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VI edycja wyÊcigów rowerów
górskich
• najbardziej wszechstronna trasa
wyÊcigowa w Warszawie
(p´tla 3 km x 4 w niezwykle
ciekawym i urozmaiconym terenie)
• zawody s´dziowane przez s´dziów
PZKol
• atrakcyjne nagrody dla zwyci´zców
• posi∏ek regeneracyjny dla ka˝dego
zawodnika

Serwis rowerowy za darmo:
• regulacja przerzutek
• regulacja hamulców, sterów
• centrowanie kó∏
P∏acisz tylko za zu˝yte cz´Êci.

Ca∏odzienny festyn rowerowy
•
•
•
•

gry
zabawy
konkursy
ma∏a gastronomia

Profesjonalny kàcik
zabaw dla dzieci
czytaj na str. 3

Autor: Anna Dàbrowska

STARA MI¸OSNA

WieÊci z Rady Dzielnicy
Czeka∏o na ten powrót wiele osób, nigdy nie tracàc pewnoÊci, ˝e w koƒcu nadejdzie. Zw∏aszcza
mieszkaƒcy Starej Mi∏osny, którzy w ogromnej
wi´kszoÊci poparli w ostatnich wyborach samorzàdowych Komitet Weso∏a 2002 i wraz z nim naturalnego lidera i kandydata na burmistrza – Jacka Wojciechowicza. W historii samorzàdowej najlepszy
burmistrz Weso∏ej, sta∏ si´ najlepszym równie˝ dla
Starej Mi∏osny tylko dlatego, ˝e uzna∏ jej prawo do
korzystania z bud˝etu miasta w takiej samej mierze, jak ka˝de inne osiedle.
Wprowadzeniem normalnoÊci w pracy w∏adz
Weso∏ej zaskoczy∏ wszystkich i zaskarbi∏ sobie nasze uznanie i sympati´. Narazi∏ si´ za to wielu innym i to ci w∏aÊnie, ˝eby nie dopuÊciç do ponownego wyboru Jacka Wojciechowicza na burmistrza
Weso∏ej, stan´li dos∏ownie na g∏owie. Wraz z nimi
wszystko stan´∏o na g∏owie. Przypomnijmy: zwyci´skiemu komitetowi Weso∏a 2002 zabrak∏o tylko
jednego madatu aby samodzielnie sprawowaç w∏adz´. Ostatecznie w weso∏owskim ratuszu, na fotelu
burmistrza zasiad∏ pan Andrzej Jastrz´bski stajàc
na czele grupy b´dàcej zlepkiem wszystkiego co
mo˝liwe. Sprzeczne interesy tej koalicji ∏àczy∏ tylko
jeden wspólny element – niech´ç do normalnoÊci,
którà gwarantowa∏ Jacek Wojciechowicz.
Uwierzyç, ˝e mo˝na w takich warunkach przeczekaç, przesiedzieç, przetrwaç ca∏e 4 lata, móg∏
tylko niepoprawny optymista. Pó∏tora roku trwania
tej dziwacznej wi´kszoÊci od SLD a˝ do LPR to i tak
chyba wielki sukces. Ale tylko dla grupy trzymajàcej w∏adz´, bo nie dla mieszkaƒców Weso∏ej.
W poprzednim numerze WS pisaliÊmy o odwo∏aniu przewodniczàcego Rady Dzielnicy Bogdana
Wilka. Kolejnym ruchem by∏o powo∏anie na sesji 29

kwietnia br. nowego Przewodniczàcego Rady Dzielnicy, którym zosta∏ Marcin J´drzejewski – najm∏odszy radny naszej rady, ale i osoba, która w wyborach otrzyma∏a najwi´kszà iloÊç g∏osów z wszystkich startujàcych kandydatów. Na tej samej sesji,zosta∏ odwo∏any dotychczasowy Burmistrz Andrzej Jastrz´bski, co by∏o jednoznaczne z odwo∏aniem ca∏ego zarzàdu.

Marcin J´drzejewski (nowy Przewodniczàcy
Rady) obejmuje swojà funkcj´

Na kolejnej (dwucz´Êciowej) sesji dosz∏o do wyboru nowego zarzàdu. O kulisach porozumienia pomi´dzy klubem Weso∏a 2002 i ko∏em Samorzàdna
Dzielnica pisaliÊmy w poprzednim numerze WiadomoÊci Sàsiedzkich, wi´c o ˝adnych niespodziankach nie mog∏o byç mowy. Na sesji 19 maja powo∏a∏ana zosta∏a komisj´ ds. wyboru burmistrza. Po
czym nowy Przewodniczàcy Rady og∏osi∏ przerw´
do dnia 25 maja. Z czterech kandydatów zg∏oszonych przez radnych, ostatecznie wol´ kandydowania potwierdzi∏o trzech: Andrzej Jastrz´bski, Jacek
Wojciechowicz i Edward Zdzieborski, sk∏adajàc odpowiednie dokumenty, potwierdzajàce spe∏nienie

Nowy stary burmistrz Weso∏ej
Z wybranym w dniu
25 maja burmistrzem naszej Dzielnicy panem Jackiem
Wojciechowiczem
rozmawia Magdalena J´drzejewska.
W wyborach popar∏o
pana 9 z 15 radych.
Co zamierza Pan
zrobiç aby przekonaç pozosta∏ych radnych do swojego
programu.
Jacek Wojciechowicz: Zamierzam zrobiç to, co robi´ zawsze, czyli po prostu
dobrze i solidnie praJacek Wojciechowicz (jeszcze kandydat)
cowaç. Rzetelnie wyodpowiada na pytania radnych
konywaç swoje obowiàzki tak, by wszyscy ci, którzy mieli wàtpliwoÊci
si´ ich pozbyli. Oprócz tego wydaje mi si´, ˝e w interesie mieszkaƒców i dzielnicy jest zbudowanie jak
najszerszej koalicji, która nie b´dzie si´ k∏óci∏a i wadzi∏a, ale b´dzie dzia∏aç dla dobra mieszkaƒców.
Jest jeszcze du˝o do zrobienia, ale sà te˝ du˝e
mo˝liwoÊçi, które przy wspólnej, zgodnej pracy
mogà byç dobrze wykorzystane.
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Dlaczego postanowi∏ Pan, mimo dobrej posady
wiceburmistrza na Targówku, wróciç do Weso∏ej?
Po pierwsze dlatego, ˝e pracujàc przez cztery lata jako burmistrz miasta Weso∏a z˝y∏em si´ z ludêmi, z tà dzielnicà. W∏o˝y∏em wiele pracy w to, by
poziom ˝ycia mieszkaƒców uleg∏ poprawie i by obraz Weso∏ej by∏ jak najlepszy. Po drugie dlatego, ˝e
przez pó∏tora roku mojej pracy na Targówku nie
straci∏em kontaktu z tutejszym Êrodowiskiem –
znam problemy, którymi ˝yje ta spo∏ecznoÊç. Po
trzecie dlatego, ˝e w wyborach, które odby∏y si´
pó∏tora roku temu, od sanego poczàtku by∏em kandydatem na burmistrza i ani ja, ani mój komitet wyborczy Weso∏a 2002 nie ukrywa∏ tego faktu. Jest
rzeczà naturalnà, ˝e klub radnych Weso∏a 2002,
dysponujàcy siedmioma mandatami w 15 osobowej radzie, w porównaniu z czterema komitetami,
które zdoby∏y 8 mandatów, powinien uczestniczyç
w sprawowaniu w∏adzy w dzielnicy. Poprzednia koalicja, rzàdzàca z przewagà jednego g∏osu, wyczerpa∏a swoje mo˝liwoÊci rzàdzenia. Ja od poczàtku
deklarowa∏em ch´ç powrotu na stanowisko burmistrza Weso∏ej. W nowej sytuacji – gdy powsta∏a
wi´kszoÊciowa koalicja z udzia∏em klubu Weso∏a
2002 – pozostaj´ wierny swojej deklaracji sprzed
pó∏tora roku.
Radni opozycji zarzucali Panu zbytnià samodzielnoÊç. Jak poradzi pan sobie w sytuacji mocno ograniczonych kompetencji w∏adz dzielnic w Warszawie?

Po˝egnanie ust´pujàcego Zarzàdu

podstawowych kryteriów zdefiniowanych przez Rad´ tj. wy˝szego wykszta∏cenia, doÊwiadczenia na
kierowniczym stanowisku i niekaralnoÊci. We wtorek 25 maja, po kilku godzinach przes∏uchaƒ i wype∏niania poszczególnych formalnych punktów procedury powo∏ywania zarzàdu, Rada Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy powo∏a∏a nowy zarzàd Dzielnicy. Burmistrzem zosta∏ Jacek Wojciechowicz,
stosunkiem g∏osów 9 do 5 przy 1 wstrzymujàcym.
Dalej sprawy potoczy∏y si´ ju˝ znacznie szybciej.
Na wniosek Êwie˝o wybranego burmistrza, Rada,
ju˝ bez wi´kszych dyskusji, powo∏a∏a na stanowiska zast´pców burmistrza: Edwarda K∏osa (ds. inwestycji) i Edwarda Zdzieborskiego (ds. spo∏ecznych). Jedynie przy osobie pana Zdzieborskiego
temperatura na sali znów nieco „podgrza∏a si´”, ale
to zrozumia∏e w przypadku przechodzenia kogoÊ
z jednej koalicji do drugiej. JesteÊmy przekonani, ˝e
przysz∏oÊç poka˝e, i˝ dokonane zmiany by∏y s∏uszne i doprowadzà do zdynamizowania prac inwestycyjnych, a tak˝e organizacyjnych w Weso∏ej.
A kolejna sesja Rady Dzielnicy, tym razem poÊwi´cona ju˝ tylko sprawom merytorycznym, zwo∏ana jest na 3 czerwca br. o godz. 14.00.
Radny Marian Mahor
Trudno jest zarzucaç osobie sprawujàcej funkcj´ kierowniczà to, ˝e jest samodzielna i podejmuje trudne decyzje. Nie nale˝y te˝ myliç samodzielnoÊci z sobiepaƒstwem. Ja jako burmistrz doskonale zdaj´ sobie spraw´, ˝e Weso∏a jest teraz
dzielnicà Warszawy, a prezydentem tego miasta
jest pan Lech Kaczyƒski. W ˝adnej mierze mój zarzàd nie zamierza prowadziç innej polityki ni˝ ta,
którà prowadzi prezydent miasta sto∏ecznego
Warszawy.
Jakie priorytety w pracy nowego zarzàdu uznaje
Pan za najwa˝niejsze?
Przede wszystkim trzeba w urz´dzie dzielnicy
uporzàdkowaç sprawy formalne. Nast´pnie trzeba si´ pilnie zajàç realizacjà inwestycji. Te inwestycje, które sa niezwykle potrzebne mieszkaƒcom, muszà byç zrealizowane w tym i w nast´pnym roku. Mam tu na myÊli nowà przychodni´
w Zielonej, dokoƒczenie przychodni w Starej Mi∏osnej, budow´ ulicy Jana Paw∏a II, dalszà budow´ kanalizacji w Weso∏ej Centrum i w Zielonej. To
inwestycje, które w pierwszym okresie b´dà moimi priorytetami. Mój zarzàd b´dzie si´ te˝ stara∏
prowadzic takà polityk´, by Rada Dzielnicy, która
w wielu sprawach podejmuje istotne decyzje,
pracowa∏a w sposób merytoryczny i zgodny, by
skoƒczy∏y si´ niepotrzebne waÊnie i k∏ótnie, które
nigdy do niczego dobrego nie prowadzà. Przecie˝
nie tego oczekujà nasi mieszkaƒcy od Zarzàdu
i od Rady!
Dzi´kuj´ za rozmow´.

STARA MI¸OSNA

VI Zlot Cyklistów - Weso∏a 2004
Data: 19 czerwca 2004 (sobota)
Miejsce: boisko przy gimnazjum nr 3,
ul. Klimatyczna 1, Stara Mi∏osna.
Wpisowe: dzieci do lat 14 – 5 z∏, m∏odzie˝
i doroÊli – 10 z∏
Âwiadczenia: w ramach wpisowego ka˝dy
uczestnik otrzymuje dyplom uczestnictwa,
pamiàtk´ oraz posi∏ek regeneracyjny (kie∏bask´ z bu∏kà i napój)
Trasy: dostosowane do wieku uczestników,
8 kategorii wiekowych, w tym dwie dla doros∏ych – OPEN dla doÊwiadczonych zawodników i Amator dla je˝d˝àcych rekreacyjnie.
Program zawodów:
9.00 – 10.00 – rejestracja zawodników
10.00 – start roczników 1995-1997 (dystans 1 km)
10.30 – start roczników 1992-1994 (dystans 2 km)
11.15 – start roczników 1989-1991 (dystans 3 km)
11.45 – dekoracja zwyci´zców z roczników
1995-1997, 1992-1994, 19891991
12.00 – start slalomu dla dzieci z roczników
1998-2002
12.15 – start roczników 1986-1988 (dystans 6 km)
12.45 – start roczników OPEN 1970-1985
(dystans 12 km)
12.45 – start roczników OPEN 1969 i starszych (dystans 9 km)
13.45 – start do wyÊcigu na trasie Amatorskiej OPEN roczniki 1985 i starsze
(trasa 6 km)
14.30 – dekoracja zwyci´zców z roczników
1986-1988, 1970-1985, 1969
i starszych
14.45 – dekoracja zwyci´zców kategorii
Amator

Ograniczenia w ruchu
W zwiàzku z ca∏odziennym festynem rowerowym w dniu 19.06 od
godz. 8.00 do 16.00 b´dà mia∏y miejsce utrudnienia w ruchu na Al. Jana
Paw∏a II na odcinku od ul. Pogodnej
do ul. Rumiankowej. Na tej cz´Êci Al.
Jana Paw∏a b´dzie przebiegaç cz´Êç
trasy wyÊcigu. Objazd zamkni´tego
odcinka Al. Jana Paw∏a II b´dzie mo˝liwy ulicami Pogodnà i Klimatycznà.
Przepraszamy za utrudnienia
Organizatorzy

tego jeszcze raz apelujemy do Paƒstwa:
nie przebywajcie
i nie spacerujcie
Êcie˝kami, którymi b´dzie
przebiega∏a
trasa wyÊcigu od godz.
9.00 do
14.00.
Przepraszamy za utrudnienia.
Organizatorzy

Uwaga trasa wyÊcigu!
Szanowni Paƒstwo zwracamy si´ do
was z ogromna proÊbà o nie spacerowanie trasà wyÊcigu, który b´dzie rozgrywany 19.06 w lesie (patrz mapka
trasy) w pobli˝u Osiedla. Trasa
w wi´kszoÊci b´dzie oznakowana specjalnymi taÊmami. W miar´ mo˝liwoÊci staraliÊmy si´ wytyczyç jà tak, aby
w jak najmniejszym stopniu kolidowa∏a z cz´sto ucz´szczanymi Êcie˝kami.
Apelujemy szczególnie do mam
z wózkami i dzieçmi oraz do osób spacerujàcych z psami. Przebywanie na
trasie podczas wyÊcigu grozi powa˝nym wypadkiem. Zawodnicy nierzadko jadà z pr´dkoÊcià 30 km/h i szybciej.
Zderzenie z wózkiem lub potràcenie
dziecka to nikomu niepotrzebny przykry wypadek. Nie dopuÊçmy do tego,
aby takie zdarzenie mia∏o szans´ zaistnieç podczas naszych zawodów. Dla-

Zapraszamy do wspólnych treningów
Wszystkich, którzy lubià jazd´ rowerem, chcà poprawiç swojà kondycj´, odreagowaç codzienny stres lub sprawdziç
si´ w nowej dyscyplinie, zapraszamy do
wspólnej jazdy na szos´. Dwa, trzy razy
w tygodniu, w zale˝noÊci od pogody,
odbywamy jazdy treningowe na trasie
Stara Mi∏osna – Ko∏biel – Stara Mi∏osna. Startujemy o 18.00 lub 19.00 (zale˝y od dnia) ze stacji benzynowej Orlen
przy wyjeêdzie z osiedla. Czas jazdy ok.
godzina trzydzieÊci minut. Ch´tnych,
którzy czujà si´ na si∏ach, serdecznie zapraszam.
Kontakt:
dariusz.lebiedz@metrison.pl
lub tel. 0-503 079 003
Darek Lebiedê

W dniu 3 czerwca br. o godz. 19.00
w SP nr 3 w Starej Mi∏oÊnie, ul. Trakt Brzeski 18
odb´dzie si´ spotkanie

z radnà Rady Warszawy
kandydatkà Prawa i SprawiedliwoÊci
do Parlamentu Europejskiego

Gra˝ynà Ignaczak Bandych.
Serdecznie zapraszamy!
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Majowa Msza za Ojczyzn´
Trzeciomajowe Msze za Ojczyzn´ powoli stajà si´ tradycjà Starej Mi∏osny. Ju˝
po raz trzeci, pod XIX-wiecznà figurkà
Matki Boskiej przy ul. Dworkowej z inicjatywy p. Bogdana Rodziewicza odby∏a
si´ polowa Msza Âwi´ta koncelebrowana
przez ks. Pra∏ata Stefana Wysockiego
oraz proboszcza parafii Âw. Hieronima
ks. Stanis∏awa Popisa. Mimo padajàcego
od rana deszczu na Mszy zgromadzi∏o si´
oko∏o 200 osób. I nikt z obecnych chyba
tego nie ˝a∏owa∏, bo tu˝ przed rozpocz´ciem Mszy deszcz usta∏.

