebudowy i rozbudowy
do czasu rozstrzygni´cia sporu sàdowego.
Na potwierdzenie s∏usznoÊci post´powania
Prezydenta m.st. Warszawy, w dniu 1 marca
2010 roku Sàd Okr´gowy Warszawa–Praga
II Wydzia∏ Cywilny uzna∏, ˝e interes prawny powoda w uzyskaniu zabezpieczenia na spornej
nieruchomoÊci zosta∏ wykazany i wyda∏ postanowienie zakazujàce Spó∏ce dysponowania tà
nieruchomoÊcià na cele budowlane do czasu
prawomocnego rozstrzygni´cia sporu. Tym samym nale˝y wi´c uznaç, ˝e zawieszenie post´powania w sprawie wydania Spó∏ce pozwolenia
na modernizacj´ i rozbudow´ oczyszczalni Êcieków „Cyraneczka” jest ca∏kowicie uzasadnione.
Zast´pca Burmistrza
Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy
Krzysztof Kacprzak

zacji starej skoczni na Mokotowie, a tak˝e stworzenia w dzielnicach Êcianek
do artystycznego graffiti! O dalszych pracach b´dziemy Was informowaç w nast´pnym numerze, a tak˝e postaramy si´
by ich efekty by∏y dla was widoczne go∏ym okiem! Jak zwykle czekamy na wasze
pomys∏y dotyczàce naszej pracy i tego co
moglibyÊmy dla Was zrobiç!
Marek Jadczak
Karolina Zadworna

OG¸OSZENIE
Naczelnik Urz´du Skarbowego
Warszawa-Wawer zaprasza na

„Dzieƒ otwarty”
do siedziby Urz´du Skarbowego przy ul. Mycielskiego 21
w dniu 24 kwietnia 2010 r.
w godz. 9.00–13.00
Naczelnik Urz´du Skarbowego
Warszawa Wawer informuje
o wyd∏u˝onych godzinach pracy w ostatnim tygodniu kwietnia (26–30 kwietnia). W tych
dniach urzàd b´dzie czynny
w godzinach: 8.00–18.00.
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Zmienne losy Zrzeszenia...
Zrzeszenie
W∏aÊcicieli
Mieszkaƒ i Domów Jednorodzinnych w Starej Mi∏oÊnie,
zwane w skrócie Zrzeszeniem, to organizacja spo∏eczna skupiajàca by∏ych cz∏onków Zespo∏u (tej naszej niby-spó∏dzielni, która rozpocz´∏a
budow´ Osiedla). Zosta∏o powo∏ane, aby reprezentowaç interesy by∏ych cz∏onków Zespo∏u wobec tzw. Spó∏ki Ziemskiej, czyli
podmiotu prawa handlowego, które za pieniàdze
cz∏onków Zespo∏u i na ich rzecz wykupi∏o wszystkie grunty pod budow´ Osiedla i jego infrastruktury.
Poniewa˝ çwierç wieku temu ma∏o kto dba∏
o formalnoÊci, ten olbrzymi majàtek zosta∏ powierzony Spó∏ce Ziemskiej bez nale˝ytych zabezpieczeƒ. W∏aÊciwie jedynym zabezpieczeniem by∏
honor i uczciwoÊç jej wspólników. Wspólnicy si´
zmieniali, wi´kszoÊç majàtku wróci∏a do cz∏onków
Zespo∏u w postaci dzia∏ek pod domami i blokami,
ale spora cz´Êç jeszcze pozosta∏a. I tu zacz´∏y si´
schody, bo jak to czasem w ˝yciu bywa, potrzeba
by∏o a˝ powo∏ania Zrzeszenia, które ten majàtek,

w imieniu cz∏onków Zespo∏u, ma odzyskaç. Po kilku latach rozmów i braku post´pu, dwa lata temu
prezesem Zrzeszenia zosta∏ Tadeusz Opieka.
Zmieni∏ ca∏kowicie taktyk´ dzia∏ania, wszczà∏
(z ró˝nym nota bene skutkiem) kilka spraw sàdowych no i nadepnà∏ paru osobom na odciski...
Rok temu, na Walnym Zebraniu Cz∏onków Zrzeszenia, zawiàza∏a si´ dosyç egzotyczna koalicja
wszystkich, którym T. Opieka przeszkadza∏ w ich
wi´kszych i mniejszych interesach, a tak˝e sporej
grupy nieÊwiadomych osób, którym wmówiono,
˝e T. Opieka jest z∏em ostatecznym. Pisa∏em wówczas, jak to niespodziewanie „wróci∏o stare”, gdy˝
w∏adze Zrzeszenia zosta∏y przej´te przez za∏o˝ycieli Zespo∏u, a obrany przez T. Opiek´ kierunek
zosta∏ ca∏kowicie zarzucony.
Gdyby to tylko na tym si´ skoƒczy∏o... Kolejne
decyzje nowych w∏adz nie tylko nie posuwa∏y
spraw w zakresie odzyskiwania kontroli nad majàtkiem powierzonym Spó∏ce Ziemskiej, ale wr´cz
prowadzi∏y wprost do likwidacji Zrzeszenia. Nie
jest moim celem analizowanie osiàgni´ç tych˝e
w∏adz. Istotà sprawy jest to, ˝e w ciàgu roku sympatie w Zrzeszeniu przesz∏y kolejnà metamorfoz´.

... i jego nowa szansa
Przez ostatni rok wiele gorzkich s∏ów krytyki
pad∏o pod adresem Zarzàdu naszego Zrzeszenia.
Krótkowzroczna i arogancka polityka wp∏yn´∏a
na negatywnà ocen´ Zrzeszenia w oczach wielu
mieszkaƒców ∏àcznie ze z∏o˝eniem wniosku
do Prezydenta Warszawy o wprowadzenie zarzàdu komisarycznego. Konsekwencjà tych zdarzeƒ by∏o Walne Zebranie Cz∏onków, które odby∏o si´ 20 marca 2010 roku.
W trakcie Zebrania odby∏y si´ wybory uzupe∏niajàce do w∏adz Zrzeszenia a dotychczasowy
Prezes pod wp∏ywem krytyki i negatywnej oceny
zrezygnowa∏ z pracy w Zarzàdzie.
Nowy Zarzàd ma ogromnà szans´ na dokonanie zmian, które w sposób pozytywny wp∏ynà
na rozwój Osiedla. Nie jesteÊmy stowarzyszeniem maj´tnym, ale gromadzimy wokó∏ siebie ludzi ch´tnych do spo∏ecznej pracy i ich pozytywnà energi´ chcemy jak najlepiej wykorzystaç.
Zrzeszenie powsta∏e jako kontynuacja dzia∏aƒ
dawnego Zespo∏u ma moralny obowiàzek reprezentowania osób, które wspó∏uczestniczy∏y
w tworzeniu Osiedla, w szczególnoÊci tych, którzy pomimo zainwestowanych Êrodków nie uzyskali ˝adnych korzyÊci. Naszym zadaniem jest
wspó∏praca z Zarzàdem Spó∏ki Ziemskiej
na rzecz rozwoju infrastruktury Osiedla w porozumieniu z W∏adzami Dzielnicy.
W mojej ocenie szans´ na kontrol´ spo∏ecznà
majàtku powierzonego przed laty Spó∏ce Ziemskiej wp∏ynie próba odrzucenia dawnych sporów i podj´cia wspó∏pracy celem zawarcia dobrych dla wszystkich stron kompromisów.
Prace rozpocz´liÊmy od analizy aktualnej sytuacji finansowej, zmiany siedziby z budzàcej

Tegoroczne Walne Zebranie Cz∏onków, które
odby∏o si´ w dniu 20 marca, od samego poczàtku przebiega∏o nie po myÊli dotychczasowych
w∏adz. Na samym poczàtku, b´dàcym w opozycji do p.o. Prezesa Zrzeszenia cz∏onkom Zarzàdu
uda∏o si´ zablokowaç prób´ manipulacji obradami poprzez dopuszczenie do udzia∏u w Walnym
Zebraniu za poÊrednictwem pe∏nomocników. Nast´pnie zebrani olbrzymià wi´kszoÊcià g∏osów
odrzucili zg∏oszonà przez p.o. Prezesa kandydatur´ Przewodniczàcego Obrad. A dalej, ju˝ posz∏o z górki... Nowy porzàdek obrad, wykluczenie ze Zrzeszenia Przewodniczàcego Komisji Rewizyjnej (który w ciàgu ostatniego roku by∏ klasycznà „szarà eminencjà” Zrzeszenia), rezygnacja p.o. Prezesa z cz∏onkostwa w Zarzàdzie no
i wybór ca∏kowicie nowych W∏adz.
Nowym Prezesem Zarzàdu zosta∏ Arkadiusz
Ciupak, Wiceprezesem poprzedni prezes Tadeusz
Opieka, a nowym szefem Komisji Rewizyjnej
Wac∏aw Rukat. No a teraz przed nimi niewiarygodnie ci´˝kie zadanie, odkr´cenia, tego co jeszcze si´ da z decyzji poprzedniego sk∏adu i powrót
do najwa˝niejszego wyzwania – odzyskania spo∏ecznej kontroli nad majàtkiem powierzonym
Spó∏ce Ziemskiej.
Marcin J´drzejewski

Adres nowej siedziby:

liczne kontrowersje posesji przy ulicy Jeêdzieckiej, oceny mo˝liwoÊci wspó∏pracy ze Spó∏kà,
w której Zrzeszenie jest wspó∏udzia∏owcem oraz
od spotkania z W∏adzami Dzielnicy. W najbli˝szym czasie dzi´ki przychylnoÊci Redakcji pragniemy informowaç mieszkaƒców o efektach
pracy nowego Zarzàdu majàc nadziej´ na popraw´ wizerunku Zrzeszenia.
Arkadiusz Ciupak
Prezes Zarzàdu Zrzeszenia

Warszawa – Stara Mi∏osna, 05-077
ul. Trakt Brzeski 68
(I pi´tro przy sklepie WelMax)
Tel. kom. 500 197 037
Tel. 22 7733948
e-mail: zrzeszenie@onet.eu

SzeÊçdziesiàt lat Przedszkola „Pod d´bami”
„Czy ta mrówka ma∏a widzi mnie
czy ten dàb zielony bajek s∏ucha?
mo˝e tak a mo˝e nie,
ale tutaj ka˝dy wie,
˝e pytania te sà wa˝ne dla malucha...”
(fragment hymnu Przedszkola „Pod d´bami”)
Z okazji tak pi´knego jubileuszu chcielibyÊmy serdecznie zaprosiç wszystkich absolwentów naszego przedszkola na piknik rodzinny – Sobota z Przedszkolem „Pod d´bami”, który odb´dzie si´ dn. 19. VI. 2010 r.
Szczegó∏owy program (z ca∏à gamà atrakcji) b´dzie zawarty na plakatach
oraz na stronie internetowej www.wesola.waw.pl. Informacje mo˝na uzyskaç
równie˝ pod numerem telefonu 22 773 58 58.
Serdecznie zapraszamy
Dyrektor Przedszkola, Grono Pedagogiczne, Personel
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Wi´kszy SUW ju˝ wkrótce
SUW – czyli Stacja
Uzdatniania Wody to automatyczna instalacja, która
zaopatruje osiedle Stara Mi∏osna w wod´. Woda ta pochodzi ze studni g∏´binowych. JakoÊciowo zawsze
by∏a dobra: Êrednio twarda,
wolna od szkodliwych bakterii i pod wzgl´dem czystoÊci porównywalna z wodà z górskiego potoku. Problem polega∏
jednak na tym, ˝e by∏o jej za ma∏o.
Do tej pory osiedle by∏o zaopatrywane w wod´
z 2 studni spoÊród szeÊciu zbudowanych w czasie powstawania osiedla. MPWiK przejmujàc sieç
wodociàgowà w 2007 r. przeprowadzi∏o badania,
z których wynik∏o, ˝e poda˝ wody jest niewystarczajàca w stosunku do liczby odbiorców. To zresztà by∏o widoczne szczególnie latem, gdy by∏ du˝y
pobór wody. Wobec tego zosta∏y zaplanowane
prace w trzech etapach. Pierwszy obejmowa∏ odwiert nowej studni, który pozwoli zwi´kszyç poda˝
wody o 50%. Drugi etap rozbudowanie samej stacji uzdatniania wody poprzez wybudowanie nowego zbiornika retencyjnego i wymiany sterowania
samà stacjà. Te dwa etapy zosta∏y ju˝ wykonane.
Trzeci etap jest w stadium projektu. Obejmuje on
doprowadzenie do SUW-u wody z dwóch uj´ç
które, zosta∏y wybudowane na poczàtku istnienia
osiedla, ale nigdy nie zosta∏y po∏àczone z SUW-em. Sà to studnie nr. 3 i nr. 4 zlokalizowane nad
kana∏kiem Wawerskim. Jedna le˝y blisko placu zabaw przy ul. Jana Paw∏a II a druga przy ul. Jod∏owej. Obie nadajà si´ do eksploatacji. Obydwie
studnie le˝à na malutkich dzia∏kach mieszczàcych
tylko samà studni´. Tymi dzia∏kami dysponuje

obecnie Mi´dzyresortowy Zespó∏ Budowy Domów
Jednorodzinnych, który do dzisiaj nie da∏ w∏adzom
dzielnicy odpowiedzi na zapytanie o warunki przekazania studni miastu i mieszkaƒcom. Po∏àczenie
studni z SUW-em b´dzie te˝ wymaga∏o poprowadzenia rur przez tereny b´dàce w gestii Zespo∏u.
Równie˝ w tym przypadku Zespó∏ nie daje odpo-

Place zabaw
w Weso∏ej

Dodatkowe zmiany majà skupiç si´ g∏ównie
na zwi´kszeniu atrakcyjnoÊci dla najmniejszych
dzieci, ze wzgl´du na pewne g∏osy krytyki pojawiajàce si´ wÊród mieszkaƒców. Ponadto poprawiç ma si´ bezpieczeƒstwo miejsc zabawy.
Bud˝et inwestycji w wysokoÊci 720 tys. z∏otych
zosta∏ podzielony na wydatki zwiàzane z zakupem nowych zabawek oraz urzàdzeƒ, wykonaniem nawierzchni gumowych na terenie placów,
zasadzeniem zieleni oraz, w obiektach
w Centrum i Starej Mi∏osnej, ustawieniem
oÊwietlenia. Projekt jest ju˝ w fazie przetargu na wykonawc´. Jako najbardziej realny termin ukoƒczenia prac podaje si´
poczàtek wakacji tego roku, jednak jest to
data zale˝na chocia˝by od czasu realizacji zamówienia na nowe urzàdzenia.
Kolejny bliski realizacji pomys∏ to budowa drugiego placu w Starej Mi∏osnej oraz
mikroplacu na ulicy Âwierkowej. Na ten cel
przeznaczono pó∏ miliona z∏otych, jednak
ze wzgl´du na brak ostatecznej pewnoÊci w kwestiach gruntowych nie mo˝na mówiç o bli˝szych
szczegó∏ach projektu. Przy pomyÊlnym przebiegu
sprawy oba obiekty mog∏yby zostaç otwarte ju˝
jesienià tego roku.
Karol Dziwiƒski

Od d∏u˝szego czasu na terenie dzielnicy toczy∏y si´ liczne prace budowlane zwiàzane z powstawaniem trzech nowoczesnych placów zabaw. Efektem robót sà trzy miejsca do dla dzie-

ci w ka˝dej z cz´Êci Weso∏ej: na ulicy Warszawskiej w Zielonej, Akacjowej w Weso∏ej Centrum
oraz Jana Paw∏a II w Starej Mi∏osnej. Jakkolwiek
place wydajà si´ nowoczesne i przystosowane
do potrzeb najm∏odszych, to dzielnica otrzyma∏a
dodatkowe pieniàdze na ich modernizacj´.
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wiedzi na pytanie o warunki przeprowadzenia
∏àcza. Tymczasem, lustro wody pod Mi∏osnà si´
obni˝a, i to pomimo licznych rozwiàzaƒ idàcych
w kierunku, rozsàczania jak najwi´kszej iloÊci wody opadowej na terenie osiedla. P∏ytkie przydomowe studnie zaczynajà zatem wysychaç, a na pod∏àczenie do wodociàgu czekajà wcià˝ jeszcze du˝e
obszary. Nowo wywiercona studnia pozwoli
na przy∏àczenie cz´Êci potrzebujàcych. B´dà to
w pierwszej kolejnoÊci mieszkaƒcy okolic cmentarza, którego bliskoÊç stwarza zagro˝enie ska˝enia
indywidualnych uj´ç. Wodociàg otrzymajà wi´c
ulice: Tramwajowa, Ptasia, Kazita i Kruszyny a nast´pnie, w miar´ mo˝liwoÊci tak˝e inne. Jednak
bez uruchomienia studni 3 i 4 nie da si´ w pe∏ni zaspokoiç potrzeb osiedla.
Dorota Wroƒska

Nowa poradnia
dla Weso∏ej
Budynek przy ul. 1. Praskiego Pu∏ku 8 w Weso∏ej–Centrum mieÊci∏ kiedyÊ posterunek policji, dziÊ stoi opustosza∏y, a Êlady zaniedbania
i zniszczenia sà coraz bardziej widoczne. Dotychczas budynek ten pozostawa∏ w Zarzàdzie
Mienia Skarbu Paƒstwa. Wszystko wskazuje na
to, ˝e jeszcze w tym roku niszczejàcy dotàd
budynek przestanie straszyç, a nasza dzielnica
wzbogaci si´ o nowà placówk´ oÊwiatowà: poradni´ psychologiczno-pedagogicznà.
Z inicjatywy Zarzàdu Dzielnicy Weso∏a
w ubieg∏ym roku rozpocz´to negocjacje zmierzajàce do wydzier˝awienia opisanej nieruchomoÊci. DziÊ trwajà ju˝ prace projektowo-kosztorysowe odnoÊnie remontu budynku z przeznaczeniem na poradni´. Rozpocz´to równie˝ procedur´ legislacyjnà zmierzajàcà do powo∏ania
w tym miejscu nowej poradni psychologicznopedagogicznej.

Zdjecie ul. 1 Praskiego Pu∏ku 8 – stan obecny.

Nowa poradnia b´dzie s∏u˝y∏a nie tylko mieszkaƒcom Weso∏ej, ale i sàsiedniego Rembertowa. Do szkó∏ i przedszkoli obu dzielnic ucz´szcza oko∏o 7000 dzieci i m∏odzie˝y. Tymczasem
˝adna z tych dzielnic nie dysponuje poradnià
psychologiczno-pedagogicznà, która umo˝liwia∏aby mieszkaƒcom korzystanie z szerokiego zakresu bardzo potrzebnych, bezp∏atnych konsultacji, terapii i orzecznictwa. Najbli˝sze poradnie
psychologiczno-pedagogiczne znajdujà si´
na Pradze Po∏udnie.
NieruchomoÊç jest usytuowana w centralnej
cz´Êci Weso∏ej, w niedalekim sàsiedztwie przystanku autobusowego i kolejowego, dzi´ki czemu dojazd do poradni b´dzie bardzo dogodny
dla mieszkaƒców wszystkich osiedli naszej
dzielnicy oraz sàsiedniego Rembertowa. Nie bez
znaczenia pozostaje równie˝ bliskie po∏o˝enie
oÊrodka zdrowia oraz oÊrodka pomocy spo∏ecznej, które wraz z poradnià psychologiczno-pedagogicznà tworzyç b´dà zespó∏ placówek
Êwiadczàcych kompleksowe specjalistyczne
us∏ugi na rzecz mieszkaƒców.
Jaros∏aw Szmytkowski
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
UD Weso∏a
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2159

kg
Szynka z Jakubowej Spi˝arni

1299

kg Kie∏basa Belgijska

99

6

kg Kaszanka Grillowa
Herbata Irving
25 szt. cena od

1199

449

kg Szynka ch∏opska

249

99

10

175

Oran˝ada
mix smaków
Hellena 1,25l

SKLEPY M&L:
ul.
ul.
ul.
ul.

Herbatki Hipp
wybr. smaki 200g

49

3

Soki Tymbark
wybr. smaki 1l

Âliwka suszona
Siesta 100g
- NOWOÂå

89

2

Morele 100g,
orzechy włoskie 80g
Siesta - NOWOÂå

219

Czekolada
asort. 90-100g

315

Soki Hipp
wybr. smaki 200ml

Jeêdziecka 21F, WARSZAWA - Stara Mi∏osna czynne: pon-sob 7-22, niedz 9-18 (Totolotek)
Marsza∏kowska 138, 00-004 WARSZAWA czynne: pon-sob 7-22, niedz 12-22
Dworcowa 67A, 05-220
05-070 SULEJÓWEK czynne: pon-sob 7-21, niedz 9-18
Kombatantów 78, 05-070 SULEJÓWEK czynne: pon-sob 7-21, niedz 9-18 (Totolotek)
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Jak oswoiç sàsiada
– czyli rozmowa z za∏o˝ycielami Stowarzyszenia „Nasza Weso∏a”
„Nie da Ci tego ojciec, nie da Ci tego matka,
co mo˝e daç Ci (...) sàsiadka” – g∏osi, choç
mo˝e w troch´ innym kontekÊcie, tekst popularnej piosenki disco-polo, ale prawda zawarta
w tych s∏owach pozostaje faktem – sàsiedzi to
bardzo wa˝ni ludzie w naszym ˝yciu i to od nas
w znacznej mierze zale˝y czy stanà si´ oni naszym skarbem czy przekleƒstwem. Odpowiedê
na pytanie, jak nawiàzaç stosunki dobrosàsiedzkie chcà znaleêç za∏o˝yciele Stowarzyszenia Nasza Weso∏a. Rozmawiam z Andrzejem Czerw
i Marcinem Kowalczykiem – pomys∏odawcami
i animatorami Stowarzyszenia Nasza Weso∏a.
Jak powsta∏ pomys∏ za∏o˝enia Stowarzyszenia?
Wszystko zacz´∏o si´ w∏aÊnie tutaj, w dzielnicy
Weso∏a. Od lat jesteÊmy sàsiadami, przyjaênimy
si´, wspó∏pracujemy i spotykamy si´ na gruncie
towarzyskim.
Gdy nasze dzieci posz∏y do szko∏y, postanowiliÊmy zrobiç tak˝e coÊ dla nich: wspólnie z innymi znajomymi – Marzenà Pasiewicz, Annà Rawskà, Beatà Cichowskà powo∏aliÊmy Rad´ Rodziców – to by∏o nasze pierwsze, „spo∏ecznikowskie” doÊwiadczenie.
I jak zareagowa∏y na to w∏adze szko∏y?
UzyskaliÊmy du˝à pomoc i wsparcie ze strony Pani El˝biety Obiedziƒskiej, dyrektorki Zespo∏u
Szkó∏ nr 94. Okaza∏o si´, ˝e mo˝emy liczyç
na grono pedagogiczne i wielu innych rodziców
– byli bardzo otwarci, ch´tnie anga˝owali si´
w ró˝ne dzia∏ania podejmowane przez Rad´ Rodziców. Poczàtki by∏y trudne, ale korzystaliÊmy
z doÊwiadczeƒ Rad z innych szkó∏. W∏aÊnie w ten
sposób nauczyliÊmy si´ organizowaç mieszkaƒców osiedla i sprawiç ˝eby „chcia∏o si´ chcieç”.

