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STARA MI¸OSNA

Wielkanoc w Ziemi Nowogródzkiej
Fragmenty wspomnieƒ mistrza fotografii i pióra Jana Bu∏haka pt. „Kraj lat dziecinnych”
Nadchodzi Wielki Tydzieƒ i wywo∏u- Wszystko, co ˝yje w domu, jej pomaga: m´˝czyznom, którzy sà z natury nieje poruszenie w ca∏ym Ostaszynie. biega, krzyczy, nap´dza, przynosi i od- zgrabni i ci´˝ko stàpajà. Rodzin´ maWszyscy biegajà tam i z powrotem, nosi, pilnuje i kosztuje, krytykuje i chwa- zurków rozpoczynajà placki dro˝d˝owe, natykane rodzynkami
skrzykujà si´ g∏oÊno, jak w lesie, ledwie
i migda∏ami, te specja∏y stermogà ustaç na nogach, sà zapracowani,
czà zwykle tak prowokacyjpodnieceni i uÊmiechni´ci, pomimo
nie, ˝e same r´ce wyciàgajà
zm´czenia. Mi´dzy salkà, spi˝arnià
si´, by je wyd∏ubywaç i zjadaç
a spichrzem ustala si´ nieprzerwana
cichaczem. W∏aÊciwe mazurprocesja idàcych i wracajàcych, przynoki zaczynajà si´ od królewszàcych i odnoszàcych. Rozwiewajà si´
skiego, czyli migda∏owego,
z wiatrem ostatnie k∏´by ja∏owcowego
obok idà marcepanowe, tamdymu nad w´dzarnià, a z jej otwartych
tym pokrewne, potem pomadrzwi wy∏aniajà si´ sterty uw´dzonego
raƒczowe
i
cytrynowe,
mi´siwa, które jest ∏adowane na deski
uÊmiechni´te ciep∏à barwà
i w´druje do sk∏adów. (...)
po∏udniowych owoców, i „puAromatycznie pachnà ja∏owcem
okràg∏e mahoniowe kie∏basy i salceso- li. Impreza jest wa˝na, doroczna, niemal chowe” zbite z bia∏kowej piany, ale nad
ny, p´kate szynki i omotane szpagatem epokowa, honor domu mocno zaanga- wszystkim górujà mazurki cygaƒskie,
pol´dwice i karkowiny. Matka przyjmu- ˝owany: idzie o to, ˝eby ciasta uda∏y si´ ut∏uczone z samych rodzynek i migdaje w´dliny pod∏ug rejestru, gatunkuje bez zarzutu, ˝eby by∏y we wszystkich ga- ∏ów, z dodatkiem fig i daktyli, g´ste
tunkach,
∏adne
i pilnuje w∏aÊciwego wk∏adania. (...)
Ale oto Mama skoƒczy∏a, prze˝egna- i smaczne, nie gorsze
Coby Pan Nasz zmartwychwa∏y
∏a si´, wychodzi poÊpiesznie do przed- ni˝ u sàsiadów. (...)
Trzeba wiedzieç, ˝e natchnà∏ wszystkich nadziejà i radoÊcià.
pokoju i stamtàd s∏ysz´ g∏os piekarnianej Olesi, wo∏ajàcy o ratunek: „Panicz- ciasta wielkanocne
Aby radoÊç przegoni∏a smutek,
dzielà si´
a nadzieja zniech´cenie.
„Niech Zmartwychwstanie w nas Chrystus, jeÊlibyÊmy kiedyÊ upadli
na
trzy
na drodze, niech ˝yje w nas przez swojà ∏ask´ i my ˝yjmy w Nim
podstawoi z Nim, gdy˝ poza Chrystusem nie ma ˝ycia, ani prawdziwej radoÊci.
Aby Êwiat dà˝y∏ ku dobru a ludzie ku
˚yjemy Chrystusem i starajmy si´ o to, aby ca∏y ˝y∏ w nas”
we rodza(ks. Alojzy Orione)
zaufaniu i mi∏oÊci. AbyÊmy potrafili
je: babki,
ALLELUJA! !!
cieszyç si´ z tego co mamy, i potrafili
mazurki
Dzielàc si´ radoÊcià najwi´kszego wydarzenia
i torty, a te
dzieliç si´ tym z potrzebujàcymi.
w dziejach Êwiata
znów majà
Aby Stara Mi∏osna by∏a tà przystanià,
ZMARTWYCHWSTANIA PANA
tyle odz którà zawsze b´dà ∏àczy∏y si´
Wypraszamy od Jezusa Chrystusa wszystkim
mian, ile
Moce ducha, ˚ywà wiar´, Niegasnàca nadziej´
piasku
najpi´kniejsze chwile naszego ˝ycia...
w morzu.
I wiernà mi∏oÊç.
M´˝czyêni
˝yczy
Dzi´kujmy Bogu za otrzymane ∏aski i proÊmy Go, by prze˝yç
te Âwi´ta w radoÊci i bliskoÊci Zmartwychwsta∏ego Pana.
nie znajà
Stowarzyszenie Sàsiedzkie
Niech radoÊç p∏ynàca z pustego grobu Zbawiciela przepe∏ni
si´ na tych
nasze Serca i umocni Nas w trudach codziennego ˝ycia.
Stara Mi∏osna
subtelnoZ radosnym ALLELUJA i darem modlitwy sk∏adajà ˝yczenia
wszystkim Parafianom i GoÊciom
Êciach
Ks. Stanis∏aw Popis – proboszcz par. Êw. Hieronima
i tylko cienki rozum kobie- i ci´˝kie jak o∏ów, a smakowite jak
Ks. Krzysztof Cyliƒski – proboszcz par. NajÊw. Serca Pana Jezusa
cy potrafi je ogarnàç i oce- wschodnie s∏odycze z raju proroka Mahometa, s∏owem –
ka, skarej prosza iÊci, bo usio popsujet- niç nale˝ycie. Babprawdziwe cuda z tysiàki bywajà szafranosa”.
ca i jednej nocy. Wreszwaniliowe,
No i matka leci, bo ze Êwi´conymi we,
cie nie zapomina matka
babami nie ma ˝artów. Jest to gatunek chlebowe i petyneo tortach: orzechowym,
towe. Te ostatnie
kapryÊny, nie∏atwy do ug∏askania. (...)
czekoladowym i pewnie
Pieczenie ciast wielkanocnych jest wymagajà niewianiejednym innym, bo jej
w ogóle kunsztem trudnym i odpowie- rygodnej iloÊci ˝ó∏pomys∏owoÊç i erudycja
dzialnym. Matka wk∏ada∏a w nie wiele tek, a gdy „podcho˝yczà
sà nie byle jakie. Wskuenergii, fatygi i znawstwa i dobrze si´ za- dzà”, nie wolno
Prezes i Stra˝acy
tek tego wszystkiego
martwi, zanim te ciasta pójdà na stó∏ zbli˝aç si´ do pieca
z OSP Stara Mi∏osna
pokoje w domu wyglàw ozdobie lukrów i marcepanów. nikomu, zw∏aszcza

Spokojnych
Âwiàt Wielkiej Nocny
up∏ywajàcych
w rodzinnym gronie
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wà barwnoÊcià. Sà zresztà i domowe farby, jak na
przyk∏ad jasnopomaraƒczowa, którà si´ otrzymu- – par. Êw. Hieronima
je z cebulowej ∏uski, oraz WIELKI CZWARTEK –
Msza Êwi´ta Wieczerzy Paƒskiej – godz. 1800.
niebieska,
robiona
z kwiatów WIELKI PIÑTEK – Liturgia M´ki Paƒskiej:
dzieci – godz. 1600.
sasanek, i te
doroÊli – godz. 1800.
kolory
sà
bodaj nawet MSZA SWI¢TA WIGILII PASCHALNEJ – Wielka
wytworniej- Sobota godz. 19.00
Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy – Wielki
sze od aniliCzwartek po Mszy Êwi´tej do godz. 21 i Wielki Piànowych.
tek od godz. 800 do Liturgii M´ki Paƒskiej.
Z fabryczAdoracja Pana Jezusa w Grobie: Wielki Piàtek po
nych admiLiturgii M´ki Paƒskiej do godz. 21 i w Wielkà Soboracje wywot´ od godz. 800 do Mszy Êwi´tej Wigilii Paschalnej.
∏uje dotychÂwiecenie – b∏ogos∏awienie pokarmów na stó∏
Dyrektor OÊrodka Kultury Dariusz Falana wraz z pracownikami czas niezna- wielkanocny – Wielka Sobota od godz. 800 do godz.
na marmur- 1700.
rodzynek, wanilii, imbiru, muszkato∏o- kowa: sà to napojone
Rezurekcja – Wielka Niedziela – godz. 600
wej ga∏ki i innych s∏odkich i korzen- pstrokaciznà kolorów paPozosta∏e Msze Êwi´te w Wielkà Niedziel´: 1000 /
nych ingrediencji, nie mówiàc ju˝ o mà- pierki, którymi si´ ok∏ada 1130(dzieci) / 1300 i 1800.
ce, maÊle i jajach. Ale na Wielkanoc jajko, zawiàzuje i zamaSzcz´Êç Bo˝e. Ks. Stanis∏aw
milknie zwyk∏a oszcz´dnoÊç, niczego cza w goràcej wodzie,
otrzymujàc pi´knà ˝y∏ko- – par. NajÊw. Serca Pana Jezusa
WIELKI CZWARTEK, WIELKI PIÑTEK
watà mozaik´. (...)
00
Po lada jakim obiedzie, i WIELKI SOBOTA – Msze Âwi´te o godz. 18 .
Niechaj spokojne i pe∏ne
szczerze postnym i przez
niczym cztery baszty ochronnej fortalinikogo nie traktowanym na serio, boç cji. Chleb, sery i inne rzeczy, które si´
radoÊci Âwi´ta
to dzieƒ umartwienia, rozpoczyna si´ ju˝ nie da∏y zmieÊciç, idà na drugi stó∏
Zmartwychwstania Paƒskiego fina∏ tygodnia – ustawianie Êwi´conego pod Êcian´. Pi´trzà si´ tam stosy serw gabineciku obok salonu na najwi´k- wet, talerzy i sztuçców oraz wyciàgajà
przyniosà Paƒstwu nadziej´
szym stole, przyniesionym z jadalni go- si´ w szereg butelki z ró˝nobarwnymi
Êcinnej i rozsuni´tym na ca∏à d∏ugoÊç trunkami, wiÊniówkà, Êliwowicà, pomalepszego jutra
dodatkowych desek. Na froncie intro- raƒczówkà i starkà, a asysta graniaRadni Dzielnicy nizuje si´ wieprzowa g∏owizna, ubrana stych kieliszków dodaje baterii jeszcze
zieleninà i trzymajàca w z´bach czerz Komitetu Weso∏a 2002 wone jajko. Za nià rozk∏adajà si´ cie- wi´cej po∏yskliwego splendoru. Póênym wieczorem, z ostatnimi Êciegami
trzew, prosi´, ciel´cina i wo∏owina, ig∏y przyczepiajàcej do naro˝nika obwreszcie sterty kie∏bas i góry szynek. rusu girland´ zieleniny, stó∏ wielkanocsi´ nie ˝a∏uje i Êwi´cone musi byç do- PoÊrodku figurujà najwspanialsze tor- ny jest gotów. Rodzice w∏asnor´cznie
statnie, smaczne i obfite, ˝eby ka˝dy ty, suto przybrane sma˝onymi owoca- zamykajà na klucz drzwi w obawie
móg∏ si´ najeÊç do syta i ˝eby przez ca- mi i jagodami, a mi´dzy nimi koszyk przed kotami i wszyscy si´ rozchodzà
∏y tydzieƒ, do Przewodniej Niedzieli z farbowanymi jajkami i cukrowy bara- na spoczynek. (...)
nie zabrak∏o niczego ani domowym, nek ze z∏oconymi rogami i choràgiewkà, przywiezioani goÊciom. (...)
Wybór fragmentów – Anna Susicka
ny kiedyÊ z miaA ile˝ uciechy
sta.
Mazurki
przy farbowaniu
Gdy Alleluja Êwita dzwony bijà
Jan Bu∏hak herbu Syrokomla urodzi∏ si´
i placki, bia∏e
jajek! Same pai
Zmartwychwstanie
cud
6
paêdziernika 1876 r. w majàtku Ostaszyn
i ˝ó∏te, brunatkiety z farbami
Êwiatu
g∏oszà
–
w
Ziemi Nowogródzkiej. Swoje, poÊwi´cone
ne i t´czowe lezaciekawiajà cuMatce,
wspomnienia pisa∏ w latach 1940-42
˝à wsz´dzie po
dackimi napisaradoÊç i uÊmiech niechaj o˝yjà,
w
Wilnie,
w czasie, gdy miasto przechodzi∏o
trosze, a na
mi w kilku j´zya dni powszednie
z
ràk
polskich
w litewskie, litewskich w sowiecczterech rogach
kach, a proszki,
niech
ich
nie
sp∏oszà.
kie,
sowieckich
w niemieckie. Po utracie Kresów
baby wspania∏e,
rozpuszczane
Bu∏hak
wraz
z
rodzinà
repatriowa∏ si´ do Polski.
p´kate jak baw butelkach lub
WESO¸YCH ÂWIÑT ˝yczà
Pami´tnik ukaza∏ si´ drukiem dopiero
Dyrektor, Rada Pedagogiczna
nie, rozsiadajà
szklankach, rai Uczniowie Szko∏y Podstawowej nr 3
w 2002 roku, wydany bardzo starannie w prysi´ buƒczucznie
dujà oczy swojà
watnym wydawnictwie „ASP Rymsza” z Gdyni.
i strzegà sto∏u
mocnà, jaskradajà jak tatarskie pobojowisko, bo te
baby, torty i mazurki wychodzà z kuchni i garderoby i zagarniajà po trosze
wszystkie pokoje, nie wy∏àczajàc sypialni. A tego nie zliczyç, ile do nich u˝yto
cukru, czekolady, orzechów, migda∏ów,

Triduum Paschalne

Z okazji zbli˝ajàcych si´ Âwiàt Wielkiej Nocy
˝yczymy wszystkim mieszkaƒcom Weso∏ej
szcz´Êcia i pomyÊlnoÊci!
˚yczymy równie˝, ˝eby OÊrodek Kultury w Weso∏ej
sta∏ dla Paƒstwa miejscem ciekawego sp´dzenia
wolnego czasu oraz twórczego rozwoju.
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Dekoracje Êwiàteczne
Kolorujmy pisanki,
wystawiajmy baranki
Âwiàteczne ozdoby wielkanocne nieodparcie ∏àczà si´ z kolorami wiosny:
maleƒkie kurczaczki, ˝ó∏ciutkie jak kwitnàce pàki forsycji, puchate bia∏e baranki
– jak kwiaty wiÊni otulajàce ca∏e drzewko... i koniecznie coÊ zielonego na stole:

ne, doklejane itp.
Stó∏ powinien wyglàdaç
naprawd´ wiosennie i ciep∏o, tak jak stó∏ Izy z minionego wielkanocnego
Êniadania. Jak widaç, czasem wystarczy odrobina

Stuletnie jaja – propozycja na ciekawà potraw´ i dekoracj´

Ma∏y prezent dla ka˝dego
– pisanka z przepiórczego jaja

wschodzàcy owies lub rze˝ucha wysiana
dwa tygodnie wczeÊniej jak Êwie˝a trawa
w naszych ogrodach. Postawione w wazonie prawdziwe kwitnàce ga∏àzki wprowadzajà równie˝ zapach wiosny.
W∏aÊciwie Âwi´ta Wielkanocne kojarzà mi si´ g∏ównie ze sto∏em, ale takim,
na którym nie mo˝e zabraknàç PISANEK. Ta tradycyjna forma kraszenia jaj
i ich ró˝nego ozdabiania nie powinna
pójÊç w zapomnienie. Nawet jeÊli jaja
ozdobione sà nie w tradycyjne wzory poprzez drapanie, ale we wspó∏czesne pomys∏y na ich zdobienie: oklejane, owija-

Âwieczka te˝ mo˝e nawiàzywaç do symboli wielkanocnych

wencjonalny sposób, ale
równie˝ do wykonania tradycyjnych pisanek czy to
w wywarze z obierek cebuli i drapaniu ostrà igie∏kà,
czy pomalowaniu farbkà.
Dzieciom polecam wykonanie obrazka z pomalowanych pot∏uczonych skorupek, lub zabawy w próby,
które jajko mocniejsze...
U. W.
Zdj´cia:
Marcin Borkowski

inwencji i prosta serwetka mo˝e staç si´
pi´knym
˝ó∏tym
kwiatem! Polecam
te˝ jej pomys∏ na stuletnie jaja których
pop´kania
widaç
„marmurkowo”. Zach´cam zatem Paƒstwa do zdobienia
sto∏u w tak niekon-

Stó∏ Wielkanocny powinien emanowaç Êwie˝oÊcià i kolorytem wiosny.

