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Z prac Rady Dzielnicy
Szanowni Paƒstwo!
Obecna kadencja samorzàdu ma si´ ku
koƒcowi. Choç do wyborów zosta∏o jeszcze pi´ç miesi´cy, coraz liczniejsze grono
radnych, próbuje bardziej agresywnie zaistnieç przed swoimi wyborcami i wywalczyç sobie lepszà pozycj´ startowà
przed sprawdzianem wyborczym. Niestety, odbija si´ to na pracy Rady. Zamiast
twórczo pracowaç nad rozwiàzniami korzystnymi dla mieszkaƒców, radni coraz
wi´cej energii tracà na spory.
A szkoda, bo by∏ ju˝ taki czas, gdy
wszystkie strategiczne decyzje zapada∏y
praktycznie jednomyÊlnie i od razu widaç
by∏o efekty tego w postaci zwi´kszajàcego si´ bud˝etu inwestycyjnego, czy w rozwiàzywaniu kolejnych problemów.
Kwintesencjà tego stanu rzeczy by∏a sesja nadzwyczajna Rady Dzielnicy, zwo∏ana na wniosek radnych z Zielonej i Centrum. W jej wyniku zosta∏a podj´ta
uchwa∏a negatywnie opiniujàca projekt
zmian w strukturze okr´gów wyborczych
i postulujàca pozostawienie ich w formie
dotychczasowej. A skàd problem? Ano
stàd, ˝e osiedle Stara Mi∏osna roÊnie jak
grzyby po deszczu i w ciàgu ostatnich 4
lat zameldowa∏o si´ tu oko∏o 2 tys. mieszkaƒców. Aktualny stan mieszkaƒców
w poszczególnych osiedlach jest podstawà, aby zgodnie z ordynacjà wyborczà
wyliczyç iloÊç mandatów radnych przypadajàcych na poszczególne okr´gi. I to
niektórych zabola∏o. Bo w Starej Mi∏oÊnie mieszka ju˝ tyle osób, ˝e powinno jà
reprezentowaç 6 radnych, Centrum 5, zaÊ
Zielonà 4. Co wa˝niejsze, nie jest to kwestia czyjejkolwiek dobrej woli czy uznaniowoÊci. Ordynacja wyborcza wyjàtkowo jasno definiuje wszystkie poj´cia i zasady dotyczàce procedur wyborczych.
Ale co tam prawo, co tam zdrowy rozsàdek, co tam elementarna przyzwoitoÊç
wobec mieszkaƒców najwi´kszego osiedla
naszej dzielnicy. Rada przy 8 g∏osach
za, 5 przeciw i 1 wstrzymujàcym si´ przyj´∏a zaproponowanà uchwa∏´. Zwa˝ywszy
na to, ˝e przed g∏osowaniem pad∏ wniosek (odrzucony) o g∏osowanie imienne,
odnosz´ wra˝enie, ˝e niektórym bardziej
zale˝a∏o na mo˝liwoÊci wpisania sobie wyników tego g∏osowania w ulotk´ wyborczà
ni˝ na za∏atwieniu sprawy. Bo to nie Rada
Dzielnicy tylko Rada Warszawy b´dzie
decydowaç o kszta∏cie okr´gów wyborczych w Weso∏ej, a zgodnoÊç tej decyzji
z prawem nadzoruje wojewoda mazowiecki. A tam ju˝ nie subiektywna kalkulacja tylko przepisy prawa decydujà
o ostatecznych rozstrzygni´ciach. I tak zapewne ca∏a ta sprawa si´ skoƒczy.
A jak sk∏ócona Rada b´dzie pracowa∏a
dalej? Oka˝e si´ to ju˝ podczas kolejnej
sesji. A tam, poÊród informacji o przygo-
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Dy˝ury radnych...