Na poczàtku mszy grupa gimnazjalistów zaprezentowa∏a przygotowany
przez panià Zofi´ Walaszek spektakl
pieÊni i poezji patriotycznej. Nast´pnie
w nastrojowej scenerii koƒczàcego si´

dnia odby∏a si´ Msza w intencji
Ojczyzny, jak i szcz´Êliwego powrotu polskich ˝o∏nierzy s∏u˝àcych poza granicami kraju,
w szczególnoÊci w Iraku. Na
proÊb´ jednego z goÊci, gen. Andrzeja Tyszkiewicza, dowódcy
pierwszej zmiany polskiego kontyngentu w Iraku, (jest mieszkaƒcem naszego Osiedla) w sposób
szczególny modlono si´ za dwóch jego
podw∏adnych, którzy polegli na s∏u˝bie
– mjr. Kupczyka i kpr. Wasilewskiego.
W wyg∏oszonej ewangelii ks. Pra∏at
Wysocki przypomnia∏ chwalebne chwile w historii Polski. A szczególnie t´,
którà czciliÊmy, 3 maja –
uchwalenie
pierwszej
w Europie, a drugiej
w Êwiecie, nowoczesnej
Konstytucji. Wspomnia∏
tak˝e, nawiàzujàc do wejÊcia Polski do UE, ˝e
pierwszà prawdziwà unià
mi´dzypaƒstwowà w Europie, szanujàcà równoÊç
tworzàcych jà paƒstw by∏a
nasza Unia Lubelska.
Odprawiana w takim
miejscu i w takiej atmosferze Msza za Ojczyzn´

Wybory do Parlamentu Europejskiego
Stara Mi∏osna si´ rozrasta. Od poprzednich wyborów w 2002 roku przyby∏o ju˝ ponad 1.000 mieszkaƒców.
W zwiàzku z tym konieczne sta∏o si´
utworzenie wi´kszej liczby obwodów
do g∏osowania.
Tak wi´c, ju˝ w najbli˝szych wyborach do Parlamentu Europejskiego,
które odb´dà si´ 13 czerwca br. b´dzie
utworzony nowy obwód do g∏osowania
o numerze 780. B´dzie on obejmowa∏
Êrodkowà cz´Êç Starej Mi∏osny. Obszar
ten jest ograniczony: od zachodu – ul.
1. Praskiego Pu∏ku i ul. Jana Paw∏a II
(a˝ do ronda przy ul. Granicznej), od
po∏udnia – ul. Jana Paw∏a II (a˝ do ul.
Cieplarnianej) zaÊ od wschodu – ul.
Cieplarnianà i Brzozowà. Pó∏nocnà
granic´ stanowi teren hipodromu. Tak
wi´c cz´Êç wyborców, którzy w poprzednich wyborach g∏osowali w lokalu
Gimnazjum nr 3, tym razem musi udaç
si´ na wybory do lokalu w SP nr 3 przy
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ul. Trakt Brzeski 18. Pozosta∏e obwody
wyborcze pozostajà bez zmian (tak jak
w ostatnich wyborach). Lokal przystosowany dla potrzeb osób niepe∏nosprawnych (z terenu ca∏ej Weso∏ej)
mieÊci si´ w budynku Gimnazjum nr
3 przy ul. Klimatycznej 1 (Stara Mi∏osna). Szczegó∏owe wykazy ulic, które
obejmujà poszczególne obwody do
g∏osowania, oraz adresy obwodowych
komisji wyborczych sà dost´pne na afiszach wywieszonych na s∏upach informacyjnych na terenie ca∏ej Weso∏ej.
Warto pami´taç ˝e lokale wyborcze
b´dà czynne w godzinach 8.00–22.00.
Zasada g∏osowania jest bardzo prosta.
Dostajemy jednà kart´ do g∏osowania
(w formie du˝ego arkusza lub broszurki). Aby g∏os by∏ wa˝ny nale˝y postawiç
w kratce przy popieranym przez siebie
kandydacie krzy˝yk. Mo˝na poprzeç
tylko jednego kandydata.
Marian Mahor

by∏a bez wàtpienia du˝ym prze˝yciem
dla wszystkich jej uczestników. Organizatorzy ju˝ zapowiedzieli, ˝e ich intencjà jest organizacja takich Mszy tak˝e
w latach nast´pnych.
Marcin J´drzejewski

Szanujmy
zieleƒ
Wykonano ju˝ nasadzenia na nowo
wybudowanym odcinku Jana Paw∏a.
Posadzono 80 sztuk klonu purpurowego i oko∏o 800 sztuk berberysów purpurowych. Referat Ochrony Ârodowiska zwraca si´ z proÊbà do mieszkaƒców o zwrócenie uwagi na Êwie˝o posadzone roÊliny – niestety, bardzo cz´sto stajà si´ ∏upem z∏odziei!!! Jest równie˝ proÊba o nie zagospodarowywanie „wolnej” przestrzeni we w∏asnym
zakresie. W tych pasach zieleƒ musi
spe∏niaç pewne wymogi, mi´dzy innymi system korzeniowy nie mo˝e niszczyç kostki chodnika lub nawierzchni
jezdni. Pami´tajmy te˝ o tym, ˝e m∏ode roÊliny bardzo êle znoszà „podlewanie” przez milusiƒskich – tak licznych na naszym osiedlu.
Izabela Antosiewicz

STARA MI¸OSNA

Pokaz filmów m∏odzie˝y licealnej
I Festiwal filmów szkolnych „Spotkania Filmowe M∏odych Europejczyków”
organizowany pod patronatem Ministra Kultury Pana Waldemara Dàbrowskiego, informuje i˝:
Dnia 29 maja 2004 – sobota o godz.
17 w Mistrzowskiej Szkole Re˝yserii
Filmowej Andrzeja Wajdy odb´dzie si´
pokaz pierwszych filmów zrealizowanych przez uczniów.
Polska Fundacja im. Roberta Schumana, z którà wspó∏pracujemy, zaproponowa∏a, aby zaprezentowaç filmy

nades∏ane przed 1 maja 2004, na specjalnej projekcji w ramach kolejnych
ju˝ XI Polskich Spotkaƒ Europejskich
organizowanych przez Fundacj´.
W przeglàdzie filmów b´dà uczestniczyli przedstawiciele patronów medialnych, goÊcie specjalni oraz m∏odzie˝
zaproszona przez Polskà Fundacj´ im.
Roberta Schumana i „Przedszkole Filmowe” Mistrzowskiej Szko∏y Re˝yserii
Andrzeja Wajdy.
Gwoli wyjaÊnienia „Przedszkole Filmowe” jest to grupa m∏odzie˝y liceal-

nej, wybranej z ró˝nych szkó∏ na terenie Warszawy i okolic, która ukoƒczy∏a
pó∏roczny kurs filmowy organizowany
przez szko∏´ A. Wajdy i zrealizowa∏a
w ramach tego kursu oko∏o 10 filmów.
Dodatkowe informacje dotyczàce
Spotkaƒ Filmowych M∏odych Europejczyków na stronie internetowej
www.disce.org.
Z powa˝aniem pomys∏odawca festiwalu
Ajka Tarasow

Dyrektor Miejskiego OÊrodka Kultury w Weso∏ej
zaprasza
na otwarcie wystawy

„Armia Krajowa w Weso∏ej
– pamiàtki z lat 1943-1944”
4 czerwca 2004 roku godzina 19.30
OÊrodek Kultury Weso∏a
ul. Starzyƒskiego 21

W imieniu Honorowego Komitetu Organizacyjnego
oraz swoim w∏asnym mam zaszczyt zaprosiç
Do wzi´cia udzia∏u w obchodach

Jubileuszu 20-lecia istnienia
Miejskiego OÊrodka Kultury
w Warszawie-Weso∏ej
UroczystoÊç odb´dzie si´ w dniu 30 maja 2004 roku
w siedzibie MOK ul. Starzyƒskiego 21 o godz. 1600.
Dyrektor OÊrodka Kultury
Dariusz Falana
wraz z pracownikami

Zaproszenie
Je˝eli chcielibyÊcie mi∏o sp´dziç czas
na zabawie w gronie rodzinnym,
przyjdêcie
w dniu 30. maja (niedziela) o godzinie
15.00
na plac przy plebanii koÊcio∏a Parafii
NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa (ul.
Borkowska 1)
gdzie organizowany b´dzie

Drugi Parafialny Dzieƒ
Dziecka.
Czeka na Was mnóstwo niespodzianek,
które dadzà Wam, mamy nadziej´, wiele
radoÊci.

Program uroczystoÊci:
1600 Cz´Êç oficjalna
1700 Koncert
1800 Happening po∏àczony
z piknikiem

SPECJALISTYCZNY GABINET

STOMATOLOGICZNY
Iwona i Wojciech Bzd´ga
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

LASEROTERAPIA
PROTEZY, NAPRAWA
PROTETYKA: KORONY, MOSTY

WYBIELANIE Z¢BÓW
LECZENIE CHIRURGICZNE
RTG Z¢BÓW - CYFROWO
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Âwiadczenia rodzinne od 1 maja 2004 r.
Od 1 maja 2004 r. wszed∏ w ˝ycie nowy system Êwiadczeƒ rodzinnych.
Wprowadzi∏a go ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o Êwiadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228 poz. 2255). Obs∏ugà Êwiadczeniobiorców i wyp∏atà Êwiadczeƒ zajmuje si´ OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Weso∏a znajdujàcy si´
przy ul. 1 Praskiego Pu∏ku 21A. Jednak˝e wnioski o Êwiadczenia rodzinne mo˝na równie˝ uzyskaç w Urz´dzie Dzielnicy. Warto podkreÊliç, ˝e wnioski takie
sk∏adajà osoby w miejscu faktycznego
zamieszkania, a nie zameldowania.
Ustawa przewiduje trzy rodzaje
Êwiadczeƒ:
– zasi∏ek rodzinny wraz z dodatkami,
– Êwiadczenie piel´gnacyjne
– zasi∏ek piel´gnacyjny.
W pierwszym przypadku warunkiem
jest nabycie prawa do zasi∏ku rodzinnego, aby mo˝na by∏o ubiegaç si´
o liczne dodatki:
– dodatek z tytu∏u urodzenia dziecka,
– dodatek z tytu∏u opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego,
– dodatek z tytu∏u samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do
zasi∏ku dla bezrobotnych na skutek
up∏ywu okresu jego pobierania,
– dodatek z tytu∏u samotnego wychowywania dziecka,
– dodatek z tytu∏u kszta∏cenia i rehabilitacji dziecka,
– dodatek z tytu∏u podj´cia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.
W nowym systemie, je˝eli nie b´dzie
przys∏ugiwa∏ zasi∏ek rodzinny, nie b´dà
przys∏ugiwa∏y dodatki do zasi∏ku rodzinnego.
Âwiadczenie piel´gnacyjne natomiast przys∏uguje osobie w przypadku
rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze wzgl´du na koniecznoÊç sprawowania sta∏ej i d∏ugotrwa∏ej
opieki nad dzieckiem. Zastàpi∏o ono
zasi∏ek sta∏y z pomocy spo∏ecznej.
Zasi∏ek piel´gnacyjny ma na celu cz´Êciowe pokrycie wydatków wynikajàcych z koniecznoÊci zapewnienia osobie
niepe∏nosprawnej opieki i pomocy innej
osoby w zwiàzku z niezdolnoÊcià do samodzielnej egzystencji. Przys∏uguje on
bez wzgl´du na dochody w rodzinie.
W przypadku Êwiadczeƒ rodzinnych
dochód na osob´ w rodzinie nie mo˝e
przekroczyç 504 z∏, chyba ˝e cz∏onkiem
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rodziny jest dziecko niepe∏nosprawne
z orzeczeniem o stopniu niepe∏nosprawnoÊci, wówczas kryterium dochodowe
jest podwy˝szone do kwoty 583 z∏. na
osob´. Je˝eli w poprzednim okresie zasi∏kowym zasi∏ek rodzinny przys∏ugiwa∏,
b´dzie on nadal wyp∏acany pod warunkiem, ˝e dochód na jednego cz∏onka rodziny nie przekroczy kwoty odpowiadajàcej najni˝szemu zasi∏kowi rodzinnemu. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasi∏ek rodzinny nie b´dzie przys∏ugiwa∏.
Prawo do Êwiadczenia piel´gnacyjnego
przys∏uguje osobie, je˝eli dochód na osob´ w rodzinie nie przekracza kwoty 583 z∏.
W okresie od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r. brane sà pod uwag´ dochody
cz∏onków rodziny za rok 2002. W tym terminie Êwiadczenia rodzinne b´dà realizowane przez kilka podmiotów (zak∏ad pracy, w∏aÊciwe jednostki organizacyjne podleg∏e MON, WSWiA i Ministrowi SprawiedliwoÊci oraz Szefowi Agencji Wywiadu albo Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Prezes KRUS, ZUS, Rolnicze Spó∏dzielnie Produkcyjne, organy
emerytalne i rentowe – osobom, którym wyp∏aca∏y emerytury, renty, renty
rodzinne do dnia
wejÊcia w ˝ycie
ustawy)
Do OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej

Dzielnicy Warszawa Weso∏a powinny
zg∏osiç si´ osoby ubiegajàce si´ o Êwiadczenia rodzinne, je˝eli:
– pracodawca zatrudnia mniej ni˝
5 pracowników
– osoba poza zasi∏kiem rodzinnym
ubiega si´ o dodatek: z tytu∏u samotnego wychowywania dziecka, opieki
nad dzieckiem w okresie korzystania
urlopu wychowawczego.
Osoba bezrobotna równie˝ sk∏ada
wniosek do OPS o zasi∏ek rodzinny
i dodatki do zasi∏ku rodzinnego oraz
o Êwiadczenie piel´gnacyjne.
Celem unikni´cia kilkakrotnych wizyt w oÊrodku, najlepiej zadzwoniç na
bezp∏atnà infolini´ pod numer
0800889988 lub do OÊrodka Pomocy
Spo∏ecznej 7734412 i zapytaç, o jaki zasi∏ek mo˝emy si´ ubiegaç i jakie dokumenty nale˝y z∏o˝yç do wniosku.
Pracownicy
Âwiadczeƒ rodzinnych
OPS Dzielnicy Weso∏a
Robert Rowiƒski
Adam Wàsowski

OÂRODEK REHABILITACJI
I ODNOWY BIOLOGICZNEJ
mgr Beata i Jacek Horszczaruk

➣ LECZENIE: –
–
–
–
–

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

➣ TERAPIA MANUALNA stawów kr´gos∏upa i koƒczyn
➣ FIZYKOTERAPIA
➣ MASA˚E
➣ GIMNASTYKA KOREKCYJNA indywidualna i grupowa
➣ AEROBIC – grupy poranne i wieczorne

Tel.