ks. proboszcz parafii Êw. Hieronima

og∏asza konkurs

na najwi´kszà
rodzinnà palm´.
Zrobione palmy przynosimy
w Niedziel´ Palmowa
na Msz´ Êwi´tà godz. 11.30.
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Czas na
zmiany
czyli nieoczekiwane
wieÊci z Rady Dzielnicy
Tego co si´ zdarzy∏o na sesji Rady Dzielnicy
w dniu 25 marca w∏aÊciwie mo˝na si´ by∏o
spodziewaç, a mimo to, by∏o to dla sporej liczby osób du˝ym zaskoczeniem.
Dotychczasowa koalicja rzàdzàca Weso∏à,
nie majàc spójnego programu i wizji sprawowania swojej w∏adzy, próbowa∏a budowaç
swojà jednoÊç na niech´ci do poprzedniego
burmistrza Jacka Wojciechowicza i naszego
klubu „Weso∏a 2002”. Jednak na d∏u˝szà met´
okaza∏o si´ to nie wystarczajàce, a oznaki g∏´bokich podzia∏ów i wzajemnej nieufnoÊci koalicjantów mo˝na by∏o obserwowaç od dawna.
W koƒcu na zrobienie ruchu zdecyowa∏o si´
dwóch radnych z komitetu „Samorzàdna Dzielnica”. Tu˝ przed sesjà wystàpili z klubu „Razem” tworzàc w∏asne ko∏o radnych i podj´li
budow´ nowej wi´kszoÊci w Radzie wspólnie
z dotychczasowà opozycjà.
Porzàdek sesji zosta∏ uzupe∏niony o punkt
„Odwo∏anie Przewodniczàcego Rady”. Nowa
dziewi´cioosobowa wi´kszoÊç bez trudu odwo∏a∏a dotychczasowego Przewodniczàcego
p. Bogdana Wilka. OczywiÊcie jest to tylko poczàtek daleko g∏´bszych zmian, które w ciàgu
kilku najbli˝szych tygodni nastàpià w Weso∏ej.
Na sesji zosta∏ bowiem z∏o˝ony o wiele istotniejszy wniosek o odwo∏anie Zarzàdu Dzielnicy.
Zgodnie ze statutem miasta Weso∏a wniosek
ten b´dzie g∏osowany najwczeÊniej za dwa tygodnie. Z tych samych wzgl´dów, tak˝e powo∏anie nowego Przewodniczàcego Rady nastàpi
dopiero na nast´pnej sesji.
Niezale˝nie od procedur, pewne sprawy
wydajà si´ byç ju˝ przesàdzone i wkrótce
Weso∏a b´dzie mia∏a nowego Burmistrza
w osobie p. Jacka Wojciechowicza.
Jestem g∏´boko przekonany, ˝e ta zmiana
wprowadzi nowà jakoÊç w zarzàdzaniu naszà
dzielnicà i da mo˝liwoÊç skuteczniejszego rozwiàzywania gn´biàcych nas problemów.
Oprócz zmian personalnych, na sesji radni
zapoznali si´ z szeregiem informacji oraz
przeprowadzili debat´ na ich temat:
– o stanie przygotowaƒ do realizacji inwestycji
– o przebiegu Akcji Zima w MieÊcie
– o stanie bezpieczeƒstwa w Dzielnicy
– o funkcjonowaniu OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej
– o stanie publicznej s∏u˝by zdrowia w Weso∏ej
Zosta∏a tak˝e podj´ta z dawna wyczekiwana uchwa∏a, b´dàca pierwszym krokiem na
drodze do przej´cia od Spó∏ki Ziemskiej
oczyszczalni Êcieków „Cyraneczka”. Rada
Dzielnicy zaopiniowa∏a pozytywnie jej nabycie „w formie nieodp∏atnej darowizny”. To
oczywiÊcie nie koniec zabiegów o jej uspo∏ecznienie, ale wreszcie zosta∏ zrobiony
pierwszy konkretny kroczek we w∏aÊciwym
kierunku.
Radny Dzielnicy
Marcin J´drzejewski

Któr´dy obwodnica? Traktem Brzeskim!
Projekt puszczenia Wschodniej ObAbstrahujàc od absurdalnego pomywodnicy Warszawy (WOW) przez Êro- s∏u, ˝e ktokolwiek si´ zgodzi, aby obdek Weso∏ej wzbudzi∏ wiele kontrower- wodnica prowadzi∏a wprost do centrum
sji. Radni z Centrum Weso∏ej i Zielonej Warszawy, zamiast jà okrà˝aç, rodzi si´
wzi´li si´ wi´c do roboty. I zgodnie z fi- pytanie: kto upowa˝ni∏ to grono do forlozofià dzia∏ania grupy trzymajàcej w∏a- mu∏owania takich wniosków i robienia
dz´ w Weso∏ej postanowli rozwiàzaç tego w tajemnicy przed reprezentantaten problem kosztem… Starej Mi∏osny mi nawi´kszego osiedla Weso∏ej?
(jak to zwykle u tych panów i paƒ by∏o
Czy chodzi∏o tylko o rozbudzenie kodotychczas w zwyczaju). 10 marca br. lejnego konfliktu, po wykorzystaodby∏o si´ spotkanie radnych i pracow- niu którego mo˝na by podbudowaç
ników urz´du. OczywiÊcie nikomu nie opadajàce, niczym dla SLD, notowania
przysz∏o do nawet g∏owy, by poinformo- rzàdzàcej koalicji? Bo ∏atwo sobie wywaç o tym spotkaniu radnych ze Starej obraziç, ˝e radni ze Starej Mi∏osny poMi∏osny. Dlaczego? Odpowiedê jest ja- winni teraz poprzeç wariant IIIa (przez
sna, gdy czytamy protokó∏ z tego spo- Centrum Weso∏ej) i nowa wojna dzieltkania: „W zwiàzku z przystàpieniem nicowa gotowa! A kiedy g∏upich pomyprzez Rad´ m. st. Warszawy do sporzà- s∏ów nikt wÊród w∏adz Warszawy realidzania Studium uwarunkowaƒ i kierun- zowaç nie b´dzie chcia∏ i buldo˝ery zaków zagospodarowania m. st. Warszawy cznà wyburzaç 36 domów, które stojà
Zarzàd Dzielnicy Weso∏a wnioskowa∏ w pasie projektowanej WOW, zawsze
o uwzgl´dnienie w projekcie Studium b´dzie mo˝na wypiàç pierÊ i powieustaleƒ zawartych w uchwalonym przez dzieç, ˝e si´ walczy∏o, ale ci êli (np. ze
Rad´ Miasta Weso∏a „studium uwarun- Starej Mi∏osny) przeszkodzili.
kowaƒ i kierunków zagospodarowania
Zamiast szukaç rozwiàzaƒ korzystmiasta Weso∏a” z odniesieniem do przyj´- nych dla ca∏ej Weso∏ej (np. obwodnica
tego w studium wariantu przebiegu szerokim ∏ukiem przez poligon od stroWOW wzd∏u˝ Traktu Brzeskiego. Stu- ny Marek) i wspólnie zabiegaç o ich redium Weso∏ej uwzgl´dnia potrzeby miesz- alizacj´, znów próbuje si´ konfliktowaç
kaƒców. Bardzo wa˝nà
mieszkaƒców. Czy
Nast´pny numer
kwestià pozostaje utrzynaprawd´ to jedyna
manie zapisów Studium. „WiadomoÊci Sàsiedzkich” rzecz, jakà ma nam
planujemy wydaç
Gremia pracujàce nad
do zaoferowania naok. 22 kwietnia 2004 r.
rozwiàzaniem dróg kosza Chwilowa Lokalmunikacyjnych powinny Materia∏y do tego numeru na W∏adza?
b´dziemy przyjmowaç do
uwzgl´dniç twarde stanowisko Dzielnicy”.
Marian Mahor
13 kwietnia 2004 r.

„ O D N O WA”
PRYWATNY OÂRODEK REHABILITACYJNY
O F E R U J E :

☛ DOMOWE WARUNKI
☛ POBYTY CZASOWE
☛ OPIEK¢ LEKARSKÑ (INTERNISTA, NEUROLOG, SPECJALISTA DO
SPRAW REHABILITACJI, ORTOPEDA TRAUMATOLOG, REUMATOLOG)
☛ PE¸NÑ OPIEK¢ PIEL¢GNACYJNÑ
☛ PROFESJONALNÑ REHABILITACJ¢:
- SCHORZENIA NEUROLOGICZNE TAKIE, JAK: UDARY,
WYLEWY, ZATORY, PORA˚ENIA, STWARDNIENIE ROZSIANE
- STANY POURAZOWE: PO Z¸AMANIACH, AMPUTACJACH,
URAZACH KR¢GOS¸UPA
- CHOROBY ZWYRODNIENIOWE STAWÓW, KR¢GOS¸UPA,
DYSKOPATIE
KARNETY
KORZYSTE RABATY
OÂRODEK ÂWIADCZY RÓWNIE˚ US¸UGI W ZAKRESIE:
REHABILITACJI, MASA˚U, FIZYKOTERAPII
BEZP∏ATNE
DLA OSÓB DOCHODZÑCYCH.
PORADY MEDYCZNE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Nasz adres:

Weso∏a – Stara Mi∏osna,
www.odnowa.nes.pl
ul. Diamentowa 759, ZADANIE 10, tel. 773-14-97
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RozÊpiewana Weso∏a
Dnia 1 i 2 marca odby∏ si´ VIII
Konkurs wokalny „RozÊpiewany Wawer” w Domu Kultury
„Zastów”. Wzi´∏o w nim udzia∏
102 solistów z warszawskich
przedszkoli i szkó∏ oraz 37 zespo∏ów wokalnych. W sumie
wzi´∏o udzia∏ 312 dzieci.
Dzielnic´ Weso∏a reprezentowa∏y dzieci z Przedszkola
Nr 1, Przedszkola Nr 3 i Podstawowej Szko∏y Spo∏ecznej
Nr 12.
Zespó∏ STUDIO 12 ze Spo∏ecznej Szko∏y Podstawowej Nr 12
W sk∏adzie jury by∏y znane Dominika
Ewa Szot z
reprezentowa∏ zespó∏ Studio 12 z pioosobistoÊci Êwiata kultury: Fabiszewska i Adrian
Przedszkola
senkà „Bal Arlekina”, który wyÊpiewa∏
Ewa Ânie˝anka (piosenkar- GawryÊ z Przedszkola
nr 3 w Starej
II miejsce (pierwszego nie przyznano).
ka), Katarzyna ˚ak (aktorka), nr 3 w Starej Mi∏osnej
Mi∏osnej
W kategorii solistów I miejsce zaj´∏a
Olga Borys (aktorka).
Agnieszka
Zieliƒska równie˝ z PodstaPoziom wyst´pów by∏ bar∏oszczuk, Karolina Narbutt, Kasia Kuwowej Szko∏y Spo∏ecznej Nr 12.
dzo wysoki. Nagrody zosta∏y rozdane jawska, Joanna S∏upczyƒska.
Koncert laureatów i wr´czenie nagród
w ró˝nych kategoriach wiekowych. NaII miejsce w tej samej kategorii zajà∏
odby∏o
si´ 8 marca. Obecna by∏a prasa
sze dzieci zaj´∏y wysokie miejsca. I tak, duet Dominika Fabiszewska i Adrian
lokalna
i Telewizja Polska – Program III.
w kategorii zespo∏y dzieci´ce 5-6 lat, GawryÊ z Przedszkola Nr 3 (Trakt
Serdecznie
gratulujemy dzieciom tak
I miejsce zajà∏ zespó∏ „Parasol” Brzeski) z piosenkà „Ma∏a strojnisia”.
dobrych
wyników,
a pani instruktorce
z Przedszkola Nr 1 w Weso∏ej (ul. Ar- Z tego przedszkola wystàpi∏a równie˝
rytmiki
Renacie
Struzik
dzi´kujemy za
mii Krajowej) z piosenkà „Deszczowa 4- letnia Ewa Szot z piosenkà „Kto powk∏ad pracy w przygotowanie dzieci.
Kropelka”. Zespó∏ tworzy∏o 5 dziew- lubi pajacyka”.
El˝bieta Nowosielska
czynek: Karolina Figurska, Kasia WoPodstawowà Szko∏´ Spo∏ecznà Nr 12

Konkurs m∏odych chopinistów
4 marca w OÊrodku Kultury w Weso∏ej odby∏a si´ druga edycja (pierwsza –
w roku 1999) Konkursu wiedzy o ˝yciu
i twórczoÊci Fryderyka Chopina. Konkurs ten zosta∏ zorganizowany dla
uczniów szkó∏ podstawowych i gimnazjów dzielnicy Warszawa-Weso∏a, wi´c
ju˝ w po∏owie stycznia dyrektor OÊrodka Kultury Dariusz Falana przekaza∏
dyrektorom dwunastu placówek oÊwia-

Uczennice SP nr 3 ze Starej Mi∏osny: Marta Rybus
i Ela Jankowska z nauczycielkà sztuki Edytà Szambelan
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towych dzielnicy list informujàcy o programie, regulaminie oraz terminie planowanej imprezy.
Ka˝dà szko∏´ mia∏ reprezentowaç
w konkursie trzyosobowy zespó∏ „znawców tematu”. W SP nr 3 grupa zainteresowanych udzia∏em w konkursie by∏o tak
liczna, ˝e nauczycielka Edyta Szambelan
zdecydowa∏a si´ wystawiç dwie dru˝yny.
WÊród uczestników konkursu by∏o wielu
m∏odych mieszkaƒców Starej Mi∏osnej,
m. in. Natalia Kurek, Aleksandra Myczkowska, Ela Jankowska, Marta Rybus,
Maria
Korolko,
Dagmara Malewska. Ostatecznie
w konkursie wzi´∏o
udzia∏ osiemnastu
m∏odych chopinistów z nast´pujàcych placówek: SP
nr 1, SP nr 3, SP nr
4, OÊrodka Kultury
w Weso∏ej oraz
Gimnazjum
nr
3 w Starej Mi∏osnej.

W pierwszych dwóch etapach uczestnicy
konkursu zaprezentowali wiedz´ z zakresu
twórczoÊci i biografii kompozytora, wykazujàc si´ doskona∏à wiedzà, jak i znajomoÊcià utworów Fryderyka Chopina (III etap
– rozpoznawanie wys∏uchanych utworów).
Na zakoƒczenie uczestnicy konkursu wykonali utwory F. Chopina, choç nie by∏ to
obowiàzkowy punkt programu. W trakcie
imprezy uczestnicy mieli tak˝e okazje pos∏uchaç poloneza A-dur Fryderyka Chopina w mistrzowskim wykonaniu pedagoga
Prywatnej Szko∏y Muzycznej im. I.J.Paderewskiego Ryszarda Bry∏y.
Konkurs trwa∏ ponad trzy godziny,
a og∏oszenie wyników odby∏o si´ podczas

W czasie konkursu

STARA MI¸OSNA
W sobot´ 13 marca br. w Gimnazjum
nr 3 w Starej Mi∏osnie z inicjatywy ks.
proboszcza Stanis∏awa Popisa odby∏ si´
turniej tenisa sto∏owego o Puchar
Ksi´dza Proboszcza Parafii Êw. Hieronima w Starej Mi∏oÊnie. Do turnieju
przystàpi∏o 35 zawodników i zawodniczek, którzy rywalizowali w pi´ciu kategoriach wiekowych. Uczestnicy turnieju stworzyli prawdziwà atmosfer´
zawodów sportowych. Walka o najwy˝sze trofea by∏a pasjonujàca, zaci´ta
i trzymajàca w napi´ciu do ostatniej
chwili. Nad prawid∏owym przebiegiem
turnieju czuwa∏ p. Piotr Banaszek nauczyciel w-f, który prowadzi∏ zawody
w sposób profesjonalny, wraz z ks. Jackiem Turkiem (wikariuszem par. Êw.
Hieronima).