towaniach do letniego wypoczynku dzieci
i m∏odzie˝y czy informacja o funkcjonowaniu organizacji spo∏ecznych czeka nas
punkt: korekta planu inwestycyjnego
na rok 2006.
W programie tej sesji b´dà te˝ mo˝e
mniej kontrowersyjne, ale za to dotyczàcy ˝ywotnych interesów Starej Mi∏osny
punkty dotyczàce informacji o stanie
prac nad uregulowaniem w∏asnoÊci OÂK
Cyraneczka oraz o stanie uregulowaƒ
w∏asnoÊciowych ulic. Sesja odb´dzie si´
w dniu 31 maja br. w sali Rady w budynku Urz´du Dzielnicy.
Na koniec informacja od której mo˝e
powinienem rozpoczàç. Na sesji marcowej
burmistrz Jacek Wojciechowicz z∏o˝y∏ rezygnacj´ z zajmowanego stanowiska. Jednak w czasie jej rozpatrywania na sesji
w dniu 27 kwietnia Rada, du˝à wi´kszoÊcià
g∏osów (4 za, 9 przeciw, 1 wstrzymujàcy)
tej rezygnacji nie przyj´∏a. Wobec takiego
wyniku g∏osowania, burmistrz Jacek Wojciechowicz zadeklarowa∏ pe∏nienie swojej
funkcji do koƒca kadencji.
Przewodniczàcy Rady Dzielnicy
Marcin J´drzejewski

Radni Dzielnicy Weso∏a pe∏nià dy˝ury w budynku Urz´du Dzielnicy przy ul. I-go Praskiego Pu∏ku 33 (tel. 022 773 60 85) w ka˝dy
poniedzia∏ek w godz. 1700-1800.
Radni ze Starej Mi∏osnej dy˝urujà tak˝e w lokalu
Stowarzyszenia Sàsiedzkiego w budynku OSP
Stara Mi∏osna przy ul. Trakt Brzeski 28 (wejÊcie
od ul. GoÊciniec) w ka˝dy wtorek w godz.
2000–2200. Kontakt mailowy z Przewodniczàcym
Rady: marcin@najcomp.com.pl

W razie po˝aru:
Ochotnicza Stra˝ Po˝arna w Starej Mi∏oÊnie
ul. Trakt Brzeski 28, tel. 022-77-33-978
Ochotnicza Stra˝ Po˝arna w Weso∏ej
ul. 1. Praskiego Pu∏ku 31, tel. 022-77-39-008

Biuro Poselskie Pos∏a
Jacka Wojciechowicza
Platforma Obywatelska
ul. Jana Paw∏a II 25
05-077 Warszawa-Weso∏a
tel. 22 773 94 94, kom. 0607 666 676
jacek.wojciechowicz@sejm.pl
Pracujemy w pon.-Êr. godz. 10-14, czw.-pt. 12-16.

Zapraszamy na stron´ Stowarzyszenia:

www.staramilosna.org.pl

Wp∏yne∏o
7.748,42 z∏otych
Szanowni Paƒstwo!
W imieniu Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna sk∏adam goràce
podzi´kowania Wszystkim Paƒstwu,
którzy dokonali wp∏at na nasz rachunek bankowy z tytu∏u odpisu 1% podatku dochodowego.
Obecnie w Polsce zarejestrowanych
jest ponad 79 tysi´cy organizacji po˝ytku publicznego. Tym bardziej jest nam
mi∏o, ˝e w takiej masie organizacji wybraliÊcie Paƒstwo nasze Stowarzyszenie
jako godne powierzenia swoich pieni´dzy. Zarzàd Stowarzyszenia Sàsiedzkiego pragnie zapewniç, ˝e wp∏acone
pieniàdze zostanà przeznaczone w ca∏oÊci zgodnie z intencjà wp∏acajàcych,
czyli na dzia∏alnoÊç po˝ytku publicznego.
Zgodnie z ustawà, dzia∏alnoÊcià po˝ytku publicznego jest dzia∏alnoÊç spo∏ecznie u˝yteczna, prowadzona przez
organizacj´ pozarzàdowà w sferze zadaƒ publicznych okreÊlonych w art. 4
ustawy, takich jak m. in.:
– pomoc spo∏eczna,