773 22 53

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

STARA MI¸OSNA
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Kàcik bibliofila
Monika Luft – „Âmiech iguany”
W poprzednim numerze W. S. tradycyjnie zaproponowa∏am Szanownym
Czytelnikom par´naÊcie nowych pozycji. WÊród nich znalaz∏a si´ m. in.
ksià˝ka Moniki Luft pt. „Âmiech iguany”. Zach´cona (!) niezbyt pochlebnymi recenzjami postanowi∏am po nià
si´gnàç. I nie zawiod∏am si´. Autorka,
znana dziennikarka telewizyjna, pokazuje nam Êwiat jednego z mediów od
drugiej strony ekranu. Uk∏ady, gierki,
brutalnoÊç i bezkompromisowoÊç
w dzia∏aniu – to wszystko, z czym sama
si´ zetkn´∏a pracujàc przez osiem lat
w tej instytucji.
Ksià˝ka jest literackà fikcjà, ale nietrudno w niej odnaleêç odniesienie do
rzeczywistoÊci.
To powieÊç dla wszystkich i kobiet
i m´˝czyzn, i ambitniejszej m∏odzie˝y.
Bohaterowie, straciwszy prac´, szukajà nowych pomys∏ów na ˝ycie.
W koƒcu wyje˝d˝ajà w podró˝, która
nieoczekiwanie staje si´ dla nich z jednej strony koszmarem, a z drugiej lekcjà pokory, mi∏oÊci, wytrwa∏oÊci.

Najpierw praca w telewizji, potem egzotyczny kraj i niechciana do koƒca przygoda.
Warto przeczytaç!
Beletrystyka dla doros∏ych:
1. Landan W. – Akta Danzigera
2. Baniewicz A. – Drzymalski przeciw
Rzeczpospolitej
3. Grin I. – Szkar∏atny Habit
4. Dodd Ch. – W twych ramionach
5. Christie A. – I nie by∏o ju˝ nikogo
6. Szczepkowska J. – Fragmenty z ˝ycia
lustra
Lit. dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Marsoli L. A. – Mój brat niedêwiedê
2. Schmitt E. E. – Oskar i pani Ró˝a
3. Pratchett T. – Zadziwiajàcy Maurycy
i jego uczone szczury
4. Fabisiƒska L. – Wszystkiego najlepszego (Bez Sennik)
5. Stewart P. – Rycerz do wynaj´cia i Jezioro Czaszek
Lit. popularnonaukowa:
1. Jampolsky L. – Leczenie uzale˝nionego umys∏u
2. Urbanek M. – Tuwim
3. Hroch M. – Ma∏e narody Europy –
perspektywa historyczna

4. Martin Descalzo J. L. – Dlaczego
warto szukaç?
5. Bednarczuk-Rzepko W. – Pojezierze
Suwalskie i Puszcza Augustowska
6. Âwiàtkowski A. – Elementy prawa
pracy.
Iza Zych

Weso∏a na weekend – przewodnik na dwa kó∏ka
Na zlecenie dzielnicy Weso∏a m. st.
Warszawy, finansowany ze Êrodków
Gminnego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej m. st. Warszawy – powsta∏ w∏aÊnie informator turystyczny „Weso∏a na weekend”. Jesz-
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cze ciep∏y, prosto z drukarni trafi∏ do
naszej Redakcji. Bardzo estetycznie
wydany zwiera mnóstwo informacji,
które do tej pory mo˝na by∏o znaleêç,
ale trzeba si´ by∏o niema∏o natrudziç.
W jednej broszurze zebrano wiadomoÊci o po∏o˝eniu geograficznym, historii,
architekturze – zarówno tej zabytkowej
jak i wspó∏czesnej oraz obszarach chronionych z charakterystykà niektórych
gatunków zwierzàt i roÊlin. W przewodniku turystycznym nie mog∏o zabraknàç opisów szlaków pieszych i rowerowych. W za∏àczeniu do broszury
dostajemy mapk´ z zaznaczonymi trasami.
Razem z projektem przewodnika powsta∏ pomys∏ (uwa˝am, ze Êwietny) wykonania tablic informacyjnych w ciekawych punktach na szlakach. Tablice ju˝
stojà i zadbajmy o to, by s∏u˝y∏y wszystkim jak najd∏u˝ej.
Broszury znajdà si´ we wszystkich bibliotekach i szko∏ach dzielnicy, zostanà
rozes∏ane do sàsiednich gmin i dzielnic. Dobrze by∏oby, ˝eby mog∏y trafiç
„pod strzechy”, bo my mieszkaƒcy,

ch´tnie korzystamy z dobrodziejstw
otaczajàcego nas Êrodowiska cz´sto
ma∏o o nim wiedzàc…
Dzi´kuj´ za pomoc i informacje pani
Gra˝ynie Kalinowskiej z Referatu
Ochrony Ârodowiska
Izabela Antosiewicz

Wystawa
pt. „Rysunki
z tekstem”
Przypominam Paƒstwu o kolejnej
wystawie w lokalu biblioteki publicznej w Centrum Pogodna. Od
7 czerwca b´dà prezentowane rysunki z tekstem pani Ewy Kuênickiej.
Wi´cej informacji poda∏am w poprzednim numerze W. S.
Zapraszam serdecznie na kolejne
spotkanie ze sztukà.
Iza Zych

STARA MI¸OSNA

„BRACIA” – Mistrzami Sàsiedzkiej Ligi Siatkówki
W dniu 15. maja zakoƒczone zosta∏y
rozgrywki Ligi Siatkówki organizowanej przez Stowarzyszenie Sàsiedzkie
Stara Mi∏osna. Mistrzami wiosny zosta∏a dru˝yna „Braci”, która gra∏a w sk∏adzie: Micha∏ Lissowski, Jacek Kuranowski, Marcin Wo∏owiec, Miros∏aw
Lemaƒski, Jaros∏aw Tugi, Krzysztof
Zarzycki, Pawe∏ Wrotek, Mariusz Gra˝yƒski, Tomasz ForyÊ, Tomasz ¸ukasiewicz, ¸ukasz Brudnicki oraz Grzegorz
Majcher – kapitan dru˝yny.
Ostatnia runda nie przynios∏a ˝adnych
niespodzianek. Dru˝yna „Braci” by∏a
bezsprzecznie najlepszà dru˝ynà tych rozgrywek. Prowadzi∏a w tabeli od pierwszej
do ostatniej rundy zdobywajàc w oÊmiu
meczach komplet punktów, straci∏a
w rozgrywkach tylko jednego seta.
Nast´pne w kolejnoÊci dru˝yny,
a wi´c „9 Grupa”, „Tytanowe Gwoêdzie”, „TKM” i „Grim Team” stoczy∏y
bardzo wyrównanà rywalizacj´ o miejsca od drugiego do piàtego. Mecze
ostatniej rundy jeszcze nie dobieg∏y

Organizatorzy jeszcze raz dzi´kujà
koƒca, a uczestnicy ju˝ zg∏aszali do organizatorów ch´ç wzi´cia udzia∏u w ko- wszystkim uczestnikom Sàsiedzkiej Lilejnych rozgrywkach Ligi Sàsiedzkiej. gi Siatkówki za ambicje, sportowego
Wszystkie dru˝yny pa∏a∏y ˝àdzà wzi´cia ducha walki i wspania∏e mecze, w których zawsze dominowa∏y zasady fair
rewan˝u w sezonie jesiennym.
Dru˝yny, które zaj´∏y miejsca od szó- play.
Wszystkich uczestników, którzy wzi´stego do dziewiàtego zaj´∏y gorsze miejsca nie ze wzgl´du na z∏à gr´ (wszystkie li udzia∏ w rozgrywkach ligowych orgadru˝yny reprezentowa∏y ca∏kiem niez∏e nizatorzy serdecznie zapraszajà na
umiej´tnoÊci), ale z przyczyn organiza- dzieƒ 19. czerwca na Rodzinny Zlot Cycyjnych. Dru˝yny „HWDP”, „Sàsiedzi”, klistów. W trakcie Zlotu o godzinie 1200,
„Ad Hoc” oraz „NWC” mia∏y w trakcie na terenach Gimnazjum nr 3 w Starej
rozgrywek problemy ze skompletowa- Mi∏oÊnie, odb´dzie si´ uroczyste wr´niem szeÊcioosobowego sk∏adu dru˝yny czenie nagród wszystkim dru˝ynom
i zgodnie z regulaminem musia∏y prze- bioràcym udzia∏ w rozgrywkach Sàgraç mecz walkowerem. Dru˝yna siedzkiej Ligi Siatkówki.
„NWC” musia∏a zostaç, niestety, zdyskwalifikowana, gdy˝ nie by∏a w stanie
Krzysztof Kacprzak
wystawiç pe∏nego sk∏adu dru˝yny Koƒcowa tabela rozgrywek
w dwóch kolejnych rundach roz- Miejsce Nazwa dru˝yny
Punkty
Sety
grywek. Mamy nadziej´, ˝e do na1.
Bracia
16
16:1
st´pnych rozgrywek wszystkie
2.
9 Grupa
15
14:3
dru˝yny przystàpià ju˝ w pe∏ni
3.
Tytanowe gwoêdzie
13
14:6
zmobilizowane, tak by nie by∏o ju˝
4.
TKM
13
11:6
meczów przegrywanych bez walki.

Czy po siatkarzach ruszy
Sàsiedzka Liga Koszykówki?
Sàsiedzka Liga Siatkówki to fajna rzecz. Ale sà tacy, którzy niestety nie bardzo lubià graç w siatkówk´. Za to ch´tnie grywajà w koszykówk´. Do takich osób nale˝y pan
Piotr Kasprzycki, który zaproponowa∏ utworzenie Sàsiedzkiej Ligii
Koszykówki. Jako Stowarzyszenie
Sàsiedzkie obiecaliÊmy mu w tym
pomóc. OczywiÊcie, ca∏y pomys∏
ma sens, gdy zg∏osi si´ co najmniej

5–6 dru˝yn. Rozgrywki zacz´∏yby
si´ zapewne jesienià. Jednak ju˝
teraz wszystkich mi∏oÊników „kosza” prosimy o kontakt z p. Piotrem Kasprzyckim (tel. 0-503 175
844) i dokonanie wst´pnych zg∏oszeƒ, tak abyÊmy mogli podjàç
odpowiednie przygotowania do
prowadzenia rozgrywek
Marcin J´drzejewski

5.
6.
7.
8.
9.

Grim Team
HWDP
Sàsiedzi
Ad Hoc
NWC

12
9
6
5
dsf

9:10
6:11
0:18
3:14
dsf

Wyniki ostatniej kolejki rozgrywek (w dniu 15. maja 2004):
HWDP – 9 grupa 0: 2 (0: 25, 0: 25) w. o.
9 grupa – Ad hoc 2: 0 (25: 0, 25: 0) w. o.
Ad hoc – HWDP w. o.
NWC – TKM 0: 2 (0: 25, 0: 25) w. o.
TKM – Bracia 0: 2 (15: 25, 19: 25)
Bracia – NWC 2: 0 (25: 0, 25: 0) w. o.
Grim Team – Sàsiedzi 2: 0 (25: 18, 25: 20)
Sàsiedzi – Tytanowe Gwoêdzie 0: 2 (20: 25, 23: 25)
Tytanowe Gwoêdzie – Grim Team 1: 2 (21: 25, 25: 23, 10: 15)
Za zwyci´stwo w meczu przyznaje si´ 2 punkty, za przegranà 1, a za przegranà walkowerem 0.

zapraszamy dzieci w wieku od 3 do 5 lat
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Co si´ sta∏o z odwiecznym
przyjacielem cz∏owieka?
Pies, bo o nim mowa, bardzo nam
spowszednia∏. RadoÊnie szczeka i merda ogonem, kiedy wracamy z pracy,
a nieco groêniej na przechodniów. Jest
znakomitym kompanem na spacerach.
Dzi´ki niemu czujemy si´ bezpieczniej.
Obraz niemal˝e sielankowy, niestety…
nie do koƒca. Sielanka i poczucie bezpieczeƒstwa ma jednak swojà cen´.
Dlaczego? – Po prostu pies ma drugà
natur´ – jest zwierz´ciem. Nam jako
rodzicom Micha∏a by∏o dane prze˝yç
to na w∏asnej skórze – zosta∏ pogryziony przez psa w samym Êrodku naszego

osiedla. Psa, którego w∏aÊciciel nie potrafi∏ dopilnowaç. Psa, który nie by∏
szczepiony! Co to znaczy dla rodzica –
niepokój i troska o dziecko – trudno mi
o tym pisaç. Co to oznacza dla dziecka
– ból fizyczny, rany, otarcia, stres u lekarza, szczepienie, szok psychiczny
i obawa przed ka˝dym psem…nawet
jamnikiem na smyczy.
Dla nas razem – pe∏ne napi´cia czekanie na wyniki obserwacji psa… inaczej seria bolesnych zastrzyków.
Szanowni w∏aÊciciele psów – jesteÊcie odpowiedzialni za swoich pod-

Szczepienia psów
Szczepienia ochronne sà istotnym warunkiem zdrowia, chronià bowiem
zwierz´ (zw∏aszcza m∏ode, cz´sto pochodzàce od nie uodpornionych nale˝ycie matek) przed infekcjami bakteryjnymi i wirusowymi.
W Polsce istnieje obowiàzek szczepienia psów przeciwko wÊciekliênie
gdy ukoƒczà one 3 miesiàce ˝ycia. Ze
wzgl´du na sytuacj´ zakaênà w Polsce
tj. istnienie wÊcieklizny dawki powtarza si´ w odst´pach jednorocznych.
Na przyk∏ad tylko w VI 2000 stwierdzono wyst´powanie wÊcieklizny u zwierzàt domowych w 16 powiatach, w tym
u 3 psów, 8 kotów, 11 sztuk byd∏a oraz
wÊcieklizn´ zwierzàt dzikich w 55 powiatach u 66 lisów (stanowiàcych najwi´kszy rezerwuar zarazka) 8 jenotów, 1 kuny, 2 borsuków, 1 sarny, 1 nietoperza.
Wirus wÊcieklizny atakuje wszystkie
zwierz´ta ciep∏okrwiste, a tak˝e cz∏owieka. Wywo∏uje ostre zapalenie mózgu
koƒczàce si´ Êmiercià. Wirus wydalany
jest ze Êlinà chorego zwierz´cia i zaka˝a
przez ukàszenie lub kontakt z b∏onami
Êluzowymi (j. ustna, oko). Czas od dostania si´ wirusa do organizmu do wystàpienia objawów wynosi od 15 dni do
kilku miesi´cy. Po wystàpieniu objawów
na 4-5 dzieƒ nast´puje Êmierç.