Wyniki:
1. Szko∏a Podstawowa
dziewczynki:
1. Anna Tratkiewicz
SP nr 3
2. Aleksandra Banaszek SP nr 1
ch∏opcy 1-3
1. Bartosz Pogorzelski
2. Maciej Pa∏ka
3. ¸ukasz Leszczyƒski
ch∏opcy 4-6
1. Micha∏ Tomasik
2. ¸ukasz Zawadzki
3. Pawe∏ Katana
2. Gimnazjum
dziewczynki:
1. Katarzyna S∏uszniak
2. Izabela Brzozowska
3. Agnieszka K´piƒska
ch∏opcy:
1. Pawe∏ Marczak
2. ¸ukasz Fàfara
3. ¸ukasz Kuszewski
Ks. proboszcz goràco dzi´kuje dyrekcji
Gimnazjum nr 3 w Starej Mi∏oÊnie za umo˝liwienie przeprowadzenia turnieju oraz

kolejnego koncertu Filharmonii Narodowej w dniu 10 marca. Wszyscy uczestnicy otrzyma∏y dyplomy i upominki Towarzystwa Muzycznego im. F. Chopina. Zwyci´˝y∏a dru˝yna
SP nr 1, choç ró˝nice punktowe mi´dzy dru˝ynami by∏y minimalne i nie mia∏y one decydujàcego znaczenia. Istotny by∏
fakt, i˝ m∏odzi mieszkaƒcy Weso∏ej si´gn´li po ró˝ne opracowania i zdobyli nowe wiadomoÊci, która ich pobudzà do
dalszych poszukiwaƒ i którymi b´dà dzieliç si´ z ludêmi.
Chcemy serdecznie podzi´kowaç wszystkim osobom, które
zaanga˝owa∏y si´ w organizacj´ imprezy: uczestnikom konkursu, ich rodzicom, nauczycielom, opiekunom merytorycznym oraz dyrektorom szkó∏.
Dr Swiet∏ana Parka, organizator i prowadzàca
Konkurs wiedzy o Fryderyku Chopinie

M∏odzi chopiniÊci, ich opiekunowie oraz organizatorzy konkursu podczas
wr´czenia nagród

Turniej tenisa sto∏owego
o Puchar Ksi´dza Proboszcza

wszystkim uczestnikom bioràcym udzia∏ za
sportowà i przyjaznà atmosfer´ zawodów.
Piotr Banaszek, ks. Jacek Turek

Uwaga mi∏oÊnicy
dwóch kó∏ek!
Tegoroczna, VI edycja Zlotu Cyklistó
w Starej Mi∏oÊnie planowana jest na sobot´ 19 czerwca.
Jak zwykle b´dà trasy dla ró˝nych
kategorii wiekowych, gry, zabawy
konkursy, a wszystko w ramach wielkiego rodzinnego festynu.

Szczegó∏owe informacje
b´dziemy podawaç
w kolejnych numerach
WiadomoÊci Sàsiedzkich.
Ju˝ dziÊ zech´camy wszystkich,
aby wyciàgali z piwnic rowery,
oliwili ∏aƒcuchy i trenowali,
trenowali, trenowali…
A wszystko to
dla zdrowia i dla przyjemnoÊci, a przy okazji
dla zdobycia chwa∏y
nale˝nej zwyci´zcom.
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,,Idzie Ola do przedszkola”
Ka˝dego roku tysiàce dzieci w Polsce idzie
do przedszkola bez wczeÊniejszego przygotowania. Przekroczenie progu przedszkola jest wa˝nym momentem w ˝yciu
dziecka. Prze˝ywajà to zarówno dzieci,
jak i rodzice. W jaki sposób mo˝emy maksymalnie zmniejszyç dramat przystosowania si´ dziecka do przedszkola?...
Odpowie pani dyrektor z Przedszkola nr 1.
Nasze przedszkole mieÊci si´ w przedwojennej willi o pi´knej architekturze.
Otoczone jest leÊnym placem zabaw wyposa˝onym w ekologiczne zabawki ogrodowe. Mamy trzy oddzia∏y dzieci: 3-4 latki, 5- latki i 6- latki. Ka˝dy oddzia∏ ma
swojà nazw´. Do przedszkola ucz´szcza
65-70 dzieci. Zajmuje si´ nimi szeÊciu nauczycieli o pe∏nych kwalifikacjach oraz
oÊmiu pracowników obs∏ugi. JesteÊmy
oddani dzieciom i ich potrzebom. Stwarzamy ciep∏à domowà atmosfer´. Dysponujemy pi´cioma salami przystosowanymi do codziennego pobytu dzieci. Sale

wyposa˝one sà one w funkcjonalne meble, kàciki zabaw, pomoce dydaktyczne
i zabawki.
Ca∏a nasza praca koncentruje si´ na
rozwoju osobowoÊci dzieci i ich kontaktów spo∏ecznych.
W pracy z wychowankami wykorzystujemy nowoczesne metody pedagogiczne.
Preferujemy wychowanie prorodzinne,
prozdrowotne i ekologiczne.
Dodatkowe zaj´cia ponadprogramowe to:
• umuzykalnienie
• çwiczenia korekcyjne
• j´zyk angielski
Ponadto wspó∏pracujemy z logopedà
i psychologiem, a od tego roku w ramach
programu dla dzieci z deficytami rozwojowymi b´dà prowadzone przez specjalist´ zaj´cia reedukacyjne.
Z myÊlà o najm∏odszych przedszkolakach opracowaliÊmy i wdro˝yliÊmy program adaptacyjny majàcy na celu ∏agodny
start w przedszkolu.

Koszty pobytu dziecka w przedszkolu
wynoszà 270 z∏ miesi´cznie wraz z zaj´ciami dodatkowymi i wy˝ywieniem.
W tym roku, w zale˝noÊci od wieku
zg∏oszonych dzieci, mogà byç utworzone
oddzia∏y 5-latków, 4-latków i 3-latków.
Zerówka jest obowiàzkowa i mo˝e byç realizowana w szko∏ach.
Nabór do przedszkoli trwa od 15 marca
do 2 kwietnia. W tym czasie nale˝y pobraç Kart´ zg∏oszenia dziecka i wype∏nionà z∏o˝yç w przedszkolu.
El˝bieta Nowosielska
Dyrektor Przedszkola Nr 1
Zapraszamy do odwiedzania wraz
z dzieçmi przedszkoli w Dzielnicy Weso∏a.
Oto adresy:
Przedszkole Nr 1
Armii Krajowej 72 tel. 773-58-58
Przedszkole NR 2
Trakt Brzeski 85 tel. 773-39-94
Przedszkole Nr 3
Wilanowska 3 tel. 611-92-43
Przedszkole Nr 27
Plac Wojska Polskiego 18 tel. 773-61-78

Ballada wiaduktowa
Walàce si´ warszawskie wiadukty to dla
wi´kszoÊci z nas nieco egzotyczny temat (chyba, ˝e ktoÊ pracuje w Al. Jerozolimskich). Niestety, w najbli˝szych dniach na w∏asnej skórze
odczujemy, co to znaczy…
Wiadukt na ul. P∏owieckiej nad torami linii
otwockiej by∏ w fatalnym stanie od wielu lat.
Trzy lata temu zosta∏ cz´Êciowo zamkni´ty,
gdy˝ jego pó∏nocna jezdnia grozi∏a zawaleniem. Nareszcie doczeka∏ si´ remontu. Firma
Warbud, która wygra∏a przetarg na jego remont
,ju˝ podpisa∏a umow´ z ZDM i w ciàgu kilku dni
powinna wejÊç na plac budowy. Generalnie to
dobra wiadomoÊç. Ale zanim pojedziemy nowym, bezpiecznym wiaduktem, czeka nas wiele miesi´cy koszmaru w gigatycznych korkach.

Wiadukt jest w tak z∏ym stanie, ˝e jego remont w samej Weso∏ej, jako ˝e du˝a cz´Êç kierowców
b´dzie polega∏ na ca∏kowitym wyburzeniu i zbu- b´dzie stara∏a si´ ominàç korek bocznymi drogadowaniu go od podstaw. Na pierwszy ogieƒ pój- mi przez ul. 1. Praskiego Pu∏ku i Niemcewicza
dzie jego pó∏nocna nitka, co oznacza, ˝e ca∏y lub ul. Jana Paw∏a II i drog´ przez Mi´dzylesie.
ruch b´dzie si´ odbywa∏ nitkà po∏udniowà. Od
Pozostaje mieç nadziej´, ˝e Warbud wyka˝e
strony Warszawy b´dà jak dotychczas dwa pa- si´ sprawnoÊcià i wiadukt powstanie w terminie.
sy. Niestety, do centrum b´dziemy mieli do dyspozycji tylko jeden pas. Co to oznacza, nikomu
Marcin J´drzejewski
kto rano próbuje dojechaç do Warszawy,
t∏umaczyç chyba nie
trzeba. Remont ma si´
zakoƒczyç dopiero jesienià. Nale˝y si´ takPod koniec miesiàca zagoÊci w naszej bibliotece „Sztuka
˝e spodziewaç dodatw dwóch pokoleniach”. Swoje prace wystawiaç b´dà: córka,
kowych
utrudnieƒ

Jaka nast´pna
wystawa w bibliotece?

SPECJALISTYCZNY GABINET

STOMATOLOGICZNY
Iwona i Wojciech Bzd´ga

mieszkanka osiedla, pani Klaudia St´pieƒ i jej ojciec, Waldemar Menolyk. Zobaczymy techniki przeró˝ne: obrazy
olejne, szkice w akwareli i malarstwo na szkle. Zapraszam
serdecznie na kolejne spotkania ze sztukà w dniach od
26 kwietnia do 28 maja w godzinach pracy biblioteki.
Przypominam, ˝e do 20 kwietnia mo˝na jeszcze oglàdaç wystaw´ fotograficzno-trofeistycznà pt. „Co nam las powiedzia∏...”
Iza Zych

LEKARZ STOMATOLOGII OGÓLNEJ, CHIRURG STOMATOLOG
SPECJALISTA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ

(

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

PROFILAKTYKA
LECZENIE ZACHOWAWCZE
LECZENIE DZIECI
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LASEROTERAPIA
PROTEZY, NAPRAWA
PROTETYKA: KORONY, MOSTY

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

Sklep „Sempre”
Weso∏a-Centrum „Pogodna”,
ul. Jana Paw∏a II 23/25 B4
tel. 7 7 3 - 8 4 - 6 0

swetry,
jeans,
dodatki do domu

STARA MI¸OSNA

Sprostowanie do WiadomoÊci Sàsiedzkich nr 4/2004

Mijanie si´ z prawdà
Zgodnie z tradycjà pan Józef WojtaÊ przedstawia rzeczywistoÊç w krzywym zwierciadle. W numerze 4 „WiadomoÊci Sàsiedzkich” w artykule „Koƒcz WaÊç”na str. 3
poruszy∏ kwesti´ ul. Nowoborkowskiej. Otó˝ pragniemy
poinformowaç, ˝e nigdy nie by∏o projektu wykonania ul.
Nowoborkowskiej jako ∏àcznej inwestycji z inwestycjà ul.
Jana Paw∏a II. Ulica Jana Paw∏a II jest inwestycjà realizowanà z bud˝etu centralnego Warszawy. Ulica Nowoborkowska natomiast b´dzie realizowana w ramach Êrodka
specjalnego dla dróg gminnych m. st. Warszawy. Zapew-

niamy, ˝e projekt po∏àczenia ul. Nowoborkowskà Weso∏ej
– Starej Mi∏osny z Mi´dzylesiem zostanie zrealizowany
w roku 2004.
Co do kanalizacji w pó∏nocnej cz´Êci Starej Mi∏osny
nie ma b∏´du zaniechania ze strony Zarzàdu Dzielnicy polegajàcego na niewykorzystaniu Êrodków pozabud˝etowych. Wniosek o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadaƒ, dok∏adnym opisem i uzasadnieniem,
oraz z mapà sytuacyjnà zosta∏ przes∏any do Biura Ochrony Ârodowiska m. st. Warszawy pismem
WIR 7034/K/23/2004. Zapotrzebowanie
na t´ inwestycj´ na rok 2004 zosta∏o ocenione na kwot´ 1mln 600 tysi´cy z∏otych,
a nie jak pan WojtaÊ napisa∏ 100 tysi´cy.
Na dowód tego do∏àczamy kserokopi´ harmonogramu. Prosimy o nie dezinformowanie mieszkaƒców. W Urz´dzie Dzielnicy
mo˝na uzyskaç aktualne informacje.
Ustosunkowujàc si´ do przedstawionych przez pana Wojtasia wàtpliwoÊci, co
do projektu kanalizacji po pó∏nocnej stronie
Starej Mi∏osny, to pragniemy poinformowaç, ˝e powsta∏ on za kadencji poprzedniego Zarzàdu, czyli Zarzàdu Miasta Weso∏a. Przeprowadzana jest szczegó∏owa ana-

Ró˝ne oblicza prawdy?
Panie Burmistrzu, ma Pan racj´, ˝e ktoÊ mija si´
z prawdà relacjonujàc zdarzenia i próbuje dezinformowaç mieszkaƒców, a znowu przez czysty pewnie
przypadek wychodzi, ˝e robi to w∏aÊnie Pan.
W sprawie ulicy Nowoborkowskiej wypowiada∏
si´ Pan na Sesji Rady Dzielnicy dnia 17 grudnia
2003 r. udzielajàc informacji cyt. (z protoko∏u sesji
z dnia 17.12.2003 r.).
„Pani Marianna Burszewska powróci∏a do informacji o spotkaniu z ZDM i postawi∏a pytanie zwiàzane z dopisaniem do planu projektu ulicy Nowoborkowskiej.
W odpowiedzi Burmistrz poinformowa∏, ˝e jest
wst´pnie uzgodnione, ˝e ulica ta wejdzie do planu
równolegle z ulicà Jana Paw∏a II. B´dzie dà˝y∏ do zapisu, ˝e w przypadku rezerwy Êrodków, ta ulica b´dzie wykonywana w pierwszym rz´dzie. Przypomnia∏
jeszcze, ˝e jest to zadanie ZDM i nie wie dok∏adnie,
czy jest to wpisane w planie”.
Zarówno dla mnie, jak i podejrzewam wi´kszoÊci
mieszkaƒców, nie ma znaczenia, z którego paragrafu b´dà pochodzi∏y pieniàdze, zarówno na projekt,
jak i na wykonanie tej ulicy. Istotnym jest termin, kiedy ona powstanie. W czasie sesji 17 grudnia mówi∏
Pan „jest to zadanie ZDM”, teraz okazuje si´, ˝e jest
to zadanie gminy. Na sesji twierdzenie „ta ulica (Nowoborkowska) wejdzie do planu równolegle z ulicà
Jana Paw∏a II”, teraz dowiadujemy si´ ze sprostowania, ˝e nigdy nie by∏o takiego planu.
Niech si´ Pan na coÊ zdecyduje.
Bardzo ciesz´ si´ z zapewnienia, ˝e projekt ulicy
Nowoborkowskiej zostanie zrealizowany w roku
2004.
Przy takim zapewnieniu z∏o˝onym publicznie, znajàc przewlek∏oÊç procedur, mam nadziej´, ˝e projekt
jest ju˝ powa˝nie zaawansowany.
Wniosek WIR 7034/K/23?2004 z dnia
26.02.2004 r., z którego harmonogram Pan przedstawia, zosta∏ wys∏any do Biura Ochrony Ârodowiska dn. 27.02.2004 r. Jak sàdz´ by∏o to
prawdopodobnie po przeczytaniu mojego tekstu
w WiadomoÊciach Sàsiedzkich. Tak si´ z∏o˝y∏o, ˝e

posiadam kopi´ harmonogramu podpisanego
przez Pana dnia 09.02.2004 r., przes∏anego do
BOÂ, w którym na 2004 rok widnieje zapotrzebowanie na kwot´ 100 tysi´cy z∏. Wniosek, z 26.02.
powsta∏ po naszych interwencjach, graniczàcych
z awanturà. Dlaczego jednak nie jest opatrzony datà? Kto k∏amie?