Co by∏o najwi´kszym osiàgni´ciem z czasów dzia∏ania w Radzie Rodziców?
Hmm... braliÊmy udzia∏ w ró˝nych przedsi´wzi´ciach. OrganizowaliÊmy festyny, turnieje sportowe, pomagaliÊmy ufundowaç nagrody na koniec
roku szkolnego, pomagaliÊmy w dofinansowaniu
dzieci z ubo˝szych rodzin, stworzyliÊmy ulotk´ informacyjnà dla szko∏y. Najbardziej dumni jesteÊmy
z tego, ˝e uda∏o si´ nam zainteresowaç rodziców
tym, co dzieje si´ w szkole i jej otoczeniu.
W takim razie, czy to nie wystarcza?
Nasze dzieci podros∏y, a my chcieliÊmy, korzystajàc z wczeÊniejszych doÊwiadczeƒ, zrobiç
coÊ na rzecz integracji w naszej dzielnicy. Daç
ludziom mo˝liwoÊç wyjÊcia z domu, pokazaç, ˝e
wokó∏ nich sà inni, majàcy podobne zainteresowania i dzi´ki wzajemnemu poznaniu si´, mo˝na zdzia∏aç wi´cej. Zawsze znajdowaliÊmy ch´tnych do dzia∏ania, pragnàcych zmieniç coÊ
w naszej Dzielnicy i w∏aÊnie to zainspirowa∏o nas
do za∏o˝enia Stowarzyszenia.
Jaki jest g∏ówny cel Stowarzyszenia?
Najbardziej zale˝y nam na tym, ˝eby integrowaç
mieszkaƒców na poziomie lokalnym. Chcemy szerzej uczestniczyç w ˝yciu Dzielnicy. Zaczniemy
od rzeczy drobnych, prostych i przyjemnych.
Plany Stowarzyszenia na najbli˝szy czas?
Zamierzamy organizowaç „Weso∏e Bieganie”,
sta∏e cotygodniowe biegi rekreacyjne po naszych
lasach, na które ju˝ zapraszamy wszystkich
mieszkaƒców w wieku od lat 3 do 103. Chcemy
wyciàgnàç ludzi z domów – przecie˝ mamy takie
pi´kne tereny leÊne, a wspólny wysi∏ek fizyczny
to najlepszy sposób na poznanie nowych osób,
integracj´ i mi∏e sp´dzenie wolnego czasu. MyÊli-

my te˝ o rajdzie rowerowym i wspólnych sàsiedzkich piknikach. B´dziemy równie˝ pomagaç
w organizacji festynu szkolno-parafialnego,
w którym ju˝ od kilku lat i niezale˝nie od pogody,
zawsze uczestniczy wielu mieszkaƒców i wszyscy wychodzà z uÊmiechami na twarzy. Chcemy
tak˝e obchodziç Dzieƒ Sàsiada.
To ciekawe. Na czym polega taki dzieƒ?
Jest to swego rodzaju oddolna inicjatywa, polega to na tym, ˝e tego dnia idziemy do naszych
sàsiadów, tych bli˝szych i dalszych; mniej i bardziej lubianych, organizujemy jakiÊ drobny pocz´stunek, grilla, rozmawiamy i przede wszystkim poznajemy si´. Mo˝e nie powinniÊmy tego
mówiç, ale pierwszy stopieƒ integracji to w∏aÊnie grill. Nasz pomys∏ na Stowarzyszenie opiera si´ o dobrosàsiedzkie stosunki, wzajemnà pomoc i wspó∏prac´, ale ˝eby wspó∏dzia∏aç, trzeba
si´ najpierw poznaç.
Ilu cz∏onków ma w tej chwili Stowarzyszenie?
Mamy 17 cz∏onków za∏o˝ycieli, Z dniem 31
marca 2010 r. zostaliÊmy wpisani do KRS pod
numerem 0000351479 i mo˝emy ju˝ przyjmowaç nowych cz∏onków. JesteÊmy otwarci na
wszystkich, bez wzgl´du na wiek; wszystkich
którzy chcà dzia∏aç, majà pomys∏y, a my ch´tnie
pomo˝emy je zrealizowaç.
Gdzie mo˝na znaleêç wi´cej informacji
o Stowarzyszeniu i projektach, które b´dà realizowane?
Dzia∏a ju˝ nasza strona internetowa pod adresem: www.naszawesola.pl.
Dzi´ki goÊcinnoÊci Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna b´dziemy w miar´ mo˝liwoÊci
zamieszczaç informacje o planowanych przez nas
dzia∏aniach na ∏amach „WiadomoÊci Sàsiedzkich”.
Dzi´kuj´ za rozmow´.
Magdalena Anna Kuk

Apel Pos∏anki o informacje dotyczàce
umorzonych spraw przest´pstw wobec zwierzàt
„Podpalany z udzia∏em rozpuszczalnika i przyduszany nogà pies nie skowyczy.
Ma zbyt ciasny kaganiec. Ale jest te˝
królik mia˝dzony deskà przez aktork´
porno. On potwornie skowyczy, dajàc
namacalny wyraz swojego cierpienia”...
Pos∏anka Joanna Mucha w dniu
11 lutego wzi´∏a udzia∏ w spotkaniu
z Krzysztofem Kwiatkowskim – Ministrem SprawiedliwoÊci i Panem
Edwardem Zalewskim – Prokuratorem Krajowym. Spotkanie mia∏o
zwiàzek z wystosowanym apelem Parlamentarnego Zespo∏u Przyjació∏
Zwierzàt. W apelu Pos∏owie zapro-
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ponowali m.in.: wdro˝enie systemu
monitorowania zdarzeƒ zwiàzanych
z nieprzestrzeganiem ustawy o ochronie zwierzàt; okreÊlenie powodów,
dla których orzekane kary sà w zdecydowanej wiekszoÊci niskie, lub nie
sà wymierzane ze wzgl´du na „niskà
szkodliwoÊç spo∏ecznà pope∏nionego
czynu” oraz podj´cie prawnie mo˝liwych Êrodków dla uwra˝liwienia s´dziów i prokuratorów na tematyk´
ochrony zwierzàt. Edward Zalewski
zadeklarowa∏, ˝e sprawdzi sprawy,
które zakoƒczy∏y si´ umorzeniem.
W zwiàzku z powy˝szym prosimy
Paƒstwa o dostarczenie do Biura

Poselskiego Joanny Muchy informacji o prowadzonych sprawach, które
zakoƒczy∏y si´ umorzeniem. W miar´
mo˝liwoÊci prosimy o przes∏anie jak
najdok∏adniejszej dokumentacji drogà pocztowà.
Biuro Poselskie Joanny Muchy
ul. Chopina 19 m. 4A
20-006 Lublin, woj. lubelskie
tel. (81) 532-12-72
fax (81) 532-12-72
biuro@joannamucha.pl
http://zespoldlazwierzat.pl/?page_id=23
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Ksià˝´ca para w 1 Brygadzie Pancernej
17 marca Ksià˝´ Karol wraz z ma∏˝onkà Ksi´˝nà Kornwalii Kamillà z∏o˝yli wizyt´ w 1 Brygadzie Pancernej
w Weso∏ej.
Dowódca Brygady genera∏ Andrzej
Przekwas, równo o godzinie 10.30
na przykoszarowym pasie taktycznym
przywita∏ dostojnych goÊci. Podczas
powitania obecni byli: Zast´pca Szefa
Biura Bezpieczeƒstwa Narodowego
Witold Waszczykowski, Podsekretarz
Stanu ds. polityki obronnej Stanis∏aw
Jerzy Komorowski, Dowódca Wojsk
Làdowych gen. Dyw. Tadeusz Buk
i ambasador Wielkiej Brytanii. Powitaniu towarzyszy∏a kompania honorowa wraz z orkiestrà reprezentacyjnà Wojsk Làdowych. Nast´pnie ksià˝´ca para obejrza∏a sprz´t jakim
dysponujà polscy ˝o∏nierze w Afganistanie. Du˝e zainteresowanie Ksi´cia Karola wzbudzi∏ nasz

wóz bojowy „Rosomak” oraz ˝o∏nierze sekcji
strzelców wyborowych, z którymi Ksià˝´ rozmawia∏ d∏u˝szà chwil´. Zademonstrowano pokaz
wyszkolenia polskich ˝o∏nierzy – dzia∏anie podczas ataku na tactical checkpoint, czyli punkt

Przewodniczàcy Rady Dzielnicy Weso∏a
p∏k. w st. spocz. dr. Stefan S∏owikowski
kpt. Zbigniew Gierczyk
Foto. sier˝. Wies∏aw Cegie∏ka
saniem tekstu, to niedzielna s∏u˝ba przy koÊciele pw. Âw. Hieronima. Jednak najwi´cej
sympatii wzbudza zawsze patrol konny. I dobrze, ˝e si´ pojawia, bo terenów leÊnych mamy
pod dostatkiem, a patrolowanie takich obszarów z grzbietu konia jest nie tylko przyjemne,
ale tak˝e skuteczne.
Izabela Antosiewicz

Posterunek na kó∏kach
Nowy pomys∏ policji troch´ zaskoczy∏ mieszkaƒców Starej Mi∏osny. Jak si´
okaza∏o, zaskoczy∏ pozytywnie. Na terenie osiedla,
w ró˝nych widocznych dla
wielu mieszkaƒców miejscach pojawia∏ si´ du˝y
wóz policyjny. Wzbudza∏ zaciekawienie, bo nie przeprowadzano ˝adnej
spektakularnej akcji. Przez ca∏y dzieƒ wóz sta∏
w jednym miejscu, a do jego wn´trza prowadzi∏y dwie pary a˝urowych schodków. „Lodówce”,
jak ochrzci∏a samochód m∏odzie˝, towarzyszy∏

kontrolny. Dynamika i profesjonalizm zademonstrowany przez ˝o∏nierzy wzbudzi∏ uznanie Ksi´cia Karola.
Kolejnym punktem ksià˝´cej wizyty
by∏o spotkanie z ˝o∏nierzami i ich rodzinami w Klubie Garnizonowym. Spotkanie poprzedzi∏ wyst´p dzieci´cego
zespo∏u tanecznego. Spotkanie z rodzinami ˝o∏nierzy wyje˝d˝ajàcych na
VII zmian´ PKW by∏o prowadzone w bardzo ciep∏ej i przyjaznej atmosferze.
Ksià˝´ca para rozmawia∏a szczególnie
d∏ugo z m∏odym ma∏˝eƒstwem podporuczników – Anetà i Sebastianem Kolasiƒskimi, którzy wkrótce razem wylatujà
do Afganistanu. Godzinnà wizyt´ zakoƒczy∏o wspólne zdj´cie.

sprawdziç ich mo˝liwoÊci w terenie. Ruchomy
posterunek policji to miejsce, gdzie mo˝emy
za∏atwiç wszystkie sprawy, tak jak na zwyk∏ym
posterunku (dla nas najbli˝szy w Weso∏ej Centrum). Dy˝urny policjant wyjaÊni∏, ˝e temu projektowi przyÊwieca idea, by dotrzeç do bardziej
oddalonych kraƒców
osiedli pod opiekà
stacjonarnych posterunków. Wóz poste(III kwarta³)
PRYWATNE
E EMERYTURY
runkowy ma Êwietne,
DYWERSYFIKACJA
nowoczesne wypoWALUTOWO-PRODUKTOWO-REGIONALNO-INSTYTUCJONALNA
sa˝enie, którego zai .... aktywnaa alokacja!! Rokk zmiennoœci!!
zdroszczà policjanci

Nasze
e propozycje
e naa 2010
0 r.

1.. USD

Stawiamyy naa “optymaln¹¹ ekspansjê”
”
- NAJLEPSZE
E FUNDUSZE

rentownoœci za jeden rok
( do 8.IV.2010)

+ 22,19%
+ 44,90%
+ 45,94%
+ 118,97%
+ 78,34%
+ 64,04%
+ 84,36%

fundusz obligacji
fundusz obligacji rynków wschodz¹cych
fundusz akcji inwestuj¹cy w MiŒ USA
fundusz akcji - INDIE
fundusz akcji - AMERYKA £ACIÑSKA
fundusz akcji - rynki wschodz¹ce
fundusz akcji - sektor wydobywczy

2.. EURO

1 € = 1,3595 $ !!! 1 € = 3,8630 pln

fundusz obligacji
fundusz akcji - sektor wydobywczy
fundusz akcji - AMERYKA £ACIÑSKA
fundusz akcji - AZJA

+ 11,91%
+ 83,53%
+ 82,03%
+ 61,64%

3.. PLN

fundusz rynku pieniê¿nego
fundusz obligacji
fundusz ochrony kapita³u
fundusz aktywnej alokacji
fundusz selektywny
fundusz akcji MiŒ
fundusz specjalistyczny (infrastruktury)

patrol policji konnej, co wzbudza∏o nie lada sensacj´, zw∏aszcza wÊród gimnazjalistów kryjàcych si´ w okolicznych laskach.
Czemu ma s∏u˝yç ten pojazd? Otó˝ jest to
ruchomy posterunek policji. Obecnie sà dwa
takie wozy w Warszawie. Docelowo ma byç ich
wi´ksza iloÊç i majà byç w pe∏ni wykorzystane
podczas Euro 2012. W tej chwili postanowiono

z tradycyjnych posterunków. W Starej
Mi∏oÊnie stacjonowa∏
przy gimnazjum, oraz
przy poczcie. Ostatnie
miejsce postoju tego
posterunku, które widzia∏am przed napi-

+ 5,24%
+ 10,21%
+ 9,28%
+ 21,23%
+ 28,86%
+ 51,01%
+ 41,32%

W 20100 W£¥CZAMY
Y MYŒLENIEE I.... DORADZTWO
O FINANSOWE
dr.. Jacek
k Rembiszewski
doradca finansowy
tel. kom. +48 601 801 890
jacek.rembiszewski@polrentier.pl

POLRENTIER Sp. z o.o.

www.polrentier.pl
tel./fax: (22) 773 16 52

Pogodaa dla.... myœl¹cych
h racjonalnie!
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Kajakowe sp∏ywy Liwcem i Czarnà Haƒczà
To rzadka okazja, ˝e na
organizowanà przez Stowarzyszenie Sàsiedzkie wycieczk´, po 3 tygodniach sà
jeszcze wolne miejsca.
Mo˝e dlatego, ˝e poczàtek
maja wydaje si´ za ch∏odny
na sp∏ywy kajakowe, tym
bardziej, ˝e jeszcze niedawno wko∏o le˝a∏ Ênieg. Na sp∏yw Liwcem jest ju˝
ponad 30 ch´tnych, którym nie straszna pora roku, zostaje jednak jeszcze kilkanaÊcie miejsc,
na które serdecznie zapraszamy kolejnych ch´tnych. Poni˝ej garÊç informacji.

Nieznana rzeka – Liwiec
Wyjazd: 8 maja, godz. 7.30.
Noclegi: domki turystyczne PTTK w Kamieƒczyku. Pokoje wy∏àcznie 4–5 osobowe!
Wy˝ywienie: w oÊrodku PTTK, w sobot´ tylko
obiadokolacja (suchy prowiant nale˝y zabraç
we w∏asnym zakresie), niedziela Êniadanie,
suchy prowiant, obiadokolacja.
Program: sp∏yw Liwcem. W sobot´ wyjàtkowo
malownicza trasa od Wyszkowa (wsi, a nie
miasta) do W´growa. W niedziel´ równie˝ ciekawy fragment, od miejscowoÊci Zawiszyn
do Kamieƒczyka. To trasa relatywnie prosta,
bez wi´kszych przeszkód terenowych i przeniosek, ∏agodnie doÊç szeroko p∏ynàca rzeka.
Wpisowe: obejmuje transport, noclegi, wy˝ywienie, wypo˝yczenie kajaków z osprz´tem:

doroÊli – 130,00/osob´, dzieci do lat 12 –
110,00/osob´.
Powrót: niedziela 9 maja, ok. godz. 22.00.
A oprócz Liwca, serdecznie zapraszamy na
kolejny wyjazd, i zarazem kolejny sp∏yw kajakowy – tym razem szlakiem Czarnej Haƒczy.
Poniewa˝ wyjazd dalszy, a i sama rzeka sporo
d∏u˝sza, ten sp∏yw jest przewidziany na 3 dni,
niezb´dne wi´c b´dzie przed∏u˝enie weekendu
o piàtek. Poni˝ej informacje organizacyjne:

Nieznana rzeka – Czarna
Haƒcza
Wyjazd: 17 czerwca, godz. 17.30.
Noclegi: domki turystyczne w oÊrodku Posejnele w Gibach. Pokoje wy∏àcznie 4-5 osobowe!
Wy˝ywienie: w oÊrodku Posejnele, w piàtek kolacja, w kolejne dni Êniadania, suchy prowiant
i obiadokolacja.
Program: trzy etapowy sp∏yw Czarnà Haƒczà.
Kolejno: dzieƒ 1. – St. Folwark – Wysoki Most;
dzieƒ 2. – Wysoki Most – Fràcki lub Fràcki
– Okó∏ek; dzieƒ 3. – Okó∏ek – Mikaszówka lub
Dworczysko – Mikaszówka. To tak˝e trasa relatywnie prosta, bez wi´kszych przeszkód terenowych i przeniosek, wyjàtkowo malownicza
i zró˝nicowana. Poza kajakami b´dziemy mogli
zwiedziç klasztor w Wigrach, planujemy wieczorne ogniska, i pewnà niespodziank´...
Wpisowe: obejmuje transport, noclegi, wy˝ywienie, wypo˝yczenie kajaków z osprz´tem:

doroÊli – 220,00/osob´, dzieci do lat 12 –
180,00/osob´.
Powrót: niedziela 20 czerwca ok. godz. 23.00.
Uwaga: wszystkich uczestników obowiàzuje
regulamin uczestnictwa w wyjazdach Stowarzyszenia, dost´pny na naszej stronie internetowej
w zak∏adce „Turystyka”. Dzieci mogà braç udzia∏
w wyjeêdzie wy∏àcznie pod opiekà rodziców lub
upowa˝nionych opiekunów.
Zainteresowani mogà si´ zapisywaç w siedzibie Stowarzyszenia Sàsiedzkiego, w ka˝dy
wtorek po godz. 20.00, lub telefonicznie u Kasi
S∏uszniak 609 34 94 94.
Serdecznie zapraszamy!
Marcin J´drzejewski
Szanowni Paƒstwo!
Uprzejmie informujemy, ˝e ze wzgl´du
na katastrof´ samolotu z polskà delegacjà
na uroczystoÊci 70. rocznicy mordu w Katyniu planowana na 16–18 kwietnia wy cieczka Stowarzyszenia Sàsiedzkiego w Gó ry Âwi´tokrzyskie zosta∏a przeniesiona na
termin 21–23 maja br. Wszystkim uczestnikom, którym nie pasuje nowy termin zwracamy wpisowe w pe∏nej wysokoÊci, natomiast jest jeszcze okazja dla osób, którym
nie pasowa∏ termin kwietniowy, aby wziàç
udzia∏ w tym wyjeêdzie. Szczegó∏y u Kasi
S∏uszniak – tel. 0 609 34 94 94.