Leczenie wÊcieklizny jest nieskuteczne. Trzeba unikaç kontaktu z nieznanymi zwierz´tami, a w przypadku pokàsania nale˝y:
1. pozwoliç, aby z rany wyp∏yn´∏o troch´
krwi, która mechanicznie usuwa zarazki (o ile krwawienie nie jest nadmierne)
2. przemyç ran´ wodà z myd∏em –
20% roztworem (200 g myd∏a na
1 litr wody), gdy˝ wirus jest wra˝liwy na roztwory myd∏a i w przypadku niewielkich ran zdezynfekowaç
jà np. jodynà lub alkoholem etylowym 43–70%
3. zg∏osiç si´ do lekarza medycyny,
aby ustali∏ dalsze post´powanie
z uszkodzeniami cia∏a
a) pogryzieniu mo˝e towarzyszyç
zaka˝enie bakteriami, które
utrudniajà gojenie
b) w przypadku szczególnie zabrudzonych ran np. ziemià, piachem
nale˝a∏oby rozwa˝yç ewentualnoÊç szczepienia przeciw t´˝cowi.
c) u osób pogryzionych przez
zwierz´ nieznane bez mo˝liwoÊci ustalenia w∏aÊciciela lub
dzikie przeprowadza si´ szczepienia podskórne przez 2 tygodnie i nast´pnie uzupe∏niajàce
– wykonuje to Szpital Zakaêny
Nr 1 przy ul. Wolskiej 37.

opiecznych. JesteÊcie zobligowani
przez prawo do zapewnienia bezpieczeƒstwa innym ludziom poprzez wyprowadzanie swoich psów w kagaƒcach
i na smyczy, aby uniknàç podobnych
sytuacji. ˚aden z nas, ludzi, nie zna siebie do koƒca i nie potrafi przewidzieç
w 100 procentach swojego zachowania,
jakim cudem mo˝na przewidzieç zachowanie psa. To jest niemo˝liwe. Nie
przekonacie mnie do tego! Prosz´, nie
t∏umaczcie si´ w ten sposób. Ja apeluj´
o odpowiedzialnoÊç, bo od tego czasu
b´d´ walczy∏ z ka˝dym w∏aÊcicielem
psa wyprowadzanego w nieodpowiedzialny sposób. Mo˝e uda si´ w ten
sposób uchroniç chocia˝ jednego cz∏owieka przed tym, co spotka∏o Micha∏a.
Piotr Antosiewicz
d) przy ci´˝kich pokàsaniach okolic g∏owy, szyi, twarzy, narzàdów p∏ciowych podaje si´ szpitalnie surowic´+ szczepienia.
Zwierz´cia, które pokàsa∏o, nie nale˝y zabijaç, lecz poddaç obserwacji lekarsko-weterynaryjnej do 10 dni.
Obowiàzkiem jest doprowadzenie
zwierz´cia do Lecznicy Zwierzàt 1., 5.
i 10. dnia od pogryzienia.
JeÊli lekarz nie stwierdzi podejrzanych objawów osoba pokàsana mo˝e
uniknàç szczepieƒ lub ich cykl b´dzie
skrócony do 5 injekcji.
Badanie mózgu zwierzàt pad∏ych,
podejrzanych o wÊcieklizn´ przeprowadzajà Wojewódzkie Zak∏ady Higieny Weterynaryjnej, które potwierdzajà
lub wykluczajà obecnoÊç wirusa.
Wszystkie zagadnienia dotyczàce post´powania i zwalczania wÊcieklizny regulujà przepisy:
◗ Ustawa o Zwalczaniu Chorób Zakaênych z 1927 r. Dz.U. Nr 77 poz. 673
◗ Rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa
w sprawie ochronnego szczepienia
psów i innych zwierzàt przeciw wÊciekliênie z 1961 r. Dz.U. Nr 54 poz. 309
◗ Instrukcja Ministrów Zdrowia
i Opieki Spo∏ecznej oraz Rolnictwa
s sprawie zapobiegania wÊcieklizny
u ludzi z 1967 r. Dz.U. Nr 22 poz. 94
lek. weter. Izabela Rupiƒska
tel. 773-10-88

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

ul. Jana Paw∏a II 25
05-077 Warszawa-Weso∏a
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tyczenia
pomiary inwentaryzacyjne
mapy do celów projektowych
uzgodnienia dokumentacji w ZUD
podzia∏y nieruchomoÊci
inne

tel. 773 83 49
fax 773 83 69

STARA MI¸OSNA

Witajcie
wÊród
nas

Roch B∏achut
Mieszka na Osiedlu Akacjowa

Zosia, rodowita Staromi∏oÊnianka,
przedstawia nowonarodzonego
braciszka Krzysia
(ur. 10 maja 2004, 3800 g, 59 cm)

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 do 15 czerwca 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),
lub zostawiç w sklepie „Baby Boom” ul. Jana Paw∏a róg Diamentowej.

IV MP w Rowerowej Jeêdzie na Orientacj´
6 czerwca na terenie Weso∏ej b´dzie
rozgrywany II etap IV Mistrzostw Polski w Rowerowej Jeêdzie na Orienta-

cj´. Jak zwykle przy tego typu imprezach, przygotowane sà tak˝e trasy dla
poczàtkujàcych, którzy chcieliby zapoznaç si´ z tà
ciekawà dyscyplinà sportu. Zawody
b´dà si´ odbywa∏y w lasach Groszówki (na
pó∏noc od
Traktu Brzeskiego w stron´ Warszawy). Centrum
zawodów
(i miejsce
zg∏oszeƒ)

Kredyty hipoteczne ju˝ od 4,99%!
Refinansowanie kredytów mieszkaniowych w innych bankach.
Bez faktur, por´czycieli i ubezpieczenia na ˝ycie.
Szybka decyzja kredytowa.
Profesjonalne doradztwo.

Doradca d/s Produktów Finansowych
Piotr Antosiewicz
tel. 0 601 244 970
(22) 636 28 98

b´dzie przy SP nr 3 ul. Trakt Brzeski
18. Start i meta w lesie (okolice ul. Objazdowej).
Zapraszamy wszystkich ch´tnych do
wspólnej zabawy!
I etap zaplanowany jest na 5 czerwca
i odbywaç si´ b´dzie w Falenicy. Centrum zawodów, a tak˝e start i meta b´dà przy SP 124, ul. Bartoszycka 45/47.
Organizatorzy, pod kierownictwem
Henryka Marcinkiewicza, zapewnili
puchary i medale dla zwyci´zców, zaÊ
budowniczy tras – Jan Cegie∏ka – gwarantuje dobrà zabaw´, tak˝e dla zwyk∏ych amatorów kolarstwa, nie próbujàcych dotychczas swoich si∏ w jeêdzie
z bardzo dok∏adnà mapà.
Serdecznie zapraszamy
Marcin J´drzejewski

PEDIATRA
WIZYTY DOMOWE CA¸ODOBOWO
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
05-077 Warszawa-Weso∏a
Os. Stara Mi∏osna
ul. Cienista 71

tel.: 0-602 690 459
(22) 795 71 16
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Nowe rodzaje zabiegów
Wystarczy 2 lub 3 minuty nadmuchu
dwutlenkiem w´gla o temperaturze minus 75°C, by zapomnieç o bólu, odzyskaç radoÊç ˝ycia i odm∏odnieç. Wszystko to dzi´ki temu, ˝e krew zaczyna krà˝yç cztery razy szybciej ni˝ zwykle.
Krioterapia, bo tak lekarze nazywajà
leczenie bardzo niskimi temperaturami,
stosowana jest z powodzeniem od wielu
lat. Pos∏ugujàc si´ urzàdzeniem zakoƒczonym dyszà, och∏adza si´ wybrane
stawy, fragmenty skóry czy mi´Ênie.
Krioterapia wykorzystuje naturalne
reakcje organizmu na zimno. Sà to zachowania obronne, które przywracajà
równowag´ funkcjonowania ca∏ego
cia∏a. Najpierw dochodzi do gwa∏townego zw´˝enia naczyƒ krwionoÊnych
w tkankach, bo tak organizm broni si´
przed utratà ciep∏a. Krew p∏ynie nieco
wolniej, a och∏odzone tkanki sà gorzej
zaopatrzone w tlen i sk∏adniki od˝ywcze. Przemiana materii zostaje spowolniona. Trwa to krótko. Nast´pnie
naczynia krwionoÊne rozszerzajà si´
i dochodzi do ich przekrwienia. Organizm zaczyna si´ broniç. Otaczajàce

zimno dzia∏a na uk∏ad hormonalny
oraz immunologiczny. Szybciej ni˝
w normalnej temperaturze wydziela
si´ endorfina, bardzo silny naturalny
Êrodek przeciwbólowy. Aktywniej krà˝à substancje przeciwzapalne. Zmniejsza si´ napi´cie mi´Êni. Stajà si´ one
bardziej elastyczne i mogà wykonywaç
wi´kszy wysi∏ek.
W trakcie zabiegu rehabilitant kieruje wylot dyszy na zwyrodnia∏y staw,
st∏uczony mi´sieƒ czy oparzonà skór´.
Po kilku sekundach odczuwa si´ ch∏ód,
ale nie jest to nieprzyjemne ani bolesne, na skórze zaczyna byç widoczne
lekkie zaszronienie.
Krioterapia miejscowa leczy urazy,
silne st∏uczenia, likwiduje miejscowy
ból, u∏atwia tradycyjnà rehabilitacj´,
pomaga równie˝ w chorobach reumatycznych oraz zwyrodnieniowych, usprawnia pojedyncze stawy, likwiduje
przykurcze i napi´cia mi´Êniowe.
Wspomaga leczenie nerwu kulszowego, a tak˝e likwiduje nerwobóle.
Znacznie zmniejsza szok termiczny
i ∏agodzi ból poparzeniowy.

Z miejscowej krioterapii nie mogà
korzystaç osoby z niewydolnoÊcià krà˝enia obwodowego, upoÊledzeniem
procesów od˝ywczych (trofiki) skóry
i tkanki podskórnej oraz z odmro˝eniami. Nie jest wskazany ten rodzaj zabiegu u osób z chorobà nowotworowà.
Wojciech Rudziƒski

Âwiat si´ zmienia ...
Wyglàd Polski ulega ciàg∏ym przeobra˝eniom. W okolicach Starej Mi∏osnej,
gdzie ciàgle si´ coÊ buduje, zawsze
prze˝ywam szok zaraz po zimie obserwujàc post´p w modernizacji terenu.
Na fotografii widzicie ruiny drewnianego domu z czasów mi´dzywojennych,

otoczone ma∏à ∏àkà z wysokimi sosnami i d´bami
majàcymi po oko∏o 150 lat. Niestety, niektóre z tych
pi´knych i starych

drzew zosta∏y Êci´te, by uzyskaç
troch´ przestrzeni na budow´ nowego domu.
W okolicy tego pi´knego „pude∏ka” odkry∏em zgliszcza domu,
zaroÊni´te zdzicza∏à roÊlinnoÊcià
i otoczonego przez spalone, martwe drzewa. Miejsce to jest jednoczeÊnie nawiedzone i magnetyczne. Bez wàtpliwoÊci urok tego
miejsca równie˝ kiedyÊ zniknie.
Tom Law
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Tenis sto∏owy w Starej Mi∏oÊnie
W Starej Mi∏oÊnie nie brakuje pasjonatów. Âwiadczà o tym wystawy organizowane w naszej bibliotece oraz sygnalizujàce swojà dzia∏alnoÊç kluby zainteresowaƒ i hobbystów. Wcià˝ brakuje
jednak miejsca, takiego jak hala sportowa, gdzie pod okiem trenera czy instruktora mo˝na by∏oby rozwinàç swój
talent. Wielu mieszkaƒców osiedla gra
w ping-ponga i pewnie ch´tnie spotykaliby si´ na amatorskich i licencjonowanych turniejach sportowych. Nie ma ich
jednak na razie gdzie rozgrywaç ani
gdzie trenowaç. ˚eby skutecznie uprawiaç t´ dyscyplin´ sportu potrzebne sà
nie tylko: zami∏owanie, kondycja, refleks czy troch´ wolnego czasu, ale tak˝e sala i sprz´t. Nasze dzieci zamiast
jeêdziç do centrum stolicy, mog∏yby si´
Êwietnie bawiç na miejscu. Tenis sto∏owy potrafi przerodziç si´ w ˝yciowà pasj´. Wiem coÊ o tym, bo nie tylko sam
uprawiam ten sport, ale zaszczepi∏em
podobne zainteresowanie u moich synów. GrzeÊ, uczeƒ czwartej klasy, jest
obecnie mistrzem województwa mazowieckiego w kategorii „˚ak„(dzieci do
jedenastego roku ˝ycia i m∏odsze) oraz
zwyci´zcà miniolimpiady wojewódzkiej
w kategorii „M∏odzik” (dwanaÊcie lat

i m∏odsi). Jego m∏odszy brat – Rafa∏ek,
uczeƒ pierwszej klasy, zdoby∏ w tym roku tytu∏ mistrza Polski w najm∏odszej
kategorii wiekowej – „Skrzat” (dzieci

we. Sam przejazd w obie strony zabiera
trzy godziny; trening – minimum dwie.
Wiem, ˝e nie tylko my doje˝d˝amy, koledzy synów równie˝, a przecie˝ wszyscy
mogliby trenowaç na
miejscu. W Weso∏ej
i Starej Mi∏oÊnie na razie brakuje klubu tenisa sto∏owego. Ch´tnych znalaz∏oby si´
pewnie wielu, a nasze
dzieci, zamiast biegaç
po ulicach czy graç
przez wiele godzin przy
komputerze, mog∏yby
rozwijaç si´ na sportowo. Tenis sto∏owy jest
pi´knà,
ca∏orocznà
dyscyplinà
sportu,
któNa zdj´ciu GrzeÊ Piasecki (z pucharem) podczas dekoracji turnieju tenisa
rà mo˝na z radoÊcià
sto∏owego Indywidualnych Mistrzostw woj. mazowieckiego w kategorii
„˚ak” rozegranego 11.11.2003 w P∏ocku.
uprawiaç do póênej staroÊci. Zawodnicy ze
do ósmego roku ˝ycia). Obaj uczà si´ szkó∏ w Weso∏ej i Starej Mi∏oÊnie mogliw Szkole Podstawowej nr 3 im. Górni- by uprawiaç sport i reprezentowaç swoków Polskich w Starej Mi∏oÊnie. Wiele je szko∏y i miejsca zamieszkania. Jestem
godzin sp´dzamy razem na treningach pewien, ˝e W∏adze Dzielnicy i Przedstai wyjazdach na zawody. Ch∏opcy, oprócz wiciele Sportu ju˝ wkrótce spe∏nià maintensywnych treningów ze mnà w do- rzenia dzieci o klubie tenisa sto∏owego
mu, trenujà te˝ w klubie warszawskim, na naszym terenie.
Marek Piasecki
co – nie ukrywam – jest mocno ucià˝li-

Turniej cheerleaderek w Weso∏ej-Zielonej
23 maja w niedziel´ na boisku szko∏y przy ulicy Krótkiej w Zielonej odby∏
si´ I Turniej Zespo∏ów Cheerleaderek
o Puchar Burmistrza Weso∏ej z okazji
Dnia Mamy, Taty i Dziecka. Organizatorami turnieju byli: pani Bo˝ena Borys, Zespó∏ Szkó∏ nr 46 w w Weso∏ej-Zielonej i Urzàd Dzielnicy Weso∏a,
z którego szczególne podzi´kowania
nale˝à si´ panu S∏awomirowi Luliƒskiemu, szefowi wydzia∏u sportu.
Dla niewtajemniczonych – cheerleaderki to dziewczyny, które taƒczà

podczas przerw w meczach siatkówki,
koszykówki, innych gier zespo∏owych
rozgrywanych na boiskach. Do Polski
ruch ten dotar∏ zza oceanu, gdzie jest
populatrny od wielu dziesiàtek lat.
W weso∏owskim turnieju zaprezentowa∏o si´ 8 zespo∏ów cheerleaderek –
z Warszawy, Garwolina i Ostrowca Âwi´tokrzyskiego. Kilkadziesiàt osób obserwowa∏o i dopingowa∏o dziewcz´ta, które
ubrane w skàpe stroje nic nie robi∏y sobie
z niewysokiej temperatury.
Oceniano dwie kategorie wiekowe.
W kategorii do lat 14 pierwsze
miejsce zajà∏ zespó∏ Axel
z Pragi Pó∏noc, drugie – zespó∏ Plus reprezentujàcy gospodarzy turnieju. W kategorii do 16 lat pierwsze miejsce
przypad∏o goÊciom z Garwolina (zespó∏ Ilusion No Name),
drugie miejsce zajà∏ zespó∏ Ti
Amo z Ostrowca Âwi´tokszyskiego, a trzecie gospodynie
z zespo∏u Maxi Plus.

Impreza odby∏a si´ tak˝e dzi´ki pomocy sponsorów, którzy m.in. ofiarowali s∏odycze i materia∏y biurowe dla
jurorów, a tak˝e zadbali o wystrój boiska (pi´kne tuje w doniczkach).

Organizatorzy imprezy zamierzajà
przekszta∏ciç turniej w imprez´ cyklicznà i zapraszajà za rok.
mj
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Turniej szachowy w SP 3
W kategorii klas IV-VI
puchary otrzymali:
I miejsce- G∏usek Karolina Vb
II miejsce- Znidericz
Tomasz VIb
III miejsce – Kozak J´drzej IVa

16 maja 2004r. w Szkole Podstawowej
nr 3 w Warszawie-Weso∏ej odby∏ si´
Pierwszy Otwarty Turniej Szachowy
o Puchar Dyrektora Szko∏y w dwóch
kategoriach.
W kategorii klas I-III puchary otrzymali:
I miejsce – Mahor Maksymilian IId
II miejsce – Piasecki Rafa∏ Id
III miejsce- Sarniewicz Micha∏ IIIa

Na zakoƒczenie turnieju
pani dyrektor Katarzyna
G∏usek wr´czy∏a zwyci´zcom puchary. Dyplomy
zostanà wr´czone na uroczystym apelu szkolnym.
Przed turniejem odby∏o
si´ spotkanie z Arkiem Leniartem, mieszkaƒcem osiedla Stara Mi∏osna, aktualnym Mistrzem Polski do lat 11 i reprezentantem Polski na Mistrzostwach Âwiata
w turniejach szachowych. Zarówno spotkaniu z Arkiem, jak i turniejowi towarzyszy∏a bardzo mi∏a atmosfera. Uczestnikom zorganizowano s∏odycze i picie.
W kolejnym wydaniu „WiadomoÊci
Sàsiedzkie” opublikujemy wywiad z Arkiem Leniartem.