Panie Burmistrzu, zapewniam Pana, ˝e wola∏bym
kontaktowaç si´ z Panem bez poÊrednictwa gazet,
jednak˝e ze wzgl´du na pozorowanie przez Pana
pracy, musimy przy ich pomocy wymuszaç na Panu
wype∏nianie tych obowiàzków, które sà przypisane
do funkcji burmistrza.
Projekt kanalizacji oczywiÊcie powsta∏ za kadencji
poprzedniego Zarzàdu. Prosz´ jednak nie zapominaç,
˝e w∏aÊnie w poprzedniej kadencji to Pan pe∏ni∏ funkcj´ przewodniczàcego Rady Miasta Weso∏a i z Wiceburmistrzem Wilkiem, odpowiedzialnym za dzia∏
inwestycji, dogadywa∏ si´ Pan tak doskonale, ˝e
przeforsowa∏ Pana na pe∏nionà obecnie funkcj´ burmistrza. Teraz przewodniczàcy Rady Dzielnicy
p. Wilk, powinien dopilnowaç, aby Pan naprawi∏ to,
co razem sknociliÊcie.
Otwartym pozostaje pytanie, kto za to wszystko
zap∏aci?
Józef WojtaÊ

liza projektu przez kompetentnych specjalistów naszego
Urz´du i zostanà wyciàgni´te stosowne wioski.
K∏opoty OSP w Starej Mi∏oÊnie
Rozmowa pana Mariana Mahora z Panià prezes OSP
Stara Mi∏osna (str. 4) nie wyjaÊnia wszystkiego, a wr´cz
sugeruje rzeczy nieprawdziwe. Nale˝y podkreÊliç, ˝e k∏opoty OSP mia∏y miejsce w czasie dzia∏ania poprzednich
Zarzàdów. Nie mo˝emy si´ zgodziç na tak sformu∏owane
zdanie: „Urzàd wspiera osoby zaufania publicznego, które chcia∏y robiç i robi∏y interesy na majàtku OSP”. Zdanie
to sugeruje, ˝e mowa jest o obecnym Urz´dzie Dzielnicy.
S∏owo wspiera powinno byç zastàpione s∏owem wspiera∏. Niby niewielka ró˝nica, a zmienia adresata. Rzecz ca∏a dotyczy spraw za kadencji poprzednich Zarzàdów Miasta Weso∏a, a nie obecnego Zarzàdu Dzielnicy m. st. Warszawy.
Zarzàd Dzielnicy podjà∏ starania o przekazaniu inwestycji (nak∏adów finansowych) na rzecz OSP Stara Mi∏osna i uporzàdkowania spraw wynikajàcych z pracy poprzedników. Udost´pniamy wszelkà dokumentacj´ w tej
sprawie.
Co do zdania dotyczàcego stanu obecnego OSP – „
Pomniejszany i pomniejszajàcy si´ z roku na rok [czytajstan majàtkowy OSP]za przyzwoleniem w∏adz miejscowych i pseudospo∏eczników”[…], pragniemy stwierdziç
z ca∏à mocà, ˝e nie popieramy i nie dajemy przyzwolenia
dla nieprawid∏owego dzia∏ania na rzecz OSP Stara Mi∏osna. WspieraliÊmy i wspieraç b´dziemy OSP Stara Mi∏osna w prostowaniu zawi∏oÊci z lat ubieg∏ych.
Zarzàd Dzielnicy

Wspiera∏
a nie wspiera
MyÊl´, ˝e bez pisania sprostowaƒ,
ka˝dy czytelnik wywiadu z panià Prezes
OSP rozumia∏, ˝e opisywane nieprawid∏owoÊci w dzia∏aniu Urz´du dotyczà
przesz∏ych kadencji. Skàd
zatem taka potrzeba podreÊlenia tego faktu i zarazem zarzut o mijaniu si´
z prawdà?
Dla nie wtajemniczonych,
warto podkreÊliç, ˝e choç
w swojej dzia∏alnoÊci obecny Zarzàd Dzielnicy rzeczywiÊcie nie wspiera osób,
które przyczyni∏y si´ do k∏opotów OSP, to jednak wi´kszoÊç tych osób w ostatnich
wyborach wspiera∏a aktywnie ugrupowania, dzier˝àce dziÊ w∏adz´
w Weso∏ej. Poniewa˝ mimo licznych deklaracji o wsparciu ze strony Urz´du,
sprawy formalne stra˝nicy OSP nadal sà
mocno zabagnione, a ich porzàdkowanie
mimo zabiegów Zarzàdu OSP posuwa
si´ w iÊcie ˝ó∏wim tempie, mo˝e rodziç
si´ naturalne podejrzenie, ˝e te nieformalne zobowiàzania wyborcze nadal sà
respektowane.
Dlatego zamiast prostowaç to, co proste i oczywiste, lepiej by by∏o, gdyby Zarzàd Dzielnicy wreszcie za∏atwi∏ spraw´
uporzàdkowania w∏asnoÊci stra˝nicy
OSP. A ja pierwszy z∏o˝´ mu za to gratulacje.

Marcin J´drzejewski
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Witajcie
wÊród
nas

Dzieƒ dobry!
Nazywam si´ Bartek Sawicki.
Urodzi∏em si´ 5 stycznia 2004 roku,
a mieszkam przy ul. Piotrusia Pana.

Weronika Oleszczuk
Data urodzenia: 19. 01. 2004
Mieszka z siostrzyczkà Natalkà
przy ul Jana Paw∏a II

Oto kolejna grupa naszych najm∏odszych sàsiadów. Ich rodzicom, a tak˝e
rodzicom wszystkich innych
staromi∏oÊniaƒskich maluchów, ˝yczymy wiele radoÊci.
A wy, drogie maleƒstwa, witajcie,
witajcie, witajcie! RoÊnijcie zdrowo
i bàdêcie radoÊcià dla swoich rodziców.
Mieszkacie na malowniczo po∏o˝onym Osiedlu, wokó∏ sà
pi´kne lasy i czeka na was spore grono tylko nieco starszych
kolegów i kole˝anek. A ju˝ teraz ka˝dy maluch, którego zdj´cie publikujemy, otrzymuje drobny upominek od naszego
sponsora. Upominki sà do odbioru w sklepie Baby Boom.

Zg∏oszenia do najbli˝szego numeru przyjmujemy w terminie do 15 kwietnia 2004 r. Mo˝na je przes∏aç mailem na
adres: wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl (zdj´cie
musi byç wówczas zeskanowane na wymiar 4 x 5 cm i rozdzielczoÊç 300 dpi), przynieÊç do siedziby Stowarzyszenia

Sàsiedzkiego w ka˝dy wtorek w godz. 2000–2100, zostawiç
w sklepie „Baby Boom” Jana Paw∏a róg Diamentowej, przekazaç za poÊrednictwem znajomego cz∏onka Stowarzyszenia
Sàsiedzkiego lub umówiç telefonicznie na innà form´ przekazania, (tel. 812 70 39).

PEDIATRA

Ciesz si´ wiosnà z

WIZYTY DOMOWE CA¸ODOBOWO

Zapraszamy po nowe, wiosenne kolekcje butów Bartek (do 40 rozm.)
i ubraƒ najlepszych polskich producentów:
Tup Tup, Mariquita, Besta+, D&D, Top Secret … (od 0 do12 lat)!
Szukasz prezentu? Super zabawki czekajà! Pe∏ne kolekcje Diddl i Nici, Lego
(najnowsza seria Bionicle i Clickits dla dziewczynek), Siku, Granna, Mattel
(Barbie, Hot Wheels), gry Hasbro, auta Nikko i Bruder oraz mnóstwo innych!

Dr n. med. Tadeusz St. Dorywalski
Specjalista Chorób Dzieci´cych
Specjalista Nefrolog
- Pediatria ogólna (infekcje, biegunki, inne dolegliwoÊci)
- Choroby nerek (zaka˝enia uk∏adu moczowego, moczenie nocne,
kamica nerkowa, bia∏komocze i krwinkomocze, nadciÊnienie t´tnicze)
- Dziecko przewlekle chore

Diagnostyka — Leczenie — Profilaktyka

Przyjdê i przekonaj si´, dlaczego Mamy nas lubià!
Stara Mi∏osna, ul Dolomitowa 2 (róg Jana Paw∏a i Diamentowej) tel. 7731558
pn.-pt. 10-19, sob. 10-14

BADANIE NA OSTEOPOROZ¢ –
(Sprawdê czy Ci to nie grozi)

BADANIE G¢STOÂCI KOÂCI
+

Bezp∏atna konsultacja lekarza specjalisty
Koszt badania 15 z∏

Badanie odb´dzie si´ dnia 24.04. 2004 (sobota)
w godz. 900– 1700
W SALCE KAPLICY PARAFII ÂW. HIERONIMA,
STARA MI¸OSNA, UL. RUMIANKOWA 2/4

05-077 Warszawa-Weso∏a
Os. Stara Mi∏osna
ul. Cienista 71

tel.: 0-602 690 459
(22) 795 71 16

Przedszkole Niepubliczne

„KubuÊ Puchatek i Przyjaciele”
ul. Azaliowa 13 – Stara Mi∏osna
tel. 773 32 79, 0-601 07 03 07, 0-601 74 98 75
www.przedszkole.csd.pl
e-mail: przedszkole@przedszkole.csd.pl

Szczególnie to badanie polecam, drodzy rodzice,
Waszym dzieciom i m∏odzie˝y.
W zesz∏orocznym badaniu na 5 dzieci
(w wieku szko∏y podstawowej) troje z nich mia∏o
ju˝ problem osteoporozy.
Szcz´Êç Bo˝e
ks. Stanis∏aw Popis
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Klub Integracyjny w OÊrodku Pomocy Spo∏ecznej
• Terapeutów ds. uzale˝nieƒ – Jadwigi
i Jerzego Kosko, poniedzia∏ek 1600-2000
• Prawnika – dr Barbary Zawadzka,
czwartek 1000-1400
Pokój nr 5
Pomoc prawna Êwiadczona jest w zakresie:
1. Prawa rodzinnego.
2. Prawa karnego.
3. Prawa post´powania karnego.
4. Prawa cywilnego i post´powania
w sprawach cywilnych.
W ramach pomocy prawnej osoby zainteresowane mogà uzyskaç wszelkich
informacji dotyczàcych:
• post´powania w sprawach rodzinnych,
• problemów w zakresie obowiàzujàcego prawa.
Osobom zainteresowanym udzielana
jest pomoc w konstruowaniu pism do
Urz´dów, Sàdów, Organów Âcigania lub
inne, w zale˝noÊci od potrzeb klienta.
Pomoc udzielana jest BEZP¸ATNIE.

6 stycznia 2004 r. nastàpi∏o przeniesienie siedziby OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej w Weso∏ej pod adres: 05-075 Warszawa Weso∏a, ul. 1 Praskiego Pu∏ku 21a, tel. 773 44 12.
OPS jest w trakcie adaptacji pomieszczeƒ i przygotowania ich do sprawnej obs∏ugi osób korzystajàcych z naszych us∏ug.
Klienci przyjmowani sà od poniedzia∏ku do piàtku w godzinach:
• poniedzia∏ek 1000-1800
• od wtorku do piàtku 800-1600
Dyrektor OPS mgr Marzenna Todorska przyjmuje interesantów w poniedzia∏ek w godzinach 1200-1700, pokój nr 4.
Sprawy dotyczàce udzielenia pomocy
nale˝y zg∏aszaç bezpoÊrednio do pracowników socjalnych zgodnie z terenem zamieszkiwania tzn. Weso∏a Centrum, Wola Grzybowska – mgr Beata MoÊcicka
Niemira; Zielona – mgr Tatiana Kentla;
Groszówka, Zielona Grzybowa – mgr
Ma∏gorzata Murawska; Stara Mi∏osna –
Agata Boiƒska – pokój nr 1 lub w sekretariacie OPS w godzinach urz´dowania
pokój nr 3.
Ksi´gowoÊç i dzia∏ Êwiadczeƒ znajduje
si´ w pokoju nr 2.
W budynku (wejÊcie od A. Krajowej)
mieÊci si´ Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, w którym mo˝na skorzystaç
z porady:
• Lekarza ds. uzale˝nieƒ – dr Hanny
Gagla, Êroda 1600-2000
• Psychologa – mgr Doroty Zientak,
czwartek 1500-1900

Od 1 marca 2004 r. rozpoczyna dzia∏alnoÊç KLUB INTEGRACYJNY PCK dla
m∏odzie˝y i doros∏ych z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà.
Zaj´cia odbywajà si´ raz w tygodniu
Agata Boiƒska
i cieszà si´ du˝ym
powodzeniem zarówno ze strony
rodziców,
jak
i dzieci.
Oto przyk∏ady produktów dla Ciebie i Twojej rodziny:
Osoby upoÊledzone umys∏owo
• kosmetyki: BODY SERIES™, ARTISTRY™

Stawiasz na jakoÊç towarów?
Chcesz mieç gwarancj´?

Gabinet Stomatologiczny
lek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko
LECZENIE DZIECI I DOROS¸YCH RTG Z¢BÓW
Godziny otwarcia: poniedzia∏ek, wtorek, czwartek 9-2030, Êroda 15-2030, piàtek 9-13

Tel. 773-21-12 Weso∏a, Osiedle Stara Mi∏osna, ul. Hiacyntowa 19

Magdalena
Gaw´cka
tel.

773 14 30

potrzebujà takiej inicjatywy, która pozwoli∏aby im na w∏asny rozwój i relacje
z innymi osobami, usprawnienie w∏asnego funkcjonowania w Êrodowisku
lokalnym.
Klub integracyjny jest przedsi´wzi´ciem niezwykle potrzebnym w dzielnicy
Weso∏a. Troskliwa i wszechstronna opieka odcià˝a rodziców i opiekunów, integruje Êrodowisko, podtrzymuje umiej´tnoÊci ˝yciowe.
Osoby zainteresowane udzia∏em
w zaj´ciach klubu integracyjnego serdecznie zapraszamy w ka˝dy wtorek
o godz. 1700 do siedziby OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej.
Zaj´cia odbywaç si´ b´dà we wtorki
w godzinach 1700-2000, pokój nr 5.
W programie proponowane sà:
• zaj´cia muzyczne,
• zaj´cia uspo∏eczniajàce,
• terapia zabawà,
• udzia∏ w imprezach okolicznoÊciowych
i plenerowych,
• spotkania integracyjne rodzin,
• mo˝liwoÊç korzystania z pomocy rzeczowej.

• naturalne suplementy diety: NUTRILITE™
• produkty do mycia, sprzàtania, czyszczenia
i prania: GLISTER™, SA 8™, L.O.C.™
kontakt:
Piotr Jaƒczuk
tel. 0-602 89 55 82, 0-504 62 93 87
e-mail: prjk@wp.pl
www.vebso.pl (has∏o: 8409772)

LECZENIE DZIECI I DOROS¸YCH,
PROTETYKA, RTG Z¢BÓW
ul. Kryszta∏owa 6
05-077 Warszawa Weso∏a

Elektromechanika Pojazdowa
specjalizacja: Ford

• Elektronika pojazdowa
• Radiomonta˝ (nag∏aÊnianie pojazdów)
• Zestawy g∏oÊnomówiàce
• Alarmy
ul.Trakt Brzeski 119, 05-077 Warszawa-Weso∏a
tel.: 0 501 560 979, e-mail: arekgu@interia.pl

Wystawiamy faktury VAT

Us∏ugi Ksi´gowe
(Licencja Ministerstwa Finansów)

NISKIE CENY
tel. 773 26 93
kom. 0 505 868 173
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Ruszy∏a

No i sta∏o si´. W kronikach Starej Mi∏osny mo˝emy zapisaç
kolejnà historycznà dat´. W sobot´ 13 marca w Szkole Podstawowej Nr 3 w Starej Mi∏oÊnie rozpocz´∏y si´ po raz
pierwszy rozgrywki Sàsiedzkiej Ligi Siatkówki – wiosna
2004.
Do Stowarzyszenia Sàsiedzkiego, które jest organizatorem Ligi, zg∏osi∏o sie 9 dru˝yn, które w sportowej walce wy∏onià spoÊród siebie Mistrza Sàsiedzkiej Ligi Siatkówki
w pierwszej historycznej edycji WIOSNA 2004.
Mimo tego, ˝e w ostatnich miesiàcach nie by∏o g∏oÊno
o sukcesach polskiej siatkówki na arenach mi´dzynarodowych, to jednak ta dyscyplina sportu cieszy si´ w naszym kraju wcià˝ nie s∏abnàcà popularnoÊcià. Zalet rekreacyjnego
uprawiania siatkówki nie trzeba wymieniaç. Graç w siatków-

k´ ka˝dy mo˝e, troch´ lepiej lub troch´ gorzej, parafrazujàc
znane s∏owa poety, ale sama gra to tylko po∏owa prawdy
o uprawianiu tego sportu. Drugie tyle p∏ynie z mo˝liwoÊci integracji ludzi, których ∏àczy wspólne zainteresowanie. Prawie
zawsze koledzy z boiska sà kolegami w ˝yciu codziennym.
Okazuje si´, ˝e siatkówka daje mo˝liwoÊç szerszego poznania si´, wzajemnego wspierania i pomocy w ˝yciu prywatnym.
A to sà ju˝ wartoÊci nie do przecenienia. Je˝eli do tego dochodzi jeszcze mo˝liwoÊç sprawdzenia si´ w rywalizacji z innymi, podobnymi entuzjastami, to satysfakcja murowana.
Do naszej Ligi przystàpi∏o dziewi´ç dru˝yn, które ∏àcznie
zg∏osi∏y 100 zawodniczek i zawodników. Zgodnie z regulaminem rozgrywek dopuszczono mo˝liwoÊç zg∏oszenia dru˝yn

Prowadzàca w tabeli dru˝yna „Bracia”

sk∏adajàcych si´ od 6 do 12 zawodników, bez wzgl´du na wiek
i p∏eç. Z przyjemnoÊcià informujemy, ˝e zdecydowana wi´kszoÊç zg∏oszonych to mieszkaƒcy Starej Mi∏osny.
Kalendarz rozgrywek przewiduje rozegranie 4 rund. W ka˝dej rundzie dru˝yna rozgrywa po 2 mecze. W ten sposób ka˝da
dru˝yna rozegra w lidze po 8 meczów systemem „ka˝dy z ka˝dym”. Pierwszà rund´ mamy ju˝ za sobà. Tabele wyników drukujemy obok. Nast´pne rundy rozegrane zostanà 27 marca,
oraz 17. i 24. kwietnia. Zapraszamy wszystkich kibiców siatkówki do goràcego dopingu.
WiadomoÊci Sàsiedzkie b´dà na bie˝àco relacjonowa∏y te
pasjonujàce rozgrywki.
Krzysztof Kacprzak
Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
Sàsiedzka Liga Siatkówki w Starej Mi∏oÊnie – wiosna 2004
Wyniki pierwszej kolejki rozgrywek: HWDP – TKM 0:2 (18:25, 18:25); TKM
– Grim Team 2:0 (25:16, 25:9); Grim Team – HWDP 1:2 (22:25, 25:21,
12:15); Tytanowe Gwoêdzie – Ad Hoc 2:0 (25:0, 25:0) w. o.; Ad Hoc – NWC
0:2 (0:25, 0:25) w. o.; NWC – Tytanowe Gwoêdzie 1:2 (14:25, 29:27, 8:15);
Bracia– Sàsiedzi 2:0 (25:7, 25:9); Sàsiedzi– 9 Grupa 0:2 (14:25, 7:25);
9 Grupa– Bracia0:2 (12:25, 24:26). Za zwyci´stwo w meczu przyznaje si´
2 punkty, za przegranà 1, a za przegranà walkowerem 0.
Tabela: Po pierwszej kolejce rozgrywek
Miejsce Nazwa dru˝yny
Punkty
Sety
1.
Bracia
4
4:0
1.
TKM
4
4:0
3.
Tytanowe gwoêdzie
4
4:1
4.
NWC
3
3:2
5.
9 Grupa
3
2:2
6.
HWDP
3
2:3
7.
Grim Team
2
1:4
8.
Sàsiedzi
2
0:4
9.
Ad Hoc
0
0:4
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Kalendarz robotniczy 1951 roku
Szalenie pasjonujàca i sugestywnie napisana
proza autorstwa zbiorowego. ¸àczy w sobie wiele
gatunków literackich. Znajdà tu coÊ dla siebie zarówno mi∏oÊnicy biografii, jak i geografii, muzyki,
ekonomii, polityki i nauki szeroko poj´tej. Ksià˝ka z obfitoÊcià fotografii w kolorze sepii, zaopatrzona w mapy, w obszernych fragmentach przedstawia informacj´ o Kraju Rad, rozbudowujàc
form´ rocznika statystycznego.