Chc´ biegaç cz. 2 – buty i imprezy biegowe
Na poczàtku podziel´ si´
wielkà radoÊcià. Mój poprzedni tekst spotka∏ si´
z du˝ym odzewem. Okaza∏o
si´, ˝e by∏ potrzebny i, co
najwa˝niejsze, zacz´liÊcie
biegaç! Wybierajàc si´ na
„nasze kó∏ko”, czyli chodnik
wzd∏u˝ ulic Jana Paw∏a II
i GoÊciniec, w godzinach 20–22 ZAWSZE spotkam przynajmniej kilka truchtajàcych osób.
Niektóre z Was, to ca∏kiem nowe twarze, inni
– starzy znajomi. Serce roÊnie, jak widzi si´ biegajàcà Starà Mi∏osnà. To ju˝ nie tylko biegowy boom,
to rozprzestrzeniajàca si´ pasja, którà na naszym
osiedlu widaç szczególnie mocno. D∏ugo zastanawia∏am si´, o czym napisaç w drugiej cz´Êci „poradnika poczàtkujàcego biegacza”. Wybra∏am
dwie sprawy: dobór butów i imprezy biegowe.
Buty – dla biegacza najwa˝niejszy sprz´t. Dla
niektórych jedyny, jaki kupujà. Mamy wiele wiodàcych marek na rynku i jeÊli oczekujecie, ˝e powiem tylko firma na A lub Firma na N, to Was rozczaruj´. Ka˝dy z biegaczy znajdzie odpowiedni
dla siebie model. I nie ma na to z∏otej recepty. Sà
jednak zasady, którymi warto kierowaç si´ udajàc si´ do sklepu sportowego. Do biegania kupu-
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jemy buty BIEGOWE, a nie przystosowane do innej dyscypliny sportowej lub uniwersalne. Wyznaj´ zasad´, ˝e jak coÊ jest do wszystkiego, to
jest do niczego. Buty wi´c muszà byç dostosowane do obcià˝eƒ zwiàzanych z bieganiem. Mamy dwie podstawowe grupy butów biegowych.
Podzia∏ zwiàzany jest ÊciÊle z nawierzchnià na jakiej wykonujemy treningi. Idea∏em jest wi´c posiadaç przynajmniej dwie pary butów, jeÊli biegamy zarówno w lesie, jak i na asfalcie. Stop, stop,
dopiero zaczynacie, a ja tu o dwóch parach butów si´ màdrz´. Zadajcie sobie pytanie, gdzie
biegacie najcz´Êciej. JeÊli robicie swoje treningi
na betonowym chodniku, koniecznie kupcie dobrze amortyzowane buty na nawierzchni´ twardà. Nowoczesne technologie idà w kierunku poch∏aniania si∏y uderzenia tak, by maksymalnie
zminimalizowaç obcià˝enie stawów zwiàzane
z bieganiem po takiej nawierzchni. Podeszwa takich butów to kosmiczne tworzywa w s∏u˝bie naszym nogom. W takich butach swobodnie pobiegniecie te˝ do lasu. Mi´kka nawierzchnia nie wymaga a˝ takiej amortyzacji. Jest za to wymagajàca jeÊli idzie o przyczepnoÊç. O ile buty asfaltowe muszà amortyzowaç, o tyle buty crossowe
majà specjalne bie˝niki, które „gryzà” ziemi´,
a piach i b∏oto szybko, i skutecznie wypadajà

z g∏´bokich rowków, sam zaÊ but ma dodatkowe
zabezpieczenie palców przed urazami spowodowanymi zderzeniem z naturalnà przeszkodà.
Gdzie kupowaç buty? Najlepiej w sklepach, gdzie
sprzedawca nie zapyta Was o kolor, który lubicie,
ale zada szczegó∏owe pytania dotyczàce warunków, oraz d∏ugoÊci przemierzanych treningów.
Ile kosztujà dobre buty? Sporo. Pami´tajcie
jednak, ˝e to podstawowy i w zasadzie jedyny
sprz´t biegacza i nie warto oszcz´dzaç. JeÊli
Wasze buty kosztujà powy˝ej 200 z∏otych, to
jest szansa, ˝e deklaracja producenta spe∏ni Wasze oczekiwania i nie b´dziecie musieli za miesiàc kupowaç kolejnej pary. Jaki rozmiar kupiç?
Jeden-dwa rozmiary wi´ksze od noszonych
na co dzieƒ butów. Powód jest prosty. W trakcie
wysi∏ku stopa przesuwa si´ w bucie ku przodowi, dodatkowo zawsze lekko puchnie, warto
wi´c mieç but troch´ „za du˝y”. Bieganie w zbyt
krótkich butach mo˝e skoƒczyç si´ nawet utratà
paznokci na palcach stopy.
Temat drugi – imprezy biegowe. JeÊli przed kolejnym wyjÊciem z domu zadajecie sobie pytanie:
po co to robi´? I nie znajdujecie racjonalnego

c.d. na str. 21
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Po˝egnanie „Afgaƒczyków” z naszej
1 Warszawskiej Brygady Pancernej
24 lutego w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej dowódca uroczystoÊci, zast´pca dowódcy brygady pu∏kownik Janusz Wiatr, z∏o˝y∏ meldunek Podsekretarzowi Stanu ds. Polityki Obronnej Stanis∏awowi Jerzemu Komorowskiemu
o gotowoÊci do po˝egnania kompanii odwodowej VI zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowemu ISAF, udajàcej si´ do Afganistanu.
Kompania odwodowa VI zmiany Polskiego
Kontyngentu Wojskowemu ISAF w Afganistanie,
pod dowództwem kapitana Grzegorza
Kwieciƒskiego, zosta∏a wystawiona przez 1 Brygad´ Pancernà. Kompania w dniach 8–9 lutego w OÊrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk
Làdowych Bemowo Piskie, przesz∏a
certyfikacj´ uzyskujàc bardzo dobre
noty i uznanie prze∏o˝onych oraz udowadniajàc swojà gotowoÊç do misji.
Wi´kszoÊç kompanii stanowià ˝o∏nierze z doÊwiadczeniem bojowym zdobywanym na misjach w Iraku jak
i równie˝ w Afganistanie.
Na uroczyste po˝egnanie naszych
˝o∏nierzy przybyli tak˝e Dowódca
Wojsk Làdowych genera∏ dywizji Tadeusz Buk,
Zast´pca Dowódcy Operacyjnego Si∏ Zbrojnych

przygotowanie kompani odwodowej, podczas
po˝egnania powiedzia∏: „Znam was i wiem, ˝e
jesteÊcie bardzo dobrze wyszkoleni a postawione wam zadania wykonacie na najwy˝szym
poziomie”.

genera∏ dywizji Jerzy
Micha∏owski oraz dowódca 1. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej genera∏ brygady Ryszard
Jab∏oƒski i przedstawiciele w∏adz samorzàdowych Dzielnicy
Weso∏a.

UroczystoÊç zakoƒczy∏a defilada. Najwi´kszà
uwag´ skupili na sobie ˝o∏nierze kompani odwodowej..‚‚ To tata – krzycza∏ z dumà ma∏y ch∏opczyk wskazujàc palcem na swojego tatusia,
dumnie maszerujàcego poÊród kolegów. Po defiladzie wszyscy goÊcie oraz ˝o∏nierze z rodzinami zostali zaproszeni na uroczysty obiad.

Dowódca 1. Brygady Pancernej genera∏ brygady Andrzej Przekwas, odpowiedzialny za

Przewodniczàcy Rady Dzielnicy Weso∏a
dr Stefan S∏owikowski
kpt. Zbigniew Gierczak

Tekst sponsorowany

Wiosenne o˝ywienie w nieruchomoÊciach
We wrzeÊniu 2008 r. firma Konstans NieruchomoÊci otworzy∏a swój kolejny odzia∏ w Starej
Mi∏osnej przy ul. Jeêdzieckiej 21F w budynku
Galerii Sosnowej. Nasze doÊwiadczenie potwierdza pobudzenie na rynku nieruchomoÊci. Podobnà sytuacj´ dostrzegamy w tym roku. Zg∏asza si´ do nas coraz wi´ksza liczba klientów zainteresowanych nowymi inwestycjami, w szczególnoÊci osoby chcàce zamieniç mieszkanie
na bardziej rozwojowy dom.
W zasadzie w Starej Mi∏osnej powstaje kilka
nowych inwestycji, mi´dzy innymi osiedle domów w zabudowie bliêniaczej przy ul. Kruszyny,
osiedle segmentów przy ul. Borkowskiej oraz
majàca rozpoczàç si´ w tym roku, inwestycja
przy ulicy Rumiankowej. DoÊwiadczenie mówi
nam, ˝e mieszkaƒcy naszego osiedla wybierajà
raczej ju˝ gotowe obiekty – byç mo˝e obawiajà
si´ ryzyka zwiàzanego z dokoƒczeniem inwestycji lub po prostu nie majà czasu na zaj´cie si´
wykoƒczeniem. Firmy deweloperskie coraz cz´Êciej konkurujà ju˝ nie tylko w cenach oferowanych inwestycji. W nowo budowanych inwestycjach bardzo du˝e znaczenie ma lokalizacja, zagospodarowanie terenu jak i standard wykoƒczenia proponowanych nieruchomoÊci.
Zainteresowanie mieszkaniami wcale nie jest
mniejsze, wr´cz przeciwnie. Popyt na mieszkania skupia si´ na „Osiedlu Pod Sosnami” i „Osiedlu Akacjowa”. Niestety, w Starej Mi∏osnej ma∏o

jest mieszkaƒ wybudowanych po 2000 roku.
W zasadzie ciekawie zapowiada si´ inwestycja
przy Trakcie, ale jeszcze nie widaç, jak b´dzie
wyglàda∏a docelowo.

JesteÊ w dobrych r´kach
Wychodzàc naprzeciw wszystkim poszukujàcym jak i pragnàcym sprzedaç swojà nieruchomoÊç, chcielibyÊmy zaproponowaç bardziej
komfortowe rozwiàzanie. Ka˝dy wie, ˝e najkorzystniej finansowo jest zakupiç jak i sprzedaç
„bezpoÊrednio”. W wi´kszoÊci przypadków to
prawda – zdarzajà si´ jednak nieprzewidziane problemy formalne, na które chcielibyÊmy wszystkich uczuliç. Niekiedy wady prawne wychodzà
na jaw po przeprowadzeniu transakcji i mogà

skutkowaç du˝ymi stratami. Dzi´ki naszym nowym us∏ugom mo˝emy zminimalizowaç ryzyko
zwiàzane z transakcjà zakupu oraz sprzeda˝y.
JeÊli chcieliby Paƒstwo nam zaufaç i powierzyç
w nasze r´ce swojà spraw´ oferujemy nast´pujàce us∏ugi:
• Znalaz∏eÊ nieruchomoÊç, którà chcesz kupiç
– my sprawdzimy jej stan prawny
• Sprawdzimy i pomo˝emy wynegocjowaç
umow´ z developerem
• Nie wiesz, ile jest warta Twoja nieruchomoÊç
– my podpowiemy jaka jest jej rynkowa wartoÊç
• Pomo˝emy uzyskaç kredyt
• Przygotujemy umow´ przedwst´pnà sprzeda˝y
• Przygotujemy umow´ najmu
• Pomo˝emy znaleêç nieruchomoÊç spe∏niajàcà
Twoje oczekiwania
• Pomo˝emy sprzedaç Twojà nieruchomoÊç.
Zapraszamy do odwiedzenia naszego biura
i strony internetowej www.konstans.com.pl

Konstans NieruchomoÊci,
Warszawa-Weso∏a, ul. Jeêdziecka 21F
Tel. (22) 401 33 33
¸ukasz Karpiƒski
PoÊrednik w obrocie nieruchomoÊciami
Licencja zawodowa nr 9471
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Trzy medale reprezentantów KS Weso∏a
na ∏uczniczych mistrzostwach w Milówce
W dniach 11–14 marca na hali w Milówce zosta∏y rozegrane Mistrzostwa Polski M∏odzie˝owców i Mistrzostwa Polski Juniorów w ∏ucznictwie. W zawodach wzi´∏o udzia∏ ogó∏em 172 za-

wodników i zawodniczek w konkurencjach
strzelania z ∏uku bloczkowego i klasycznego.
Strzelano na dystansie 18 m.

Reprezentantka KS Weso∏a Barbara Koz∏owska powtórzy∏a sukces z lat ubieg∏ych i zdoby∏a
srebrny medal w kategorii m∏odzie˝owców
w strzelaniu z ∏uku bloczkowego.
Po rundzie kwalifikacyjnej Barbara Koz∏owska zajmowa∏a drugie miejsce.
W pojedynku o z∏oty medal Basia spotka∏a si´ z zawodniczkà z Dobczyc Renatà LeÊniak. Wynik pojedynku po pi´ciu seriach 6 do 4 dla LeÊniak.
Mi∏à niespodziank´ sprawi∏ ¸ukasz
S∏omka, który zdoby∏ w konkurencji indywidualnej bràzowy medal.
Reprezentanci KS Weso∏a Barbara Koz∏owska i ¸ukasz S∏omka – w konkurencji
mikstów zdobyli srebrny medal.
W kategorii juniorów reprezentant KS
Weso∏a Marcin Koz∏owski zajà∏ 5 miejsce.
Gratulujemy i ˝yczymy udanych wyst´pów na torach otwartych.

Turniej ¸uczniczy
w Radzyminie
27 marca na hali ROKiSu Radzymin zosta∏
rozegrany VI Halowy Turniej ¸uczniczy. Wystar towali najlepsi zawodnicy Mazowsza
w 5 kategoriach wiekowych: m∏odzik, m∏odzik
starszy, junior m∏odszy, junior oraz senior. KS
WESO¸A reprezentowa∏o 6 zawodników. W kategorii m∏odzików debiutowali nasi najlepsi
zawodnicy, którzy w ostatnich latach osiàgali
sukcesy w kategorii dzieci. Anastazja Stachwiuk zwyci´˝y∏a wÊród m∏odziczek, Klaudia
¸adziak zaj´∏a 9 miejsce, a Tomasz Charytonowicz – 26. WÊród seniorek, w konkurencji
strzelania z ∏uku bloczkowego, Barbara Koz∏owska zaj´∏a 3 miejsce. W tej samej konkurencji, w klasyfikacji panów, ¸ukasz S∏omka
zajà∏ 6 miejsce. Udany start zanotowa∏ równie˝
nasz jedyny senior strzelajàcy z ∏uku klasycznego – Piotr Stachwiuk, zajmujàc 11 miejsce.

Hanna Koz∏owska (instruktor sekcji
¸uczniczej KS WESO¸A)

Turniej Szachowy Grand Prix SP 173
13 marca w SP 173 zosta∏ rozegrany IV Turniej
Szachowy Grand Prix SP 173. By∏ to ostatni turniej
z edycji Grand Prix w bie˝àcym roku szkolnym.
Organizatorem turnieju by∏ Uczniowski Klub
Sportowy „Mi∏oÊnik”. Zawody rozgrano w formule szachów szybkich, na dystansie 7 rund,
tempem P–15’. Do zmagaƒ przystàpi∏o oko∏o 50
zawodników w wieku od 6 do 16 lat.

Najlepszymi zawodnikami w IV Turnieju Szachowym Grand Prix SP 173 okazali si´:
W kategorii Szkó∏ Podstawowych:
I miejsce – ¸ukasz Jarmu∏a, MKS Polonia Warszawa
II miejsce – Damian Koseski, MTSz Miƒsk Mazowiecki
III miejsce – Bartosz Rytel, Weso∏a
W kategorii Szkó∏ Gimnazjalnych:
I miejsce – Pawe∏ Jarmu∏a, MKS Polonia Warszawa
II miejsce – Maksymilian Mahor, Gimnazjum nr 119
III miejsce – Mariusz Szewczyk, MKS Polonia
Warszawa
W kategorii do lat 8 najwi´cej punktów uzyska∏ Daniel Sanz Wawer z UKS Ursus.
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Najlepszym zawodnikiem do lat 10 zosta∏ Igor
Kowalski (MKS Polonia Warszawa).
Wy∏oniono równie˝ zawodników, którzy uzyskali najlepsze wyniki w ca∏ej edycji Grand Prix.
W kategorii Szkó∏ Podstawowych:
I miejsce – ¸ukasz Jarmu∏a, MKS Polonia Warszawa
II miejsce – Kacper Piasecki, SP 173
III miejsce – Karol K∏opocki, SP 173
W kategorii Szkó∏ Gimnazjalnych:
I miejsce – Bartosz Nowicki, Gimnazjum nr 119
II miejsce – Pawe∏ Jarmu∏a, MKS Polonia Warszawa
III miejsce – Maksymilian Mahor, Gimnazjum
nr 119
Najlepszym zawodnikiem w ca∏ej edycji Grand
Prix do lat 8 zosta∏ Mariusz Woênica (MKS Polonia Warszawa) – uczeƒ SP 173. W kategorii
do lat 10 najwi´cej punktów uzyska∏ Miko∏aj
Brodowski – UKS MDK Otwock.
Nagrody, puchary i dyplomy zwyci´zcom
wr´czy∏a Dyrektor SP 173 Lidia Chmielewska
oraz Burmistrz Dzielnicy Weso∏a Marian Mahor.
Na zakoƒczenie pani Dyrektor podzi´kowa∏a
wszystkim zawodnikom za przybycie i sportowà
rywalizacj´ zapraszajàc do SP 173 na kolejne
rozgrywki szachowe.
Nast´pny turniej szachowy w naszej szkole
odb´dzie si´ 24 kwietnia. Jest to turniej, w którym mo˝na uzyskaç V i IV kategori´ szachowà.
Komunikat o turnieju mo˝na znaleêç na stronie
Mazowieckiego Zwiàzku Szachowego.
Wszystkich mi∏oÊników gry w szachy serdecznie zapraszamy.
Teresa Osypiuk
Edyta Kowalczyk, Katarzyna MaÊlanka

Rozegrano równie˝ pojedynki dru˝ynowe.
Barbara Koz∏owska oraz ¸ukasz S∏omka utworzyli dru˝yn´ wraz z Barbarà Okoƒskà (Marymont Warszawa) i zaj´li 3 miejsce w kategorii
∏uków bloczkowych. Zespó∏ KS Weso∏a w kategorii m∏odzików zajà∏ wysokie, 8 miejsce.

By∏ to wa˝ny sprawdzian przed sezonem letnim, poniewa˝ strzelano 20 i 30 m, czyli odleg∏oÊci strzelane na torach otwartych. Wysokie
miejsca, które zaj´li zawodnicy z naszego klubu,
sà optymistycznà zapowiedzià najbli˝szego sezonu. Gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne
starty.
Hanna Koz∏owska
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OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a zaprasza!
OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy oraz Zespó∏ Szkó∏ nr 94 w Zielonej zapraszajà na koncert, pod honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy Edwarda K∏osa, „FRYDERYK CHOPIN
1810–2010” w wykonaniu uczniów sekcji fortepianowej dzia∏ajàcej przy OÊrodku Kultury oraz
studentów i wyk∏adowców Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.
Koncert odb´dzie si´ 23 kwietnia 2010 r. (piàtek) o godz. 18.00 w Auli Zespo∏u Szkó∏ nr 94
w Zielonej, przy ul. Krótkiej 1.
Wystàpià: prof. Jerzy Sterczyƒski – wybitny
pianista UMFC, Ma∏gorzata Kubala – sopran koloraturowy, Julia Samoj∏o – fortepian, Sebastian
Boguszewski – baryton, Pawe∏ Sommer – fortepian. Prowadzenie – Wojciech Gàssowski.
***
3 maja br. mija 219 rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. Z tej w∏aÊnie okazji, w KoÊciele OpatrznoÊci Bo˝ej przy ul. Ks. Piotra
Skargi 2 odb´dzie si´ koncert pt. „Âwi´ta mi∏oÊci kochanej Ojczyzny”. Wystàpià: Ewelina
Chrobak-Haƒska – sopran, Ryszard Morka
– baryton, Jerzy Woêniak – aktor oraz Witold
Wo∏oszyƒski – fortepian.
***
OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a zaprasza
serdecznie na wystaw´ fotograficznà dokumentujàcà wypraw´ niez∏omnego podró˝nika
– Bogumi∏a Rzucid∏o do Syberii i Mongolii. Wieczór urozmaici równie˝ pokaz multimedialny oraz
prezentacja filmu dokumentalnego o polskiej wsi
w Wierszynie, a zakoƒczy wyst´p znakomitego
wokalisty rosyjskiego – Leonida Vo∏odki.
Czas: 15 maja (sobota), godz. 18.00.
Miejsce: Sala widowiskowa OÊrodka Kultury
przy ul. Starzyƒskiego 21. Wst´p wolny.

Zaj´cia b´dà odbywaç si´ w Êrody w godz.
15.00–16.00, a poprowadzi je Monika Aleksandra Kowalczyk (Anisa Hasna), tancerka i instruktorka, nauk´ taƒca arabskiego rozpocz´∏a
w 2005 roku. Koszt zaj´ç – 60 z∏/m-c. Zaj´cia
rozpocznà si´ po zebraniu grupy.
***
OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a og∏asza
konkurs plastyczny dla uczniów szkó∏ gimnazjalnych w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
pt. „Bitwa pod Grunwaldem – Matejko, Kossak, Wyspiaƒski, JA”. Konkurs objà∏ honorowym patronatem Burmistrz Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy.
Cele konkursu:
1. Przedstawienie wielkiego triumfu or´˝a polskiego w koncepcjach plastycznych uczestników konkursu.
2. Analiza scen batalistycznych lub ich fragmentów jako lekcja historii sztuki.
3. Kszta∏towanie postawy patriotycznej wÊród
m∏odzie˝y.
4. Kultywowanie walecznoÊci Polaków ówczesnych czasów.
5. Ukazanie najwybitniejszych postaci historycznych tego okresu.
6. Rozwijanie zami∏owaƒ artystycznych i doskonalenie warsztatu m∏odych twórców.
Zapraszamy do
OÊrodka Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”
24 kwietnia o godz. 19.00 w Filii OÊrodka
Kultury w Warszawie-Weso∏ej odb´dzie si´ kolejne spotkanie z cyklu „Kabaretowy Projektor”.
Tym razem w ODT „Pogodna” goÊciç b´dziemy
kabaret HLYNUR – znany m.in. ze skeczu
„Skandynawski romans” oraz „Elwira wam
wszystko wyt∏umaczy”. Jest to niewàtpliwie ciekawa propozycja dla wszystkich, którzy chcà
weso∏o w Weso∏ej sp´dziç sobotni wieczór.

***
OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a zaprasza
dziewcz´ta i Panie w ka˝dym wieku na lekcje
TA¡CA ARABSKIEGO.
Taniec arabski w formie obecnie nam znanej
powsta∏ w XX wieku, ale swoimi korzeniami si´ga czasów sprzed tysi´cy lat. Taniec orientalny
opiera si´ na ruchach bioder, biustu i ràk. Jest
to styl taƒczony g∏ównie przez kobiety, nie majàcy sztywnych regu∏. Opiera si´ na improwizacji. Taniec arabski wzmacnia mi´Ênie, poprawia
postaw´, kszta∏tuje sylwetk´ i poprawia samopoczucie, wyrabia p∏ynnoÊç ruchów.