– dzia∏alnoÊç charytatywna,
– podtrzymywanie tradycji narodowej,
piel´gnowanie polskoÊci oraz rozwoju ÊwiadomoÊci narodowej, obywatelskiej i kulturowej
– ochrona i promocja zdrowia,
– dzia∏ania na rzecz osób niepe∏nosprawnych,
– dzia∏alnia wspomagajàce rozwój
wspólnot i spo∏ecznoÊci lokalnych;
– nauka, edukacja, oÊwiata i wychowanie,
– krajoznawstwo oraz wypoczynek
dzieci i m∏odzie˝y,
– kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
i tradycji,
– upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu,
– promocja i organizacja wolontariatu.
O szczegó∏ach naszych akcji wymienionych powy˝ej dziedzinach b´dà
Paƒstwo dowiadywaç si´ z tekstów zamieszczanych na ∏amach WiadomoÊci
Sàsiedzkich.
Krzysztof Kacprzak
Skarbnik
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Za∏atw spraw´ w Urz´dzie...
G∏oszenie wykonania robót budowlanych
Nie ka˝da budowa wymaga zgromadzenia
dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia
na budow´. Prawo budowlane wymienia
szczegó∏owà list´ robót budowlanych zwolnionych z obowiàzku uzyskania pozwolenia
na budow´, które mo˝na wykonaç w trybie
zg∏oszenia takiego zamiaru do w∏aÊciwego organu. W naszej Dzielnicy zg∏oszenia rozpatrywane sà przez Delegatur´ Biura Naczelnego
Architekta Miasta.
Do najbardziej popularnych robót nale˝y:
• budowa ogrodzeƒ od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeƒ o wysokoÊci powy˝ej 2,20 m,
• docieplanie budynków o wysokoÊci
do 12 m,
• budowa wolnostojàcych (nie dobudowywanych lub rozbudowywanych) parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan o powierzchni zabudowy do 25 m2
(maksymalnie 2 obiekty na ka˝de 500 m2
dzia∏ki),
• remonty istniejàcych budynków – z wyjàtkiem wpisanych do rejestru zabytków,
• wymiana pokrycia dachowego (bez zmiany
konstrukcji) – przy wymianie eternitu prace
nale˝y zleciç firmie posiadajàcej koncesj´
do usuwania azbestu, a firma zg∏asza prowadzenie takich prac w Paƒstwowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego,
• budowa indywidualnych przydomowych
oczyszczalni Êcieków o wydajnoÊci do 7,50
m3 na dob´, basenów i oczek wodnych
o powierzchni do 30 m2,
• wykonywanie przy∏àczy elektroenergetycznych, wodociàgowych, kanalizacyjnych,
gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych.
W przypadku tych ostatnich niezb´dne jest
opracowanie przez osob´ posiadajàcà odpowiednie uprawnienia budowlane:
• planu zagospodarowania dzia∏ki na mapie
do celów projektowych,
• opisu technicznego instalacji.
Dodatkowo w przypadku wykonywania instalacji zbiornikowych na gaz p∏ynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemnoÊci do 7 m3,
przeznaczonych do zasilania budynku mieszkalnego, niezb´dne jest sprawdzenie projektu
zagospodarowania dzia∏ki przez podmiot w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia przeciwpo˝arowego (np. przez rzeczoznawc´ ds. przeciwpo˝arowych).
Tak przygotowanà dokumentacj´ nale˝y
uzgodniç z w∏aÊcicielem sieci (wodnej, kanalizacyjnej, gazowej etc.). Zg∏oszenia budowy
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przy∏àcza inwestor mo˝e dokonaç w dwojaki
sposób:
• u w∏aÊciciela odpowiedniej sieci, za∏àczajàc
wymagane przez niego dokumenty,
• w urz´dzie (Delegatura BNAM).
Zg∏oszenie wykonania robót budowlanych
odbywa si´ poprzez z∏o˝enie w Wydziale Obs∏ugi Mieszkaƒców dla Dzielnicy Weso∏a odpowiedniego wniosku w raz z za∏àcznikami. Formularz zg∏oszenia dost´pny jest w punkcie informacyjnym Wydzia∏u Obs∏ugi Mieszkaƒców
dla Dzielnicy Weso∏a oraz na stronie internetowej Warszawy (menu eWOM Wydzia∏ Obs∏ugi
Mieszkaƒców/Poradnik Interesanta/Architektura/Administracja architektoniczno – budowlana). We wniosku nale˝y okreÊliç:
• obiekt, którego b´dà dotyczyç prace,
• rodzaj, zakres i sposób wykonania robót,
(np. budowa ogrodzenia dzia∏ki ew. nr 18
z obr´bu 02-05 od strony ul. Kiliƒskiego
wzd∏u˝ ca∏ej szerokoÊci dzia∏ki (25 m).
Ogrodzenie na podmurówce, z murowanymi s∏upami w odleg∏oÊci ok. 2,5 m od siebie i metalowymi prz´s∏ami. Maksymalna wysokoÊç ogrodzenia 2 m).
• numer i obr´b dzia∏ki ewidencyjnej,
• termin, w którym wnioskodawca zamierza
przystàpiç do wykonywania robót budowlanych – minimum 30 dni przed przystàpieniem do wykonywania robót.
Do wniosku nale˝y do∏àczyç oÊwiadczenie
o prawie do dysponowania nieruchomoÊcià
na cele budowlane oraz, w wymaganych przypadkach, projekty wykonane przez projektanta
posiadajàcego odpowiednie uprawnienia.
Op∏ata skarbowa za wniosek wynosi standardowo 5,00 z∏, zaÊ za za∏àczniki – 0,50 z∏ za ka˝dy. Op∏acie skarbowej nie podlegajà podania
dotyczàce budownictwa mieszkaniowego, poza op∏atà skarbowà za udzielenie pe∏nomocnictwa osobie dzia∏ajàcej w imieniu wnioskodawcy
– 15 z∏.
Zg∏oszenia nale˝y dokonaç co najmniej
na 30 dni przed terminem zamierzonego rozpocz´cia robót budowlanych, a do wykonywania tych robót mo˝na przystàpiç, je˝eli
w terminie 30 dni od dnia z∏o˝enia zg∏oszenia
w∏aÊciwy organ nie wniesie sprzeciwu i nie
póêniej, ni˝ w ciàgu 2 lat od zadeklarowanego
terminu rozpocz´cia robót.
Sprzeciw w∏aÊciwego organu, którym jest
Prezydent m. st. Warszawy, ma form´ decyzji i jest przez niego wnoszony, gdy zaistniejà okolicznoÊci wymienione w Prawie budowlanym. W takiej sytuacji stronie s∏u˝y
odwo∏anie do Wojewody, które mo˝e z∏o˝yç
w ciàgu 14 dni od dnia otrzymania decyzji