Z powrotem do Miƒska
Obywatelski Komitet Obrony Praw Mieszkaƒców, który by∏ g∏ównà si∏à
nap´dowà kampanii na rzecz w∏àczenia Weso∏ej do Warszawy
rozczarowany miernymi korzyÊciami naszej sto∏ecznoÊci podjà∏ starania o
wy∏àczenie Weso∏ej z Warszawy i przy∏àczenie jej do Miƒska. Pod
inicjatywà zebrano ju˝ kilkaset podpisów. Niebawem, za poÊrednictwem
zaprzyjaênionych pos∏ów z Federacyjnego Klubu Parlamentarnego, ma
zostaç do Sejmu wniesiony projekt stosownej Ustawy.

IKU

B´dziemy mieli stadion
W ostatnich tygodniach prezydent Kaczyƒski og∏osi∏ inicjatyw´ budowy
w Warszawie Stadionu Narodowego. Ta warta 150 ml. z∏. inwestycja mia∏a byç zlokalizowana na terenie Legii. Poniewa˝ wystàpi∏y problemy w∏asnoÊciowe, rozwa˝ana jest inna lokalizacja. Jako jedna z powa˝niejszych
propozycji jest rozpatrywana lokalizacja na Groszówce, w miejscu dotychczasowego boiska miejskiego.

BWI

Która Jana Paw∏a II?
Burmistrz Andrzej Jastrz´bski z dumà prezentowa∏ niewàtpliwy
sukces, jakim mia∏a byç budowa dalszego odcinka ul. Jana Paw∏a II
jeszcze w tym roku. Jednak radoÊç mieszkaƒców Starej Mi∏osny by∏a
przedwczesna. Jak si´ dowiedzieli nasi reporterzy, owszem, ZDM
zamierza w roku bie˝àcym dokonaç kompleksowej przebudowy ul. Jana
Paw∏a II, ale chodzi o ul. Jan Paw∏a II w centrum Warszawy.
Przy okazji nas∏uchaliÊmy si´ sporo anegdot, jak to urz´dnicy ZDM nie
mogli si´ nadziwiç, dlaczego Burmistrz peryferyjnej dzielnicy tak
aktywnie zabiega o inwestycj´ w dzielnicy ÂródmieÊcie.

ADE
Ciekawe opisy krajów Demokracji Ludowej, informacje o partiach i zwiàzkach zawodowych,
mro˝àcy krew w ˝y∏ach, wszechobecny aspekt
wspó∏zawodnictwa pracy – to wszystko tworzy ciekawà, zgrabnà, niepowtarzalnà lektur´. Polecam.
Iza Zych
Literatura biograficzna:
1.
2.
3.
4.

Marek F. Stalin – cz∏owiek i dzie∏o
Brodzki. Titowszczyzna
Warneƒska. Ludzie czerwonej Woli
Lubimow B. Edward Freibergs (¸otewski przodownik
pracy)
5. Âcibor-Rylski A. Stasiek Ka∏uga staje do wspó∏zawodnictwa.

Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kohowin E. Dzieciƒstwo w So∏ombale
Michalska M. Hela b´dzie traktorzystkà
Turlejska M. Uniwersytety rewolucji i inne opowiadania
Igiszew W. Gwiazda nad kopalnià
Januszewska H. To trasa Êpiewa!
Ening G. Od ha∏dy do technikum

Literatura z dziedziny gospodarki:
1.
2.
3.
4.

Kaniewska J. By∏o to na Pa-Fa-Wa-gu
Kucicki S. Pergaminiarka teraz pracuje dobrze
Obarzanek A. Krowa pyskiem doi
Nierych∏o J. Tajemnice wydajnoÊci mojej pracy

Nowe Centrum Pogodna
Pojawi∏a si´ nadzieja dla mieszkaƒców zad. 13, którzy majà swoje domy
na niewykupionym przez Spó∏k´ Ziemskà gruncie. Dosz∏o do ugody, na
bazie której Spó∏ka wreszcie b´dzie mog∏a t´ ziemi´ wykupiç. Dla
zdobycia Êrodków na tà transakcj´, Zarzàd Spó∏ki podjà∏ decyzj´ o
budowie Centrum Pogodna Bis, zlokalizowanym na terenie przy ul.
Jeêdzieckiej.

AKO

Naukowcy odkryli...
Zdognie z nanjwoymszi baniadmai perzporawdzomyni na bytyrijskch
uweniretasytch nie ma zenacznia kojnolesc ltier przy zpiasie dengao solwa. Nwajzanszyeim jest, aby prieszwa i otatsnia lteria byla na siwom mijsecu, ptzosa∏oe mgoà byç w niaedzi∏e i w dszalym càigu nie pwinono to
sawrztaç polbemórw ze zozumierniem tksetu. Dzijee sie tak datgelo, ze
nie czamyty wyszistkch lteir w so∏wie, ale c∏ae so∏wa od razu.;)

IAN

Kuchnia
Staromi∏oÊniaƒska

Zieliƒski Cz. Jak wykona∏em 721 procent normy
Bartoszewicz S. Goràce ceg∏y
Ma∏cu˝yƒski K. By∏a to wielka narada wytwórcza
Glezerman G. Jak przygotowaç i przeprowadziç pogadank´
5. Kozniewski K. Estry i primy

Kurczaka, starannie umytego uk∏adamy na dnie naczynia, najlepiej szklanego.
Dodajemy goêdziki, cynamon, a nast´pnie skrapiamy cytrynà. Tak
przygotowanego kurczaka zalewamy jednà szklanka wina bia∏ego i jednà
szklanka wina czerwonego. Dodajemy 100 ml ginu, 100 ml koniaku,
200 ml Smirnoffa i 50 ml bia∏ego rumu. Potrawy nie musimy poddawaç
obróbce cieplnej, a kurczaka mo˝liwie szybko wyrzucamy – bo jest do d...,
... natomiast sos ... sos? Soooss!
Paluszki lizaç!!
Aha, kurczaka najpierw nale˝y zabiç, bo bydlak wychleje, co tylko si´ da...

Iza Zych

GOS

Literatura z dziedziny ekonomii:
1.
2.
3.
4.
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„Akcja kasztanowiec”
Od kilku lat mo˝na zauwa˝yç, ˝e nasze kasztanowce zrzucajà latem liÊcie.
Sà one atakowane przez szrotówka
kasztanowcowiaczka, który opanowa∏
niemal wszystkie kasztanowce w Polsce.
Wskutek ˝erowania jego larw liÊcie
drzew bràzowiejà i przedwczeÊnie opadajà. Cz´sto we wrzeÊniu i paêdzierniku mo˝emy zaobserwowaç ponowne
kwitnienie i rozwój kasztanowców.
Brak liÊci w sezonie wegetacyjnym powoduje niedobór asymilantów powodujàc znacznie os∏abienie drzew oraz
zak∏ócenie okresu spoczynku doprowadzajàc do ich przemarzania.

Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka jest bardzo trudne. Owad wydaje w sezonie 3-4 pokolenia, jednorazowo sk∏adajàc do 40 jaj. Poczwarki
potrafià prze˝yç w niesprzyjajàcych
warunkach nawet 2-3 lata.
Jednà z metod zwalczania tego owada
jest metoda mikroiniekcji polegajàca na
wprowadzeniu do wn´trza pnia preparatu ˝elowego.
Koszt ochrony jednego drzewa o obwodzie 120 cm wynosi ok. 60 z∏.
Poniewa˝ dzielnica Weso∏a chce rozpoczàç akcj´ polegajàcà na kompleksowej ochronie kasztanowców i osza-

cowaç koszt zabiegów zwalczajàcych
szrotówka kasztanowcowiaczka niezb´dne b´dà informacje o kasztanowcach rosnàcych na terenach prywatnych posesji.
JeÊli w Paƒstwa ogrodach rosnà kasztanowce prosimy o zmierzenie ich obwodów na wysokoÊci 130 cm i zg∏oszenie tego faktu do Wydzia∏u Ochrony
Ârodowiska Urz´du m. st. Warszawy dla
dzielnicy Weso∏a pod nr tel. 773 60 36.
Na podstawie danych otrzymanych
od Paƒstwa zostanie sporzàdzona inwentaryzacja kasztanowców oraz kosztorys ich leczenia stanowiàcy podstaw´
do wystàpieƒ o dotacj´ z Funduszy
Ochrony Ârodowiska.
Agnieszka Sanojca

Ogrody Starej Mi∏osny - kwiecieƒ
Przypomnienie:
W ogrodzie:
• Sadzimy drzewa, krzewy zrzucajàce
liÊcie, a tak˝e ró˝e.
• Po przekwitni´ciu przycinamy krzewy kwitnàce wiosnà: m.in. forsycj´,
jaÊminowiec, ozdobne wierzby.
• Podlewamy roÊliny zimozielone – zapobiegniemy w ten sposób suszy fizjologicznej.
• Wysiewamy i rozmna˝amy byliny
oraz kwiaty dwuletnie ozdobne latem i jesienià. a tak˝e ozdobne trawy
i paprocie.
• Pobieramy sadzonki z roÊlin okrywowych i roz∏ogowych.

• Nawozimy krzewy, ró˝e nawozem
wielosk∏adnikowym.
• Âcinamy trawy ozdobne na ok. 10 cm
• Trawnik wygrabiamy, zasilamy nawozem z azotem lub wielosk∏adnikowym, gdy ziemia jest lekko wilgotna.
Co 3-4 lata sprawdzamy czy gleba ma
odczyn pH 6-7, jeÊli jest zbyt kwaÊna
wapnujemy trawnik dolomitem lub
kredà nawozowà. Wa∏ujemy, aby pozbyç si´ nierównoÊci powsta∏ych
wskutek mrozów.
• W oczku wodnym sadzimy i przesadzamy roÊliny strefy przybrze˝nej,
przycinamy p´dy roÊlin wodnych,
uzupe∏niamy wod´.
•
Wysiewamy
roÊliny jednoroczne
Na balkon i taras:
Zapraszamy do sklepu
•
Przesadzamy
wieloletnie roÊliny
balkonowe i upraPolecamy w szerokim asortymencie:
wiane w donicach

RYBNO–GARMA˚ERYJNEGO
• przetwory rybne i ryby,
• wyroby garma˝eryjne,
• pó∏miski okolicznoÊciowe.

PRYWATNE PRZEDSZKOLE

oezji 17

ul. P

pon.–pt. 9.00–20.00, sob. 9.00–15.00
Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 106
tel. 773 22 27

Wszystkim naszym
Klientom ˝yczymy
zdrowych, radosnych
Âwiàt Wielkanocnych

14

• Podlewamy roÊliny rosnàce w pojemnikach – zapobiegajàc suszy fizjologicznej
• Sadzimy roÊliny ozdobne, które hodowaliÊmy z sadzonek lub rozsady
w pomieszczeniach:
• Do lekkiego cienia: niecierpek, werbena, begonia, fuksja, i ˝eniszek.
• Lubià s∏oƒce: bidens, „Milion Bells”,
sza∏wia, pelargonia, surfinia, z∏ocienie, gazania, lobelia, lantana, polegnatka, aksamitki,
W domu:
• Przeprowadzamy ci´cia odm∏adzajàce roÊliny pokojowe
• Przesadzamy storczyki, kaktusy które zakoƒczy∏y kwitnienie.
• Jeszcze mo˝emy przesadziç do wi´kszych pojemników roÊliny doniczkowe.
Ula Wróblewska
ARTIS. Architektura krajobrazu
artis@w.pl
773 36 12, 0601 336 462

tel. 773 25 90
0-505 115 773

TA X I - W E S O ¸ A
tel.

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

DOJAZD GRATIS 24 h

1.60 z∏
1 km
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w nowej siedzibie

tekst sponsorowany

Przedszkole „RobuÊ” istnieje na naszym osiedlu od ponad 10 lat.
Mo˝na wi´c Êmia∏o stwierdziç, ˝e jest prekursorem tego typu placówek
w Starej Mi∏osnej.
Pani Bogus∏awa WiÊniewska, w∏aÊcicielka domowego przedszkola, zawsze
chcia∏a zajmowaç si´ dzieçmi. Wi´c
kiedy tylko by∏o to mo˝liwe, zacz´∏a realizowaç swój ˝yciowy plan – stworzenie miejsca, w którym dzieci czu∏yby
si´ jak w rodzinie, a nie jak w przedszkolu. Chcia∏a bowiem zapewniç im
optymalny rozwój w ciep∏ej rodzinnej
atmosferze. Kiedy pociechy Cioci Bogusi pytajà si´ z pretensjà swoich mam:
„czemu tak wczeÊnie przysz∏aÊ” jest to
dla niej najwi´ksza nagroda. Domowe
przedszkole dzia∏a wi´c ca∏y ten czas
z powodzeniem ku uciesze rodziców.
W tym roku przedszkole „RobuÊ” ze
wzgl´du na nowe, wi´ksze i bardziej
komfortowe warunki lokalowe postanowi∏o zaprosiç kolejne dzieci do zabawy w swojej wielkiej rodzinie.
A teraz troch´ informacji, które
przydadzà sie rodzicom:
●Opiekà otoczone sà dzieci od 1,5 do
6 lat w dwóch grupach.
●„RobuÊ” czynny jest ca∏à dob´, ca∏y
tydzieƒ i ca∏y rok!
●„Ciocie” zajmujàce si´ rozwojem waszych pociech posiadajà wykszta∏cenie wy˝sze pedagogiczne. Dodatkowo z umuzykalnienia, rehabilitacji
ruchowej ma∏ych dzieci, logopedii,
j´zyka angielskiego (certyfikat)
●Zapewniamy ca∏odzienne wy˝ywienie. Posi∏ki przygotowywane sà na
miejscu, w garnkach firmy Zepter,
przy u˝yciu produktów najwy˝szej jakoÊci. Preferujemy zdrowà ˝ywnoÊç.
Posi∏ki bogate sà w owoce, jarzyny,
mi´so wy∏àcznie chude, bia∏e. Do duszenia i sma˝enia u˝ywana jest wy∏àcznie oliwa z oliwek. Jad∏ospis bardzo ró˝norodny – przez ca∏y miesiàc
nie powtarza si´ ˝aden obiad! Obiad
sk∏ada si´ z dwóch daƒ. Mi´dzy zupà
a drugim daniem jest czas na sjest´,
a dla starszaków na reedukacj´.
●Przyjmujemy dzieci na specjalnych
dietach (bezglutenowe, bezmleczne,
wegetariaƒskie itp.)
●Dzieci majà do dyspozycji dwie du˝e
sale (ponad 140 m2) na pi´trze, we

w∏asnym, nowym budynku. Ka˝de
dziecko ma te˝ w∏asnà szafk´ w przestrzennej szatni. Do dyspozycji dzieci jest du˝a ∏azienka z sanitariatami
dostosowanymi do wzrostu dzieci.
Posiadamy du˝y ogród (ok. 350m2)
z bezpiecznymi zabawkami firm Lit-

okolicznoÊciowe (miko∏aj, bal przebieraƒców, dni Babci, Dziadka, Mamy i Taty, dzieƒ dziecka). Placówka
stale wspó∏pracuje z tetrzykami
„Bajka”, „Kulfon i Monika” (z TV)
które wystawiajà swoje przedstawienia w „Robusiu” z czynnym udzia∏em
dzieci.
●Jest mo˝liwoÊç opieki nad dzieckiem
w razie choroby u niego w domu, a ta˝e wieczorem, w razie wyjÊcia rodziców „do kina” Istnieje tak˝e mo˝liwoÊç dowozu dziecka do domu lub do
„Robusia”.
●Przed budynkiem znajduje si´ parking dla samochodów.
Domowe przedszkole „RobuÊ” znaj-