SALON

FIRAN i ZAS¸ON
•
•
•
•
•
•
•

FIRANY
ZAS¸ONY
NARZUTY
KARNISZE
ART. POÂCIELOWE
MATERACE
WYK¸ADZINY

Polecamy si´ w zakresie:
• Szycia: firan, zas∏on i narzut
• Doradztwa i kompleksowej
aran˝acji okien
• Doboru i monta˝u karniszy
Firma PPHU „JUMA”
ul. Kombatantów 63 (pawilony)

Sulejówek
tel. 760-10-52
pon.-pt. 10.00-18.00, sob. 10.00-14.00
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Bardzo dzi´kujemy panu Janowi
Brustmanowi i panu Marianowi Mahorowi za pomoc w organizacji turnieju
i obiektywne s´dziowanie.
Dzi´kujemy równie˝ panu Józefowi
Wojtasiowi z firmy „DOMEKO” za
wsparcie finansowe.
Wyrazy podzi´kowania kierujemy
tak˝e do pani dyrektor Katarzyny G∏usek za patronat nad turniejem.
Alicja Tymoszuk
Teresa Osypiuk

Ogrodowe przypomnienie
W ogrodzie:
• Na rabatach bylinowych mo˝emy dosadziç kwiaty letnie: lobulari´, ˝eniszek, nagietki,
celozj´, astry chiƒskie, kar∏owe dalie, gazani´, lobeli´, rudbeki´, sza∏wi´ b∏yszczàcà,
werben´. Usuwamy przekwit∏e kwiatostany, np. byliny poduszkowe mo˝na przyciàç
no˝yczkami aby przed∏u˝yç ich kwitnienie. Skracamy po kwitnieniu p´dy wrzoÊca.
• Sprawdzamy, czy na roÊlinach nie pojawiajà si´ szkodniki i choroby; np. mszyce;
nie tylko roznoszone przez mrówki, bia∏y nalot na liÊciach – màczniak, paj´czynka
np. na Êwierkach – prz´dziorek, czarne plamy na liÊciach – choroby grzybowe, wygryzione liÊcie rododendronów – opuchlaki itp. W razie ich pojawienia si´ stosujemy odpowiednie Êrodki ochrony roÊlin.
• Krzewy i drzewa podlewamy rzadziej ale obficie, najlepiej pod wieczór, lub
wczeÊnie rano. Nawozimy zaraz po kwitnieniu, aby wzmocniç roÊliny.
• Usuwamy dzikie p´dy z ró˝ ozdobnych.
• Pozostawiamy po przekwitni´ciu roÊliny cebulowe- tulipany, hiacynty, czekamy
a˝ cz´Êci naziemne zwi´dnà i z˝ó∏knà, usuwamy je i dopiero wtedy wykopujemy.
• Mo˝emy ju˝ wysiaç zio∏a, nawet ciep∏olubnà bazyli´.
• Trawnik kosimy, uzupe∏niamy w nim braki dosiewajàc nasion, w goràce dni intensywnie podlewamy. Wraz z koƒcem ch∏odniejszego okresu majowych deszczowych dni, koƒczy si´ najlepszy czas na zak∏adanie trawników, dopiero po po∏owie sierpnia trawy b´dà równie dobrze wschodziç. Aby nasiona dobrze wykie∏kowa∏y musimy kilka tygodni utrzymywaç sta∏à wilgotnoÊç trawnika (pomagajà w tym automatyczne systemy nawadniajàce). Przy pierwszych koszeniach
grabimy Êci´tà traw´.
• W oczku wodnym pami´tamy o uzupe∏nianiu wody, mo˝na ju˝ wstawiç wszystkie roÊliny wodne.
Na balkon i taras:
• Nawozimy p∏ynnymi nawozami i podlewamy roÊliny balkonowe i uprawiane
w donicach.
• Sprawdzamy czy nie ma w nich nadmiaru wody, zalanie roÊlin jest równie groêne jak przesuszenie- mo˝e doprowadziç do gnicia korzeni, warto wi´c sprawdziç czy donice posiadajà otwór odp∏ywowy i majà odpowiedni drena˝ lub zaopatrzyç si´ w wilgotnoÊciomierz.
• Uszczykujemy m∏ode roÊliny na koƒcach ga∏àzek w celu ich zag´szczenia i obrywamy przekwit∏e kwiatostany.
W domu:
• Nawozimy roÊliny pokojowe odpowiednimi nawozami do roÊlin doniczkowych
ozdobnych z liÊci, bàdê dla obfitego kwitnienia.
• Jeszcze mo˝emy przesadziç do wi´kszych pojemników roÊliny doniczkowe.
Ula Wróblewska
ARTIS. Architektura krajobrazu
artis@w.pl, 773 36 12, 0601 336 462
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Maraton Warszawski
czeka na kibiców
Zach´cony przychylnymi komentarzami po poprzednim artykule dotyczàcym biegania postanowi∏em ujawniç
kolejne kulisy przygotowaƒ do maratonu. Tym razem jednak b´dzie nie o samym bieganiu, a o kibicowaniu.
Podczas maratonów w Nowym Jorku
czy Berlinie na ulice wylega po kilka
milionów ludzi. I nie po to, ˝eby daç
upust swej z∏oÊci z powodu nieprzejezdnych ulic (tak, na ca∏ym Êwiecie

przez jeden dzieƒ w roku ulice nale˝à
do biegaczy), ale ˝eby po prostu kibicowaç, zach´caç do wysi∏ku, taƒczyç
w rytm muzyki wykonywanej przez
ulicznych grajków, s∏owem – braç
udzia∏ w Êwi´cie ca∏ego miasta. Nam,
organizatorom maratonu w stolicy kraju w Êrodku Europy, marzy si´ w∏aÊnie
taka impreza. Stàd pomys∏ na akcj´,
która w∏aÊnie si´ zacz´∏a.
Ta akcja to konkurs dla szkó∏ podstawowych, w którym chodzi o opracowanie jak najciekawszych i najbardziej oryginalnych pomys∏ów na zorganizowanie
„punktów kibicowania” na trasie Maratonu Warszawskiego. Nie wiem, co powinno znaleêç si´ w takich punktach –
to uczniowie majà przedstawiç swe pomys∏y. Ale zasady sà doÊç proste – do
4 czerwca szko∏a zg∏asza swój projekt
(jego koszt nie mo˝e przekroczyç 1000
z∏otych). Projekt powinien byç opisem
atrakcji, które szko∏a przygotuje na czas
trwania biegu, dróg docierania z informacjà o imprezie i swej ofercie do jak
najwi´kszej liczby osób, s∏owem – ma
przekonaç organizatorów, ˝e szko∏a potrafi zorganizowaç prawdziwy doping.

JeÊli pomys∏ zostanie zakwalifikowany
do drugiego etapu, szko∏a otrzymuje
prawdziwe pieniàdze oraz konkretne
miejsce przy trasie maratonu. Przygotowuje si´, a 19 wrzeÊnia – w dniu maratonu – prowadzi „pokazowy” doping dla
maratoƒczyków. O tym, która szko∏a
jest najlepsza i która najlepiej kibicuje,
zadecyduje specjalna komisja z∏o˝ona
z gwiazd polskiego sportu. Oceniane
b´dà: pomys∏owoÊç, aktywnoÊç, dobra
organizacja i oczywiÊcie to, ilu kibiców b´dzie na
punkcie
danej
szko∏y. Oprócz tytu∏ów „Mistrzów
kibicowania” szko∏y otrzymajà nagrody rzeczowe.
Pomys∏ jest doÊç
prosty, ale mamy
nadziej´, ˝e zaczniemy w ten sposób budowaç coraz
szerszà rzesz´ sympatyków naszej imprezy i ˝e dzieci
Êciàgnà na tras´ biegu tak˝e rodziców, sàsiadów, kolegów. Ja osobiÊcie mam nadziej´, ˝e wÊród szkó∏, które b´dà pomagaç maratoƒczykom znajdzie si´
nasza podstawówka z Traktu Brzeskiego, a mo˝e i inne szko∏y z Weso∏ej. Ju˝ w tej chwili
zg∏osi∏o si´ kilkanaÊcie szkó∏, ale wi´kszoÊç prac nap∏ynie
zapewne w okolicach 7 czerwca.
Do udzia∏u w maratonie chcia∏bym
te˝ zach´ciç wszelkiego rodzaju artystów i performerów
– muzyków, amatorskie zespo∏y, samotnych gitarzystów, mistrzów gry na pile,
skrzypków, perkusistów, mimów, po∏ykaczy ognia oraz wszelkiej maÊci sztukmistrzów. JeÊli chcecie wystàpiç przed kilkutysi´cznà widownià, to Maraton Warszawski jest do tego idealnà okazjà! Zadzwoƒcie lub napiszcie, a na pewno zosta-

Uwaga!
Akowcy oraz wszyscy
zainteresowani historià
Polski!
W OÊrodku Kultury Weso∏a dnia
4 czerwca (piàtek) o godz. 1930 nastàpi uroczyste otwarcie wystawy, która
zainteresuje na pewno nie tylko by∏ych ˝o∏nierzy Armii Krajowej.
Inicjatorami i organizatorami tej˝e
wystawy sà kombatanci V Kompanii
rejonu D´by, obejmujàcego tereny
Weso∏ej, Sulejówka, Starej Mi∏osny,
Groszówki, Zielonej, Grzybowej, Zakr´tu, Woli Grzybowskiej i Szkopówki.
W goÊcinnych progach weso∏owskiego OÊrodka Kultury zobaczymy
m.in. pamiàtkowe zdj´cia, ulotki,
maszyn´ do ich powielania zrzuconà
przez angielski desant oraz tzw. „bezpieczne militaria”. W imieniu dyrektora OÊrodka Kultury, pana Darka
Falany serdecznie Paƒstwa zaprasza
Iza Zych
niecie skierowani na odpowiedni punkt
przy trasie biegu. W dodatku nie b´dziecie anonimowi, bo dok∏adny program
i „mapa artystyczna” maratonu zostanie
opublikowana w specjalnej gazecie maratoƒskiej w przeddzieƒ imprezy. Niech
us∏yszy o Was Êwiat.
Czekam na kontakt w przekonaniu,

˝e Weso∏a b´dzie najliczniej i najefektowniej reprezentowanà dzielnicà
Warszawy przy trasie 26. Maratonu
Warszawskiego.
Marek Tronina, dyrektor maratonu
Tel. 0508011588
marek.tronina@radio.com.pl
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Z okazji Dnia Dziecka oprócz wielu osobistych ˝yczeƒ, ˝yczymy naszym milusiƒskim du˝o szcz´Êcia
i spe∏nienia marzeƒ.
Czy my doroÊli pojmujemy szcz´Êcie tak jak Ci, do
których te s∏owa kierujemy? Przeczytajmy, kiedy nasze dzieci sà szcz´Êliwe, popatrzmy jak wyobra˝ajà
sobie szcz´Êcie i jak wyglàda dom ich marzeƒ.

Jestem szcz´Êliwy(a) poniewa˝:
• mam rodzin´.
• mam ma∏o lekcji.
• dostan´ nowy rower
• mam szko∏´, w której mo˝na na
przerwach bawiç si´ z kole˝ankami.
• mam wielu przyjació∏.
• kiedy Êwieci s∏oƒce
• mam wspania∏à rodzin´ i przyjació∏k´
• Êpiewam w koÊciele, mam przyjàç
Komuni´ Âwi´tà i przyjedzie do
mnie rodzina
Jak wyobra˝am sobie szcz´Êcie

Autor: Ewa Borowska

• mam ma∏o lekcji, gram w pi∏k´
no˝nà lub siatkówk´, mog´
graç w dwa
ognie, palimy
ognisko, je˝d˝´
na motorynce.
• w Êrod´ jeêdzimy na basen
a we wtorek jest
W-F
• mam du˝o dobrych przyjació∏,
chocia˝ czasami
mi dokuczajà,
mam kochajà-
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cych mnie rodziców ca∏à rodzin´.
• bawi´ si´ z kolegami
• nied∏ugo obchodz´ wspania∏e Êwi´to, Komuni´. Na razie mam du˝o kole˝anek, a mojej rodzinie wiedzie si´
dobrze.
• mam weso∏à klas´, mi∏ych nauczycieli i w niedziel´ przyjm´ Pierwszà Komuni´ Âwi´tà.
• przyjà∏em Pana Boga w sercu mym.
• lubi´ ∏àki i kwiaty, lubi´ si´
bawiç i p∏ywaç na ∏ódce.
• mam du˝o kole˝anek, du˝o
przyjació∏ek i mi∏à panià.
Mam du˝o zabawek i domek dla lalek.
• mam dwie siostry, mam fasolki.
• mam kochajàcà rodzin´
i moim zdaniem niczego mi
nie brakuje.
• gdy nie dostan´ z∏ej oceny
tylko dobrà, gdy id´ spaç.
• jest du˝o rzeczy na oko∏o
mnie, które mnie Êmieszà
i weselà. Od nich jestem
szcz´Êliwy i to mi si´ podoba.
• Nie jestem szcz´Êliwy!
Dom moich marzeƒ

Weso∏a
szko∏a
Z zeszytów szkolnych
• do rannego ch∏opca przyjecha∏o
pogotowie rabunkowe.
• Najwi´cej czasu chcia∏bym sp´dziç
z Bosse, poniewa˝: mamy podobne
zainteresowania, razem zbudowalibyÊmy na drzewie chatk´ indiaƒskà
i b´dziemy oglàdaç jak piskl´ta wykluwajà si´ z naszych jaj.
• Muzycy k∏adà nuty na pulpecie.
• N ga∏´zi siedzà z´by.
Humor sytuacyjny
N: Dlaczego narobi∏eÊ tyle b∏´dów
przy przepisywaniu tych zdaƒ?
U: Bo on mnie zagadywa∏, chocia˝ nic
nie mówi∏!
N: Które z narysowanych rzeczy sà
wspólnà w∏asnoÊcià?
U: ¸awka, trzepak, dziewczynka,...
N: U∏ó˝ zdanie z wyrazem „trzàÊç”.
U: Nie mo˝na trzàÊç kotem, bo mu
p´knie wàtroba.
N: Dlaczego nie mo˝na bezmyÊlnie
wycinaç drzew w lesie?
U: Bo mo˝na si´ przewróciç o wystajàce pieƒki.
U: Mamo, dzisiaj poprawiliÊmy ocen´
z klasówki z przyrody. Kolega powiedzia∏, ˝e do Wis∏y wpada bzdura,
przecie˝ to bruzda.
N: Jak rodzice zareagowali na uwag´
w dzienniczku, ˝e biegasz po korytarzu?
U: Tata mówi∏, abym biega∏ jeszcze
szybciej, ˝eby pani nie zobaczy∏a.
U: Czy pani pije mi´t´?
P: Tak
U: A ma pani zgag´?
N: ˚ujesz gum´?
U: Nie
N: To co masz w buzi?
U: Gum´

Stron´ zredagowa∏a Anna Dudek

N: Podaj cechy charakterystyczne
ssaka.
U: Futro, z´by, jaja,.....

STARA MI¸OSNA

Turniej Pi∏ki No˝nej
o Puchar Proboszcza Parafii Êw. Hieronima
w Starej Mi∏oÊnie
W sobot´ 22 maja na boisku przy naszym Gimnazjum nr 3 – odby∏ si´ Turniej pi∏ki no˝nej o Puchar Proboszcza
par. Êw. Hieronima dla ch∏opców klas
I-IV Szko∏y Podstawowej.
Do turnieju stan´∏o 4 dru˝yny – dwie
dru˝yny z parafii Êw. Hieronima – oraz
goÊcie z parafii w Halinowie i parafii
w Marysinie.
Turniej wygra∏a dru˝yna ch∏opców
z Halinowa pod opiekà Ks. Adama
Âcis∏owskiego.

Królem strzelców zosta∏ Piotr So∏tysiak.
Za najlepszego pi∏karza Turnieju
uznany zosta∏ Tomek Winiarski.
Serdeczne gratulacje dla zwyci´zców!

Sk∏adam Bóg zap∏aç zawodnikom, kibicom za doping, Dyrekcji Gimnazjum nr
3 za udost´pnienie boiska
oraz Panu Piotrowi Banaszkowi – nauczycielowi w-f i Ksi´dzu Jackowi Turkowi
za pomoc w sprawnym przebiegu Turnieju.
Szcz´Êç Bo˝e.
Ks. Stanis∏aw Popis

materace
producent
• spr´˝ynowe
• lateksowe
• piankowe

www.