Dla dzieci natomiast proponujemy teatrzyk pt.
„Smok Wawelski” w wykonaniu Teatru Czarodziej z Warszawy (25 kwietnia o godz. 16.00).
W maju rozpoczynamy cykl wieczornych
spotkaƒ artystycznych dla kobiet. Raz w miesiàcu w godzinach 19.00-22.00 zapraszamy
Panie, które lubià prace manualne oraz chcà
rozwijaç swoje zainteresowania artystyczne,
a przy okazji sp´dziç przyjemnie czas „przy ciasteczku” w towarzystwie kole˝anek. Prosimy
wczeÊniej powiadomiç nas o zamiarze uczest-

Warunki konkursu:
1. Ka˝dy uczestnik mo˝e z∏o˝yç jednà prac´ plastycznà.
2. Technika prac jest dowolna musi mieç jednak
form´ p∏askà (nie przyjmujemy prac przestrzennych).
3. Format nie mo˝e przekraczaç wymiarów
71 cm x 100 cm.
4. Wszystkie prace na odwrocie muszà mieç do∏àczony czytelnie wype∏niony formularz zg∏oszeniowy.
5. Prace przechodzà na w∏asnoÊç Organizatora.
6. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez
wyp∏acania honorariów autorskich.
7. Prace nale˝y dostarczyç na adres:
OÊrodek Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”
Filia OÊrodka Kultury w Dzielnicy Weso∏a
ul. Jana Paw∏a II 25 05-077 Warszawa
8. Termin sk∏adania prac up∏ywa 10 czerwca 2010
roku, nie liczy si´ data stempla pocztowego.
9. Przystàpienie do konkursu oznacza akceptacj´ wszystkich jego warunków.
Laureaci konkursu zostanà wy∏onieni przez Jury podczas posiedzenia zamkni´tego. PoÊród zg∏oszonych do konkursu prac Jury wybierze i przyzna
nagrody za 3 najciekawsze prace. Wyniki konkursu
zostanà og∏oszone w dniu 17 czerwca 2010 roku
podczas wernisa˝u prac zorganizowanego
w OÊrodku Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”.
niczenia w spotkaniu, gdy˝ iloÊç miejsc jest
ograniczona oraz abyÊmy mogli przygotowaç
odpowiednià iloÊç materia∏ów do pracy.
6 maja tajniki Decupage przedstawi Pani
Dorota ¸asisz. Ka˝da z nas b´dzie mog∏a samodzielnie ozdobiç ramk´ na zdj´cia lub wazonik. 10 czerwca natomiast poznamy podstawy
wykonywania bi˝uterii artystycznej.
Zapraszamy równie˝ na nowe zaj´cia sta∏e:
Nauka taƒca w rytmach latino!
Podczas zaj´ç Latino Ladies poznamy cha-ch´,
mambo, sals´ i inne goràce latynoskie taƒce!
Latino Ladies to Êwietna zabawa przeznaczona tylko dla Paƒ bez wzgl´du na wiek, wykszta∏cajàca u uczestniczek eleganckie i pe∏ne gracji
ruchy, poprawia naszà sprawnoÊç fizycznà oraz
pozwala wyzwoliç z nas wszelkà energi´ jakà t∏umimy w sobie podczas codziennego dnia.
Zaj´cia b´dà odbywa∏y si´ w soboty
o godz. 12.30 w OÊrodku Dzia∏aƒ Twórczych
„Pogodna” (Filia OK w Warszawie-Weso∏ej, ul.
Jana Paw∏a II 25, tel. 22 427 37 74, pogodnakultura@jjs.pl). Koszt zaj´ç: 60 z∏/ m-c.

OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy, ul. Starzyƒskiego 21, tel. 22 773 61 88
Filia - OÊrodek Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”, ul. Jana Paw∏a II 25, tel. 22 427 37 74
www.domkultury.wesola.net, e-mail: domkultury@wesola.net, pogodnakultura@jjs.pl
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W Bibliotece Publicznej...
Ostatnie tygodnie w Bibliotece up∏yn´∏y pod
znakiem spotkaƒ z teatrem. W ramach edukacji
przez teatr zaproponowaliÊmy przedszkolakom
i uczniom szkó∏ podstawowych kilka spektakli.
JAJKO CZY KURA?
18 lutego zaprosiliÊmy dzieci
z przedszkola Nr 259 oraz Przedszkola „Pod D´bami” na przedstawienie teatrzyku JAÂ, zatytu∏owane „Jajko czy kura?”. Najm∏odsi
Êledzili losy Misia i Papugi, dowiadujàc si´ jakie wartoÊci sà w ˝yciu
najwa˝niejsze. Wszyscy wspólnie
zastanawiali si´ czy dobra materialne
nale˝y
przedk∏adaç
nad przyjaêƒ. Widzowie mogli
braç czynny udzia∏ w przedstawieniu – kilkoro dzieci stworzy∏o komisj´ majàcà za zadanie oceniaç
postawy bohaterów kilku scenek
rodzajowych. Werdykt zazwyczaj
by∏ oczywisty, a publicznoÊç dobrze si´ bawi∏a, jako ˝e humoru i dobrego nastroju nie zabrak∏o!
ZIELONA KARUZELA
Teatrzyk JAÂ zabra∏ te˝ dzieci z dwóch klas
„0” ze SP Nr 174 w podró˝ Zielonà Karuzelà poprzez cztery pory roku. Zabawa, taniec i Êpiew
urozmaici∏y wdzi´cznà lekcj´ na temat ekologii.
M∏odzi widzowie w mig rozpoznawali niew∏aÊci-

we postawy prezentowane przez niektórych bohaterów. Nikt nie mia∏ wàtpliwoÊci, ˝e w lesie nie
nale˝y Êmieciç czy niszczyç drzew w imi´ êle
poj´tej rozrywki. Widownia szybko da∏a si´ porwaç muzyce, bioràc
aktywny udzia∏ we
fragmentach przedstawienia. Na koniec
mo˝na by∏o porozmawiaç z aktorami,
a tak˝e zrobiç pamiàtkowe zdj´cie.

Ma∏gorzata Kazimierska

S¸OWIK
4 marca Biblioteka
zaproponowa∏a uczniom
trzech klas pierwszych
ze SP Nr 173 w Starej
Mi∏oÊnie spektakl Teatru Wariacja, pt. „S∏owik”. Oparta na baÊni
Hansa Christiana An-

Prelekcje o malarstwie Ludwika
Maciàga w weso∏owskich szko∏ach
W ramach „Obchodów
90. rocznicy urodzin Profesora Ludwika Maciàga
w Weso∏ej” Biblioteka rozpocz´∏a cykl spotkaƒ dla m∏odzie˝y szkó∏ podstawowych
i gimnazjalnych. Prelekcje
majàce na celu przybli˝enie
postaci malarza oraz wprowadzenie w podstawowe

dersena opowieÊç przenios∏a widzów do dalekich Chin na dwór samego Cesarza. Licznie
zgromadzona widownia musia∏a poznaç zasady
dworskiej etykiety, a nawet przydatne zwroty
w j´zyku chiƒskim. Trzeba by∏o bowiem odwiedzaç Cesarza, witaç si´ z nim i Êledziç jego przygody. Historia s∏owika, który musi byç wolny by
czarowaç Êwiat swym Êpiewem, ubogacona zosta∏a przez muzyk´ Igora Strawiƒskiego, a dynamicznie zmieniajàca si´ scenografia zanurzy∏a
zarówno dzieci jak i doros∏ych w magicznym
Êwiecie baÊni.

zagadnienia dotyczàce jego
twórczoÊci prowadzi Wieƒczys∏aw Pyrzanowski – jeden
z ostatnich dyplomantów
Profesora. Spotkaniom towarzyszy projekcja filmu „Interpretacje”. Jest to film edukacyjny z 1962 roku, ukazujàcy
sposób realizacji tematu malarskiego jakim jest wschód
s∏oƒca przez trzech malarzy: Jerzego Nowosielskiego, Tadeusza
Brzozowskiego oraz Ludwika Maciàga. Prelekcje te sà okazjà do rozmowy o procesie i zamyÊle twórczym artystów, a w szczególnoÊci
Ludwika Maciàga. Dotychczas odby∏o si´ ju˝
21 spotkaƒ (ZS Nr 94
w Zielonej, Gimnazjum
Nr 119, SP 173 oraz
SP 171).
Justyna
Kwiatkowska

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy
z okazji „Obchodów 90. rocznicy urodzin
Profesora Ludwika Maciàga w Weso∏ej”
og∏asza:

Konkurs malarski
„Weso∏owskie pejza˝e”
Cele konkursu:
• Zainspirowanie artystów amatorów bogactwem pi´kna polskich krajobrazów.
• Zwrócenie uwagi na bogaty koloryt polskiego krajobrazu i przeniesienie swoich
wra˝eƒ na papier lub p∏ótno.
• Stworzenie wystawy pozwalajàcej na wymian´ artystycznych spostrze˝eƒ i umiej´tnoÊci
Prace nale˝y sk∏adaç osobiÊcie lub przes∏aç pocztà na ni˝ej podany adres do dnia
10.06.2010 r. (liczy si´ data wp∏ywu):
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Weso∏a
m st. Warszawy
ul. 1. Praskiego Pu∏ku 31
05-075 Warszawa Weso∏a
Dodatkowe informacje b´dà dost´pne na
stronie internetowej www.wesola.e-bp.pl
i pod numerem telefonu: 22 773 40 08.
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WÊcieklizna, czy nadal groêna?
WÊcieklizna jest bardzo
groênà i Êmiertelnà chorobà,
znanà ju˝ naszym przodkom. Jest ona wywo∏ywana przez wirusy. èród∏em zaka˝enia sà zwierz´ta, które
wydalajà zarazek ze Êlinà.
Zaka˝enie nast´puje poprzez
pogryzienie przez chore
zwierz´ lub wystarczy tylko kontakt ze Êlinà zwierz´cia poprzez Êluzówki (oka, nosa). Wirus mo˝e
znajdowaç si´ w Êlinie zwierz´cia ju˝ w okresie
inkubacji choroby (gdy jeszcze brak objawów),
która mo˝e trwaç od 10 dni do nawet 1 roku. Je˝eli wystàpià jednak objawy kliniczne wtedy nast´puje Êmierç w ciàgu max. 7 dni.
WÊcieklizna ma przebieg gwa∏towny lub cichy (pora˝enny). Gwa∏towny objawia si´ atakami sza∏u, wodowstr´tem, ucieczkami w nieznanym kierunku, atakowaniem i gryzieniem
ludzi oraz zwierzàt. Cichy natomiast charakteryzuje si´ osowieniem, brakiem apetytu, pora˝eniem mi´Êni.

Obecnie wÊród zwierzàt domowych g∏ównym
êród∏em wÊcieklizny sà koty. Jest to zwiàzane
z brakiem obowiàzkowych szczepieƒ dla kotów
oraz z tym, ˝e polujà one na leÊne gryzonie (myszy). Niestety, cz´sto u nich choroba ta ma przebieg cichy. Nadal jednak g∏ównym êród∏em zaka˝enia wÊciekliznà pozostajà dzikie zwierz´ta
(lisy, wiewiórki, sarny). One z kolei zara˝ajà si´
od gryzoni (myszy, nornice), które chorujà nie
wykazujàc objawów choroby. Nale˝y pami´taç,
i˝ u zwierzàt dziko ˝yjàcych wÊcieklizna objawia
si´ cz´sto „dziwnym” zachowaniem. Przestajà
si´ one baç ludzi, podchodzà do nich i dajà si´
g∏askaç. Pod ˝adnym pozorem nie nale˝y tego
robiç, bo mo˝na si´ zaraziç.
WÊcieklizna jest groênà zoonozà (przenosi si´
na ludzi) zwalczanà z urz´du, dlatego ka˝dy
przypadek tej choroby powinien byç zg∏aszany
do urz´dowego lekarza weterynarii.
Cz∏owiek pogryziony przez nieznane, jak i znane, zwierze powinien natychmiast zg∏osiç si´ do
lekarza. Natomiast zwierz´ powinno byç poddane (jeÊli to mo˝liwe) obserwacji przez lekarza

weterynarii, nawet wówczas gdy by∏o szczepione przeciwko wÊciekliênie. Obserwacja trwa 10
dni. Gdy zwierz´ prze˝yje ten okres, nie musimy
si´ szczepiç.
Szczepionki przeciwko wÊciekliênie dla zwierzàt obecnie stosowane na polskim rynku, odznaczajà si´ bardzo wysokà skutecznoÊcià. Sà
to specyfiki zachodnie lub produkowane w Polsce na licencji znanych firm, mi´dzy innymi:
1. Rabisin
2. Biocan-R
3. Nobiwac Rabies
4. Rabiten mono
5. Vanguard R
W Polsce szczepienia przeciwko wÊciekliênie
sà obowiàzkowe dla psów od trzeciego miesiàca ˝ycia. Szczepi si´ je co roku. Obowiàzek ten
spoczywa na w∏aÊcicielu. Mimo, ˝e nie ma obowiàzku szczepienia kotów, warto to robiç dla naszego bezpieczeƒstwa.
W Polsce, mimo od wielu lat prowadzonej akcji szczepieƒ przeciwko wÊciekliênie, nadal spotyka si´ przypadki tej choroby wÊród zwierzàt
jak i ludzi.
Katarzyna Zakrzewska
Lekarz weterynarii

Psychologia na co dzieƒ

Przemoc psychiczna - jak si´ przed nià broniç
Przemoc psychiczna towarzyszy w zasadzie
ka˝demu innemu rodzajowi przemocy, przybierajàc form´ gróêb, szanta˝u, zastraszania, wymuszania i poni˝ania. Konsekwencje tego swoistego centrum przemocy, zabierajà cz∏owiekowi
jego najcenniejszy skarb – godnoÊç, poczucie
w∏asnej wartoÊci i mocy sprawczej. Ten rodzaj
przemocy jest trudny do rozpoznania. Czasem
dopiero po d∏u˝szym czasie orientujemy si´, ˝e
coÊ w naszym ˝yciu jest nie tak, ˝e czujemy si´
nic nie warci i nieszcz´Êliwi.
Jak si´ obroniç przed przemocà? Jak nie daç
si´ zamaskowanemu cz´sto sprawcy wbiç si´
w poczucie bezwartoÊciowoÊci, depresj´? Co
robiç, by nie zostaç ofiarà z syndromem wyuczonej bezradnoÊci?
Otó˝ trzeba pami´taç o tym, ˝e oprócz najwi´kszego nawet cierpienia i smutku mamy w sobie
tak˝e pok∏ady radoÊci, osobiste zasoby, z których
zawsze mo˝emy korzystaç, tylko czasem nie potrafimy do nich dotrzeç. Dzi´ki naszym zasobom
mo˝emy si´ rozwijaç, radziç sobie w trudnych sytuacjach ˝yciowych i kryzysach. Te zasoby, nasze
mocne strony, istniejà w ka˝dym cz∏owieku i pomagajà nam budowaç swojà si∏´ ˝yciowà.
Naszym zasobem na pewno jest wiedza, jakà
posiadamy. Wiedza o sobie samym, w∏asnych
potrzebach, marzeniach, ograniczeniach. Tak˝e
wiedza ˝yciowa, doÊwiadczenie, wiedza z ksià˝ek, nasze wykszta∏cenie, umiej´tnoÊci, wiedza
o sukcesach i osiàgni´ciach.
Jest to najistotniejszy czynnik pomocny
w ró˝nych kryzysach i trudnych sytuacjach
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w ˝yciu, tak˝e w sytuacji przemocy. JeÊli posiadamy wiedz´ to znamy swoje prawa, prawa
cz∏owieka. Przys∏ugujà one ka˝demu cz∏owiekowi bez wzgl´du na kolor skóry, p∏eç, wiek, wyznanie, j´zyk czy status spo∏eczny. Ka˝dy ma
prawo do posiadania i wyra˝ania w∏asnej opinii,
w∏asnego stylu ubierania si´, ˝ycia i wychowania dzieci w zgodzie z w∏asnymi wartoÊciami,
dbania o siebie, spotykania si´ z osobami, które
lubi, nie znania si´ na czymÊ, pope∏niania b∏´dów, proszenia o pomoc, do nie zgadzania si´,
do w∏asnych odczuç, zmiany zdania i do samotnoÊci od czasu do czasu.
Bez znajomoÊci w∏asnych praw nie mo˝na te˝
ich broniç oraz wymagaç szanowania ich i respektowania przez innych. Nikt nie mo˝e nam
odebraç naszych praw i godnoÊci, która le˝y
w naturze ludzkiej.
Do obrony przed przemocà niezb´dna jest
tak˝e autonomia osobista czyli niezale˝noÊç,
samodzielnoÊç, mo˝liwoÊç decydowania o sobie, ustanawiania norm dla siebie, odpowiedzialnoÊç za swoje ˝ycie, dzia∏ania i zachowania. ¸atwiej jest zrzucaç odpowiedzialnoÊç na
innych, na okolicznoÊci zewn´trzne, ni˝ przyjàç,
˝e mamy wp∏yw na to, co si´ nam przytrafia.
Mo˝emy nad tym pracowaç, dokonywaç wyborów, rezygnowaç z czegoÊ, zmieniaç nasze ˝ycie na lepsze.
Kolejnym wa˝nym êród∏em zasobów jest nasza rodzina i przyjaciele. Mogà daç nam ogromne wsparcie i pomoc w trudnych sytuacjach,
dlatego wa˝ne jest, aby z nimi rozmawiaç, aby

przerwaç milczenie o w∏asnej trudnej sytuacji, bo
to w∏aÊnie u∏atwia sprawcy kontynuowanie przemocy i robienie nam „prania mózgu”. Wsparcie
bliskich i ˝yczliwych osób daje nam poczucie
bezpieczeƒstwa i si∏y, niezb´dne do przerwania
przemocy. Powiedz innym o doznawanej przemocy! Prze∏am tabu milczenia!
Warto te˝ skupiç si´ na konkretnych dzia∏aniach, na tym co ju˝ robiliÊmy wczeÊniej i co
dzia∏alo na naszà korzyÊç. JeÊli dzia∏a∏o, to warto dalej to robiç i skupiaç si´ nie na ograniczeniach i pora˝kach, lecz na tym, co jest mo˝liwe
do osiàgni´cia. Z pomocà przyjació∏, z ich
wsparciem i zrozumieniem, du˝o mo˝na osiàgnàç. W razie potrzeby, zawsze mo˝na te˝ skorzystaç z pomocy s∏u˝b oraz organizacji pozarzàdowych, które sà po to, aby chroniç ludzi i pilnowaç przestrzegania ich praw.
Zgodnie z art. 207 Kodeksu Karnego, paragraf 1:
przemocà jest zn´canie si´ fizyczne lub psychiczne nad osobà najbli˝szà i mocà prawa jest Êcigane
z urz´du. Zawsze mo˝emy skorzystaç z pomocy
powo∏anych do tego instytucji jak np. prokuratura,
sàd, oÊrodki pomocy spo∏ecznej, czy policja i jej
obowiàzkowa procedura „Niebieska Karta”.
Mo˝emy te˝ skorzystaç z pomocy psychologicznej, umówiç si´ na konsultacje indywidualne lub na uczestnictwo w grupie wsparcia.
Adriana Klos
autorka jest psychologiem i psychoterapeutà
w OÊrodku Rozwoju i Psychoterapii
„Strefa Zmiany”
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Do Weso∏ej wpad∏y nutki...
... a z nich znany kompozytor Adam Skorupko
do tekstu Doroty Gellner napisali dla Przedszkola
„RobuÊ” „hymn przedszkolny” pt. „Robusie to
my”. Wszystkim piosenka bardzo si´ spodoba∏a.
Dzieci w lot nauczy∏y si´ tekstu i wspólnie
przy piosence taƒczy∏y. Od teraz towarzyszyç
b´dzie przy wszystkich uroczystoÊciach i wydarzeniach naszego Przedszkola.

W Niepublicznym Przedszkolu „RobuÊ”
w dniu 26 marca na uroczystoÊci promocji najnowszej ksià˝ki i p∏yty Doroty Gellner i Adama
Skorupko mieliÊmy zaszczyt goÊciç Pana Burmistrza Weso∏ej Mariana Mahora oraz pisark´ i wydawc´ Alicj´ Twardowskà.

znaczona dla najm∏odszych, z do∏àczonà z p∏ytà
z utworami Fryderyka Chopina.
Bardzo dzi´kujemy autorkom za tak dobrà
i wartoÊciowà literatur´ dla dzieci. Utwory te
wspaniale wpisujà si´ w nasz roczny plan pracy
dydaktyczno wychowawczej „Poprzez literatur´ do serc i umys∏ów”.
Na zakoƒczenie spotkania wszystkie dzieci
otrzyma∏y podpisane przez autork´ „Skaczàce
nutki”. Podzi´kowa∏y GoÊciom za te wspaniale
niespodzianki kwiatami i samodzielnie wykonanymi obrazkami. Cieszy nas to, ˝e jest coraz
wi´kszy wybór dobrej literatury dla dzieci i ˝e
mo˝emy jà promowaç we wspó∏pracy z uznanymi wydawcami. Wi´cej o spotkaniu na
www.robus.pl w wydarzeniach.

By∏o to kolejne spotkanie z zaprzyjaênionà
z nami autorkà wspania∏ych piosenek i wierszy
dla dzieci Dorotà Gellner.
Tym razem by∏o to muzyczne spotkanie. Pani
Dorota wybra∏a nasze przedszkole na promocj´
swoich najnowszych piosenek zebranych w tomiku „Skaczàce nutki”, do której do∏àczona jest
p∏yta z piosenkami. Dzieci z trzech grup pod kierunkiem Renaty Struzik (nauczyciela
muzyki) zaprezentowa∏y w pi´knej
aran˝acji kilka najnowszych piosenek Pani Doroty. By∏o przy tym wiele radoÊci i braw. Zaproszeni goÊcie
sprawili dzieciom wiele niespodziaDyrektor Dydaktyczny El˝bieta Nowosielska
nek. Pani Dorota zaprezentowa∏a
W∏aÊciciel – Dyrektor Bogus∏awa WiÊniewska
tak˝e dzieciom swojà najnowszà
pe∏nà humoru ksià˝eczk´ pt.
„Roztrzepana SprzàtaczRoztrzepana Sprzàtaczka
ka”. Dzieci przyj´∏y jà z wielka radoÊcià, czytaniu nie byZawo∏a∏a raz sprzàtaczka:
∏o koƒca.
– Gdzie jest trzepak? Gdzie trzepaczka?
Natomiast Wydawca, AliNie wytrzymam bez sprzàtania!
cja Twardowska przywioz∏a
I wybieg∏a. Skàd? Z mieszkania.
ze sobà dla naszego przedJak si´ wzi´∏a za trzepanie, wytrzepa∏a cztery panie,
szkola swojà najnowszà ksià˝eczk´ speKota, psa i panów dwóch, i z dmuchawca bia∏y puch.
cjalnie napisanà dla dzieci z okazji 200
Tak si´ ca∏a roztrzepa∏a, ˝e trzepaczk´ po∏ama∏a.
rocznicy urodzin Fryderyka Chopina pt.
I przez w∏asne roztrzepanie odlecia∏a na dywanie!
„Wieczorynki z Fryderykiem”. Jest to
publikacja o du˝ych walorach edukacyjDorota Gellner
nych, jedyna taka na polskim rynku prze-

Rok za∏o˝enia 1993

Placówka OÊwiatowa.