Plac zabaw i (w g∏´bi) budynek przedszkola

tle tikes, step2. Cz´sto chodzimy na
spacery do lasu.
●Ka˝de nowe dziecko jest badane
przez specjalistów od logopedii i rehabilitacji. Sà prowadzone zaj´cia
z logopedii, gimnastyki korekcyjnej,
muzyki, rytmiki, plastyki, angielskiego, a to wszystko w ramach czesnego.
Realizujemy program autorski
w oparciu o materia∏y zalecane przez
Ministestwo Edukacji Narodowej.
Zaj´cia prowadzone sà w grupach,
bàdê indywidualnie ze wzgl´du na
sta∏à obecnoÊç specjalistów. Wady sà
wi´c od razu wychwycone, a indywidualne i cz´ste çwiczenia pomagajà
je niwelowaç.
●W „Robusiu” organizowane sà przyj´cia urodzinowe, a tak˝e imprezy

duje si´ w Starej Mi∏osnej przy ul. Magnolii 6, bardzo blisko lasu. Ka˝dy rodzic, który nas odwiedzi, otrzyma
szczegó∏owy informator i b´dzie móg∏
przyjrzeç si´ naszym zaj´ciom oraz warunkom lokalowym, a tak˝e przekonaç
si´, ˝e to wszystko oferujemy za naprawd´ niskie czesne.
ZAPRASZAMY!!!
www.ROBUS.hg.pl
bogusia-robus@o2.pl
tel. 773-28-91
Wszystkim Rodzicom i dzieciom
wiele radoÊci i zdrowia
z okazji nadchodzàcych
Âwiàt Wielaknocnych
˝yczy
RobuÊ
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Jolka Êwiàteczna
ObjaÊnienia podano w kolejnoÊci innej
ni˝ w diagramie. Dla u∏atwienia podano
d∏ugoÊç s∏ów oraz ujawniono wszystkie
litery F wyst´pujàce w krzy˝ówce.
5-literowe:
–... Krzy˝owa – nabo˝eƒstwo odprawiane w Wielki Piàtek, upami´tniajàce Êmierç Jezusa
– beczu∏ka ze z∏ocistym napojem
– cerkiew katedralna lub zgromadzenie
biskupów
– czyha na cudze mienie
– francuskie miasto na Êcianach Wawelu
– hobby
– kolor ˝o∏´dzi
– muza komedii lub ˝eglarski wielokrà˝ek
– nieÊmiertelny pierwiastek o˝ywiajàcy
cia∏o
– noszony nad czo∏em symbol w∏adzy
faraona
– pewnoÊç siebie
– „pi∏ka” z groszkiem
– powieÊç Alberta Camus’a
– produkcyjna, klejàca lub magnetofonowa
– przeszkadza z∏ej baletnicy
– przypinana przez z∏oÊliwca
– skutek
– stan podwy˝szonej gotowoÊci
– staro˝ytna filharmonia
– Êwi´cona, po∏kni´ta w Kwietnà Niedziel´ ma zapewniç zdrowie
– wieje mi´dzy zwrotnikami
– z∏ota rybka

6-literowe:
– broƒ paparazzich
– kopu∏a
– masyw wulkaniczny na Wy˝ynie Armeƒskiej, kres podró˝y arki Noego
– najg∏oÊniejszy owad Êwiata
– produkuje tarcic´
– siedziba muz i Apollina
– ust´p tekstu lub ∏aciƒski krok
– zespó∏ komórek
7-literowe:
– b∏yskawiczna odpowiedê
– córka Nocy, grecka bogini zemsty
– czeka nas 1 maja br.
– donosiciel
– dyplomatka w r´ku dyplomaty
– frajda
– g∏osowe problemy okresu dojrzewania
– kontroluje od wewnàtrz
– krasula-bidula
– lampa ogrodowa
– mi´ciutka tkanina pochodzàca z Indii
– naczynie krwionoÊne
– plecione banialuki
– rzàdzi w Zamku Królewskim
– Êciereczka
– Êwi´cona tydzieƒ przed Wielkanocà,
ma za zadanie chroniç od ognia
i piorunów
– wielkanocny symbol ˝ycia, wywodzàcy si´ z pogaƒskich wierzeƒ i obrz´dów S∏owian
– wÊród ma∏ej architektury ogrodowej
– wynik dwa razy dwa
– zadymka

Sponsorem
krzy˝ówki jest
restauracja GoÊciniec,
Stara Mi∏osna
ul. Trakt Brzeski 90
tel. 773 30 02

Litery z pól ponumerowanych utworzà rozwiàzanie krzy˝ówki.
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13

14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27

WÊród osób, które do 16 kwietnia br. nadeÊlà na adres mailowy redakcji prawid∏owe rozwiàzanie krzy˝ówki zostanie rozlosowana nagroda
ufundowana przez restauracj´ GoÊciniec – wykwintny obiad (lub kolacja) dla dwóch osób (w dowolnie wybranym terminie).

Rozwiàzanie
krzy˝ówki z nr 44
Licencja Ministerstwa Finansów nr 220

Oferuje kompleksowà us∏ug´ ksi´gowo-podatkowà
•
•
•
•
•

us∏ugi doradztwa podatkowego
ksi´gi handlowe, ksi´ga przychodów i rozchodów
ewidencja VAT, zrycza∏towany podatek dochodowy
wynagrodzenia i sprawy pracownicze – ZUS
odbiór dokumentów od klienta

Siedziba

Oddzia∏-Weso∏a

ul. Ks. Jana Sztuki 24 lokal 1
04-320 Warszawa
tel. (022) 610-37-56
www.rada.net.pl

ul. Irysów 7
05-077 Warszawa-Weso∏a
tel. (022) 773-31-31
e-mail: biuro@rada.net.pl

NOWA KOLEKCJA

Prawid∏owe rozwiàzanie
krzy˝ówki z nr 44 brzmia∏o:
„CZEKAMY NA WIOSN¢”.
Nagrod´ (ksià˝k´ Stefana
Bratkowskiego - Nieco inna
historia cywilizacji) wylosowa∏
p. Andrzej Krupski.
Gratulujemy!

NOWA KOLEKCJA WIOSNA/LATO 2004

„K&K”

„K&K”

ul. Jana Paw∏a II 23, Stara Mi∏osna Centrum „Pogodna” (obok poczty)
pon.–pt. 1100-1900, sob. 1000-1400 t e l . 7 7 3 8 4 4 8

ul. Jana Paw∏a II 23, Stara Mi∏osna Centrum „Pogodna” (obok poczty)
pon.–pt. 1100-1900, sob. 1000-1400 t e l . 7 7 3 8 4 4 8
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OG∏OSZENIA DROBNE
◗ Mieszkanie do wynaj´cia (pokój z kuchnià) urzàdzone na os. „Serek” –
tel. 0601 836 444.
◗ Komputerowe przepisywanie tekstu, tworzenie stron WWW, prezentacji
oraz pomoc w obs∏udze Microsoft Word i Microsoft Excel. TANIO!!! Tel.
600 490 710
◗ Pranie dywanów „na sucho”, usuwanie roztoczy z ∏ó˝ek i materaców,
czyszczenie mebli tapicerowanych przy u˝yciu profesjonalnego urzàdzenia firmy KIRBY – tel. 812-55-72, tel. kom.: 0 506 365 676.
◗ Profesjonalna opieka nad dzieçmi (od 3lat), dowolne terminy, iloÊç godzin do ustalenia. tel. 795 71 88.
◗ Dam prac´ dodatkowà, ale sta∏à 0 508 59 45 56.
◗ Kupi´ u˝ywanà kuchenk´ gazowà w dobrym stanie. 506 38 32 40.
◗ Drewno sprzedam tanio, tel. 773 11 03.
◗ Nauka gry na instrumentach klawiszowych – dojazd do domu klienta.
Zapraszam osoby w ka˝dym wieku, nigdy nie jest za póêno, bo graç ka˝dy mo˝e! 502 10 10 15.
◗ Oprawa muzyczna uroczystoÊci: wesel, studniówek i innych. Ciekawe
zabawy, oczepiny, m∏odzi muzycy – serdecznie zapraszamy! Ch´tnym
przesy∏amy demo na CD. – 502 10 10 15.
◗ Opony na Twój samochód. Na has∏o: „Stara Mi∏osna” w marcu i kwietniu – rabaty. Dowóz do domu lub firmy w cenie opony. Stara Mi∏osna
0 608 41 73 73 lub 773 32 83.
◗ Us∏ugi wykoƒczeniowe-glazura, terakota,. montaz, k-g, panele, wykladzina, tapetowanie, malowanie tel. 0502 991 019.
◗ Angielski sam wchodzi do g∏owy! Lekcje indywidualne. Ju˝ 10 lat w Starej Mi∏oÊnie! Tel. 773 11 23, 0601 37 97 35.
◗ Zakupy na telefon 773 33 18 (w godz. 900-1900)
◗ Angielski – nauka i korepetycje. Podstawówka, gimnazjum, liceum. Taniej ju˝ byç nie mo˝e! Student z First certificate. 504 285
748 i 773 28 91.
◗ Chcemy podzieliç si´ z Tobà przepisem na SUKCES! Przy∏àcz si´ do Oriflame, jednej z najszybciej rozwijajàcych si´ firm kosmetycznych na Êwiecie. WPISOWE TYLKO 19 Z¸!! Po informacje zadzwoƒ do Ma∏gorzaty Machury, niezale˝nej konsultantki Oriflame: 0501 443 237, (022) 773 25 64.
◗ Konsultantka Avon Cosmetics Polska. Szybkie realizowanie zamówieƒ!
Sà Paƒstwo zaiteresowani?! Prosz´ dzwoniç lub pisaç: (022) 773 23 72
/ avon-stm@wp.pl
◗ Sprzedam skuter SUZUKI AH-50, rok prod. 1996, przebieg: 7000km,
czarno-niebieski, atrakcyjny wyglàd!!! Przygotowany do sezonu!!! Cena:
2500 z∏. tel: 0600 452 367.
◗ Drobne naprawy domowe – Z¸OTA RÑCZKA, tel. 783 28 37; kom. 606
752 724.
◗ US¸UGI DOMOWE – Pranie dywanów, tapicerki, wyk∏adzin – bezpy∏owe
trzepanie. Czas schni´cia 2 godziny. tel. 783 28 37; kom. 606 752 724.
◗ STRZY˚ENIE PSÓW – Stara Mi∏osna 795 73 71.
◗ Kosmetyka, Tipsy, Manicure, Pedicure. Serdecznie zapraszamy. ul. Cyprysowa 9 Tel. 773 13 58, 505 173 991.
◗ „Z∏ota ràczka” tel. 773 11 54.
◗ Przepisywanie tekstów, pomoc przy komputerze, korepetycje (Windows, MS Office, poczta, internet, drukowanie, skanowanie) – tanio.
kom. 501 619 937, aszczesniak@poczta.fm
◗ JeÊli masz spotkanie z rodzinà lub z przyjació∏mi? Pomog´ w przygotowaniu ró˝nych specja∏ów. Tel. 777 37 15.

◗ Poszukuj´ m∏odej, energicznej, sympatycznej osoby do prowadzenia imprez urodzinowych dla dzieci w wieku 6-12 lat. Tel. 0602 240 800.
◗ Do wynaj´cia boks gara˝owy w osiedlu Aleja Akacjowa, tel. 773 11 54.
◗ M∏ode ma∏˝eƒstwo poszukuje niedrogiego mieszkania do wynaj´cia.
Tel.: 773 11 80; 0609 044 360.
◗ Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi w domu tel.: 773 28 21, 0506
032 318.
◗ Przyjm´ sprzàtanie, osoba solidna, czysta, z referencjami ze Starej Mi∏osny tel.: 0505 76 73 76.
◗ Psycholog i pedagog prowadzi zaj´cia reedukacyjne z j´z. polskiego
i matematyki – konsultacje, porady. Tel.: 0601 097 058, 773 12 22 wieczorem.
◗ Âwietlica „Przy kominku” – dla dzieci w wieku 3 do7 lat. Mo˝esz zostawiç swoje dziecko na dowolny okres czasu, od 1 do 10 godzin (sporadycznie lub w ustalone dni). Jana Paw∏a II 264 (obok osiedla „Akacjowa”) tel. 795 71 88.
◗ ROSJANKA – TANIO! – korepetycje, konwersacje, t∏umaczenia (z dojazdem do ucznia) tel.: 773 54 53.
◗ J´z. niemiecki – t∏umaczenia zwyk∏e, przysi´g∏e, expresowe tel. 773 28 70.

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

OÂRODEK REHABILITACJI
I ODNOWY BIOLOGICZNEJ
mgr Beata i Jacek Horszczaruk

➣ LECZENIE: –
–
–
–
–

➣ FIZYKOTERAPIA
➣ MASA˚E
➣ GIMNASTYKA KOREKCYJNA indywidualna i grupowa
➣ AEROBIC – grupy poranne i wieczorne

Tel.

tel. 773 83 49
fax 773 83 69

Sklep piekarsko-cukierniczy

„PAKO”

zaprasza po Êwie˝e pieczywo i ciasta domowe
Torty na zamówienie
pon.–pt. 7.00–19.00, sob. 7.00–15.00
Warszawa-Weso∏a „Centrum Pogodna”, ul. Jana Paw∏a II 25
tel. 0-601 157 262, 0-601 178 418

Kwiaty • Upominki • Galeria obrazów

Weso∏a - Centrum „Pogodna” ul. Jana Paw∏a II 23/25, tel. 0603 912 646
(trzeci sklep od strony poczty w pasa˝u handlowym)

Otwarte: pon.–pt. 1100–1900, sob. 1000–1700, niedz. 1000–1400

• kwiaty doniczkowe i ci´te
• wiàzanki, bukiety, wieƒce
• obrazy • upominki

Weso∏a – Stara Mi∏osna
ul. S∏onecznej Polany 5

773 22 53
C

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

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

ZMIAN ZWYRODNIENIOWYCH
STANÓW POURAZOWYCH
BÓLÓW KR¢GOS¸UPA
WAD POSTAWY
DYSKOPATII

➣ TERAPIA MANUALNA stawów kr´gos∏upa i koƒczyn

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

◗ Poszukuj´ solidnego wykonawcy wymiany rynien na bloku. Kontakt:
Piotr Delura, tel. 773 14 55, kom. 0600 00 80 13.
◗ Kupi´ u˝ywanà kuchenk´ gazowà w dobrym stanie. 506 38 32 40.
◗ Sprzedam nowe mieszkanie 90 m2 z gara˝em w segmencie w Starej Mi∏oÊnie tel. 0603 28 44 51.
◗ Historia – student prawa udziela udziela korepetycji – szko∏a podstawowa, gimnazjum, liceum, przygotowanie do egzaminów. tel. 773 35 77.
◗ Angielski z Anglikiem, dyplomowany nauczyciel z Londynu. Tel: 773 38 99.
◗ M∏oda mama 21 miesi´cznej dziewczynki a tak˝e studentka pedagogiki
zaopiekuje si´ dzieckiem u siebie w domu. Stara Mi∏osna 0501 893 695.
◗ Fachowa opieka nad dzieçmi w wieku szkolnym i przedszkolnym, tel.
0502 725 944.
◗ Przyjm´ wspó∏lokatorki do mieszkania w bloku – oddzielne pokoje tel.
0600 028 627.
◗ Sprzedam nowy dom typu kanadyjskiego, tanio – 505 045 408.
◗ Patyczaki indyjskie tel. 773 38 70 lub 0603 063 870.
◗ Matematyka - korepetycje na terenie Starej Mi∏osnej tel.
0606 20 90 00 lub e-mail matematyka.korki@wp.pl
◗ BEATA – fryzjer na telefon 0606 74 10 78.