.pl

Komfort snu

Weso∏a, ul. Nizinna 8
tel. 773 20 46
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B´d´ pomagaç samorzàdowcom
Z kandydatkà PiS do Parlamentu Europejskiego
Gra˝ynà Ignaczak Bandych rozmawia Magdalena J´drzejewska.

zresztà tak samo, jak dla bardzo wielu Polaków.
Wszyscy przecie˝ pami´tamy, jak wielkà rol´
odegra∏o chrzeÊcijaƒstwo w walce o niepodleg∏oÊç naszego paƒstwa. Nawet dziecko wie, ˝e
bez pomocy koÊcio∏a nie zachowalibyÊmy naszej
to˝samoÊci. Tego pominàç nie sposób. Nie sposób te˝ zapomnieç, ˝e to w∏aÊnie chrzeÊcijaƒstwo jest fundamentem ca∏ego porzàdku spo∏ecznego Europy od prawie dwóch tysi´cy lat.
Mówi∏ o tym wielokrotnie Jan Pawe∏ II wzywajàc
do pami´tania o wierze i tradycji naszego kontynentu.

Jest Pani kandydatkà partii Prawo i SprawiedliwoÊç do Parlamentu Europejskiego. Jaki
jest Pani program?
Gra˝yna Ignaczak Bandych: DziÊ najwa˝niejsza jest Konstytucja Europejska. JeÊli chodzi
o konstytucj´ UE to, tak jak moja partia, b´d´ ˝àdaç zapisania wartoÊci chrzeÊcijaƒskich w tym
dokumencie. Ta sprawa jest dla nas zasadnicza,

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

KARNETY I KORZYSTNE RABATY
☛ 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
OÂRODEK ÂWIADCZY RÓWNIE˚ US¸UGI W ZAKRESIE:

REHABILITACJI, MASA˚U, FIZYKOTERAPII
DLA OSÓB DOCHODZÑCYCH.

NOWA PROPOZYCJA
KRIOTERAPIA
I POLE
MAGNETYCZNE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Nasz adres:

Weso∏a – Stara Mi∏osna,
www.odnowa.nes.pl
ul. Diamentowa 759, ZADANIE 10, tel. 773-14-97

SKLEP ALKOHOLE I WINA ÂWIATA M&P
NAJWI¢KSZY WYBÓR WIN I ALKOHOLI W POLSCE Warszawa-Weso∏a

ZAMÓWIENIA NA WESELA
(ekstra ceny, mo˝liwoÊç zwrotu nadwy˝ki)
UPOMINKI, DEGUSTACJE, PROMOCJE
DOSTAWY NA IMPREZY
KOSZE PREZENTOWE
K A R T Y S TA ¸ E G O K L I E N TA
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Czynny:
poniedzia∏ek-piàtek

900-2200
sobota-niedziela

1000-2200

z

DOWÓZ DO KLIENTA

STARA MI¸OSNA
Trakt Brzeski 54c
tel./fax 773 38 62
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DOBRE, NAJNI˚SZE CENY NA CO DZIE¡

Ale odniesienie do Boga z konstytucji to nie
wszystko. Trzeba te˝ walczyç, aby Europejska
Konstytucja nie sta∏a si´ wa˝niejsza od konstytucji narodowych. Chcemy, aby tak jak dziÊ,
o prawach naszego narodu stanowi∏a polska
konstytucja uchwalana przez polski sejm. Nie
chcemy, aby wa˝niejszy by∏ dokument sporzàdzony w Brukseli.
A co z pieni´dzmi?
Najwa˝niejsze to walczyç o równe traktowanie
Polski. Musimy zadbaç o sprzyjajàcy rozwojowi
Polski unijny bud˝et na kolejne lata. Pieniàdze
z funduszy strukturalnych pomogà w realizowaniu
inwestycji drogowych, oczyszczalni Êcieków
i tworzeniu nowych miejsc pracy. Chc´ te˝ zabiegaç o zwi´kszenie pieni´dzy na wyrównywanie
szans edukacyjnych dla najm∏odszego pokolenia,
tak aby za pieniàdze z Brukseli nasze dzieci mog∏y
lepiej si´ przygotowaç do pracy zawodowej.
A jakie konkretne propozycje mo˝e z∏o˝yç Pani
wyborcom?
Znam styl pracy urz´dników z Brukseli. Wiem,
jakie obowiàzujà tam procedury. Dzi´ki temu b´d´ pomagaç samorzàdowcom w bardziej efektywnym pozyskiwaniu pieni´dzy z Unii. Znam te˝
dobrze administracj´ rzàdowà, i wiem gdzie nale˝y interweniowaç, gdy pojawiajà si´ k∏opoty.
Chcia∏abym, aby moje biuro oprócz normalnej
pomocy dla wszystkich wyborców, zajmowa∏o
si´ szczególnie pomocà na rzecz m∏odzie˝y. Chc´
poÊredniczyç w organizowaniu sta˝y zagranicznych, które uczà doÊwiadczenia i zaradnoÊci
w nowych trudniejszych warunkach. Warto tak˝e
podjàç starania w celu umo˝liwienia Polakom pracy w krajach UE bez okresów przejÊciowych.
Gra˝yna Ignaczak Bandych – 41 lat, kandydatka do parlamentu Europejskiego z listy
PiS. Zna dobrze administracj´. Pracujàc
w Urz´dzie Marsza∏kowskim naszego województwa nadzorowa∏a prac´ przedstawicielstwa Mazowsza w Brukseli. WczeÊniej w Ministerstwie Kultury jako dyrektor departamentu pilnowa∏a, aby publiczne pieniàdze by∏y wydawane celowo i rzetelnie. Jako wicekurator mazowiecki wprowadza∏a w ˝ycie reform´ szkolnictwa. Obecnie jest pracownikiem
naukowym. P∏ynnie mówi po francusku. M´˝atka, ma doros∏ego syna.
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ObjaÊnienia podano w kolejnoÊci innej
ni˝ w diagramie. Dla u∏atwienia podano
d∏ugoÊç s∏ów oraz ujawniono wszystkie
litery B wyst´pujàce w krzy˝ówce.
3-literowe:
– bieg spraw
– element ostroko∏u
– Farrow, ulubiona aktorka Woody Allena
– spó∏g∏oskowa wyspa na Adriatyku
4-literowe:
– mi´kki ser o ostrym smaku
– niebanalna pieÊƒ
– pojemnik na g∏osy
– stara si´ kojarzyç jak najlepiej
5-literowe:
– 1: 1
– archeolog brytyjski, odkrywca pa∏acu
w Knossos
– bez g∏´bszej treÊci
– do zje˝d˝ania na pazurki
– dok∏adnie nad naszymi g∏owami
– grecki bóg ∏agodnego wiatru po∏udniowo-zachodniego
– hinduski w´drowny asceta
– kuzynka tchórzofretki
– liczba biegów w rowerze bez przerzutki
– namierza pirata drogowego
– naprzeciw zenitu
– nie chcia∏ rozmawiaç z dziadem
– niejedna w parku
– pustynia ˝wirowa
– rower dla pani
– s∏odki owoc tropikalny
– s∏u˝y do çwiartowania
– Êwi´ty przedstawiany jako rycerz zabijajàcy smoka
– uliczny zator
– z piciem dla rowerzysty

6-literowe:
– C2H5OH
– do sprawdzania poziomu oleju silnikowego
– kolorowe ˝yczenia urodzinowe
– rasa psów myÊliwskich
– rowerowa pràdnica
– udaje z∏oto
– wyspecjalizowana agenda ONZ ds.
oÊwiaty, nauki i kultury
– wywodzi si´ ze starojapoƒskiej sztuki
samoobrony

SPONSOR KRZYèÓWKI:
ARTIS. Architektura krajobrazu,
Warszawa-Weso∏a, Stara Mi∏osna,
tel./fax 773 36 12, tel. 723 34 24,
0-501 60 96 87, 0-601 33 64 62,
www.artis.waw.pl, info@artis.waw.pl.

Jolka

7-literowe:
– „zalà˝ek” ciasta
–... g∏owy gdy sprawa goni spraw´
– beza lub eklerka
– ca∏y bia∏y
– chustka na szyi
– drastyczny sposób „uzdrawiania”
partii
– dziura w bud˝ecie
– króciutka chwilka
– najni˝szy urzàd w s∏u˝bie dyplomatycznej
– niepami´ç
– paj´czak, którego lepiej si´ wystrzegaç podczas letnich wycieczek
– pensja
– robiona na marginesie
– samouwielbienie
– specjalista od wszystkiego
– umiej´tnoÊç spojrzenia na Êwiat
oczyma drugiego cz∏owieka
– uroczysta klàtwa koÊcielna
– wisi w oknie
– wyg∏aszane podczas nabo˝eƒstwa
– zna si´ naprawd´
Litery z pól ponumerowanych utworzà rozwiàzanie krzy˝ówki.
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13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25

WÊród osób, które do 19 czerwca br. nadeÊlà na adres mailowy redakcji prawid∏owe rozwiàzanie krzy˝ówki zostanie rozlosowana nagroda ufundowana przez firm´
ARTIS. Architektura krajobrazu. Nagrodà tà b´dzie bezp∏atna porada architekta krajobrazu oraz pi´knie kwitnàca roÊlina na balkon lub do ogrodu.

Przychodnia Zdrowia

„POGODNA”
Stara Mi∏osna ul. Jana Paw∏a II 25

tel. 773-83-23
Nieodp∏atna, pe∏na opieka zdrowotna dla ubezpieczonych w NFZ
Na miejscu:

–
–
–
–

Lekarz rodzinny
Internista
Pediatra
Ginekolog

Ponadto:

– pe∏na diagnostyka
– opieka piel´gniarska

Rozwiàzanie
krzy˝ówki z nr 46

Ñ
˚
¢

Prawid∏owe rozwiàzanie
krzy˝ówki z nr 46 brzmia∏o:
„WIELKA MAJÓWKA”.
Nagrod´ (bezp∏atny udzia∏
w dwóch dowolnych zaj´ciach
studia fitness MAMBO)
wylosowali p. Diana i Krzysztof
Kad∏ubowscy.
Gratulujemy!

Ó
¸

¢

Przychodnia jest czynna w dni powszednie w godz. 8-18, w soboty 10-12

Gabinet Stomatologiczny
lek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko
Magdalena
Gaw´cka

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

tel.

773 14 30

LECZENIE DZIECI I DOROS¸YCH,
PROTETYKA, RTG Z¢BÓW
ul. Kryszta∏owa 6
05-077 Warszawa Weso∏a
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Listy do redakcji
Dzi´kuj´
Droga Redakcjo „WiadomoÊci Sàsiedzkich”!
Mieszkam w Starej Mi∏oÊnie zaledwie od trzech miesi´cy. A im d∏u˝ej tu mieszkam, tym bardziej mi si´ podoba. Czas p∏ynie tu nieco inaczej ni˝ w du˝ym mieÊcie i wi´ksze jest poczucie
wspólnoty. DziÊ po raz pierwszy dosta∏em wasze pismo. Chcia∏em pogratulowaç Wam Êwietnego pomys∏u i podzi´kowaç za jego realizacj´. Ka˝da, nawet niewielka, ludzka spo∏ecznoÊç potrzebuje takiego wspó∏nego forum; niestety w wielkim mieÊcie, gdzie ˝yje si´ anonimowo i gdzie
jest po prostu za du˝o ludzi, nikt ma na to czasu ani ochoty. Przeczyta∏em „WiadomoÊci Sàsiedzkie” i poczu∏em si´ jeszcze bardziej w domu.
Serdecznie pozdrawiam
Krzysztof Dorosz

OG∏OSZENIA DROBNE
◗ Do oddania ma∏a czarna kotka, tel. 773 37 33 (dom), 0600 425 105.
◗ Szybko! Solidnie! Tanio!: Podejm´ prace ogrodowe: Koszenie trawy,
obcinanie ga∏´zi, aran˝acja oczek wodnych, sadzenie krzewów,
kwiatów, itp. Tel: 0600 452 367.
◗ Angielski sam wchodzi do g∏owy! Lekcje indywidualne. Ju˝ 10 lat
w Starej Mi∏oÊnie. 45 z∏ za godz. lekcyjnà. Tel. 773-11-23, 0-601
37 97 35.
◗ Stara Mi∏osna- ∏adny, nowy segment do wynaj´cia, tanio! 502 29
28 24.
◗ Us∏ugi krawieckie, wszelkie poprawki. Tel. 505 121 393.
◗ Tipsy akrylowe, kolorowy akryl, manicure, pedicure. Tel. 505-173991 po 1800 73-13-58.
◗ Sprzedam Polonez Atu Plus, 1997 rok prod, 140 tys. km, I w∏aÊciciel, stan b. dobry – tel. 0505-158-469.
◗ Us∏ugi domowe – Pranie dywanów, tapicerki, wyk∏adzin – bezpy∏owe trzepanie. Czas schni´cia 2 godziny. tel. 783-28-37; kom. 606752-724.
◗ Pedagog i psycholog – porady, pomoc psychoterapeutyczna, tel.
0507 196-694, 773-83-63 wieczorem.
◗ Pomoc na telefon w razie awarii sieci komputerowych, równie˝ obs∏uga sieci komputerowych na bie˝àco. Wystawianie faktur za zlecenia. tel. 0504 181-792, 505 490-533, 773-83-63.
◗ 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.
◗ Wizytówki – najtaniej, z dostawà do klienta w ciàgu 24 godz. Szyldy, ulotki, strony internetowe. Tel.: 773 80 13, 509 288 549.
◗ Drodzy Rodzice! JeÊli szukacie „super cioci” – opiekunki, która odbiera∏aby Waszà pociech´ ze szko∏y, odrabia∏a z nià lekcje i opiekowa∏a si´ nià zadzwoƒcie do nas. My mamy takà bombowà cioci´
i chcemy si´ nià z Waszym dzieckiem podzieliç. Dwie siostry Ania
i Ewa, dla których ciocia Ma∏gosia jest jak prawdziwa ciocia (a mo˝e i lepsza). Wi´cej szczegó∏ów pod numerem telefonu 773-14-74.

Miejski OÊrodek Kultury w Weso∏ej
05-075 Warszawa Weso∏a, ul. Starzyƒskiego 21, tel. 773 61 88

LIST INTENCYJNY
Obchody Jubileuszu 20-lecia istnienia Miejskiego OÊrodka Kultury
w Warszawie – Weso∏ej to doskona∏a forma zaprezentowania dorobku
kulturalnego naszej placówki i ukazania roli, jakà pe∏ni ona w kszta∏towaniu wra˝liwoÊci artystycznej trzech pokoleƒ mieszkaƒców.
Jest to zarazem szansa stworzenia nowej jakoÊci animacji spo∏eczno-kulturalnej przystajàcej do potrzeb, wymogów i oczekiwaƒ wspó∏czesnego Polaka-Europejczyka.
Naszà ideà jest scalenie wspólnych dzia∏aƒ i wizji, wymiana poglàdów
i doÊwiadczeƒ oraz wzajemna pomoc w zakresie organizacji kultury.
˚ywimy nadziej´, i˝ wspomniana nowa jakoÊç zaowocuje w przysz∏oÊci powstaniem „Forum Kultury Regionu”. Uwa˝amy, ˝e nawiàzanie
Êcis∏ej wspó∏pracy z lokalnymi placówkami i oÊrodkami kultury, szko∏ami, fundacjami i stowarzyszeniami, czy wreszcie z lokalnym biznesem
i osobami prywatnymi, to sposób na efektywny mecenat dla kultury.
Paƒstwa udzia∏ w imprezie b´dzie dla nas sygna∏em, i˝ ta idea jest
s∏uszna, a inicjatywa powo∏ania forum promujàcego kultur´ regionalnà potrzebna.