Warszawa – Stara Mi∏osna
ul. Magnolii 6
www.robus.pl

ZAPISY –
US¸UGI OGRODNICZE I PORZÑDKOWE
Trawniki • Nawadnianie • Piel´gnacja
tel. 88 33 11 774
www.larix-ogrody.pl

tel.

506 193 220

¸ÑCZYMY TRADYCJ¢
Z NOWOCZESNYM NAUCZANIEM
DLATEGO NAJLEPIEJ PRZYGOTUJEMY
TWOJE DZIECKO DO SZKO¸Y!
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matyka jego licznych ksià˝ek to polityka mi´dzynarodowa i rola KoÊcio∏a
Katolickiego we wspó∏czesnym Êwiecie. Znany na pewno ze swojej wczeÊniejszej pozycji ksià˝kowej, równie˝
zekranizowanej, p.t.: „Adwokat diab∏a” pisze Êwietnie, pokazujàc kulisy
Paƒstwa Watykaƒskiego. Odkrywa
ludzkie s∏aboÊci, ale te˝ pi´knie rysuje
portrety psychologiczne bohaterów,
szczególnie wybranego na papie˝a
pierwszego nie – W∏ocha, s∏owiaƒskiego Kiry∏a I. To w∏aÊnie on, cz∏owiek
zza ˝elaznej kurtyny ma prowadziç KoÊció∏ i stawiç czo∏a wspó∏czesnym, trudnym czasom.
Polecam!

Kàcik bibliofila
Sanda∏y rybaka
Morris West
Kolejna propozycja wydawnictwa Labirynty
Kolekcja
Prozy p.t. „Sanda∏y
rybaka” i tym razem
nas nie zawiedzie.
PowieÊç australijska,
w Polsce wydana w 2009 roku, zosta∏a
napisana 15 lat przed wyborem Karola
Wojty∏y na Stolic´ Piotrowà. PowieÊç
wizjonerska, zosta∏a nawet zekranizowana, a zagrali w niej znakomici aktorzy: Anthony Quinn, Laurence Olivier
oraz John Gielgud. Autorem jest australijski pisarz i dramaturg, który lat
kilkanaÊcie sp´dzi∏ w klasztorze, a te-

***
Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. West M. – Sanda∏y rybaka

Qlturka

Mocne anielskie granie
Flyleaf, „Flyleaf”
Czas powróciç do muzyki. I dodatkowo zrobiç obrót
o 180 stopni. Kiedy ostatnio
wypowiada∏am si´ na ∏amach gazetki na tematy
muzyczne, by∏o to w grudniu i wypowiedzià tà by∏a
relacja z koncertu Marilyna Mansona. Pozostajàc w klimatach ci´˝kiego, progresywnego rocka
na pograniczu metalu postanowi∏am wziàç si´
za jeden z moich ulubionych zespo∏ów, który
jednak jest ideologicznie zupe∏nie inny ni˝ antyklerykalny Marilyn. Mowa tu o chrzeÊcijaƒskiej
kapeli Flyleaf, której ideologiczne nastawienie nie
przeszkadza po prostu nieêle graç.
To czy Flyleaf jest w∏aÊciwie zespo∏em chrzeÊcijaƒskim nie jest do koƒca jasne. Jak podkreÊla sama wokalistka kapeli, urocza Lacey Mosley o sile g∏osu równej trz´sieniu ziemi, wszyscy cz∏onkowie zespo∏u sà tego samego, chrzeÊcijaƒskiego wyznania, ale nie nazwa∏aby zespo∏u „chrzeÊcijaƒskim”, gdy˝ twierdzi, ˝e chrzeÊcijanin powinien wszystko robiç dla Boga, równie˝
wykonywaç swojà prac´. Czy nazwiemy wi´c
hydraulika, który przy okazji wierzy w chrzeÊcijaƒskiego Boga „chrzeÊcijaƒskim hydraulikiem”? Jednak w tekstach zespo∏u wyraênie widaç, jaki poglàd reprezentujà jego cz∏onkowie.
Nie przeszkadza im to jednak koncertowaç z zespo∏ami, którym ideologia ta jest obca, wr´cz
przeciwnie, ch´tnie uczestniczà we wszelkiego
rodzaju festiwalach – bo o to chyba chodzi
w muzyce, aby ∏àczy∏a ludzi, nawet o skrajnych
poglàdach, czy˝ nie?
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P∏yta „Flyleaf” jest pierwszym krà˝kiem zespo∏u. WczeÊniej tworzyli równie˝ jednak pod innà nazwà i nie na tak du˝à skal´. Muzycznie
okreÊlany jest jako post-grunge, metal bàdê nu-metal, jednak na pewno mieÊci si´ w ogólnie
poj´tej muzyce progresywnej i to tej ci´˝kiej. Co
prawda Êpiewa tutaj delikatna kobieta, jakà jest
Lacey, jednak oprócz lirycznych zaÊpiewów
w jej interpretacji utworu nie brakuje krzyków,

niektórych na pograniczu growlu, który jest zwykle przypisywany m´skim wokalistom. Wystarczy pos∏uchaç pierwszego kawa∏ka z albumu,
„I'm so sick”, aby zobaczyç jak szerokà skalà
operuje pani Mosley. Wszystko zaczyna si´
od spokojnego wokalu z gitarowym brzmieniem
w tle, aby za chwil´ przemieniç si´ w metalowy
ryk – kontrast jest naprawd´ niesamowity. P∏yta,
niestety, nie jest bez wad, jak chyba wi´kszoÊç

2. Kutz K. – Piàta strona Êwiata
3. Witkiewicz S. I. – Po˝egnanie jesieni
4. Ryczkowska A. – Trafiona zatopiona
5. Górski A. – Zdrada Kopernika
6. Vargas L. – Pochwa∏a macochy
7. Rice L. – Ró˝e majà kolce
Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Konopnicka M. – Jak to ze lnem by∏o
2. Marsoli L. A. – Ksi´˝niczka i ˚aba
3. Dent G. – Sekretnik: moje zwariowane wakacje
Literatura popularnonaukowa:
1. Roche M. – El˝bieta II: Ostatnia
królowa
2. G∏owacz A. – Historia ko∏em si´ toczy
3. Adamczak S. – Chorwacja, BoÊnia
i Hercegowina
4. Domos∏awski A. – KapuÊciƒski nonfiction
Iza Zych
debiutów jej g∏ównym problemem jest ma∏e
zró˝nicowanie w utworach. Podobny schemat
i ma∏o wyró˝niajàcych si´ elementów powoduje
lekkà monotoni´, jednak ca∏à p∏yt´ mo˝na okreÊliç jako bardzo energetycznà. Chocia˝ nie
braknie tu lirycznej delikatnoÊci (szczególnie
w dwóch ostatnich balladkach). Pozostaje mieç
nadziej´, ˝e Flyleaf ma jeszcze czas na wyrobienie si´, znalezienie swojego charakteru.
JeÊli chodzi o warstw´ tekstowà Flyleaf raczej
unika dos∏ownych odwo∏aƒ do chrzeÊcijaƒstwa
(chocia˝ i takie si´ zdarzajà) ogólnie poruszajàc
problemy, które ich dr´czà. Mamy tu mi´dzy
innymi pi´kny tekst piosenki „Cassie”, dziewczynie, która zgin´∏a podczas strzelaniny w Columbine po tym jak zabójca spyta∏ czy wierzy
w Boga, a ona odpowiedzia∏a „tak”, czy te˝ „All
Around Me” o wszechobecnym, otaczajàcym
wszystkich opiekà Bogu, którego Lacey w tekÊcie pragnie chwaliç i s∏awiç na ka˝dy mo˝liwy
sposób. Mamy wi´c zarówno przygn´biajàce,
charakterystyczne dla ci´˝kiej muzyki tematy jak
i te radosne, napawajàce nadziejà.
Polecam krà˝ek wszystkim – nie tylko chrzeÊcijanom, nie tylko wielbicielom ci´˝kiego grania, chocia˝ im zw∏aszcza. Pozostali niech
otworzà umys∏y na muzyk´ mo˝e innà dla nich,
jeÊli chodzi o ideologi´, ale mo˝e bliskà muzycznie. Ja osobiÊcie zarówno uwa˝am si´
za chrzeÊcijank´ jak i fank´ ci´˝kiego grania
i w muzyce Flyleaf odnajduj´ syntez´ tych
dwóch sfer, która nie zdarza si´ cz´sto. JeÊli
jednak szukacie wi´cej chrzeÊcijaƒskiego metalu polecam polskà Pneum´, czy te˝ kolejnego
zagranicznego wykonawc´, Briana „Heada”
Welcha, by∏ego gitarzyst´ zespo∏u KoRn, który
nied∏ugo zagra pierwszy koncert w Polsce,
na który serdecznie zapraszam.
Martyna Nowosielska
martyna.nowo@gmail.com
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Witajcie
wÊród
nas

Oto kolejni nasi najm∏odsi sàsiedzi. Ich rodzicom,
a tak˝e rodzicom wszystkich innych weso∏owskich
maluchów, ˝yczymy wiele radoÊci. A wy, drogie maleƒstwa, serdecznie witajcie wÊród nas! RoÊnijcie
zdrowo i bàdêcie radoÊcià dla swoich rodziców.
Mieszkacie w malowniczo po∏o˝onej dzielnicy, wokó∏ sà
pi´kne lasy i czeka na was spore grono nieco tylko starszych kolegów i kole˝anek.
Ka˝dy maluch, którego zdj´cie 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@staramilosna.org.pl
(zdj´cie musi byç zeskanowane conajmniej na wymiar 4x5 cm i rozdzielczoÊç 300 dpi). Zg∏oszenia do najbli˝szego numeru przyjmujemy do 6 maja 2010 r.

KrzyÊ Jaszczyk
Urodzi∏ si´ 24 listopada 2009 r.
Nasz Bàkulek. Braciszek Asi.

Wielkanocne
warsztaty
plastyczne
Stowarzyszenia
Sàsiedzkiego
W sobot´ 26 marca – tu˝ przed Niedzielà Palmowà, Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna zorganizowa∏o
kolejne warsztaty plastyczne dla dzieci

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

Sprzedam okazyjnie – Ford

Explorer – rocznik 1999
Nieêle wypasiony

4x4, klima, ABS, 4 poduszki, hak, tempomat,
2 komplety opon (lato/zima)

Jak na wiek w super kondycji
Homologacja ci´˝arowa
(100% odliczenia VAT za paliwo)

cena 15 500,00 z∏
tel. 0-601 31 48 22

i ich rodziców. Jak co roku przed Wielkanocà robiliÊmy ozdoby Êwiàteczne.
Powsta∏y pi´kne palemki, jajka, baranki i kurczaki na patykach Êliczne wiosenne kwiaty, ozdoby z krepiny.
Niektóre efekty prac dzieci i ich
mam widaç na zdj´ciu.
Magdalena J´drzejewska

Sieć sklepów detalicznych

• Twój sklep na codzień
• Gwarancja jakości
• Miła sąsiedzka atmosfera
• Twój dobrze znany personel
• Twoje sprawdzone promocje
W „Groszku” kupisz

ta nie i
•
•
•
•

zdr owe produkty ˝ywnoÊciowe

Bilety MZK
Karty telefoniczne
Płatność za rachunki

nisk ie ce ny
SAMOOBSŁUGA

DELIKATESY OSIEDLOWE – STARA MIŁOSNA

ul. Jana Pawła II 108
ul. Rumiankowa 18

motortest

®

Krzysztof Szadkowski
rok za∏. 1979

Zaprasza do Salonu przy ul. Hynka 2a, Warszawa-Ok´cie
Godziny otwarcia: pon.–pt. 800–1900, sob. 900–1500.
Tel./fax 022 868-01-21

Oferujemy luksusowe samochody ró˝nych marek
na zamówienie z gwarancjà.
Skupujemy auta u˝ywane – wszystkie marki za gotówk´.

www.motortest.com.pl
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Stabat Mater Dolorosa
Wieczór, Niedziela Palmowa, parafia NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa. Skoƒczy∏a si´
msza Êw. o 18, ale to nie koniec prze˝yç religijnych na ten dzieƒ. Zostajemy w ∏awkach.
Na ambonk´ wchodzi Ksiàdz Micha∏ i przybli˝a
wszystkim zebranym histori´ utworu, który za-

raz us∏yszymy. Chór Il Canto Magnificat przygotowa∏ na ten wyjàtkowy czas Wielkiego Tygodnia koncert sk∏adajàcy si´ z jednego utworu
„Stabat Mater Dolorosa” Giovanniego Battisty
Pergolesiego. Przed o∏tarzem pojawia si´ zespó∏ z∏o˝ony z dziewczàt, które od dawna pracujà nad emisjà g∏osu pod opiekà p. Marty Za-

mojskiej-Makowskiej, oraz nowych podopiecznych, które Êpiewajà ze starszymi kole˝ankami
pierwszà cz´Êç utworu. Przed ka˝dà cz´Êcià
s∏yszymy ∏aciƒskie s∏owa i ich t∏umaczenie. Mo˝emy w skupieniu rozwa˝aç m´k´ Matki pod
krzy˝em Syna. Utwór sk∏ada si´ z dziewi´ciu
cz´Êci. Muzyka otula nas i sk∏ania do refleksji. Barokowy styl
Pergolesiego nie jest ∏atwy do
wyÊpiewania. Widzimy, jak mocno skupione sà dziewcz´ta.
W miar´ trwania koncertu atmosfera robi si´ coraz bardziej
podnios∏a. Jednà z cz´Êci Êpiewa
solo Pani Dyrygent. Po ka˝dej
cz´Êci oklaski sà coraz g∏oÊniejsze i coraz d∏u˝sze. Na koniec
koncertu goÊcie wstajà z miejsc
i domagajà si´ bisu.
S∏ucha∏am wielu koncertów tego zespo∏u, ten by∏ wyjàtkowy nie
tylko z powodu miejsca, czasu
i repertuaru. Wyjàtkowo pi´knie
wyglàda∏y dziewcz´ta w swoich nowych strojach koncertowych. Wyjàtkowa by∏a atmosfera
koncertu, przepojona zadumà i rozwa˝aniem
m´ki Matki Cierpiàcej. Dobrze by by∏o, ˝ebyÊmy
mieli okazj´ do kolejnych takich prze˝yç.

Warsztaty
ekologiczne
- EKOSIANKO
W dniach 4–5 marca br. w SP 173 jedna z sal
lekcyjnych zamieni∏a si´ w warsztat wytwórczy
wype∏niony pachnàcym sianem. GoÊciliÊmy
twórców ludowych ze Stryszawa (woj. ma∏opolskie), którzy w ramach lekcji techniki wraz
z uczniami tworzyli elementy figurek z siana i ∏àczyli je w ca∏oÊç. Wykonane prace takie jak zajàczki, kurki, wiewiórki itp. uczniowie zabierali

do domu, a niektóre z nich pozostawili na Êwiàteczny kiermasz szkolny. Uczniowie prze˝yli
wspania∏à zabaw´ ekologiczno-przyrodniczà.

Izabela Antosiewicz

Ma∏gorzata Zdzieborska

NO

ekskluzywnych

apartamentów
ul. Ptasia 27, Warszawa - Wesoła
os. Stara Miłosna

-powierzchniaod125do215m 2
-wysokośćapartamentówod3,0m
-wysokajakośćwykonania
-oddanieapartamentówIkwartał2011

ceny promocyjne do końca kwietnia 2010
VillaAthenatoprestiżowanieruchomość
realizowanapr zez:DANZIC AY ACHTSp.zo.o.
Biurospr zedaży:ul.Gen.Zajączka9Alok.C2,01-518W
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Dzieci z Weso∏ej laureatami
konkursu wiedzy o Chopinie
Rok 2010 zosta∏
uznany przez Sejm
RP Rokiem Chopinowskim, w zwiàzku
z dwusetnà rocznicà
urodzin Fryderyka
Chopina, najwi´kszego polskiego kompozytora. Jest to okazja
do rozpropagowania
wÊród dzieci i m∏odzie˝y wiedzy o jego
˝yciu i twórczoÊci.
W Szkole Podstawowej nr 173 ju˝ od
listopada 2009 roku
trwa∏y przygotowania do Ogólnowarszawskiego Mi´dzyszkolnego
Konkursu „200 rocznica urodzin Fryderyka Choina”
zorganizowanego przez OÊrodek Szkolno-Wychowawczy dla G∏uchych, Instytut G∏uchoniemych, Towarzystwo Przyjació∏ Warszawy pod honorowym patronatem m.in. Ministerstwa Kultury Dziedzictwa
Narodowego, Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, Marsza∏ka Województwa Mazowieckiego.
Uczniowie aktywnie uczestniczyli w ró˝nych kategoriach konkursowych. Do po∏owy stycznia przes∏ano
do organizatorów 26 najciekawszych prac. Wyniki
og∏oszono 26 marca. Konkurs zakoƒczy∏ si´ du˝ym
sukcesem naszej m∏odzie˝y. WÊród finalistów
ze 120 szkó∏, znaleêli si´ uczniowie SP 173. Z gro-

na uczniów szkó∏ podstawowych, pierwsze miejsce
w kategorii „Omnibus”(Wiedzy o ˝yciu i twórczoÊci
Fryderyka Chopina) i „praca plastyczna” zaj´∏a Ada

Ciacharowska z klasy V, drugie miejsce w kategorii „Omnibus” zajà∏ Mateusz Kiery∏∏o kl. V. Wyró˝nienia: w kategorii „Omnibus” otrzyma∏a Joanna Wilczyska z kl. V, w kategorii „praca literacka”
zdoby∏a Mariola Piasecka z kl. IV, a w kategorii
„prezentacja multimedialna” – Aleksandra Sosiƒska z klasy IV. Gratulujemy laureatom.
Edyta Szambelan

Godziny otwarcia: pon.-pt. 10.00-18.00, sob. 10.00-14.00

OWA INWESTYCJA

athena.pl

Tel:0663255993
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Warszawski Konkurs
W tym roku w Szkole Podstawowej nr 174
nauczyciele oddzia∏ów przedszkolnych
szeÊciolatków realizowali w grupach temat
kompleksowy „KiedyÊ
Wars i Sawa, teraz
Warszawa”. Podczas
zaj´ç dzieci bli˝ej pozna∏y stolic´ naszego
kraju, jak równie˝ wys∏ucha∏y legend z nià
zwiàzanych.
M∏odszym uczniom
bardzo podoba∏y si´
opowieÊci o Bazyliszku, Z∏otej Kaczce, warszawskiej Syrence, nadwiÊlaƒskim lisie, czy o mistrzu
Twardowskim, dlatego postanowiliÊmy
zorganizowaç szkolny konkurs, w którym wzi´∏a udzia∏ tak˝e klasa I.
Ka˝de dziecko namalowa∏o ilustracj´ do wybranej legendy, a komisja
konkursowa wy∏oni∏a zwyci´zców. Pani dyrektor Ewa Skolimowska wr´czy∏a im dyplomy i nagrody ksià˝kowe.
I miejsca zaj´li:
Kasia Kosiba – grupa Oa
Gabrysia Frey – grupa Ob
Mateusz Grot – grupa Oc
Kacper Ârednicki – klasa I.

„W poszukiwaniu
Êwierkowej ga∏àzki”
II Weso∏owski Turniej Ekologiczny
„W poszukiwaniu Êwierkowej ga∏àzki”
odby∏ si´ w Szkole Podstawowej nr 173.
Dzieci z klas 1–3 mia∏y okazj´ zaprezentowaç swojà wiedz´ na temat ekologii.
M∏odzi ekolodzy wykonywali zadania

II miejsca:
Julia Wiliƒska – grupa Oa
Konrad Trzpil – grupa Ob
Maja Zapisek-Ogonowska – grupa Oc
Weronika Fràczyk – klasa I.
III miejsca:
¸ucja Paluch – grupa Oa
Kuba Brzeziƒski – grupa Ob
Patrycja Jaroszewska – grupa Oc
Ola Popis – klasa I.

obejmujàce wiadomoÊci z pi´ciu dzia∏ów: drzewa i krzewy, zwierz´ta, roÊliny
zielne, ochrona Êrodowiska, zdrowie,
podstawowe wiadomoÊci ze znajomoÊci
swojej dzielnicy, z uwzgl´dnieniem walorów przyrodniczych dzielnicy.