IERNIA
K„IRENA”
UKAWIARENKA

ul. Fabryczna 4a, wejÊcie od ul. GoÊciniec
pon.–pt.: 1100-1900 sob.–niedz.: 1000-1700

tel. 773 21 07

• Ciasta domowe, ciasteczka, lody paczkowane
• Przepi´kne torty okolicznoÊciowe – na zamówienie
• Mro˝onki (warzywa, pyzy, pizza)
Przyjmujemy zdj´cia do wywo∏ania
Posiadamy tusze do drukarek firmy „100krotek”

Urodziny
w Klubie Tenisowym

„ POHULANKA “
dla dzieci od 4 do 14 lat
Specjalnie przygotowana sala zabaw i sala dyskotekowa
Gry, zabawy i konkursy prowadzà profesjonalni animatorzy
Zapewniamy pocz´stunek

Konkursy i zabawy na korcie tenisowym

Rezerwacja: tel. 773 00 70, 0 602 240 800
Stara Mi∏osna, ul. Zakr´towa 12 (przy Rumiankowej)
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DVD VIDEO WYPO˚YCZALNIA
130m2 filmów dla Ciebie!
Stara Mi∏osna
ul. Trakt Brzeski 62b

pon.-sob. – 1100-2200
niedziela – 1100-2000

tel. 0603 957 006, 773 34 34

POLECAMY
W¸ASNE WYROBY GARMA˚ERYJNE
Kopytka • Pierogi • NaleÊniki
Kotlety • Krokiety
Tatar • Kanapki • Surówki • Sa∏atki
•••
PIECZYSTE
Schaby • Golonki • ˚eberka
Kurczak z ro˝na
•••
RYBY W¢DZONE
¸osoÊ • Sum • Pstràg
•••••••••••••••••••••••••••••

ÂWIÑTECZNE PÓ¸MISKI
I POTRAWY

STARA MI¸OSNA, ul. POGODNA 27
tel. 0 501 788 491
Filia Sklepu Beneka
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Làdowisko „Chobot”
Niedawno min´∏a setna rocznica pierwszego lotu samolotu braci Wright – Flyer.
Tamta prosta i jak nam si´ dziÊ wydaje
dziwna konstrukcja da∏a poczàtek rozwoju nowej dziedziny naszego ˝ycia.
DziÊ dysponujemy rozmaitymi „statkami powietrznymi” od balonów, sterowców, helikopterów, samolotów rolniczych,
dyspozycyjnych, wojskowych, wielkich liniowców po prom kosmiczny. Wi´kszoÊç
z nas ma jednak do czynienia z samolotem przy okazji dalekich podró˝y. Ale sà
te˝ tacy, dla których latanie jest pasjà
i sensem ˝ycia. Robià to dla przyjemnoÊci.
W naszych okolicach, oprócz prywatnego lotniska w Góraszce, sà te˝ ma∏e
làdowiska, wykorzystywane przez amatorów lotnictwa ultralekkiego. Jednym
z nich jest Chobot, gdzie zawiàza∏o si´
Stowarzyszenie
Sportowo-Lotnicze
Chobot. Cz∏onkowie Stowarzyszenia
posiadajà cztery motolotnie. Odwiedzajà nas te˝ modelarze i paralotniarze.
Chobot jest miejscem znanym motolotniarzom nie tylko ze wschodnich rubie˝y stolicy. Bywali tu ju˝ goÊcie z wielu
zakàtków kraju. Od kilku lat organizowane sà zloty, na których ch´tnie pojawiajà
si´ skrzydlaci goÊcie. Làdowisko mieÊci
si´ przy fabryce mebli Chobot, i jako hangar wykorzystujemy cz´Êç hali fabrycznej.
Teren làdowiska tak˝e nale˝y do fabryki.
Przy okazji wielkie podzi´kowania nale˝à

si´ w∏aÊcicielowi fabryki:
Jerzemu Prajsnarowi. To
dzi´ki jego inicjatywie,
serdecznoÊci i goÊcinnoÊci mo˝emy uprawiaç
nasz ulubiony sport.
Zadania na ten rok sà
skromne, ale to dopiero
poczàtki.
Chcemy
przede wszystkim lataç
i chcemy, aby jak najwi´cej z nas lata∏o. B´dziemy si´ starali u∏atwiaç odbycie
szkolenia naszym cz∏onkom (ciekawe,
co na to urz´dnicy utrudniajàcy nam
˝ycie). Byç mo˝e dorobimy si´ w∏asnego instruktora? Planujemy uczestniczyç
w zlotach i zawodach oraz sami b´dziemy organizowaç imprezy u siebie.
Wszystkich ch´tnych do zapoznania
si´ z lotnictwem ultralekkim zapraszamy do odwiedzania naszego làdowiska.
W ka˝dy pogodny i bezwietrzny weekend, jeÊli tylko rodziny pozwalajà, latamy. Ka˝dy ch´tny i odwa˝ny mo˝e odbyç lot zapoznawczy.
Mo˝emy te˝ wykonywaç us∏ugi
lotnicze np. fotografowanie
obiektów handlowych, domów,
uroczystoÊci.
JesteÊmy tak˝e obecni na lokalnych imprezach, wspierajàc
dzia∏alnoÊç sportowà i propagu-

jàc lotnictwo. Ju˝ sponsorowaliÊmy
turniej pi∏ki no˝nej w pobliskim Stanis∏awowie, gdzie ufundowaliÊmy medale dla najm∏odszych pi∏karzy. W rewan˝u oni pomogli „zara˝aç” lotnictwem.
Wspó∏rz´dne làdowiska Chobot:
E21 24” N52 14”
Làdowisko mieÊci si´ „pod strefà”
Ok´cia oraz w strefie lotniska wojskowego w Miƒsku Mazowieckim, przylatujàc uwa˝ajcie. Kontakt ze Stowarzyszeniem: Marek Terlecki 601.327.926;
Andrzej Sobczak: 502.024.666.
Andrzej Sobczak

Przygarnij mnie!
Dwa milutkie i czyÊciutkie,
pó∏roczne psiaki (suczka i piesek),
szukajà ciep∏ego domu.

Telefon: 773-13-42

PANI MAZOWSZA – Matka
Bo˝a Pocieszenia z Czerwiƒska
W dniu 20 marca 2004 r proboszcz
parafii Êw. Hieronima w Starej Mi∏oÊnie, ks. Stanis∏aw Popis zorganizowa∏
pielgrzymk´ parafialnà do Sanktuarium Matki Bo˝ej Pocieszenia – Pani
Ziemi Mazowieckiej w Czerwiƒsku nad
Wis∏à na Misterium M´ki Paƒskiej.
Bazylika w Czerwiƒsku zosta∏a zbudowana w dwunastym wieku w stylu romaƒskim. W roku 1410 zatrzymuje si´ tu król
Jagie∏∏o wraz z wojskami przed wyprawà
pod Grunwald. W 1452 roku ksià˝´ta
mazowieccy obradujà nad przywilejami
dla Mazowsza. W 1513 r. klasztor odwiedza Zygmunt III Waza, a w 1647 roku
przed obrazem Matki Bo˝ej Czerwiƒskiej modli si´ król W∏adys∏aw IV o powrót do zdrowia i pozostawia wotum
z napisem „Bliski Êmierci – zdrowie
otrzyma∏”. Biskup p∏ocki w 1648 roku

og∏asza obraz Matki Bo˝ej Czerwiƒskiej
jako cudowny, a po elekcji nast´pny król
Polski Jan Kazimierz wraz z ma∏˝onkà
oddaje pod opiek´ Matki Bo˝ej siebie
i Rzeczpospolità. Król Jan Kazimierz
w 1651 r. po zwyci´stwie pod Beresteczkiem ponownie nawiedza Sanktuarium
pozostawiajàc zdobyczne choràgwie jako
wota dzi´kczynne.
Kanonizacji obrazu dokonuje Prymas Polski Kardyna∏ Stefan Wyszyƒski
w roku 1970.
Pielgrzymk´ w Sanktuarium Zwyci´skiej Matki Pocieszenia w Czerwiƒsku
rozpoczynamy Mszà Êwi´ta o godz. 1200
przed cudownym obrazem Matki Bo˝ej.
Po Mszy Êw. 40-osobowa grupa pielgrzymów z parafii Âwi´tego Hieronima,
w której goÊcinnie uczestniczy∏o paru
wiernych z parafii NajÊwi´tszego Serca

dokoƒczenie na str. 20
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dokoƒczenie ze str. 19
Pana Jezusa najpierw udaje si´ na zwiedzanie wystawy misyjnej, a o godz. 1330
na Misterium M´ki Paƒskiej.
Misterium – z greckiego tajemnica,
wydarzenie zbawcze przez które Bóg
objawia si´ cz∏owiekowi. Przez to misterium Jezus umierajàc pokona∏
Êmierç, a zmartwychwstajàc odnowi∏
˝ycie.
Przybli˝enia tej tajemnicy dokonali
klerycy, m∏odzi z oÊrodka M∏odzie˝y
„Emaus” i Stowarzyszenia M∏odzie˝y
„Saruel” pod przewodnictwem ksi´˝y
Salezjanów.

Spektakl rozpoczyna si´ w Wieczerniku, podczas ostatniej wieczerzy, na
której Jezus ustanawia NajÊwi´tszy
Sakrament, czyli Eucharysti´ i Sakrament Kap∏aƒstwa. Przez 2 godziny
uczestniczymy w pi´ciu aktach, ostatnich godzinach ˝ycia Jezusa Chrystusa,
Syna Boga ˚ywego.
Poprzez przybli˝enie duchowej m´ki
Jezusa w Ogrójcu, postaw´ uczniów
i ich rozwa˝anie nad cierpieniem i modlitwà Jezusa, postaw´ Judasza, dywagacje Rzymian i postaw´ Pi∏ata czy zaparcie si´ Piotra, pielgrzymi majà mo˝liwoÊç podj´cia refleksji nad swojà postawà wobec Syna Bo˝ego.
Gra aktorów amatorów, t∏o narratorskie i pieÊni Wielkopostne i Wielka-

S∏ów kilka o myÊlistwie
Na naszym osiedlu, w Bibliotece Publicznej, mo˝ecie Paƒstwo oglàdaç do
16 kwietnia wystaw´ fotografii zwierzàt i trofea myÊliwskie. Pora ku temu
dobra – marzec to miesiàc bez polowaƒ – myÊliwi mogà wi´c udost´pniaç
swoje trofea innym do oglàdania. Czy
równie dobre jest jednak miejsce do
ich eksponowania?
Przyznam si´, ˝e mia∏am pewne wàtpliwoÊci. Biblioteka ze swoim swoistym
klimatem to pomieszczenie równie˝ edukacyjne, goszczàce w swych progach
i dzieci i m∏odzie˝, a tu... na Êcianach,
wÊród przepi´knych, artystycznych fotografii zwierzàt, poro˝a – niekoniecznie
dobrze si´ kojarzàce.
Ale mo˝e w∏aÊnie dlatego, ˝e jest tu
te˝ miejsce na edukacj´, zdecydowa∏am
si´ równie˝ na takà tematyk´ wystawy.
Bo przecie˝ myÊlistwo by∏o, jest i b´dzie, a temat jego zasadnoÊci, potrzeby, a wreszcie etyki, to temat stary jak
Êwiat. Podejmowany przez myÊliwych
i ludzi nie majàcych z myÊlistwem nic
wspólnego, opisywany w wielu publikacjach i na ∏amach prasy, wraca ciàgle
jak bumerang. MyÊliwi przytaczajà setki argumentów „za”, przeciwnicy argumentujà swoje oburzenie troskà
o zwierz´ta. Z punktu widzenia laika,
a do tego mi∏oÊnika zwierzaków, chcia∏oby si´ stanàç po stronie przeciwników. To logiczne: kochamy zwierz´ta,
˝yjemy z nimi w symbiozie, czerpiemy
z tego korzyÊci. Z dugiej jednak strony
brak tu konsekwencji: lubimy mi´so,
drób, ryby, czyli dajemy przyzwolenie
na zabijanie ˝ywych stworzeƒ. Nie jest
tajemnicà, ˝e odbywa si´ to cz´sto
w bardzo niehumanitarny sposób. Tu-
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czenie na si∏´ przez rurk´ g´si, przewóz
w straszliwych warunkach koni przeznaczonych na zabicie, parzenie wrzàtkiem ledwo og∏uszonych, a wi´c jeszcze ˝ywych Êwiƒ w celu zdj´cia z nich
szczeciny – to tylko niektóre przyk∏ady
wr´cz bestialskiego ich traktowania.
Czy moralne jest pozbywanie si´ psa,
a co gorsza, uwiàzywanie go w lesie
drutem kolczastym do drzewa? Czy
powinno si´ nosiç naturalne futra?
Szczegó∏ów przygotowywania niektórych z nich oszcz´dz´ Paƒstwu. Powód
– zbyt wielka drastycznoÊç.
Wobec powy˝szych przyk∏adów ingerencja myÊliwego w ˝ycie fauny wydaje
si´ tylko krótkim, bezbolesnym zabiegiem. OczywiÊcie ingerencja etyczna,
nie tylko dla ch´ci zdobycia ∏upu i pochwalenia si´ nim, nie dla zysku, a ju˝
na pewno nie dla samej ch´ci zabijania
i widoku krwi.
To w∏aÊnie myÊliwi, w przeciwieƒstwie
do niektórych leÊników chcà, aby w lasach by∏o du˝o zwierzyny. Ci drudzy
upatrujà w leÊnych mieszkaƒcach szkodników i niszczycieli. Narzekajà, ˝e na
przyk∏ad niszczone sà sadzonki i pnie
drzew. Czy˝by las dla niektórych leÊniczych by∏ tylko fabrykà drewna? To w∏aÊnie na ich proÊb´ niejednokrotnie dokonywany jest odstrza∏.
Jaka powinna wi´c byç ta rola myÊliwego? Nie chc´ Paƒstwa przekonywaç
ani w jednà, ani w drugà stron´, chocia˝by z faktu, ˝e sama jestem laikiem
w tej dziedzinie, a wàtpliwoÊci, jakie mimo wszystko posiadam, mo˝e sà tylko
w jakimÊ stopniu rozjaÊnione materia∏ami, które przeczyta∏am przed napisaniem artyku∏u. Na pewno powinny

nocne poruszajà serca i mam nadziej´,
˝e i dusze uczestników misterium.
DoÊç mocno uwypuklono walk´ duchowà cz∏owieka – ucznia Jezusa.
Targanie mi´dzy z∏em a dobrem.
Lecz nie to jest istotà walki czy zaparcia
si´ Boga na drogach ˝ycia, jak mia∏o to
miejsce w ˝yciu ucznia Jezusa, Szymona – Piotra czy w postawie Judasza.
Istotà tej walki i postawy cz∏owieka
staje si´ wiara w mo˝liwoÊç uzyskania
odpuszczenia grzechów poprzez przyj´tà m´k´, Êmierç i zmartwychwstanie
Syna Bo˝ego, który z mi∏oÊci do cz∏owieka wyjedna∏ grzesznikom odkupienie i nadziej´ spotkania z Bogiem.
Ks. Stanis∏aw Popis
El˝bieta Ko∏buk
przemawiaç argumenty niepodwa˝alne,
t∏umaczàce ide´ ∏owiectwa – ∏owiectwa
etycznego i ekologicznego. Do takich
zalicza si´ odstrza∏ zwierzàt wy∏àcznie
wyselekcjonowanych, czyli chorych,
bàdê – w przypadku jeleniowatych –
o nieprawid∏owym poro˝u (dot. to samców, które walczàc mi´dzy sobà o teren
czy samic´, majàc zle rozwini´te uro˝enie ginà, lub zostajà okaleczone.
Tych z Paƒstwa, których zainteresowa∏
temat myÊlistwa z czysto ludzkiego
punktu widzenia odsy∏am do literatury,
którà mo˝na odnalezç czy to w ksi´garniach, czy w bibliotekach. Na pewno ta
dziedzina ˝ycia zosta∏a w naszych oczach
zniekszta∏cona przez grup´ nowobogackich pseudo-myÊliwych, nastawionych
do swej dzia∏alnoÊci snobistycznie, polujàcych wbrew wszelkim zasadom moralnym, dla zdobycia najwy˝szej klasy trofeów. I to jest ich celem nadrz´dnym.
Na koniec pozwol´ sobie przytoczyç
s∏owa pana W∏odzimierza ¸apiƒskiego
z jego pi´knego albumu pt. „Pojednanie
z lasem”. MyÊliwego obcujàcego z przyrodà i uwieczniajàcego jà na pi´knych
fotografiach: „... czy nastàpi wreszcie
pojednanie z przyrodà, tymi lasami
i wodami, które obecnie ginà, a z którymi przecie˝ mo˝emy ˝yç w pe∏nej harmonii. MyÊliwym przypadnie w tym procesie rola szczególna, musimy wypracowaç model ∏owiectwa ekologicznego,
kompleksowych dzia∏aƒ po∏àczonych
z gospodarkà rolnà i leÊnà, zmierzajàcych w miar´ do bezkolizyjnego po∏àczenia zwierzostanu ze Êrodowiskiem
przyrodniczym dla ich wspólnego dobra, w którym pozyskiwanie cz´Êci zwierzyny w trakcie polowaƒ nie b´dzie
szkodziç ani Êrodowisku, ani konkretnym gatunkom.
Iza Zych
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Tylko policz!
Chwyt reklamowy? Wcale nie! Ze
wszystkich stron atakujà nas informacje o tym, ˝e od maja b´dziemy p∏aciç
wi´kszy VAT. ˚e jeÊli remontowaç, to
teraz. ˚e to ostatni moment.
Policzmy: jeÊli chc´ wymieniç okna,
a ka˝de z nich dzisiaj kosztuje mnie np.
995 z∏, to w maju zap∏ac´ za to samo
okno 1134 z∏. JeÊli planowany remont
ma kosztowaç dziÊ, przy 7% VAT,
3000 z∏. to te same materia∏y po pierwszym maja, z 22% VAT, b´dà kosztowaç a˝ 3.421 z∏.
Nie wszystkie firmy wyciàgn´∏y z tego wnioski. Có˝ z tego, ˝e oferujà promocyjne zakupy, by klient póêniej nie
musia∏ przep∏acaç, skoro wiele osób po
prostu nie ma takich kwot do natychmiastowego wydania?
Dlatego cenna jest inicjatywa sprawdzonej firmy AS-MAR (dotychczas
w Sulejówku na Kombatantów 59, a od
niedawna – tak˝e u nas, na Jana Paw∏a
II 15 C). W trosce o klienta podpisali
umowy a˝ z dwoma bankami, by na
miejscu, w sklepie, udost´pniaç dogod-

Wielkanocne ˝yczenia
wielu rodzinnych radoÊci
i wzruszeƒ trzem tysiàcom
naszych klientów
sk∏adajà
w imieniu w∏asnym
i pracowników firmy
Marzena i Andrzej Staƒczykowie
AS-MAR
ne kredyty, a poniewa˝ ka˝dy bank ma
swoje promocje, zawsze mo˝esz wybraç najkorzystniejszà!
W AS-MARze zajmujà si´ urzàdzaniem wn´trz od okien i drzwi po zabudowy – to jest ich najwi´ksza specjalnoÊç. Szafy, garderoby, kuchnie, poddasza i ró˝ne z pozoru nieprzydatne
kàty inteligentnie zabudowane mogà
staç si´ ogromnie funkcjonalnym miejscem. Najpi´kniejsza sypialnia zyska,
gdy na jednej ze Êcian ka˝esz zainstalowaç zaprojektowanà specjalnie dla

Ciebie szaf´ z drzwiami z modnego
rattanu, lakotelli czy z Twoim monogramem na szybie. Nie ma rzeczy niemo˝liwych!
Przyjdê, obejrzyj lub zadzwoƒ, przyjadà, doradzà, wycenià to nic nie kosztuje.
Uwaga! Dla klientów prezenty, tak˝e
kurczaczki i stroiki Êwiàteczne!
AS-MAR, Stara Mi∏osna,
ul. Jana Paw∏a II 15C
Tel. 795 80 83, 612 58 83 www.asmar.pl
tekst sponsorowany

Mambo dla ka˝dego

i hip hop. Oferuj´ te˝ trening indywidualny.