Wiaty bez
autobusu,
autobusy
bez wiat
Wzd∏u˝ nowozbudowanej ulicy
Jana Paw∏a II pojawi∏y si´ Êliczne,
nowe wiaty przystankowe. Kazali je
wybudowaç urz´dnicy z ZDM-u (Zarzàdu Dróg Miejskich) nie
przejmujàc si´ tym, ˝e ˝adnego autobusu tam nie ma. I jeszcze d∏ugo
nie b´dzie, bo z kolei niejaki ZTM
(Zarzàd Transportu Miejskiego)
przed wybudowaniem ca∏oÊci ulicy
o poprowadzeniu tamt´dy autobusu nawet nie zamierza rozmawiaç.
Czyli po ul. Jana Paw∏a II pierwszy
autobus pojedzie najwczeÊniej
za rok. Znajàc nasze realia po tym
czasie wiaty b´dà si´ ju˝ nadawa∏y
do renowacji. Tymczasem mieszkaƒcy b´dà jak dawniej korzystaç
z autobusów je˝d˝àcych Traktem
Brzeskim, gdzie przystanki sà ˝a∏oÊnie zaniedbane, a wielu wiat
po prostu nie ma. Ta du˝a ulica
znajduje si´ pod opiekà wymienionego ju˝ ZDM – u, ale wiaty ma
ponoç stawiaç równie˝ wymieniony- ZTM. Nic konkretnego jednak
si´ tam nie planuje. Wielkie brawa
dla obu Z-coÊ-M ów, za wybitne
osiàgni´cia w g∏upocie urz´dniczej
i wydawaniu pieni´dzy podatników
jak najdalej od realnych potrzeb.
Dorota Wroƒska