Wyró˝nione dzieci otrzyma∏y dyplomy i drobne upominki, pozosta∏e – nagrody pocieszenia.
Ewa Knop

Kochaç Ojczyzn´
Wiemy, jak nazywa si´ nasza Ojczyzna. Uczymy si´, czemu jà mamy
kochaç. Uczymy si´ rozumieç s∏owa:
patriotyzm, ojczyzna, poÊwi´cenie,

naród. Takà wspania∏à lekcjà patriotyzmu jest wizyta w Muzeum Powstania
Warszawskiego. Lubimy odwiedzaç to
Muzeum, gdy˝ zaj´cia sà bardzo ciekawe i wiele dowiadujemy si´ o historii
Polski w czasie II wojny Êwiatowej.
Poznajemy ˝ycie naszych rówieÊników
w tym trudnym czasie – i to od Nich
uczymy si´ mi∏oÊci do Ojczyzny. Odwiedêcie koniecznie Muzeum Powstania Warszawskiego!
Uczniowie klasy IIId SP nr 173

20

Nie zabrak∏o równie˝ sprawnoÊciowych zadaƒ ekologicznych. Zwyci´zcà
turnieju zosta∏a Szko∏a Podstawowa
nr 171. Wszystkie dzieci otrzyma∏y
wspania∏e nagrody ufundowane przez
Wydzia∏ Ochrony Ârodowiska Dzielnicy Weso∏a i Biuro Ochrony Ârodowiska w Warszawie. Fundatorom nagród
bardzo dzi´kujemy.
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c.d. ze str. 8
wyt∏umaczenia – to czas, by podjàç decyzj´
o wzi´ciu udzia∏u w jakimÊ masowym biegu. Jest
to niesamowite doÊwiadczenie a jednoczeÊnie
fantastyczny pretekst do wyjÊcia z domu. Dla wielu z biegaczy to Êwietny cel treningowy. Wreszcie,
bo gdy biegniesz z innymi, czujesz niesamowità
wi´ê, a to motywuje do podnoszenia sobie poprzeczki. Uruchamia si´ motor naszego biegowego rozwoju. Najlepiej zaczàç od dystansu 5 km.
Wystarczajàco d∏ugo, by si´ sprawdziç, wystarczajàco krótko, by nie zrobiç sobie krzywdy, jeÊli
nie mamy porzàdnego przygotowania. W kalen-

Listy do redakcji
Szanowna Redakcjo, prosz´ o umieszczenie nast´pujàcego listu w Waszym miesi´czniku:
Drogi opiekunie psa,
prosz´ uwzgl´dniç, ˝e:
– i Twój pies mo˝e goniç sarn´ w naszych lasach
do jej wyczerpania (widzia∏em to dwa razy),
– w∏osy po uczesaniu psa d∏ugo muszà oglàdaç spacerowicze o ile je nie sprzàtniesz (same ginà dopiero jesienià),
– boj´ si´ KA˚DEGO psa, nie na smyczy (biegam).
Jest nas coraz wiecej w lesie i korzystajmy z niego.
Umilajmy sobie pobyt w nim.
Pozdrawiam mi∏oÊnikow psów.
Z. M.
***
Szanowna Redakcjo,
znów nadesz∏a wiosna i znów baczniej przyglàdamy
si´ brzegom naszego kana∏ku. Czego tu nie ma!? Ostat-

darzu imprez biegowych coraz mniej jest jednak
imprez na dystansie 5 km, dlatego, biegnàc dziÊ
z Piotrem po naszym lesie wpadliÊmy na pomys∏
zorganizowania w Weso∏ej biegu dla poczàtkujàcych. Bieg b´dzie imprezà towarzyszàcà na stoisku Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna
podczas dorocznego Pikniku Weso∏a, który odb´dzie si´ 29 maja 2010 r. Pomys∏ jest Êwie˝utki,
musimy dopracowaç szczegó∏y, które b´dà dost´pne na stronie Stowarzyszenia, oraz w materia∏ach promujàcych Piknik Weso∏a 2010. Zadbamy o to, by trasa wiod∏a terenami leÊnymi, oraz,
by nasi debiutanci mogli poczuç atmosfer´ masowej imprezy biegowej w wersji lokalnej.
nio m∏odzi ludzie przydêwigali szaf´ kuchennà i zepchn´li do wody, w nadziei, ˝e b´dà mogli przejÊç suchà nogà
na drugà stron´. Dorzucili jeszcze ga∏´zie, tektury, deski,
stary garnek. PrzejÊç im si´ nie uda∏o. Na szcz´Êcie wiosenna woda zabra∏a te objawy braku wyobraêni. Teraz
zapewne mieszkaƒcy nast´pnych domów nad kana∏kiem
zastanawiajà si´, co z tym fantem zrobiç.
MieliÊmy zesz∏ej jesieni wysprzàtaç brzegi kana∏ku.
Dlaczego tak si´ nie sta∏o? Mo˝e tej wiosny weêmiemy
si´ do dzia∏ania i usuniemy to wszystko, co pozostawi∏a tu ludzka g∏upota?
Druga sprawa tak˝e dotyczy kana∏ku. Otó˝ pierwsze
cieplejsze dni zach´ci∏y m∏odych motorowerzystów i motocyklistów do wycieczek krajoznawczych. Rozje˝d˝ajà
teraz wàskie i s∏abe brzegi kana∏ku, ha∏asujàc, p∏oszàc
ptaki, utrudniajàc spacery ludziom z ma∏ymi dzieçmi. Czy
wzd∏u˝ kana∏ku dopuszcza si´ jazd´ motocyklami?
Wreszcie rzecz trzecia. Coraz wi´cej pustych dzia∏ek
w Starej Mi∏osnej jest grodzonych. To zrozumia∏e, a w∏aÊciciele majà do tego prawo. Dotyczy to jednak coraz cz´Êciej miejsc wzd∏u˝

W Weso∏ej -Zielonej
rusza klasa siatkarska!
Od wrzeÊnia 2010 roku w Zespole Szkó∏ nr 94 w Warszawie zostanie utworzona I klasa gimnazjalna o profilu siatkarskim. W klasie tej b´dzie obwiàzywa∏o 10 godzin wychowania fizycznego w tygodniu – 6 godzin pi∏ki siatkowej, oraz
4 godziny zaj´ç realizowanych zgodnie z podstawà programowà I klasy gimnazjum. Szko∏a, która zosta∏a oddana do
u˝ytku w 2009 roku ze swojej strony zapewnia kompleks boisk ze sztucznà nawierzchnià, wykwalifikowanà kadr´ trenerskà, oraz szerokà gam´ zaj´ç pozalekcyjnych ukierunkowanych na potrzeby ucznia. W ramach zaj´ç dodatkowych realizowanych w klasie siatkarskiej zaplanowane zosta∏y dwa
obozy sportowe: letni, oraz zimowy. Do naszej szko∏y mieszczàcej si´ przy ulicy Krótkiej 1 jest wygodny dojazd komunikacjà miejskà (autobus 216). Termin sk∏adania podaƒ ubiega
z dniem 30.04.2010. Test sprawnoÊci fizycznej odb´dzie si´
dnia 29.05.2010 o godzinie 10. Po ukoƒczeniu szko∏y istnieje
mo˝liwoÊç kontynuowania kariery siatkarskiej w klubie MOS
Wola Warszawa. Szczegó∏owe kryteria naboru do klasy sportowej zosta∏y umieszczone na stronie internetowej Zespo∏u
Szkó∏ nr 94 w Warszawie – www.zs94.waw.pl.
Wszystkie ch´tne osoby serdecznie zapraszamy!!!!
Leszek Winiarski, Przemys∏aw Rusnarczyk

Ju˝ dziÊ zatem zapraszam do szlifowania formy, macie wystarczajàco du˝o czasu. JeÊli
do tej pory nie by∏o Tobie motywacji, to w∏aÊnie
jà masz. Spotykamy si´ 29 maja na hipodromie
i biegniemy razem Twoje pierwsze 5 km!
Z biegowym pozdrowieniem
Izabela Antosiewicz
PS. Biegacze mówià sobie na „ty” bez wzgl´du
na wiek, stàd taka w∏aÊnie forma moich tekstów. Mijajàc si´ na biegowych szlakach pozdrawiamy si´ machni´ciem r´kà, taka Êwiecka,
biegowa tradycja.
linii lasu lub wchodzàcych w g∏àb. Przy tej okazji powoli
odcina si´ dojÊcie do lasu reszcie mieszkaƒców. Proponuj´, ˝eby zorientowaç si´, jak planiÊci widzà t´ kwesti´.
Mo˝e si´ bowiem okazaç, ˝e b´dzie tak jak w Kabatach,
gdzie inwestorzy ustawili parkany, bramy, zabezpieczenia, nie zostawiajàc dos∏ownie najmniejszego przejÊcia
dla innych. W ten sposób kilometrami nie mo˝na si´ dostaç do lasu. Za chwil´ i u nas tak mo˝e byç.
Jeszcze jedna sprawa, nad którà trzeba si´ chyba
wspólnie zastanowiç. Proponuj´ zwo∏aç zebranie
mieszkaƒców Starej Mi∏osnej w sprawie WOW. Wiem,
˝e w styczniu by∏o takie zebranie w Weso∏ej. Nie mówiono tam chyba konkretnie, jakie sà niedogodnoÊci tej
trasy dla Starej Mi∏osnej. W ratuszu nic nie wiedzà, pan
odpowiedzialny za te sprawy w GDDKi A nie odpowiada na maile, dodzwoniç si´ nie mo˝na. Spotkajmy si´
w tej sprawie.
Pozdrawiam wiosennie
Anna B.

SALON

FIRAN i ZAS¸ON
TKANINY
KARNISZE
ART. POÂCIELOWE
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„DECOJUMA”
SULEJÓWEK
ul. Kombatantów 63
(jadàc ze Starej Mi∏osnej za torami w prawo)

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

- strzy˝enie m´skie 20 zł
- strzy˝enie damskie 20% taniej
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Oczko wodne - lepiej zapobiegaç ni˝ leczyç!
Zima wreszcie si´ skoƒczy∏a. Czas ju˝ pomyÊleç o naszym ogrodzie, aby w sezonie zachwyca∏. Prace trzeba rozpoczàç ju˝ teraz. Na pierwszy ogieƒ bierzemy oczka wodne. Oczyszczenie
zbiornika z liÊci i ga∏´zi, konserwacja pomp, folii, poprawa linii brzegowej naruszonej przez lód
itp. to rzecz oczywista dla ka˝dego w∏aÊciciela
oczka. Nie wszyscy jednak wiedzà, ˝e wczesna
wiosna to najlepszy czas do przeciwdzia∏ania
problemowi zakwitu glonów – czyli zielonej wody. Wi´kszoÊç sposobów (i s∏usznie) sprowadza
si´ do przeciwdzia∏ania zbytniej eutrofizacji
zbiornika. Istnieje wiele testów sprawdzajàcych
fizykochemiczne parametry wody, ale najwa˝niejszy jest test okreÊlajàcy stadium eutrofizacji zbiornika
(mo˝na go wykonaç
tak˝e w warunkach
zimowych). Warto
wiedzieç jakie pH ma
nasza woda, jakà ma
twardoÊç w´glanowà
a tak˝e w jakim stadium eutrofizacji jest
nasze oczko wodne
a wi´c czego mo˝emy spodziewaç si´ wiosnà
i latem. Im wi´cej wiemy, tym lepiej dostosujemy nasze dzia∏ania do rzeczywistych potrzeb
zbiornika.
Kiedy ju˝ przytrafi si´ nam to „szcz´Êcie”
w postaci zielonej zupy i szukamy skutecznego
rozwiàzania – otrzymujemy wiele dobrych rad:
• Usunàç z wody nadmiar sk∏adników pokarmowych. – Wymieniamy cz´Êç wody (maks.
1/3 obj´toÊci). Pozimowe spuszczenie wody
wykonujemy, gdy oczko jest ˝yzne. Takie dzia∏anie nie tylko poprawi jej jakoÊç ale znacznie
u∏atwi nam konserwacj´ zbiornika. Sprawdzamy te˝ stan roÊlin i przycinamy zgni∏e lub
uschni´te liÊcie. Usuwamy z oczka mu∏ i szlam
– poniewa˝ sà to du˝e iloÊci materii organicznej, ale tak˝e aby wydzielajàce si´ z nich
zwiàzki nie zatru∏y póêniej wody. JeÊli w naszym oczku zimujà ryby odmulamy je dopiero
po ich przebudzeniu – zwykle gdy woda nagrzeje si´ do co najmniej 10°C. Du˝e zbiorniki
nie wymagajà dok∏adnego czyszczenia dna co
roku, gdy˝ zaburzy∏oby to ich ekosystem: osady wystarczy z nich usuwaç co 3–4 lata.
• Posadziç wi´cej roÊlin. – RoÊliny podwodne
sà najlepszym kontrolerem iloÊci substancji
nawozowych w wodzie. JednoczeÊnie produkujà takie iloÊci tlenu, ˝e nie wytrzymuje z nimi konkurencji ˝adne sztuczne napowietrzanie. Âwiat∏o s∏oneczne to silny bodziec
do wzrostu, jeÊli nie ma roÊlin w ich miejsce
pojawiajà si´ zielenice i zakwit gotowy. Aby
roÊliny „dzia∏a∏y” muszà byç ju˝ du˝e – posadzenie ich w momencie zakwitu raczej nie
przyniesie szybkiego efektu. Musimy zadbaç
o to ju˝ teraz (na 1 m2 powierzchni oczka sadzimy 5–7 sztuk roÊlin takich jak: rdestnica,
moczarka kanadyjska, rogatek sztywny itp).

• Zmniejszyç iloÊç ryb. – Ryby ch´tnie podjadajà roÊlinki, wi´c nadmiar ryb to dla nas du˝y k∏opot z utrzymaniem podwodnej ∏àki. Du˝a iloÊç rybich odchodów, do tego przekarmianie rybek (najcz´stszy grzech), odwiedziny ptaków i mamy przyczyn´ silnej eutrofizacji naszego zbiornika. Pojawiajà si´ zakwity
glonów i du˝e iloÊci osadów dennych, które
wzburzane mogà powodowaç dodatkowo
m´tnoÊç toni wodnej.
• Zastosowaç wydajne filtry. – Jest to bardziej
usuwanie skutków ni˝ przyczyny. Lepiej staramy si´ osiàgnàç homeostaz´, delikatnà równowag´ w której zbiornik natlenia si´ (roÊliny)
i filtruje (organizmy filtratory) sam. JeÊli nasz zbiornik
jest bardzo ˝yzny nawet zainstalowane: filtr, pompa napowietrzajàca i lampa UV nie
przeciwdzia∏ajà zielenieniu
si´ wody.

• WpuÊciç amura, to∏pyg´. – Ryby to nie najlepszy sposób na zakwity glonowe. Ich obecnoÊç nie redukuje zakwitów glonów, a ca∏kiem
skutecznie roÊlinnoÊç, jak: tatarak, trzcina i tak potrzebne roÊliny podwodne. Sporo
wydalajà i dorastajà do 5–6 kg, co w ma∏ych
oczkach niezbyt si´ sprawdza. ˚aden posiadacz tych ryb nie zaobserwowa∏ spadku iloÊci
glonów. Ich karmienie (sà ˝ar∏oczne) przyÊpiesza eutrofizacj´.
• WpuÊciç organizmy filtrujàce wod´ (rozwielitki, oczliki, orz´ski, ma∏˝e). – Jak najbardziej, ale trzeba wpuÊciç je wczesnà wiosnà
aby si´ dobrze namno˝y∏y. Rybki mocno przerzedzà ich zast´py. I dobrze, mniej pokarmu
dla rybek – niech sobie radzà, niech ˝yje równowaga biologiczna.
• Zastosowaç kwaÊny torf. – Niektórzy radzà
zanurzyç worek torfu (na 2–4 tyg nie d∏u˝ej bo
potem si´ rozk∏ada i gnije). KwaÊny torf zawiera du˝o garbników, których glony nie tolerujà i zakwasza wod´, a przez to eliminuje
wiele organizmów niezb´dnych do pe∏nego
obiegu materii. Mamy brunatnà wod´, a z ryb
pozostaje nam odporny na wszystko karaÊ.
Kto nie wierzy niech wybierze si´ na wycieczk´ i obejrzy (pi´kne skàdinàd) ÊródleÊne je-

ziorka polihumusowe. Na bogactwo gatunków
nie ma co liczyç, za to iloÊç substancji organicznej w zbiorniku mo˝e wynosiç nawet 90%. Mo˝na tak˝e próbowaç dodawaç
szyszki olchowe i galasy (okràg∏e zgrubienia
na liÊciach d´bu) majà du˝o garbników
a znacznie mniej zakwaszajà wod´. Jednak
zawsze takie dodatki do oczka przyÊpieszajà
eutrofizacj´ (dodatkowa materia organiczna).
• Ârodki chemiczne. – To dzia∏anie doraêne. Gdy
chcemy jednak coÊ zrobiç z p∏ywajàcymi w naszym oczku okazami, mo˝emy zastosowaç np.
AlgoRem. Taki preparat wià˝e glony i inne drobiny w p∏atki, które zbijajà si´ ze sobà i wyp∏ywajà chwilowo na powierzchni´ wody w postaci spienionej zawiesiny. Wy∏awiamy je z wody
g´stym sitem (polecam starà poƒczoch´) i wyrzucamy na kompost. Co jest znacznie ∏atwiejsze ni˝ spuszczenie powierzchniowej cz´Êci
wody. (Pami´tajmy, ˝e w obu przypadkach musimy si´ pospieszyç bo po pewnym czasie
wszystko opadnie na dno i zabawa
zacznie si´ od nowa ze zdwojonà si∏à). Gdy oczko jest ˝yzne lub brak
w nim równowagi biologicznej, zazielenienie szybko wraca.
• Ârodki biologiczne. – tylko one
pomogà nam osiàgnàç homeostaz´, delikatnà równowag´ w której
zbiornik natlenia si´ (roÊliny) i filtruje (organizmy filtratory) sam. To nie
tylko filtry biologiczne, rozwiàzujàce problem azotowy (bakterie nitryfikacyjne). Stosujmy prawdziwe
biologiczne szczepionki do oczka
wodnego. Np. biopreparat Trigger-3
zawiera wszystkie mikroorganizmy,
enzymy i aktywatory biologiczne niezb´dne
do realizacji prawid∏owego, pe∏nego obiegu
materii w stawie. Szczepionka jest bezpieczna dla ryb, p∏azów, ludzi, roÊlin wodnych, ptaków, psów i kotów cz´sto pijàcych wod´
z oczek. Równie˝ dzi´ki temu biopreparatowi
w oczku pojawià si´ rozwielitki, oczliki, orz´ski
i inne organizmy filtrujàce wod´ (ch´tnie zjadane przez ryby). Takà szczepionk´ warto zastosowaç profilaktycznie wczesnà wiosnà,
gdy˝ pomaga wytworzyç i utrzymaç biologicznà równowag´ w nowym sezonie letnim. Stosujemy jà równie˝ w momencie zakwitu, gdy˝
Êwiadczy on o braku takiej równowagi (˝yznoÊç lub brak roÊlin podwodnych!). Miejmy
jednak na uwadze, ˝e natura potrzebuje czasu
i nie oczekujmy natychmiastowych efektów.
Gospodarujmy wi´c màdrze naszym oczkiem
i starajmy si´ wytworzyç równowag´ biologicznà (pami´tajmy ˝e w naszym klimacie kszta∏towana jest ona sezonowo). Bierzmy si´ do pracy
maksymalnie wykorzystujàc to co oferuje nam
natura. Minimalizujmy u˝ycie chemii w naszych
ogrodach. Dbajmy o nasze Êrodowisko.
Agnieszka Kozacz
agniechak9@o2.pl
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Tekst sponsorowany

ZAPRASZAMY DO
NOWEGO ODDZIAŁU

ul. Mazowiecka

ul. Trakt Br zeski

www.aliorbank.pl
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WARSZAWA – WESOŁA
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Wielkie Êwi´to teatru
Ju˝ po raz 16-sty uczniowie i nauczyciele Szkó∏ Spo∏ecznych im. Emanuela
Bu∏haka w Weso∏ej zorganizowali
Warsztaty Teatralne. W ciàgu trzech
kolejnych dni od 29 do 31 marca zosta∏o przedstawionych 18 krótkich spektakli. Cz∏onkami jury byli nauczyciele
oraz zaproszenie goÊcie m.in. El˝bieta
Dani∏owicz – dyrektor Biblioteki Publicznej w Weso∏ej i Julia Kotarska
Rekosz – re˝yser teatralny. Wszystkie
klasy poczàwszy od najm∏odszych
uczniów zerówek do uczniów klas gim-

nazjalnych pod kierunkiem
wychowawców, z pomocà nauczycieli pracowali nad spektaklami od kilku miesi´cy.
Tylko uczniowie klas III gimnazjum przygotowali samodzielnie swoje przedstawienie
pt. „Baron Münchausen” pod
kierunkiem kolegi Horacego
Muszyƒskiego, który ju˝ od
wrzeÊnia tego roku szkolnego tworzy∏
koncepcj´ sztuki. Spektakl ten koƒczy∏
tegoroczny przeglàd i urzek∏ wszystkich
re˝yserià, grà aktorskà, pomys∏ami scenograficznymi.
By∏y równie˝ przedstawienia
poza konkursem przygotowane
przez kó∏ko teatralne gimnazjum
pod kierunkiem p. Jolanty Wiak
pt. „Ballady” oraz dwie krótkie
pantonimy zespo∏u teatralnego
uczniów Spo∏ecznej Szko∏y Podstawowej „Macadamia”.
Nagrody zosta∏y przyznane
w nast´pujàcych kategoriach:
Grand Prix – Z∏oty Je˝ – za najlepsze przedstawienie, za najlep-

szà role m´skà, za najlepsze role drugoplanowe, za scenografi´, za najlepszy
plakat oraz wyró˝nienia dla zespo∏ów
aktorskich i scenariusz. Nagrod´ specjalna otrzyma∏o kó∏ko teatralne z gimnazjum. GRAND PRIX przypad∏o klasie 1b za przedstawienie pt. „Nie p∏acz
kozio∏ku” (wych. ˚aneta Grzechnik).
Wielkim wydarzeniem tegorocznych
Warsztatów by∏a wizyta aktorki Teatru
Narodowego Ewy Konstancji Bu∏hak
potomkini rodu ksi´cia Emanuela Bu∏haka, który jest naszym Patronem. By∏o nam równie˝ bardzo mi∏o goÊciç
Burmistrza Mariana Mahora, Fundatora szko∏y Ligi´ Krajewskà oraz Prezes Zarzàdu Ew´ Bram´.