◗ Bezwypadkowe, u˝ywane samochody z Niemiec, bardzo du˝a
oferta – wyjazdy, tel. 7957188.
◗ Sprzedam: Fiat126p el, przebieg
55tys, serwisowany, zadbany, rejestracja do 04.05, cena 3500z∏,
tel. 773 15 39.
◗ Student III roku politologii przygotuje do egzaminów wst´pnych
z historii i WOS-u, tel. 606 655
013.
◗ Oddam 4-tygodniowe kotki w dobre r´ce. Tel. 0-501 026 698.
◗ Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja,
zabiegi w domu tel.: 773-28-21,
0-506-032-318.
◗ Przyjm´ sprzàtanie, osoba solidna, czysta, z referencjami ze Starej
Mi∏osny tel.: 0-509-222-448.
◗ ROSJANKA – TANIO!- korepetycje,
Serdecznie zapraszamy i oczekujemy w siedzibie OÊrodka Kultury
konwersacje, t∏umaczenia (z dojazdem do ucznia) tel.: 773-54-53.
wraz z rodzinami w niedziel´ 30 maja 2004 r. od godz. 1530.
◗ Psycholog i pedagog prowadzi zaj´cia reedukacyjne z j´z. polskiego
Dariusz Falana
i matematyki – konsultacje, porady. tel.: 0601-097-058, 773-12Dyrektor
22 wieczorem.
Miejskiego OÊrodka Kultury W-wa Weso∏a
◗ J´z. niemiecki – t∏umaczenia zwyk∏e, przysi´g∏e, expresowe, tel.
773-28-70.
◗ M∏ode ma∏˝eƒstwo poszukuje mieszkania do wynaj´cia, tel. 773 11 80;
◗ Matka 2-letniej dziewczynki zaopiekuje si´ dzieckiem u siebie w do609 044 360; 609 206 076.
mu (istnieje mo˝liwoÊç dowiezienia dziecka do opiekunki) tel. 773◗ M∏ody, energiczny wykona tanio ró˝norodne us∏ugi remontowo-bu33-92.
dowlane: glazurnicze, hydrauliczne i elektryczne, g∏adzie szpachlo◗ Fachowa opieka nad dzieçmi w wieku szkolnym i przedszkolnym
we, tapetowanie, malowanie, panele pod∏ogowe, monta˝ futryn, nie(równie˝ w wakacje) tel. 0-502-725-944.
typowe zabudowy GK, zabudowy poddaszy GK, itp.; tel. 773 11 80;
609 044 360.
◗ Mieszkanie do wynaj´cia (pokój z kuchnià) urzàdzone na os. „Serek”
tel. 0-601-836-444.
◗ BEATA – fryzjer na telefon 0606 74 10 78.

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

Sklep piekarsko-cukierniczy

„PAKO”

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)

zaprasza po Êwie˝e pieczywo i ciasta domowe
Torty na zamówienie

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

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

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

PRYWATNE PRZEDSZKOLE

oezji 17

ul. P

tel. 773 25 90
0-505 115 773

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

AN
TENY
SPRZEDA˚, MONTA˚

SATELITARNE: obrotowe, stacjonarne
„CYFRA +”, „Polsat cyfrowy”
Zestawy cyfrowe bez abonamentu
Instalacja anten telewizyjnych
Naprawy RTV i SAT
„LEMAG” tel. 815 47 25, 0501 123 566

Warszawa, ul. Br. Czecha 29
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swetry,
jeans,
dodatki do domu

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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Szkolne warsztaty teatralne
13 maja 2004 roku odby∏y si´ coroczne
i ju˝ IX Szkolne Warsztaty Teatralne
w Szko∏ach Spo∏ecznych w Weso∏ej.
Wszystkie spektakle by∏y dopracowane w najdrobniejszych szczegó∏ach
je˝eli chodzi o wzgl´dy estetyczne (kostiumy, scenografia, oÊwietlenie) jak
i pod wzgl´dem aktorskim. Wi´kszoÊç
spektakli mia∏o swój plakat, bardzo

profesjonalny pod wzgl´dem informacyjnym jak i graficznym.
Najbardziej zdumiewajàca w tegorocznych spotkaniach by∏a publicznoÊç
a w∏aÊciwie najm∏odsza cz´Êç publicznoÊci – czyli klasa zero, która bardzo
˝ywo reagowa∏a na wszystko, co si´
dzieje na scenie, znakomicie rozumia∏a, co mówià do niej aktorzy i nawet
w∏àcza∏a si´ czynnie w spektakl próbujàc nawiàzaç komunikacj´ z aktorami
poszczególnych spektakli.
Nie przeszkodzi∏o to w ˝aden sposób
znakomicie przygotowanym i skupionym na roli aktorom, ale szalenie bawi∏o reszt´ publicznoÊci. By∏o naprawd´
fantastycznie i weso∏o.
Grand Prix Z¸OTY JE˚ otrzyma∏a
klasa VI, za spektakl „Teatrzyk Zielona G´Ê przedstawia”.
Musz´ przyznaç, ˝e klasa ta jest nieprawdopodobnie uzdolniona aktorsko
i czuje si´, ˝e scena teatralna to znakomite miejsce dla nich do zabawy jak
i przedstawiania swoich racji. BRAWO
Nagrody zespo∏owe
Nagrod´ za najlepsze przedstawienie
i najlepszà scenografi´ w klasach 04 otrzyma∏a klasa 2 za spektakl pt.
„K∏opoty doktora Dolittle” sztuki na

podstawie powieÊci Hugha Loftinga
Wyró˝nienie w tych samych kategoriach otrzyma∏a klasa 4 za „Randk´
w jasno” – tekst z repertuaru kabaretu
OTTO.
Nagrod´ za najlepsze przedstawienie
w klasach 5,6 i I, II Gimnazjum otrzyma∏a II Gimnazjum za „Nos” wg. Gogola.
Wyró˝nienie
otrzyma∏a klasa
I Gimnazjum za
spektakl
„M´czeƒstwa Piotra
O’Heya”.
Nagrod´
PublicznoÊci otrzyma∏a KL. V za
„Antka” – B. Prusa
Nagrod´ za najlepszy plakat w klasach 0-4 otrzyma∏a
klasa 2
Nagrod´ za najlepszy
plakat
w klasach 5,6 i I, II
Gimnazjum otrzyma∏y:
II kl. Gimnazjum za „Nos”
VI kl. Szko∏a Podstawowa za „Teatrzyk Zielona G´Ê przedstawia”
I kl. Gimnazjum za „M´czeƒstwo
Piotra O; Heya”
Wyró˝nienie w tej kategorii otrzyma∏a wyst´pujàca poza konkursem Grupa
francuska za „Le Petit Chapern Rouge”
Nagrody Indywidualne
Najlepszy kostium w klasach 04 otrzyma∏a w ca∏oÊci klasa 0
Wyró˝nienie:
Bazyliszek
–
Asia Litwin kl. 3
Smok – Marcin
Rytel kl. 3
Najlepszy kostium w klasach
5,6 i I, II Gimnazjum otrzyma∏a
w ca∏oÊci kl. II
Gimn.
Wy r ó ˝ n i e n i e :
klasa 6 w ca∏oÊci
Najlepsza rola
pierwszoplanowa
w klasach 0–4
Jagoda Dalecka
– kl. 4

Wyró˝nienie
GrzeÊ Borowski – kl. 1
Szymon Bliêniak – kl. 0
Najlepsze kreacje aktorskie roku
2004:
Piotr Paprota – kl. 6
Tamara Allina – kl. 6
Maria Soko∏owska – kl. 6
Hanna Ferenc – kl. I Gimn.
Pawe∏ ¸´czycki – kl. II Gimn.
Wyró˝nienia
Agnieszka Zieliƒska – kl. 6
Andrzej Mieczkowski – II gimn.
Ola Wolffgram – I gimn.
Kuba Pakulski – II gimn.
Ciekawostkà tegorocznych Spotkaƒ
Teatralnych by∏a OPERA „Don Giovanni” – A. Mozarta, a w∏aÊciwie jej
fragment, przygotowana przez II kl
gimnazjum Znakomicie zainscenizowane przedstawienie, fantastycznie zsynchronizowane z muzykà i wokalem
i w najdrobniejszych szczegó∏ach dopracowanà scenografia, kostiumem i grà
Êwiate∏ budujàcych atmosfer´. Brawo!
Ajka Tarasow
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Kondycj´ wcià˝ mam, bo cwicz´ pilnie

åwiczyç ka˝dy mo˝e troch´ kangoo,
a troch´ jog´...
No to jesteÊmy ju˝ w Europie (jako
przyk∏ad migracji wewn´trznej amobilnej). Ja myÊl´, ˝e tak dok∏adnie to weszliÊmy do Anglii, bo tegoroczny maj
jest deszczowy, mokry, wilgotny i zimny, a niebo od rana do wieczora typowo angielskie. Oprócz codziennych
rz´sistych opadów zalewajà nas te˝ potoki angielskich s∏ów. W domu coraz
starsze dziecko s∏ucha coraz g∏oÊniejszej muzyki (te˝ po angielsku i jeszcze
mówi, ˝e rozumie). Mnie te wrzaski
doprowadzajà do pasji, bo razem ze
Êcianami wpadam w rezonans.
W tych zimnych warunkach atmosferycznych byt jako taki zapewniajà nam
z rozp´du jeszcze goràce s∏owiaƒskie
serca i to sà nasze formy przetrwalnikowe na ci´˝kie czasy przejÊciowo-dostosowawcze. A ja Wam opowiem
o moim wielofunkcyjnym i wielopoziomowym sposobie na przetrwanie jesiennej wiosny tego roku.
Âmigam na çwiczenia do mojego
ulubionego studia fitness. Dzi´ki temu
i na co dzieƒ Êmigam coraz bardziej
dziarsko i energicznie. Ju˝ nie st´kam
tak donoÊnie jak kiedyÊ i nie dostaj´
zadyszki po wejÊciu na pi´tro (ostatnio
sapi´ tylko na widok pokoju dziecka
i panujàcego w nim chaosu absolutnie
doskona∏ego). Rozszerzy∏am zakres
swoich çwiczeƒ i... do cia∏a do∏o˝y∏am
(sic!) – ducha. Przez to popadam
w skrajnoÊci, bo albo szalej´ w rytm
g∏oÊnej muzyki dyskotekowej i intensywnie powi´kszam wilgotnoÊç powietrza w okolicy, albo...
dhyana – uspokaja uk∏ad nerwowy, wycisza i pomaga w regeneracji
organizmu, daje zdrowy dystans do rzeczywistoÊci, poczucie wewn´trznej stabilnoÊci i oparcia w sobie, uniezale˝nia od zewn´trznych zawirowaƒ ˝yciowych;
salamba-sarvangasana – wzmacnia
mi´Ênie pleców i rozluênia
spi´te pod wp∏ywem stresu
mi´Ênie karku, wycisza, usuwa napi´cie i chroniczne
zm´czenie, pog∏´bia oddech
i dotlenia mózg;
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savasana – wycisza uk∏ad nerwowy, mog´ sobie tego przypomnieç, bo po
usuwa migreny i chroniczne 40-stce pami´ç ju˝ nie ta. A propos
zm´czenie, pomaga skumu- obok mnie çwiczy Zuzia, która jest
lowaç energi´, uczy skupie- trzy razy m∏odsza ode mnie i w ten
nia, introspekcji, wzmacnia sposób nadrabia brak sali gimnastycznej (gdyby kryterium obejmowa∏o
ÊwiadomoÊç.
Na zaj´ciach jest cicho. Na poczàt- iloÊç sal gimnastycznych w najbli˝szej
ku nic nie mog∏am mówiç, a potem ju˝ okolicy, to z pewnoÊcià Stara Mi∏osna
nic nie mówi∏am, bo zaniemówi∏am. nie wesz∏aby do Unii).
Dostajemy prac´ domowà: spokój,
Mistrz pokazuje çwiczenie, mnie opada szcz´ka (bardzo wolno i cicho mi który uzyska∏yÊmy na çwiczeniach zaopada, bo dostosowuj´ si´ do nastro- braç do domu i nie w∏àczaç telewizora.
ju). Pierwsza moja myÊl: jego koÊci sà Wi´c zamiast s∏uchaç na dobranoc nagi´tkie albo ja mam falujàce za∏ama- chalnych i irytujàcych reklam oraz konie obrazu w okularach. A mo˝e fata lejnych swarów polityków w∏àczam cimrugana, bo to z dalekiego wschodu cho ulubionà p∏yt´, w salonie stawiam
te fiko∏ki albo zupe∏nie moje fatalne bukiet bzu...
K∏adàc si´ do ∏ó˝eczka powiedziazauroczenie? WÊród objawów lekkiej
paniki próbuj´ zmusiç moje koÊci do ∏am m´˝owi, ˝e chcia∏abym, ˝eby on
zamiany na chwil´ w modelin´, a mi´- te˝ czasami powygina∏ si´ jak nasz
Ênie chocia˝ na moment unicestwiç. mistrz, ale mà˝ odpowiedzia∏, ˝e
Tymczasem Mistrz krà˝y pomi´dzy u niego dawno ju˝ przewa˝y∏ pragmanami jak dobry cichy duszek i szeptem tyzm nad rycerskoÊcià i to, ˝e do tego
pomaga ka˝dej osiàgnàç apogeum dojrza∏ wymaga∏o nie lada wysi∏ku,
swoich mo˝liwoÊci. Kiedy ju˝ si´ sk∏a- wi´c chwilowo na tym poprzestanie.
dam nieco niesk∏adnie jeszcze prze- Poza tym woli nie zaczynaç, ˝eby nie
myka mi przez myÊl, ˝e pan jest feno- uÊwiadamiaç sobie przyt∏aczajàcej
-menem. Tymczasem pan mówi, ˝e rozleg∏oÊci zaniedbania w tej dziedziw tej pozycji nasze cia∏a relaksujà si´, nie i nie powi´kszaç odst´pu mi´dzy
˝ebyÊmy teraz wygodnie u∏o˝y∏y teorià a praktykà. M´˝czyêni to czasaw nich nasze dusze i ˝e b´dzie nam mi gadajà, jakby si´ z Marsa urwali.
wszystkim bardzo harmonijnie. Bo jo- Zupe∏nie nie wiem, co on chcia∏ przez
ga jest praktycznà filozofià stawiajàcà to powiedzieç, ale ja uwa˝am, ˝e joga
za cel zjednoczenie cia∏a, umys∏u i du- bardzo mi odpowiada. Przyjdêcie pocha. Potem ka˝e nam wyciàgnàç r´ce çwiczyç, Wam te˝ odpowie. I nagle
wysoko, wi´c wyciàgamy je do sufitu, uÊwiadomicie sobie, ˝e zamiast wiaprzebijamy go, osiàgamy pi´tro, dach domoÊci telewizyjnych wolelibyÊcie
a potem jesteÊmy w kosmosie i jest pos∏uchaç wieczornego rechotu ˝ab,
nam bardzo lekko. Pan ka˝e nam roz- kuku∏ki w lesie (a w naszym lesie kuluêniaç przy tym dziwne miejsca – ka!), klekotu bocianiego, pozdrowieƒ
szcz´ki albo oczy albo czo∏a (dobrze, ˝urawi w locie, Êwierszcza za komi˝e nie uszy, bo tego bym nie potrafi- nem...
∏a). A czasami robimy takie çwiczenia,
Wasza coraz bardziej uduchowiona
˝e Pan opatula nas mi´kkimi kocykaDziunia Pindzikowska
mi. To chyba wtedy, kiedy dusze
opuszczajà nasze
cia∏a, bo wiadoLicencja Ministerstwa
mo, ˝e cia∏o bez
Finansów nr 220
duszy jest ozi´b∏e.
Oferuje kompleksowà us∏ug´ ksi´gowo-podatkowà
Kiedy mój mà˝
Siedziba
Oddzia∏-Weso∏a
okry∏ mnie ostatul. Ks. Jana Sztuki 24 lokal 1
ul. Irysów 7, 05-077 Warszawa-Weso∏a
04-320 Warszawa
tel. (022) 773-31-31
nio
kocykiem?
tel. (022) 610-37-56 www.rada.net.pl
e-mail: biuro@rada.net.pl
Przyj´∏am, ˝e nie
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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

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

- PROTETYKA
- PROFILAKTYKA
- PERIODONTOLOGIA

TELEFON 0 691 031 747
STARA MI¸OSNA, UL. JANA PAW¸A II 15 F
WEJÂCIE OD ULICY DOLOMITOWEJ 14

Prywatna opieka nad dzieckiem

„Ulica Sezamkowa”
Zapewniamy komfortowe warunki.
Domowe posi∏ki.
Gry i zabawy edukacyjne.
Wprowadzenie do j´zyka angielskiego.
WyjÊcia na plac zabaw.
***
Posiadamy wieloletnie doÊwiadczenie
i przygotowanie pedagogiczne.
Serdecznie zapraszamy.

tel. 022 424 79 95, 0603 305 376
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Elite Buster
Mieszkaniec naszego Osiedla, p.
Krzysztof WiÊniewski, z zawodu ekonomista wpad∏ na niecodzienny pomys∏. Chcia∏ stworzyç w∏asnà, unikalnà
gr´ planszowà, w której nie gra∏oby si´
kostkà. Takà mo˝liwoÊç dawa∏a tradycyjna talia kart. I tak w roku 2003 powsta∏a gra ELITE BUSTER – Pogromca Elit. Jak mówi sam twórca gry,
nazw´ podsun´∏o samo ˝ycie. Poczàtkowo nawet gra nosi∏a podtytu∏ „korupcyjnej gry towarzyskiej”. By∏ o jednak nieco mylàcy (choç marketingowo
atrakcyjny) jako ˝e gra w odró˝nieniu
od korupcji by∏a jak najbardziej uczciwa i oparta na jasnych zasadach.
Bo Elite Buster to ciekawa, zupe∏nie
nowatorska gra losowo-strategiczna
a jednoczeÊnie gra planszowo-karciana. Nie u˝ywa si´ kostki, wi´c w wi´kszym stopniu o zwyci´stwie decyduje
spryt i taktyka, a nie Êlepy los.
W gr´ mo˝e graç od 3 do 6 osób. Jedna rozgrywka trwa ok. 2 godzin, ale
mo˝e si´ nieco wyd∏u˝yç, gdy jest wyrównany poziom graczy.