za poÊrednictwem Delegatury BNAM
w Dzielnicy Weso∏a.
W przypadku wàtpliwoÊci, czy dane roboty
budowlane podlegajà zg∏oszeniu lub uzyskaniu pozwolenia na budow´, warto zasi´gnàç
w tej sprawie informacji, wykonujàc telefon
do WOM dla Dzielnicy Weso∏a (tel. 022 77360-11). Na Paƒstwa pytania czekamy równie˝ pod adresem e-mailowym: wom@wesola.waw.pl.
Marta Wepa
Naczelnik Wydzia∏u Obs∏ugi Mieszkaƒców
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Bia∏o czerwona
2 maja ju˝ po raz drugi w OÊrodku
Kultury Weso∏a odby∏y si´ obchody
Âwi´ta Flagi. Tegorocznà uroczystoÊç
rozpoczà∏ Hejna∏ Warszawski zagrany
z balkonu oÊrodka. GoÊciem specjalnym by∏ Leszek Rodziewicz, za sprawà
którego mo˝emy obchodziç w Polsce
Âwi´to Flagi. Potem Zespó∏ „Polski
¸an” poprowadzi∏ wspania∏à zabaw´
dla przyby∏ych goÊci.
Punkt pierwszy to wspólny polonez.
Tancerze z zespo∏u zaprosili do taƒca
widowni´. Klub „+- czterdziestolatek” równie˝ nie pozosta∏ oboj´tny
taktom poloneza. Nast´pnie konkurs:
„Kuku∏eczka”. Na scen´ zaproszono 4
wykonawców. Wspania∏a kapela radoÊnie przygrywa∏a a ka˝dy z uczestników odÊpiewa∏ fragment znanej piosenki. Kto wygra∏? Zespó∏ ludowy nie
móg∏ si´ zdecydowaç i nagrody przyzna∏ wszystkim.
Kolejny punkt programu to recytacja
wiersza przez Eleonor´ Chachulskà
przy akompaniamencie pianina za którym zasiad∏a El˝bieta Jankowska. Jeszcze tylko rozstrzygni´cie konkursu plastycznego „bia∏o czerwona” i nast´pna wielka postaç tego dnia. Janusz Zakrzeƒski, który ju˝ nie po raz pierwszy
wystàpi∏ na imprezie organizowanej
przez OÊrodek Kultury w Weso∏ej.
Ca∏emu zdarzeniu towarzyszyli harcerze, którzy jeszcze do wieczora czuwali przy grilu i kie∏baskach na terenie
placówki. Przez ca∏y czas dzieci
pod okiem instruktorki plastyki Gra˝yny Bany wykleja∏y z gazet wielkiego or∏a. Wspó∏organizatorem tej imprezy

by∏a Ligia Krajewska, dyrektor Spo∏ecznej Szko∏y Podstawowej Nr 12 im.
Emanuela Bu∏haka.
Urszula Kowal - Gajewska
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Rodzinny Zlot Cyklistów
sobota 10 czerwca 2006 r.

To najwi´ksze zawody w oÊmioletniej historii naszej imprezy
– Mistrzostwa Mazowsza KROSS Family Cup Amatorów
w Kolarstwie Górskim 2006 oraz Rowerowe Mistrzostwa Weso∏ej.
W sobot´ 10 czerwca na terenie gimnazjum
w Starej Mi∏osnej przy ul. Klimatycznej 1 czekajà
nas emocje zwiàzane z rywalizacjà kolarzy. Ju˝
po raz 8 stanà na linii startu nie tylko zawodnicy
z naszego Osiedla, ale i wielu innych, którzy licznie przyb´dà, by wziàç udzia∏ w eliminacjach wojewódzkich mistrzostw MTB Family Cup 2006.