Konkurs recytatorski w Przedszkolu nr 259
Âwi´ta Wielkanocne to czas, kiedy
ca∏a przyroda rozkwita i wszystko budzi
si´ do ˝ycia. Taki przedÊwiàteczny na-

strój zapanowa∏ 23 marca w Przedszkolu nr 259, w którym odby∏ si´ Konkurs
Recytatorski „Wielkanoc w Poezji”.
Pi´kne Êwiàteczne dekoracje wprowadzi∏y wszystkich w radosny nastrój zbli˝ajàcych si´ Âwiàt Wielkanocnych.
W konkursie wzi´∏y udzia∏ dzieci
z Przedszkola nr 259,261,262. Zanim
uczestnicy zaprezentowali swoje

umiej´tnoÊci recytatorskie dzieci
z grupy I „Krasnale” i dzieci z grupy II „Jagódki” powita∏y wszystkich
goÊci krótkim wyst´pem artystycznym. Wszyscy uczestnicy konkursu zaprezentowali si´ znakomicie.
Komisja konkursowa w sk∏adzie: Naczelnik
Wydzia∏u OÊwiaty i Wychowania
Jolanta Skweres,
Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Dzielnicy Weso∏a El˝bieta Dani∏owicz, Anna
Krzy˝anowska – nauczycielka SP nr 174 wy∏oni∏a
nast´pujàcych laureatów:
I miejsce – Aleksandra Koz∏owska
z Przedszkola nr 262, II miejsce – Zuzanna Ozimkowska z Przedszkola
nr 262, III miejsce – Lidia Marl´ga
z Przedszkola nr 259.
Wszyscy uczestnicy obdarowani zo-

stali dyplomami oraz pamiàtkowymi
ksià˝kami z wierszami J. Brzechwy,
J. Tuwima, D. Wawi∏ow.
Mi∏à niespodziankà dla wszystkich
dzieci by∏o tak˝e wr´czenie ksià˝ek
przez dyrektora Biblioteki Publicznej
El˝biet´ Dani∏owicz.

Konkurs zakoƒczono wyst´pem Orkiestry Wojskowej z JW. 1230 oraz
s∏odkim pocz´stunkiem dla wszystkich
uczestników.
Aldona Kajkowska
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...z myÊlà o potrzebach kobiet

SI¸OWNIA•FITNESS•TANIEC•GIMNASTYKA
NOWOÂå:
TYLKO U NAS – ZUMBA!
ROZTA¡CZONA, ENERGETYCZNA,
WSPANIA¸A!!!
– to zaj´cia dla ka˝dego!!!
Zapraszamy w ka˝dà Êrod´.

Stara Mi∏osna

fitnessart.pl

ul. Trakt Brzeski 60/60a

Tel. (22) 773-14-33

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
• Kosmetyka twarzy i cia∏a
• Mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny
• Manicure, Pedicure (Gewohl, Alessandro, OPI)
• Przed∏u˝anie i zag´szczanie rz´s metodà

NOUVEAU LASHES
• Mezoterapia bezig∏owa Excell Derm
• Odm∏adzanie metodà fal radiowych RF
• Gabinet masa˝u

** NOWOÂå **
MAKIJA˚ PERMANENTNY – PROMOCYJNE CENY

PROSLIM ULTRA – lipoliza kawitacyjna
• modelowanie sylwetki
• redukcja tkanki t∏uszczowej i cellulitu.
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• Medycyna Estetyczna
- usuwanie zmarszczek (Botox, Kwas hialuronowy)
- zabiegi laserowe VPL: depilacja, fotoodm∏adzenie
- peelingi medyczne, mezoterapia
• Specjalistyczne gabinety lekarskie:
Dr n. med. Joanna Pieles – ginekologia, po∏o˝nictwo,
USG, szczepienia HPV, cukrzyca w cià˝y
Dr n. med. Ma∏gorzata ˚mijewska – endokrynologia
Dr Ewa Rudnicka – dermatologia ogólna i estetyczna,
elektrokoagulacja
Dr Beata Longota – pediatria, dietetyka, leczenie oty∏oÊci
Dr Urszula Reszotnik-WiÊniewska – kosmetologia
lekarska, medycyna estetyczna
Dr Krzysztof Jacko – interna, medycyna pracy,
medycyna tropikalna, USG, wizyty domowe, badania
kierowców
Dr Dariusz Szewczyk – chirurgia, USG
Dr Igor WiÊniewski – ginekologia, po∏o˝nictwo, USG,
szczepienia HPV
Badania USG: ginekologiczne i po∏o˝nicze 3D/4D,
USG jamy brzusznej, sutka, tarczycy, USG Doppler
(przep∏ywy naczyniowe)

Zapisy telefoniczne:

0-22 40 30 765

www.medikocentrum.pl
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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

OSTRZENIE
• NO˚E
• NO˚YCZKI
• CÑ˚KI
• NO˚E DO MASZYNEK
DO MI¢SA

PROMOCJA!
Klucze samochodowe kodowane
15% TANIEJ
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• firma istnieje od 1990 r.
• eksportacja zmar∏ych z domu
i szpitala do ch∏odni przez ca∏à
dob´ z ca∏ego kraju
• kremacje i ekshumacje
• trumny, tabliczki i krzy˝e nagrobne
• sala do po˝egnaƒ – bezp∏atna

PROJEKTOWANIE I ZAKŁADANIE
OGRODÓW
tel. kom. 691 260 269
Zapraszamy tak˝e do

KWIACIARNI z Pasjà
ul. 1-go Praskiego Pułku 34, Wesoła (koło sklepu Bucik)
www.kwiaciarniazpasja.pl
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• ch∏odnia bezp∏atna

Sulejówek - Mi∏osna
ul. Armii Krajowej 76
Telefony ca∏odobowe
tel. 022 783-42-47
0-602-212-794

• organizacja pogrzebu
w ramach zasi∏ku pogrzebowego
ZUS i KRUS
• autokary i busy do przewozu
uczestników uroczystoÊci
• wieƒce, wiàzanki, stroiki
i kompozycje kwiatowe
• oprawa muzyczna ceremonii
pogrzebowej

Warszawa - Stara Mi∏osna
ul. GoÊciniec 10
Telefony ca∏odobowe
tel. 022 773-19-31
0-608-630-479

www.jankowscy.pl
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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

MASA˚E
ajurwedyjskie, lomi lomi nui, akupresura stóp,
kamieniami, zabiegi wyszczuplajàce Guam,
stemplami zio∏owymi

BIURO RACHUNKOWE Lic. MF 9130/98
Us∏ugi ksi´gowe w pe∏nym zakresie, doradztwo podatkowe, us∏ugi kadrowe i ZUS
ul. Trakt Brzeski 54A, Warszawa-Weso∏a (pawilony handlowe)
tel. 22

773 25 69, 22 773 38 91
www.podatkiwesola.pl
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

KARTY UPOMINKOWE

www.masazewesola.pl
tel. 0 609 450 200

marta.masaze@gmail.com

Naczynia Kuchenne
Garnki • Patelnie • Sztuçce • No˝e
Czajniki • Galanteria Kuchenna • Porcelana

KANCELARIA ADWOKACKA
PORADY, SPRAWY SÑDOWE:
CYWILNE ( SPADKI , ZASIEDZENIA ,
NIERUCHOMOÂCI ),
RODZINNE , ROZWODY,
ADMINISTRACYJNE .
TEL.

22 745-55-00

Zamówienia indywidualne, prezenty Êlubne itp.
Sklep – Sulejówek ul. Dworcowa 72, tel. 783-39-57

US¸UGI KOMINIARSKIE
tel.: 513 638 057, tel./fax: 22 773 88 16
e-mail: komirki@wp.pl
05-075 Warszawa-Weso∏a
• Sprawdzanie i wystawianie opinii o stanie przewodów kominowych pod wzgl´dem
prawid∏owoÊci pod∏àczeƒ i dro˝noÊci przewodów wraz ze sporzàdzonym szkicem
• Czyszczenie przewodów kominowych
• Udra˝nianie przewodów kominowych
• Uszczelnianie przewodów kominowych
• Monta˝ nasad wiatrochronnych

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

Pami´taj – ubezpieczyciel twojego domu bez wa˝nych
proko∏ów kominiarskich i gazowych mo˝e nie wyp∏aciç ci
odszkodowania w przypadku szkody.

PRZEPROWADZKI • US¸UGI TRANSPORTOWE
WARSZAWA – POLSKA – UNIA EUROPEJSKA
EKSPRESOWA REALIZACJA ZLECE¡
24 GODZINY NA DOB¢, 7 DNI W TYGODNIU

www.bt-transport.com.pl • Tel. 0 603 328 295

Us∏ugi hydrauliczne
- remonty i modernizacje instalacji gazowych,
kanalizacyjnych, CO, wentylacyjnych i piecy
- przeglàdy i naprawy kominiarskie

tel. 696-321-228

AUTO NA GAZ
R

A

D

A

N

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

ul. 1 Praskiego Pu∏ku 62 (wjazd od S. ˚eromskiego)
tel. 022 499 80 59
05-075 Warszawa-Weso∏a
tel. 888 90 85 68, 501 92 02 72
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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
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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
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PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

☛ ZABIEGI KINEZYTERAPEUTYCZNE

KANCELARIA PRAWNA
– ANDRZEJ KRYSZY¡SKI

☛ MASA˚ LECZNICZY

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

☛ TERAPIA MANUALNA

Tel. 0 602 774 471, 0 604 235 076

☛ ZABIEGI Z ZAKRESU FIZYKOTERAPII:

§
§
§
§
§

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
ortopeda-traumatolog

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

KARNETY I KORZYSTNE RABATY
10% ZNI˚KI DLA EMERYTÓW
NA ZABIEGI Z FIZYKOTERAPII

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

porady dla klientów, obs∏uga firm
podania, umowy, pozwy
prawo pracy
prowadzenie spraw sàdowych
mo˝liwoÊç dojazdu do klienta

§

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

BIURO RACHUNKOWE
Licencja MF Nr 14424/99

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

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

Rolety materiałowe i zewn¢trzne ·
˚aluzje · siatki przeciw owadom · okna
pvc i dachowe · Âlusarka aluminiowa
NAJWY˚SZA JAKOÊå
Warszawa
Tel. 0 502 028 554
ul. Łukowska 27

www.warszawskieokna.com.pl

TA X I - W E S O ¸ A
tel. 022

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

SPECJALISTYCZNY GABINET

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

Dr n. med. Wojciech Bzd´ga

specjalista protetyki stomatologicznej, chirurg stomatolog

Lek. stom. Anna Gajewska

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

PROFILAKTYKA
LECZENIE ZACHOWAWCZE
LECZENIE DZIECI

LASEROTERAPIA
PROTEZY, NAPRAWA
PROTETYKA: KORONY, MOSTY

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

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

www.optimed.waw.pl

Zapraszamy !!!

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

UGA
BSŁ
O
NA
PEŁ

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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PRZEPROW ADZKI
TRANSPORT

OÊrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej
mgr Beata Dobrowolska-Horszczaruk

Bardzo tanio.

tel. 608-347-552

• NOWOCZESNE METODY LECZENIA:
– bólów kr´gos∏upa
– zmian zwyrodnieniowych
– bólów g∏owy
– wad postawy: zaj´cia indywidualne i grupowe
– dyskopatii
• REHABILITACJA PO URAZACH
• FIZYKOTERAPIA
• MASA˚E: lecznicze, relaksacyjne i wyszczuplajàce

•

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

•

PROTEZY • NAPRAWA

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

s

Exp

res

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

•
tel.

Joga dla kr´gos∏upa

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

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

Us∏ugi posadzkarskie
uk∏adanie, cyklinowanie i lakierowanie pod∏óg
Jerzy S´pka
Stara Mi∏osna, ul. Malwy
zadanie 25, dzia∏ka 1531
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tel. 022 773 28 98
0603 379 677
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O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
◗ 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.
◗ Student sprzedaje odtwarzacze MP4. Prezentacja u klienta. Âwietny prezent. Tel. 022 77320-78, 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, 0608-612-979.
◗ Stylizacja paznokci: tipsy, ˝el, akryl, manicure,
zdobienia artystyczne – produkty Perfect Lady. Dojazd do klientki gratis! Serdecznie zapraszam 691-945-598.
◗ Sprzedam nowy, murowany dom do zamieszkania 190 m2: 2 wejÊcia, 2 kuchnie, jadalnia, 3
∏azienki, 6 pokoi, 2 tarasy 26,5 m2 i 10 m2,
dzia∏ka 914 m2, 2 gara˝e, wjazd z kostki, iglaki i drzewka owocowe. Dobra komunikacja, tanio. Miƒsk Maz. tel. 503-30-88-18.
◗ Pedagog-terapeuta pomo˝e dzieciom w trudnoÊciach szkolnych: dysleksja, dysgrafia, dysortografia. Tel. 022 872 96 31, kom.
0 604 753 455.
◗ Okresowe przeglàdy techncizne budynków
(roczne i pi´cioletnie) tel 503 583 568.
◗ 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 77382-27 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. 783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi
w domu tel.: 022-773-28-21, 0-506-032-318.
◗ J´z. niemiecki – profesjonalne t∏umaczenia: zwyk∏e, przysi´g∏e, expresowe tel. 022-773-28-70.
◗ Esperal – odtrucia alkoholowe ca∏odobowo,
lek. med. chirurg (dyskrecja zapewniona)
tel. 0-601-62-22-62.
◗ Skrzypce – udzielam lekcji i gram na Êlubach
tel. 0-515-34-94-60.
◗ Wró˝enie – lepsze samopoczucie – tel. 0691-257-038.
◗ Biologia – korpetycje; pracownik naukowy
i nauczyciel biologii; tel. kont.: 773-28-29;
508 528 249.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego – wszystkie stopnie nauczania tel. 022-773-28-07.
◗ Szafy, garderoby, okna – 0-601-22-30-20.
◗ Ch´tnie naprawi´ monitor, drukark´, CD-ROM, DVD-ROM lub stacjonarne DVD, tak˝e
inne tel. 501-975-329.
◗ Prace porzàdkowe w domu i ogrodzie, drobne
prace remontowe (+ glazura, terakota, malowanie); referencje; tel.: 513 878 452.
◗ Rosyjski – nauczycielka z certyfikatem Uniwersytetu w Petersburgu. St. Mi∏osna
tel. 022-773-22-54.

◗ Zatrudni´ do sprzeda˝y prywatnych emerytur
i innych nowoczesnych produktów finansowych (bankowo-inwestycyjnych) oferowanych
przez holenderskie korporacje finansowe.
Jacek.Rembiszewski@polrentier.pl
◗ Uk∏adanie, cyklinowanie parkietów – tel. 77349-64, 0-602-707-127.
◗ Ch´tnie przyjm´ sprzàtanie mieszkaƒ, biur.
Tel.: 0504- 960-914.
◗ Komputery – sklep internetowy Telap. W ofercie notebooki, monitory, tv, cz´Êci, sieci, serwis. Sprzeda˝ ratalna. Kontakt telefon.:
022 773 04 40, 0504 251 007.
◗ Regeneracja tonerów do drukarek HP, sprzeda˝ materia∏ów eksploatacyjnych. Stara Mi∏osna, tel. 606-939-443.
◗ Serwis drukarek komputerowych, Stara Mi∏osna, tel. 604-403-067.
◗ Kupi´ ma∏e dwupokojowe mieszkanie w Starej
Mi∏osnej lub okolicy tel. 668 126 186.
◗ Gara˝e, blaszaki, transport i monta˝ gratis. 0603-313-938.
◗ Drobne naprawy domowe – „z∏ota ràczka”.
Tel. 783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ Stancja w Miƒsku Mazowieckim 0-603-313938.
◗ Wycena nieruchomoÊci – Helena Chyliƒska,
tel. kom. 668 126 186 lub tel. 022 848 77 96.
◗ Francuski z dojazdem – tylko Stara Mi∏osna,
tel. 0-602 276 202.
◗ Foto-, video- reporta˝e, wesela, studniówki,
komunie, cyfrowa jakoÊç zapewni niezapomniane wra˝enia 0-603-313-938.
◗ Us∏ugi transportowe i kurierskie, dla firmy i dla
domu. Tel.: 889 744 630.
◗ 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
◗ Bukowina Tatrzaƒska – pensjonat Krystyna zaprasza na narty i baseny termalne – dom
z drewnianych bali, pokoje z ∏azienkami i telewizjà, domowe posi∏ki. Tel. 504-176-892.
◗ Pilnie zatrudni´ ekspedientk´. Tel. 501707236.
◗ Psycholog: kontakt: 667-700-609 – Stara Mi∏osna.
◗ Komunie, wesela i inne imprezy 502 600 775,
www.djalicja.waw.pl Dom Bankietowy.
◗ Sprzedam meble: biblioteczk´ (orzech), rega∏
(olcha), stolik TV i stó∏ (110 x 70 cm).
Tel.: 501 072 917.
◗ Sprzedam zielona kanape i fotel, stan dobry,
weso∏a, tel. 515 999 541.
◗ Us∏ugi hydrauliczne. Tel. 516-508-397.
◗ Rzeczoznawca Majàtkowy Upr. zaw. Nr. 3296
– wycena nieruchomoÊci, tel. 022 773 39 47,
022 845 22 80, 0 502 730 87, 0503 183 082.
◗ DoÊwiadczona osoba z udokumentowanym
wykszta∏ceniem pedagogicznym poszukuje pracy jako opiekunka lub niania. Referencje. Praktyka krajowa i zagraniczna. Opieka nad osobami
chorymi, niepe∏nosprawnymi, starszymi i dzieçmi. Tel: 22 813 24 14, 794 999 829.
◗ Gabinet Weterynaryjny ul. Hebanowa 16 oferuje opiek´ stacjonarnà dla kotów na czas wyjazdu w∏aÊciciela. Tel. 22 773 10 88, 606 482 555.
◗ Kupi´ miejsce postojowe w rejonie ulic Pogodnej/U∏aƒskiej, tel. 515 199 445.
◗ Sprzedam atrakcyjnà dzia∏k´ budowlanà
1500 m2, po∏o˝ona w Karolinie, 2 km od
Miƒska Mazowieckiego, mo˝liwoÊç podzia∏u.
Tel. 503 065 483.

◗ Wynajm´ pokój w domu z ogródkiem spokojnej osobie. Stara Mi∏osna tel. 507 557 192.
◗ Biuro matrymonialne Kontakt Art – zaprasza
samotnych. Wiàzowna 39b. Zapisy i spotkania tel. 601-357-152.
◗ Serdecznie zapraszam wszystkie „Weso∏e”
i okoliczne Panie (oprócz zo∏z i cierpi´tnic)
w ka˝dy pierwszy piàtek miesiàca (najbli˝sze
spotkanie 7 maja) godz 19, budynek Stra˝y
Po˝arnej w Starej Mi∏osnej (wejÊcie od Lidla)
na Damskie Wieczory. Spotkania sà czysto towarzyskie i poznawcze, nie obejmujà dzia∏aƒ
marketingowych i sprzeda˝owych. Do zobaczenia, Ma∏gosia tel. 608 062 162.
◗ Rolety zewn´trzne, materia∏owe, ˝aluzje poziome, vetcale, moskitiery, plisy tel. 601-357-152.
◗ Malowanie obrazów i portretów, telefon: 601357-152.
◗ Wynajm´ lub podnajm´ koparko-∏adowark´
Waryƒski – Weso∏a, Sulejówek i okolice,
tel. 608 415 915
◗ Przyjm´ starà poniemieckà rozbiórkowà ceg∏´
lub dachówk´ Stara Mi∏osna tel. 608 069 169
◗ Kupi´ ma∏y dom lub mieszkanie (z gara˝em)
w Weso∏ej. Tel. 664 437 491 lub 608 062 162.
◗ Kupi´ dzia∏k´ budowlanà w Weso∏ej
min. 1000 m2, tel. 608 069 169.
◗ Zapraszam wszystkie panie z ul. Mazowieckiej
i okolic do wspólnego sàsiedzkiego maszerowania. Zbiórka od poniedzia∏ku do piàtku
godz. 19 przy Mazowieckiej 43 (przy firmie
INSPIRO) tel. 608 062 162.
◗ Niemiecki – studentka germanistyki udzieli koropetycji z j. niemieckiego w zakresie szko∏y
podstawowej, gimnazjum. Tanio! tel.
0697 583 096.
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà 1400 m2 w Weso∏ej (Groszówka). Bardzo dobra lokalizacja.
Telefon 501 015 598.
◗ Sprzedam 2 witryny w kolorze calvados jedna wieksza druga troche mniejsza stan bardzo
dobry, weso∏a, tel. 502 607 677.
◗ Sprzedam sprawnà ch∏odziarko-zamra˝ark´
firmy Sharp. PojemnoÊç 521 litrów. Wymiary 182x73,5x70,5cm. Kolor jasno szary. Cena do uzgodnienia. Tel.: 508 586 667
lub 22 773 34 10.
◗ Korepetycje J´zyk Angielski – szko∏a podstawowa, gimnazjum, liceum, przygotowanie do egzaminów i matury. Korepetytor z 10-letnim doÊwiadczeniem. tel: 606-723-099.
◗ Zgubiono oklulary m´skie korekcyjne
w oprawce Alain Mikli koloru bordowego
w rejonie ulic Fio∏ków/Rumiankowej/Jana
Paw∏a II. Uczciwy znalazca proszony o kontakt
tel. 603050645. Nagroda.
◗ Przyjm´: sprzàtanie, prasowanie i inne prace
domowe. 889 970 621.
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem, d∏ugoletnie doÊwiadczenie. 604 915 521.
◗ Mam 45 lat, szukam mieszkania do wynaj´cia
okolice Mi´dzylesia, Weso∏ej. Mog´ pomóc
w pracach domowych, w ogrodzie. telefon
604 071 473.
◗ Term´ elektrycznà 80 litrów u˝ywanà 3 lata
sprzedam (do monta˝u pionowego lub poziomego). Stan idealny. Cena 450z∏. (nowa kosztuje 1200z∏) tel. 727-624-858.
◗ Remonty wn´trz kompleksowo, malowanie,
glazura, naprawy, szybko i solidnie. Osoba
z doÊwiadczeniem, uczciwa. tel. 782 673 363.
◗ Problemy w szkole? Pomoc w odrabianiu lekcji oraz korepetycje z j. francuskiego i matematyki (szko∏a podstawowa i gimnazjum). Tanio+dojazd gratis tel. 513989512.
◗ Sprzedam felgi stalowe do vw golf 2,3 cala, 185/R14, cena 200 z∏ za 4 sztuki, niewiele
u˝ywane; tel: 0607878752.
◗ Sprzedam nowà niszczark´ Fellowes PS-60
– okazja, na gwarancji! Tel. 601 864 390.