W zamierzeniu twórcy Elite Buster
nie ma promowaç plagi naszych czasów, jakà jest korupcja, a wr´cz przeciwnie oÊmiesza jà i pozwala odreago-

koƒczenia konkurenta. Choç to czasem mo˝e si´ zemÊciç na próbujàcych
takich metod…
Co tu du˝o mówiç, lepiej zagraç.
A okazja ku temu b´dzie na rodzinnym Zlocie Cyklistów 19 czerwca br.,
gdzie pan Krzysztof WiÊniewski zaprasza do udzia∏u w pokazowych rozgrywkach.
Wi´cej o grze mo˝na si´ dowiedzieç
na stronie www.elitebuster.com.pl. Gr´
mo˝na na Osielu nabyç w sklepie KACPER (przy ul. Jana Paw∏a II 15e)
Marcin J´drzejewski

waç stersy z nià
zwiàzane.
W tej grze nie
przekazuje
si´
wzajemnie kopert
pod sto∏em, lecz
podbija
stawk´
màdrze wyciàgni´tym asem (nie
z r´kawa, ale z talii). OczywiÊcie
mo˝na tworzyç te˝
doraêne kliki i koterie w celu wy-

Zapraszamy do sklepu

RYBNO–GARMA˚ERYJNEGO
Polecamy w szerokim asortymencie:
• przetwory rybne i ryby,
• wyroby garma˝eryjne,
• pó∏miski okolicznoÊciowe.
pon.–pt. 9.00–20.00, sob. 9.00–15.00
Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 106
tel. 773 22 27

GABINET KOSMETYCZNY
NISKIE
CENY

ANETA

Proponuje zabiegi oparte
na preparatach firmy
PROFESJONALNIE WYKONUJEMY:
Zabiegi na twarz:

WiadomoÊci Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
- pismo mieszkaƒców Starej Mi∏osny.

•
•
•
•

Gimnazjum

czyszczenie pleców,
Centrum
„POGODNA”
piling cia∏a,
na∏o˝enie samoopalacza,
depilacja woskowa.

Delikatesy

ul. PoÊwiaty
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Zabiegi na cia∏o:

ul. Hiacyntowa

Reklama: Dorota Mierzejewska – tel. 773-13-13

zabiegi regenerujàco-nawil˝ajàce i detoksykujàce,
eksfoliacja (z∏uszczanie) kwasami,
zabiegi regulujàce wydzielanie ∏oju oraz przeciwtràdzikowe,
zabiegi dla skóry z rozszerzonymi naczyniami krwionoÊnymi,
bezbolesne przek∏uwanie uszu pistoletem,
zabiegi przeciwzmarszczkowe i uj´drniajàce,
zabiegi z wykorzystaniem alg morskich,
Gabinet
Kosmetyczny
czyszczenie twarzy,
ANETA
masa˝ twarzy,
henna,
ul. Irysów
manicure.
ul. Jana Paw∏a II

Redaguje zespó∏: Izabela Antosiewicz (sekretarz redakcji),
Katarzyna G∏usek, Agnieszka Gruszczyƒska, Marcin J´drzejewski (redaktor
naczelny), Ma∏gorzata Krukowska, Marian Mahor, Dorota Mierzejewska
(reklama, tel. 773 13 13), Beata Niewiadomy, Anna Susicka, Dorota
Wroƒska, Izabella Zych.
Foto: autorzy.
Kontakt z redakcjà: tel.: 613 34 37, fax: 613 18 49,
e-mail: wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl
Adres do korespondencji: 04-506 Warszawa, ul. Minerska 1
Wydawca: NAJ-COMP. ISSN 1509-0833. Nak∏ad: 5.000 egz.,
Gazeta bezp∏atna! Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych.
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów i korekty j´zykowej.
Za informacje zawarte w reklamach Redakcja nie odpowiada.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ul. Pogodna
Sklep
mi´sny
„AS”

Os. Stara Mi∏osna ul. PoÊwiaty 18/1
tel. (022) 795 70 50, kom. 0502 50 86 56
Godziny pracy: wt.-pt. 10-19, sobota 9-15

STARA MI¸OSNA

Chc´ byç
w centrum
Twojego
˝ycia…
… powiedzia∏ Jezus do dzieci, które
w Parafii Êw. Hieronima po raz pierwszy, w czwartek 13 maja, przyj´∏y Go
do swojego serca. Nadchodzi∏ wieczór, w kaplicy zebra∏a si´ grupka
dzieci i ich rodziców, by kameralnie
prze˝yç Pierwszà Komuni´ Âwi´tà.
Nie by∏o fleszy, kamer, bia∏ych strojów, butów z obcasami, r´kawiczek
i nowych zegarków na r´kach – to
wszystko czeka∏o nas dopiero w niedziel´. Tego dnia by∏o Êwi´to dla naszych serc. Msz´ Âwi´tà uroczyÊcie
sprawowa∏ ksiàdz Stanis∏aw. W niedziel´ dzieci przysz∏y do koÊcio∏a w albach i w uroczysty sposób przyj´∏y komuni´. Nie zabrak∏o fotografa, kamerzysty i goÊci. MyÊl´, ˝e nie zabrak∏o
te˝ rodzinnych obiadów i góry prezentów. W niedziel´ by∏o ju˝ tak jak wsz´dzie. Tydzieƒ póêniej w parafii Serca
Jezusowego przyj´∏a swojà Pierwszà
Komuni´ Âwi´tà kolejna grupa naszych dzieci. Cieszymy si´, ˝e do∏àczyliÊcie do grona katolików w pe∏ni mogàcych uczestniczyç w sakramencie
Eucharystii.
Mama Micha∏a

Bo˝e Cia∏o
w Starej
Mi∏oÊnie
Sta∏o si´ ju˝ naszà tradycjà, ˝e Êwi´to Bo˝ego Cia∏a ∏àczy obie staromi∏oÊniaƒskie parafie. W tym roku zapraszamy na msz´ Êwi´tà o godzinie 1000
do kaplicy Êw. Hieronima skàd wyruszy procesja do czterech o∏tarzy ulicami: Rumiankowà, Jana Paw∏a II, Jeêdzieckà, GoÊciƒcem i Borkowskà do
koÊcio∏a Serca Jezusowego.
Wszystkich serdecznie zapraszamy.
Szcz´Êç Bo˝e.
Ksi´˝a pracujàcy
w Starej Mi∏oÊnie

25

STARA MI¸OSNA

Abrda, ebrde, ubrdu, ybrdy!

Najwi´ksze sukcesy Êwi´ci∏o „Rusz
g∏owà!”, które zaj´∏o pierwsze miejsce
w Mi´dzyszkolnym Przeglàdzie Ma∏ych
Form Teatralnych 2002, zdoby∏o g∏ównà
nagrod´ w Przeglàdzie Teatrzyków organizowanym przez Prywatne Gimnazjum

wane, bo zamiast odgrywania roli ksi´˝niczki czy królewicza muszà powtarzaç wielokrotnie „abrda, ebrde, ubrdu, ybrdy” lub
„Sasza sobie szosà
szed∏”. Ale nawet tak
skomplikowane (z poczàtku) çwiczenia noszà znamiona radosnej zabawy.
Przez te trzy lata
mia∏em okazj´ pracowaç z niezwykle
uzdolnionymi dzieçmi, które cz´sto zaskakiwa∏y mnie swymi
pomys∏ami, inwencjà
twórczà, ˝ywio∏owoÊcià. Dzi´ki nim powsta∏o kilka zas∏ugu- Scena fina∏owa „Machiny” – II Mi´dzyszkolny Przeglàd Ma∏ych Form Teatralnych – 14 czerwca 2003 r.
jàcych na uwag´
przedstawieƒ, o któim. Zofii i J´drzeja Moraczewskich,
rych chcia∏bym tu pokrótce wspomnieç.
Wszystko zacz´∏o si´ w paêdzierniku a tak˝e wywalczy∏o Srebrnego Ikara
2001 roku, kiedy odby∏o si´ pierwsze 2003 w Wojewódzkim Przeglàdzie „Melspotkanie kandydatów do pracy w kole pomena w Szkolnej ¸awce”.
Poza tym równie˝ inne przedstawieteatralnym. Poczàtkowo zajmowaliÊmy
si´ poprawà dykcji, çwiczeniem drob- nia mogà poszczyciç si´ sukcesami:
„Machina” – pierwsza nagroda na
nych scenek, koncentracjà uwagi, by dopiero po kilkunastu godzinach zaj´ç II Mi´dzyszkolnym Przeglàdzie Ma∏ych
przygotowawczych Form Teatralnych 2003
„Nasz te∏en” – wyró˝nienie specjalne
przejÊç do konkretnego przedstawie- na III Mi´dzyszkolnym Przeglàdzie
nia. A póêniej Ma∏ych Form Teatralnych 2004-05-24
wszystko bieg∏o co- „Akademia Umiej´tnoÊci” – wyró˝nieraz szybciej i szyb- nie w Wojewódzkim Przeglàdzie „Melciej, kolejne przed- pomena w Szkolnej ¸awce 2004”
To nie koniec d∏ugiej listy sukcesów kostawienia nabiera∏y
k o n k r e t n y c h ∏a teatralnego, bo nale˝a∏oby wspomnieç
W¸ASNE WYROBY GARMA˚ERYJNE kszta∏tów.
jeszcze o wr´cz owacyjnym przyj´ciu naszych przedstawieƒ przez publicznoÊç
Obecnie
ko∏o
Kopytka • Pierogi • NaleÊniki
pracuje nad siód- Gimnazjum nr 2 w Sulejówku, gdzie wyKotlety • Krokiety
mym spektaklem, st´powaliÊmy goÊcinnie ju˝ dwukrotnie
którego premier´ i mamy nadziej´ jeszcze nie raz wystàpiç.
Tatar • Kanapki • Surówki • Sa∏atki
przewidujemy na Do sukcesów mo˝na te˝ zaliczyç wyró˝zakoƒczenie roku nienia indywidualne, które otrzymali po•••
szkolnego,
czyli szczególni aktorzy na ró˝nych przeglàczerwiec 2004. Do dach: Veronika Skalski, Wojtek Tworek,
PIECZYSTE
tej pory przygoto- Asia Milewska, Ania Tratkiewicz, KaroliwaliÊmy nast´pujà- na Sarniewicz, Karolina Or∏owska, MarSchaby • Golonki • ˚eberka
tyna Nowosielska, Marcin Froelich, Olek
ce sztuki:
Jeremi Przybora S´czek, Ania Bojas.
Kurczak z ro˝na
MyÊl´, ˝e dobra passa b´dzie trwaç,
„Hamlet”
Jerzy
Rawski mimo, ˝e znowu cz´Êç uczniów opuÊci
•••
naszà szko∏´, by kontynuowaç nauk´
„Rusz g∏owà!”
Anna Âwirszczyƒ- w gimnazjum. No có˝, show must go on,
RYBY W¢DZONE
ska „Kiedy Ziemo- a ko∏o (teatralne) musi toczyç si´ dalej!
¸osoÊ • Sum • Pstràg
wit mia∏ siedem lat” Mam nadziej´, ˝e nied∏ugo b´d´ móg∏
Jerzy
Rawski dopisaç dalszy ciàg historii dzieci´cego
„Machina”, „Aka- zespo∏u teatralnego dzia∏ajàcego przy
STARA MI¸OSNA, ul. POGODNA 27
demia Umiej´tno- Szkole Podstawowej nr 3 w Warszawie –
tel. 0 501 788 491
Êci” (dwie wersje), Weso∏ej.
Filia Sklepu Beneka
Jerzy Rawski
„Nasz te∏en”

Zabawa w teatr w ˝yciu ka˝dego cz∏owieka zaczyna si´ bardzo wczeÊnie, kiedy jako dzieci próbujemy naÊladowaç czyjeÊ
zachowanie, sposób mówienia czy grymas twarzy. Wtedy jeszcze byç mo˝e nie
wiemy nic o teatrze, dowiemy si´ o nim za
kilka lub – w skrajnych przypadkach –
za kilkanaÊcie lat, a na razie nasze dzia∏ania sà zabawà dla Êmiechu.
Ko∏o teatralne jest nieco bardziej zorganizowanym, uporzàdkowanym miejscem, gdzie dzieci mogà systematycznie
rozwijaç swoje talenty, pomys∏owoÊç, nabywaç pewnoÊci siebie, doÊwiadczenia
w kontakcie z prawdziwà publicznoÊcià,
choç cel zaj´ç pozostaje bez zmian – dalej jest to zabawa g∏ównie dla Êmiechu.
Trzeci rok pracuj´ nad tworzeniem szkolnych przedstawieƒ wraz z uczniami klas 46 w Szkole Podstawowej nr 3 w Warszawie
Weso∏ej i mog´ stwierdziç z niezbità pewnoÊcià, ˝e najwi´kszym atutem tych zaj´ç sà
w∏aÊnie wspólna zabawa i Êmiech. OczywiÊcie przygotowanie spektaklu nie jest takie
proste, jakby si´ mog∏o zdawaç – to ci´˝ka
praca, wyczerpujàce próby, çwiczenia dykcji, ruchu scenicznego, mimiki, przygotowanie kostiumów itd., itd. Niekiedy dzieci
rozpoczynajàce prac´ w kole sà rozczaro-

POLECAMY
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BUDUJ DOM Z
05-077 Stara Mi∏osna
ul. Trakt Brzeski 75
tel. (022) 773 21 55
fax (022) 773 30 41
pn. – pt. 8.00 – 19.00
sob.
9.00 – 15.00

Warszawa
Powsin
ul.
Wa f l o w a
1
tel. (022) 651 65 58
pn. – pt. 9.00 – 18.00
sob.
9.00 – 15.00

najciekawsze PROJEKTY
najdogodniejsze KREDYTY
najtaƒsze MATERIA¸Y
Niedaleko jest DOMEKO
www.domeko.com.pl

domeko@poczta.wp.pl

27

STARA MI¸OSNA

BIURO PODRÓ˚Y
•SERWIS•
Oferuje:
• jako autoryzowany Agent imprezy
turystyczne TUI, Neckermann,
Scan Holiday, Ecco Holiday, Orbis,
Time Travel, Exim, Oasis
i innych touroperatorów
• obozy m∏odzie˝owe Almatur, Atas,
OK Tours, But
• bilety lotnicze
• ubezpieczenia podró˝y

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

Stara Mi∏osna (obok poczty)
ul. Jana Paw∏a II 23 lok. U1
tel./fax 773 83 42
www.bpserwis.com.pl
czynne: pon.-piàtek 1200–1900, sobota 930–1330

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

AUTORYZOWANA
STACJA OBS¸UGI

–
–
–
–

sprzeda˝ samochodów
naprawa gwarancyjna
naprawa pogwarancyjna
czeÊci

05-077 STARA MI¸OSNA k/ W-wy
Trakt Brzeski 88
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tel. 773 20 03
tel. 773 30 03
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