Rozmowa z panià Agnieszkà Rudol – w∏aÊcicielkà studio fitness Mambo

W pani ofercie sà te˝ programy odchudzajàce.
Ka˝dy z programów jest indywidualnie dopasowany do danej osoby, proponuj´ zaj´cia i diet´ wspomagajàcà –
w zale˝noÊci od oczekiwania klientki.
Jestem pod telefonem 24 godziny na
dob´ i podczas diety udzielam tak˝e
wsparcia psychicznego.

Magdalena J´drzejewska: Dlaczego
otworzy∏a pani studio fitness i to naprzeciwko Szko∏y Podstawowej nr 3
przy ulicy GoÊciniec?
Agnieszka Rudol: Studiuj´ na AWF
Turystyk´ i Rekreacj´, a zaj´cia z aerobiku prowadz´ ju˝ 6 rok. Ta dzia∏alnoÊç
to moje ca∏e ˝ycie. WczeÊniej pracowa∏am w ró˝nych klubach, a teraz postanowi∏am stworzyç w∏asnà firm´.
Prowadz´ du˝o zaj´ç dla dzieci w wieku szkolnym, dlatego wybra∏am lokal
naprzeciwko szko∏y. Lokalizacja w Sta-

rej Mi∏osnej nie jest przypadkowa – od
kilku lat wspó∏pracuj´ przy organizacji
fina∏ów Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej
Pomocy w Weso∏ej, a tak˝e wspó∏pracuj´ z jednà ze szkó∏ w Weso∏ej.
Proponuje pani zaj´cia dla kobiet
w ka˝dym wieku, dzieci i m∏odzie˝y, ale
tak˝e zaj´cia z samoobrony dla panów.
Jednym s∏owem ka˝dy, kto chce si´ pogimnastykowaç znajdzie tu dla siebie
jakiÊ rodzaj aktywnoÊci.
Moja oferta skierowana jest g∏ównie
do kobiet i dzieci – od 0 do
100. Mam na przyk∏ad specjalnà propozycj´ zaj´ç dla paƒ po
pi´çdziesiàtce (plus 50). åwiczà one pod kontrolà specjalnych przyrzàdów – pulsometrów. Wkrótce zaczynamy zaj´cia z hatha jogi dla poczàtkujàcych, a od kwietnia dwumiesi´czny kurs samoobrony dla
kobiet. Poza tym mo˝na
u mnie çwiczyç aerobik, step
reebok, kangoorobik, gimnastyk´ sportowà, taniec disco

Wspó∏pracuje pani z wykwalifikowanà
kadrà.
Zaj´cia dla dzieci i m∏odzie˝y organizuj´ pod patronatem sekcji gimnastyki sportowej CWKS Legia Warszawa oraz Polskiego Zwiàzku Gimnastycznego. Od lat wspó∏pracuj´ z trenerami Legii. Najbardziej uzdolnione
dzieci mogà kontynuowaç nauk´
w szkole sportowej. Zaj´cia z taƒca
prowadzà wykwalifikowani instruktorzy, a ja specjalizuj´ si´ w fitnesie.
Dzi´kuj´ za rozmow´

Studio Mambo tel. 0 606 693 002
tekst sponsorowany
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Listy
Szanowna Redakcjo,
bardzo dobrze, ˝e na ∏amach pisma poruszacie
sprawy bolàce mieszkaƒców naszego osiedla.
My, lokatorzy z ulicy Jaspisowej chcemy podzieliç si´
z Wami swoimi problemami. JesteÊmy zbulwersowani
akcjà, jakà Urzàd Dzielnicy Weso∏a podjà∏ w celu usuni´cia zieleni w naszej strefie zamieszkania (ustawiony znak
drogowy D-40 przy wjeêdzie na ulic´ Jaspisowà) .
W ubieg∏ym roku, markujàc, ˝e coÊ si´ robi, niepotrzebnie zerwano na szerokoÊci ok. 1,5 m. wd∏u˝ pasa jezdnego zadarnienie, które pozwala∏o pieszym
przejÊcie po deszczach wzgl´dnie suchà nogà, a samochodom w czasie suszy przejechaç bez wzniecania
tumanów kurzu. Dzisiaj w tym miejscu powsta∏o jedynie rozje˝d˝one b∏oto.
W tym roku, na wniosek Stra˝y Miejskiej, ma si´
odbyç wycinka drzew i innych roÊlin znajdujàcych si´
na naszej ulicy. Zniszczenie dla samego tylko zniszczenia. Nic w zamian.
Enigmatyczne t∏umaczenie stra˝ników, ˝e decyzja ta
zapad∏a na podstawie skargi anonimowego mieszkaƒca jest nieprzekonywujàce. Sàdzimy, ˝e chodzi tu
o z∏oÊliwe pozbawienie nas okruchów cywilizacji, jakie
pozostajà za naszymi oknami.
Czy dzia∏alnoÊç ekipy rzàdzàcej dzielnicà Weso∏a
ma si´ sprowadzaç jedynie do destrukcji substancji,
jaka jeszcze istnieje? Nie ma ˝adnych planów, a tym
bardziej gotowych projektów na budow´ ulicy. Czym
wi´c mo˝na uzasadniç takà postaw´ urz´dników?
Chroƒmy ca∏e nasze osiedle, nie tylko ulic´ Jaspisowà przed nieprzemyÊlanymi decyzjami w∏adz Dzielnicy. Czy oni pozwoliliby na usuwanie zieleni wokó∏
swojej siedziby?
Nie oczekujemy odpowiedzi na powy˝sze pytania,
bo mo˝na si´ ich domyÊliç. Prosimy Szanownà Redak-

cj´ o zaineresowanie si´ problemem i poparcie naszych protestów w Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a.
Z wyrazami szacunku:
-mieszkaƒcy ulicy Jaspisowej
Zbulwersowana
Jestem zaskoczona i zbulwersowana po przeczytaniu artyku∏u „Psie sprawy” z numeru luty 2004 r. Dziwi mnie to, ˝e zajmujecie si´ takimi sprawami, a nie
czymÊ powa˝niejszym. Mój pies jest na jednym z zamieszczonych zdj´ç i nie mog´ si´ zgodziç ze stwierdzeniem, ˝e go „wypuszczam samopas na spacery”.
Kilka miesi´cy temu, przyznaj´, uciek∏ par´ razy, ale
nie mia∏am ˝adnych skarg o atakach na ludzi. To bardzo spokojny pies, jest dobrze pilnowany i nie ˝ycz´
sobie, aby jeszcze kiedykolwiek umieszczano jego
zdj´cie w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich” (jak zapewne
w∏aÊciciele innych sportretowanych psów).
Znam wiele przypadków, w których w∏aÊciciel naprawd´ wypuszcza∏ swoje psy, bo nie mia∏ ochoty z nimi wychodziç. By∏y one agresywne i nie pozwala∏y
spokojnie przejÊç. Gdzie wtedy byliÊcie? Albo kiedy
niedawno zaatakowa∏ mnie pies b´dàcy na smyczy?
Nie kaza∏am jego pani nic p∏aciç, ani nie z∏o˝y∏am skargi, mimo ˝e mia∏am prawo. Sàdz´, ˝e ludzie uczà si´
na swoich b∏´dach i nie wolno niewinnych obywateli
szanta˝owaç Stra˝à Miejskà! Wszystkie osoby z mojego otoczenia, które pyta∏am o zdanie, przyznawa∏y mi
racj´. Mam nadziej´, ˝e nast´pnym razem zastanowicie si´ dwa razy, zanim dacie coÊ do druku.
Z powa˝aniem Czytelniczka

Te˝ jestem w∏aÊcicielem psa i denerwuje
mnie nagonka i psychoza wytwarzana wokó∏
wszystkiego na czterech nogach. Jako ma∏y
ch∏opiec zosta∏em dotkliwie pogryziony przez
psa. Nie nabawi∏em si´ ˝adnego urazu psychicznego, a wr´cz przeciwnie doskonale radz´ sobie nawet z dzikimi, obcymi psami. Doskonale jednak rozuFirma „DIREX” Transport Mi´dzyna- miem l´ki tych, którodowy z siedzibà w Sulejówku dzia∏a rzy psów si´ bojà, bo
na europejskim rynku us∏ug transpor- choç 99% psów jest
towych nieprzerwanie od 1989 roku. ca∏kowicie niegroênych, to zawsze mo˝e
Poszukujemy:
znaleêç si´ taki, który
mo˝e zrobiç krzywd´.
Tym bardziej, jeÊli

SPEDYTORA

biega bezpaƒsko.
Na naszym Osiedlu mieszka ok. 1 tys.
psów. Wi´kszoÊç ich w∏aÊcicieli dba o nie,
pilnuje ich i nie puszcza samopas. Jest jednak grupa ludzi nieodpowiedzialnych, którzy o psy nie dbajà. I w ten sposób psujà opini´ wszystkim „psiarzom”. Artyku∏y Doroty
Wroƒskiej, s∏u˝à w∏aÊnie walce z takimi nieodpowiedzialnymi w∏aÊcicielami.
JeÊli ma si´ czyste sumienie, to nie nale˝y
si´ obra˝aç, ale dbaç aby przypadkowa
ucieczka pupila si´ nie powtórzy∏a. Nie zgodzà si´ tylko z jednym twierdzeniem – „nie
mia∏am ˝adnych skarg o atakach na ludzi”.
Skoro biega∏ samopas, to nawet jeÊli coÊ
przeskroba∏, to poszkodowany nie móg∏ tego zg∏osiç, bo nie wiedzia∏ komu!
Sama Pani pisze, ˝e zna przypadki osób
puszczajàcych samopas agresywne psy.
I przechodzi Pani nad tym do porzàdku
dziennego. Tolerowanie takich zachowaƒ
najcz´Êciej koƒczy si´ tym, ˝e nikt nie uczy
si´ na b∏´dach, a tylko je powiela. A˝ wreszcie skoƒczy si´ tragedià.
Dlatego, choç „psie listy goƒcze” nieco zalatywa∏y Pawkà Morozowem, zdecydowaliÊmy si´ je obublikowaç. Bo lepiej chyba
wstrzàsnàç w∏aÊcicielami psów publikacjà
zdj´ç i groêbà Stra˝y Miejskiej, ni˝ opisem
pogryzionego dziecka.
Marcin J´drzejewski
Podzi´kowanie:
Sk∏adam serdeczne podzi´kowania pani doktor
Ma∏gorzacie Nowickiej-Olejko za to, ˝e poÊwi´cajàc
par´ godzin swego cennego, prywatnego czasu,
pomog∏a mi w sposób szczególny, daleko wykraczajàcy poza obowiàzek lekarza wobec pacjenta.
Uwa˝am, ˝e kompetencje zawodowe i zwyk∏a,
ludzka wra˝liwoÊç zas∏uguje u Pani Doktor na najwy˝szy szacunek i uznanie.
I.S.

Uwaga Czytelnicy!
Zasadà redakcji jest, ˝e publikujemy jedynie
listy podpisane. OczywiÊcie, mo˝na zastrzec
imi´ i nazwisko autora do wiadomoÊci redakcji, co zawsze uszanujemy. Jednak anonimy
zawsze od razu làdujà w koszu.

do naszego dzia∏u obs∏ugi klienta.
Do zakresu jego obowiàzków b´dà nale˝a∏y: bezpoÊredni kontakt z klientami
oraz koordynacja zamówieƒ z obs∏ugà taboru.
Wymagania:
– bieg∏a znajomoÊç j´zyka angielskiego – inicjatywa w pracy zespo∏owej,
i rosyjskiego (w mowie i piÊmie),
– umiej´tnoÊç szybkiego dostosowa– doÊwiadczenie i znajomoÊç rynku
nia si´,
transportu mi´dzynarodowego,
– obs∏uga komputera.

Oferty – CV i list motywacyjny przesy∏aç: fax 783 00 96

BEZP¸ATNA STOMATOLOGIA
DLA OSÓB UBEZPIECZONYCH W NFZ
- STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
- PROTETYKA
- STOMATOLOGIA DZIECI¢CA
- PROFILAKTYKA
- CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA
- PERIODONTOLOGIA

TELEFON 0 691 031 747
STARA MI¸OSNA, UL. JANA PAW¸A II 15 F
WEJÂCIE OD ULICY DOLOMITOWEJ 14
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Us∏ugi posadzkarskie
uk∏adanie, cyklinowanie i lakierowanie pod∏óg
Jerzy S´pka
Stara Mi∏osna, ul. Malwy
zadanie 25, dzia∏ka 1531

CZYNNE:
codziennie
w niedziele

6.00 - 22.00
9.00 - 15.00

D E L I K AT E S Y

Ko
l
LO ekt
TT ur
O a

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

dogodny dojazd
parking

tel. (022) 773 28 98
0603 379 677

niskie ceny

RAMY
PROFESJONALNA OPRAWA
OBRAZÓW, GRAFIK, PLAKATÓW, LUSTER
na ˝yczenie - oprawa u klienta odbiór i dostawa do domu

05-075 Weso∏a Zielona, ul. Wspólna 20b
tel./fax

773 47 54,

fax

815 40 76

SAMOOBS¸UGA

Bilety MZK i karty telefoniczne Âwie˝e pieczywo 3 razy dziennie
St. Mi∏osna Zad. 10 dz 627 przy ulicy Jana Paw∏a II 108
(dawna OBWODNICA)

tel. 773-25-30

u nas kupisz
szybko, tanio
i prawie wszystko

akceptujemy karty p∏atnicze

Biuro Rachunkowe
”
„

Podatek

z dojazdem do klienta

tel. 773-32-31

Zakr´t, ul. Trakt Brzeski 119
05-077 Warszawa-Weso∏a 4

tel. 0 606 281 521
- woskowanie pojazdów
- odkurzanie
- czyszczenie tapicerki
- mycie szyb
- inne

Warszawa

Miƒsk Maz.

Tr a k t B r z e s k i
1 km
MYJNIA

lin
Lub

pon.-pt. 18-20, sob. 8-12

R´czna Myjnia Samochodowa

Czynne: pon.-pt. 8 – 20, sob. 8 – 17
Faktury VAT Mo˝liwoÊç negocjacji cen!!!
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UWAGA!

PO POCHODZIE – B¢DZIE DRO˚EJ
JU˚ OD MAJA NA MATERIA¸Y
BUDOWLANE STAWKA VAT

kupuj przed majem,
buduj ca∏y rok – wybudujesz taniej
Oferujemy mo˝liwoÊç przechowywania materia∏ów
Nie zwlekaj! Przed VAT-em uciekaj!
Masz blisko!

NIEDALEKO JEST DOMEKO
05-077 Stara Mi∏osna, ul. Trakt Brzeski 75, tel. (022) 773 21 55, fax (022) 773 30 41, pn.–pt. 800–1900, sob. 900–1500
Warszawa Powsin, ul. Waflowa 1, tel. (022) 651 65 58 pn.–pt. 900–1800, sob. 900–1500

GADOMSKA NIERUCHOMOÂCI
Licencja nr 51

Od 1990 r. sprzedaj´ w Starej Mi∏osnej
mieszkania i domy

0601 355 130

oddzwoni´

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

tel. 870 55 55
www.gadomska.pl
biuro@gadomska.pl

WiadomoÊci Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
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sprzeda˝ samochodów
naprawa gwarancyjna
naprawa pogwarancyjna
czeÊci

05-077 STARA MI¸OSNA k/ W-wy
Trakt Brzeski 88

tel. 773 20 03
tel. 773 30 03