◗ Sprzedam urzàdzenie wielofunkcyjne
HP 1522 na gwarancji + tonery oryginalne,
promocja. Tel. 601 864 390.
◗ Kredyty, po˝yczki hipoteczne – najtaniej na rynku, doradztwo bezp∏atne – tel. 601-864-390.
◗ Bebilon Pepti 2 – mleko dla alergików – sprzedam bez recepty – tel. 601-864-390.
◗ Sprzedam pi´kny ˝yrandol z czeskiego kryszta∏u i z czeskiej fabryki, dwukondygnacyjny,
nowy, do wysokiego pomieszczenia, w atrakcyjnej cenie. Tel. 601307919.
◗ Sprzedam ∏adnà sukni´ Êlubnà, szytà w znanej pracowni, dwucz´Êciowà, z halkà, w kolorze ecru, gorset sznurowany, rozmiar 36/38,
z kawa∏kiem materia∏u. Cena do negocjacji.
Tel. 601307919.
◗ Kupi´ spacerówk´, sk∏adanà, w dobrym stanie, dla czterolatka. Tel. 601307919.
◗ Poszukuje nauczyciela gry na harmonijce
na terenie Starej Milosnej. Tel. 500-103-371.
◗ Artysta plastyk udziela lekcji malarstwa i rysunku, wykonuje równie˝ portrety oraz inne
zlecenia plastyczne tel. 22/7733213.
◗ Korepetycje – Matma, Chemia, j. angielski.
Udzieli student 3 roku SGH, tanio i przyjemnie,
wszystkie poziomy. tel. 698227224,
GG8388987.
◗ Pogotowie komputerowe – 24h/7dni. wi´cej
na www.domikomp.pl tel. 502923453,
gg. 12986205. Sprzeda˝: Komputery, Tunery
TV, DVB-T, MPEG4 i SAT. Projekty graficzne
w Photoshop CS4. Zapraszam!!!
◗ Sprzedam monitor Sony 17 cali – u˝ywany
– 601 864 390.
◗ Pani z doÊwiadczeniem pomo˝e w opiece domowej nad osobà starszà, chorà; posprzàta.
Tel.: 728 190 006.
◗ Korepetycje Matematyka 25z∏/60min Studentka Politechniki Warszawskiej udzieli korepetycji z matematyki na poziomie szko∏y podstawowej, gimnazjum. Kontakt 501934644.
◗ Tarasy z drewna egzotycznego, zagospodarowanie ogrodów, systemy nawadniajàce. tel.
794.372.596 www.tarasy.warszawa.pl
◗ Sprzedam tanio we∏n´ ISOVER 180 i 150, stemple budowlane i 2 grzejniki PURMO CV 600/800.
Tel. kont. 607 437 608 lub 601 355 855.
◗ www.elektrycznie.com.pl naprawy, instalacje,
konserwacje urzàdzeƒ elektrycznych.
Tel: 696 970 406 serwis@elektrycznie.com.pl
◗ Fizyka – korepetycje. Gimnazjum, liceum,
przygotowanie do matury, poziom podstawowy i rozszerzony. Student Fizyki Technicznej
PW. tel. 661 567 562.
◗ Firma Handlowa poszukuje do prowadzenia
telesekretariatu i umawiania spotkaƒ handlowych. Wymagania: umiej´tnoÊç budowania
dobrych relacji przez telefon, dobra dykcja,
zaanga˝owanie. Praca w godzinach 17-20
w Starej Mi∏osnej. Tel 511-227-972.
◗ Piel´gniarka – wizyty domowe. 604 214 213.
◗ Sprzedam pi´knà sukienk´ komunijnà.
D∏. 123 cm, klatka 74cm, pas 60cm. Goràco
polecam. Tel. 660-667-242.
◗ Bezstresowa i skuteczna nauka obs∏ugi komputera oraz Internetu. Stara Mi∏osna i okolice.
TANIO! Tel: 602-786-021.
◗ Dziennikarz (rencista) wynajmie niedrogi, samodzielny pokój od paêdziernika – na pi´ç lat
(wasike@o2.pl; 660 530 850).
◗ Instalacje sanitarne, gazowe, hydraulika,
monta˝ kuchenek pralek itp., wieloletnia praktyka uprawnienia, wymiana wodomierzy,
tel. 22 773 82 27, kom. 0 516 262 825.
◗ Wann´ naro˝nà akrylowà 110x150 z obudowà
u˝ywanà sprzedam. Stan idealny. Cena 350z∏.
tel. 727 624 858.
◗ Sukienk´ komunijnà szczup∏à, eleganckà i pi´knà, u˝ywanà 1 raz+buty i dodatki sprzedam.
Stan idealny. Cena 80 z∏. tel. 608 622 845.
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◗ Certyfikowany Doradca Laktacyjny, wypo˝yczalnia laktatorów. Tel. 604-214-213.
◗ Finalista olimpiady matematycznej udzieli korepetycji z matematyki oraz fizyki. Mo˝liwe równie˝ przygotowanie do cz´Êci matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego. Wi´cej informacji pod nr tel.: 665-527-926.
◗ Korepetycje z j´zyka polskiego – studentka filologii polskiej pomo˝e uczniom szko∏y podstawowej i gimnazjum, tanio i z dojazdem.
Tel. 506-316-077.
◗ Sprzedam ∏adne mieszkanie, Stara Mi∏osna
40 m2 ul. GoÊciniec, parter, 2 pokoje, budynek
dwupi´trowy, miejsce postojowe. Cena
370.000 pln. Tel. 603199906.
◗ Oddam szczeniaki (sunie) w dobre r´ce! Kundelki, bardzo rozkoszne, majà 7 tygodni. Nie
b´dà du˝e. Tel.: 505-111-937 (wieczorem).
◗ Instalacje elektryczne: naprawa, wymiana,
monta˝e. uprawnienia, fachowo i solidnie.
tel. 604776278 email:marekgajewski2@o2.pl
◗ Us∏ugi remontowo-wykoƒczeniowe: glazura,
terakota, elektryka, hydraulika, zabudowy G-K, g∏adzie, malowanie. mo˝liwoÊç obejrzenia
wykonanych prac. upusty na materia∏y w wybranych hurtowniach. tel; 604776278 email:marekgajewski2@o2.pl
◗ Studentka UW udzieli korepetycji i pomo˝e
w odrobieniu prac domowych z j´zyka angielskiego dzieciom i m∏odzie˝y. Kontakt 792 180 004 Cena: 40 z∏/60 min.
◗ Absolwent Wydzia∏u Geografii UW udzieli korepetycji z geografii. 606-808-358, piotrkoziarski@wp.pl
◗ MUFKA Second Hand & Outlet. Odzie˝ nowa
i u˝ywana dla doros∏ych i m∏odzie˝y. Weso∏a-Zielona ul. Warszawska 55 lok. 214, wejÊcie
od Brata Alberta. Cz´ste dostawy i promocje!
◗ Remonty mieszkaƒ i domów jednorodzinnych
– glazura, terakota, hydraulika, elektryka, malowanie, g∏adzie itp. Us∏ugi wykonywane fachowo i solidnie. Tel.: 509 358 336. Stara Mi∏osna i okolice.
◗ Do sprzeda˝y – dzia∏ki w Weso∏ej pow. 650,
700, 950, 1100 m2 tel. 22 773 55 49.
◗ Niemiecki – korepetycje, przygotowania
do egzaminów udziela magister germanistyki
U. W. Dojazd gratis. tel: 0602-120-632.
◗ Sprzedam FIATA UNO 1,7 diesel 5-drzwiowy
hatchback r. 1998, czerwony, stan techniczny,
b. dobry, przebieg 79 tys., cena 4000 do negocjacji. Tel. 501751188.
◗ Do sprzeda˝y – gm. D´be Wielkie bliêniak
2x120 m2/1300 m2 stan surowy, 550 tys. ca∏oÊç. Tel. 22 773 55 49.
◗ Sprzedam spacerówk´ parasolk´ Pro Baby 70 z∏, spacerówk´ Graco (z os∏onà na nó˝ki oraz torbà) 160 z∏. Przebranie cowboya 7-8
lat 20z∏, kombinezony dla dziewczynki.
Tel. 503588542.
◗ Pranie dywanów „na sucho”, usuwanie roztoczy z ∏ó˝ek i materaców, czyszczenie mebli tapicerowanych przy u˝yciu profesjonalnego
urzàdzenia firmy „Kirby”. Tel.: 0 (22) 812 55 72,
0 513 678 008.
◗ Naprawy domowe: krzes∏a, sto∏y, itp. Tanio.
nr 518-997-818.
◗ Do wynaj´cia kawalerka 29 m2. Weso∏a -Zielona. Tel. 515 831 568. Dzwoniç po godz 15.
◗ Uroczy 3-letni jamnik-mix (Bartus) zostal samotny po smierci wlascicielki i pilnie szuka
domu. Tel. 600-968-755.

◗ Pomog´ w angielskim i francuskim Twojemu
dziecku, jak równie˝ w nadrobieniu innych
szkolnych zaleg∏oÊci. Posiadam doÊwiadczenie
i referencje. Doje˝d˝am. Cena przyst´pna. 517813-725 kasia.szymczak.best@gmail.com
◗ Sprzedam dom drewniany (kanadyjczyk) zabudowa szeregowa 180 m2, kuchnia, 4 pokoje, 2 ∏azienki, 2 tarasy, balkon, kominek, nowe
okna (w piwnicy pokój z aneksem kuchennym
i ∏azienka) Stara Mi∏osna tel. 668 449 986.
◗ Sprzedam niezniszczone ∏ó˝eczko dzieci´ce
z materacem i pozytywkà. Tel. 603846877.
◗ Korepetycje z j´zyka polskiego- studentka filologii polskiej pomo˝e uczniom szkó∏ podstawowych i gimnazjum w nadrabianiu zaleg∏oÊci i bie˝àcej nauce. Tanio. Mo˝liwoÊç dojazdu. Tel.: 660 757 799.
◗ Drobne naprawy w twoim domu, remonty
„Z∏ota ràczka” tanio i solidnie 665 626 513.
◗ Opiekunka/Asystentka Osób Starszych, Chorych, Niepe∏nosprawnych, absolwentka Szko∏y Medycznej z doÊwiadczeniem i kwalifikacjami podejmie opiek´ doraênà. Dy˝ury Êwiàteczne/nocne. Tel.: 609 097 972.
◗ Sprzedam Owczarka niemieckiego, suczka 1,5-lat, bardzo ∏adna, czujna, najlepiej
do domu z ogródkiem. Cena 500 z∏. Tel. 696501-806.
◗ Nadruki na odzie˝y technologià flock. Drukujemy na koszulkach, czapkach, bluzach,
spodniach, kurtkach, odzie˝y roboczej i sportowej, na elementach tkanin itp. 22/ 773-7041. Warszawa Weso∏a Narutowicza 19.
◗ Informatyk pogotowie komputerowe. Dojazd 888917839.
◗ Ogrody projektowanie zak∏adanie piel´gnacja.
Grille murowane grillo-w´dzarnie piece chlebowe. www.ogrodniqus.pl Tel. 603 595 956,
609 025 819.
◗ J´zyk rosyjski – skutecznie, sympatycznie
– nauka, przygotowanie do matury, egzaminów, pracy, wyjazdow, jezyk biznesu, prawniczy i in., t∏umaczenia – doÊwiadczony lektor
i tlumacz jez. ros. tel. 504 69 79 18.
◗ Ogrody, ogódki, zielone tereny, dachy, tarasy,
wn´trza, parki – projektuje in˝ynier arch. kraj.
z dyplomem SGGW, na ˝yczenie wykonawstwo, nadzór, piel´gnacja, tel. 507 285 400.
◗ Oriflame – dostawy na zamówienie / osoba
w potrzebie, chora na SM. Pilne! – tel.
695 440 313.
◗ J´zyk polski – korepetycje, pomoc w pisaniu
prac, analizie i interpretacji tekstu, gramatyka,
przygotowanie do matury i in. egzaminów
z j´z. ojczystego, Weso∏a, tel. 22 7734 087.
◗ Sprzedam tanio nowy dom 130 m2 do zamieszkania, kuchnia, jadalnia, salon, 3 pokoje, ∏azienka, dzia∏ka 900 m2, dobra komunikacja. Budy Barczàckie k/Miƒska Mazowieckiego. 0501-42-56-88.
◗ Korepetycji z matematyki udziela tanio i solidnie nauczyciel z doÊwiadczeniem. tel. kontaktowy 22 773 90 83, kom. 662 473 914.
◗ Zatrudni´ sumiennà, ∏agodnà, kochjàcà opiek´ nad dzieçmi, doÊwiadczonà, bez na∏ogów,
panià do opieki do 5 miesi´cznego ch∏opca ze
Starej Mi∏osnej. 501-166-395.
◗ Sprzedam mieszkanie w Starej Mi∏osnej
56,08 m2 w nowo powsta∏ym budynku przy ulicy Mazowieckiej 2 pokoje, aneks kuchenny,
holl, 2 balkony, miejsce gara˝owe w cz´Êci
piwnicznej, cena: 350 000z∏, tel 773 22 16.

◗ Mieszkanie w Starej Mi∏osnej 61,26 m2, 3 pokoje, aneks kuchenny, taras z zejÊciem
do ogródka (oko∏o 80 m2) cena: 380 000z∏
tel. 601 24 25 48, 505 101 132.
◗ Remonty mieszkaƒ i domów jednorodzinnych
– glazura, terakota, hydraulika, elektryka, malowanie, g∏adzie itp. Us∏ugi wykonywane fachowo i solidnie. Tel.: 505 630 513 Stara Mi∏osna i okolice.
◗ Ubezpieczenia – firma Allianz zaprasza. Zadzwoƒ, agent ubezpieczeniowy przyjedzie,
wyt∏umaczy, doradzi. Kontakt: 0501 272 633,
022 773 04 40.
◗ Kupi´ dzia∏k´ budowlanà w okolicach Starej
Mi∏osnej o pow. 800-1500m, bezpoÊrednio.
Tel 504-666-906.
◗ Us∏ugi wysokoÊciowe-ogrodowe – podcinanie i wycinanie drzew, obs∏uga reklam, czyszczenie rynien itp. Tel. 606-808-358.
◗ Korepetycje. Fizyka, matematyka-dzieci, m∏odzie˝, doroÊli. Dojazd 888917839.
◗ 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 Weso∏a www.swiatanten.pl
◗ Sprzedam mieszkanie, Weso∏a Zielona 107 m2.
5 pokoi, 2 ∏azienki, 2 miejsca postojowe w gara˝u, piwnica, 2 balkony, wysoki standard, klimatyzacja, odkurzacz centralny. Telefon:
600 814 296.
◗ Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe w Starej
Mi∏osnej przy ulicy GoÊciniec z ma∏ym ogródkiem 66,53 m2 cena: 460 000 z∏, telefon
604 482 327.
◗ Us∏ugi Stolarskie schody, komody, szafy
itp. 607 071 797.
◗ Sprzedam tanio ubranka dzieci´ce (ch∏opi´ce)
0–2 lata. Stara Mi∏osna; tel. 794-625-245.
◗ Irenka, prawdziwa babcia dla wychowanków,
troskliwie zaopiekuje si´ dzieckiem. Du˝e
doÊwiadczenie i rekomendacje. Telefon:
22 783 54 65.
◗ SOS dla rodziców! Je˝eli Czeka Ci´: wizyta
u lekarza, sprawa w urz´dzie, itp. ch´tnie zaopiekuje si´ w tym czasie Twoim dzieckiem
(u siebie w domu) dyspozycyjna mama,
tel. 516 262 825.
◗ Matematyka – profesjonalne korepetycje na
ka˝dym poziomie (szko∏a podstawowa, gimnazjum, liceum – przygotowanie do matury).
tel. 605077751.
◗ Przeglàdy instalacji gazu, przewodów wentylacyjnych, spalinowych. Konkurencyjne ceny.
Tel. 0 600 735 198 lub 0 501 280 165.
◗ Wynajm´ pokój w Starej Mi∏osnej na Rumiankowej ok 10m dla 1 osoby i ok 16m dla 2
osób (pary) z balkonem. Wspólna ∏azienka,
kuchnia Tel 607263604.
◗ 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

◗ ChrzeÊcijaƒski Klub Dyskusyjny zaprasza
na spotkania w sobot´ 8-go i 22-go maja
o godzinie 16.30, Warszawa-Weso∏a, os. Stara Mi∏osna, ul. GoÊciniec 18, (naprzeciwko
Szko∏y Podst. nr 173). Wszyscy mile widziani!
Tel. kontaktowy: (22) 226-92-26.
◗ Kupi´ dzia∏k´ budowlanà w Starej Mi∏osnej,
minimum 800 m2, najch´tniej bezpoÊrednio.
512-204-729.
◗ Student europeistyki i germanistyki za ma∏e
pi´niàdze ch´tnie udzieli korepetycji z j´zyka
niemieckiego. Numer kontaktowy to
22 773 27 04. Zapraszam!
◗ Kupi´ u˝ywany rower damski z grubym bie˝nikiem. Tel. 668 641 195, 22 773 13 99,
602 73 13 99. dl@poczta.jjs.pl
◗ Poprawka z angielskiego? DoÊwiadczona nauczycielka i egzaminatorka OKE udzieli korepetycji, mo˝liwy dojazd. tel. 0-601-371-704.
◗ Ogrody – firma Green Partner oferuje profesjonalne i kompleksowe us∏ugi w zakresie
projektowania, realizacji, piel´gnacji, zak∏adania systemów automatycznego nawadniania
dla ogrodów i terenów zieleni tel.: 504-167731, www.greenpartner.pl
◗ Sprzedam tanio ubranka dla ch∏opców w wieku 1-1,5: koszule, dresy, bluzy, spodnie i inne
fajne ciuszki tel. 502-182-296.
◗ Sprzedam ubranka dla bliêniaków, ch∏opców
w wieku 2–4 latka m.in. kurtki i spodnie zimowe, kurtki wiosenne, czapki, szlafroki, bluzy,
swetry tel. 502-182-296.
◗ Odkupi´ wózek dla synka: Coneco V4- gondola + spacerówka + fotelik z adapterem, X-Lander, Roan Marita lub inny w przyst´pnej
cenie. Kontakt Stara Mi∏osna 508221517.
◗ Sprzedam tanio sukni´ Êlubnà: elegancka,
subtelna, bia∏a, jednocz´Êciowa suknia
na szczup∏à, niskà pann´ m∏odà. Dodam d∏ugi
welon i r´kawiczki. Polecam!!! Kontakt Stara
Mi∏osna 508221517.
◗ Sprzedam mieszkanie w Starej Mi∏osnej: nowe osiedle, 48 m2, s∏oneczne z aneksem kuchennym w pe∏ni wyposa˝onym. Zapraszam
do oglàdni´cia 508221517.
◗ Instalacje elektryczne i hydrauliczne oraz naprawy, fachowo i solidnie. Tel.: 505 630 513.
Stara Mi∏osna i okolice.
◗ Sprzedam spacerówk´ firmy Graco bordowo-szarà z pokrowcem na nogi i parasolkà, cena
100 z∏. Tel. 728 20 10 33.
◗ Szycie firan, zas∏on, lambrekinów. Wszywanie
taÊmy marszczàcej, lamówki, gipiury. Przelotki. Weso∏a, tel. 505 594 870.
◗ Pani w Êrednim wieku z doÊwiadczeniem
zaopiekuje si´ dzieçmi – dorywczo. Tel. 514790-255.
◗ Do wynaj´cia mieszkanie dla pary. ul. Jeêdziecka, tel, internet, meble, kuchnia, ∏azienka,
przyst´pna cena. 0501-063-474, na d∏u˝ej.
◗ Sprzedam wózek dzieci´cy g∏´boki, w∏oski,
du˝e ko∏a, granatowy z bia∏à obwódkà oraz
czerwony wózek dzieci´cy firmy „Quinny” –
b. tanio. Tel. 698 884 349.
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Reklama:
Joanna Januszewska
0 607 31 46 67
reklama@
staramilosna.org.pl

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

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

• Warszawa ........................................ 022 617 49 20
• Weso∏a – Sulejówek ...................... 022 773 02 70
• Gm. Halinów – Wiàzowna ............ 022 773 02 71
• Wawer Józefów – Otwock ............ 022 773 02 72
• Dzia∏ki inwestycyjne ........................ 501 773 670
ul. Dolomitowa 2, 05-077 Warszawa-Weso∏a
e-mail: biuro@j-n.pl
www.jablonski.com.pl

Licencja nr 51

POSZUKUJEMY: DOMÓW, MIESZKA¡
I DZIA¸EK W STAREJ MI¸OSNEJ

601 355 130

oddzwoni´

Dzwoƒ, korzystna i bezpieczna sprzeda˝!!
04-076 Warszawa
ul. Waszyngtona 79/81 m. 1
(przy Rondzie Wiatraczna)

ROK ZAŁO˚ENIA 1995

tel. 022 870 55 55
www.gadomska.pl
ewa@gadomska.pl

biuro rachunkowe
www.zapis.pl
Warszawa-Wesoła
ul. Brata Alberta 2C

(vis a vis delikatesów K&M,
nad pocztą )

tel. 22 773 43 17

Sulejówek, ul. Wspólna 23c
tel.
fax

BM

022 783 24 63
022 783 31 34

www.zua.pl
firma@zua.pl

WYWÓZ NIECZYSTOSCI
STA¸YCH I P¸YNNYCH
ZAK¸AD US¸UG ASENIZACYJNYCH MAREK BAKUN

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

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

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

ZAPRASZAMY
w godzinach 1030 - 2200
w niedziele od 1300

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