Puchar Weso∏ej
W tym roku doroÊli zawodnicy z naszej Dzielnicy
walczàc o zwyci´stwo w Family Cup b´dà równie˝
walczyç o puchar Weso∏ej. W tym celu w kategoriach paƒ (seniorek i weteranek) oraz panów (orlicy, seniorzy, weterani i weterani starsi) b´dzie wprowadzona dodatkowa klasyfikacja. Aby walczyç o pu-
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char Weso∏ej, wystarczy byç mieszkaƒcem naszej
Dzielnicy.

Nagrody
Tegoroczne nagrody to nie lada gratka. B´dà to
rowery (8 sztuk) ufundowane przez naszych
g∏ównych sponsorów: firmy Cross oraz Fuji. Istotà
zawodów Family Cup jest to, ˝e premiowane jest
uczestnictwo, a nie wy∏àcznie zwyci´stwo.
W zwiàzku z tym zwyci´zcy mogà liczyç na
puchary, wszyscy na dyplomy uczestnictwa,
a nagrody g∏ówne dostanà szcz´Êciarze – bowiem
b´dà one rozlosowane poÊród wszystkich startujàcych. ObecnoÊç uczestników na losowaniu nagród
jest obowiàzkowa. W przypadku nieobecnoÊci wylosowanej osoby, nagrod´ otrzymuje kolejna wylosowana osoba.

Darmowy serwis
rowerowy
Dla wszystkich rowerzystów oferujemy tradycyjnie darmowy serwis rowerowy, gdzie ju˝ b´dzie
mo˝na usunàç wszelkie usterki naszych „ukochanych rowerków”. W serwisie zap∏acimy tylko za cz´Êci u˝yte do naprawy. Wszelkie regulacje przerzutek,
hamulców, sterów itp. b´dà wykonywane za darmo.

Program imprez
towarzyszàcych
Nasz coroczny Zlot Cyklistów to tak˝e wielki osiedlowy festyn. W tym roku równie˝ nie zabraknie dodatkowych atrakcji. Dla najm∏odszych podczas
trwania zawodów b´dzie dost´pny specjalny ogró-
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dek, gdzie maluchy pod fachowà opiekà sp´dzà mi∏o czas. Poniewa˝ jego termin pokrywa si´ z
terminem Pikniku Weso∏a, nieco ograniczymy
wyst´py na estradzie.

Wpisowe
Za start pobierane b´dzie wpisowe w wysokoÊci 10 z∏ od dzieci i m∏odzie˝y do 19 roku ˝ycia
i 15 z∏ od doros∏ych. W ramach wpisowego ka˝dy
uczestnik b´dzie mia∏ wykupione ubezpieczenie
NW, a na mecie otrzyma posi∏ek regeneracyjny.

Zg∏oszenia
Zg∏oszeƒ b´dzie mo˝na dokonaç w biurze
zawodów, które b´dzie dzia∏a∏o w miejscu startu
(boisko przy Gimnazjum nr 119). Biuro b´dzie
czynne w piàtek 9 czerwca w godzinach 1930-2130
oraz w sobot´ 10 czewca w godzinach 800-1100.
Zach´camy wszystkich do zg∏aszania si´ w piàtek,
aby uniknàç kolejek i niepotrzebnych nerwów tu˝
przed startem.
Regulamin zawodów i wszystkie nowe informacje zamieszczamy na stronie Stowarzyszenia Sàsiedzkiego www.staramilosna.org.pl.
Mo˝na tam zapoznaç si´ z regulaminem zawodów i obejrzeç zdj´cia trasy wyÊcigu. Poni˝ej
publikujemy mapk´ trasy.

Szczegó∏owy plan startów i podzia∏ na kategorie wiekowe
Kobiety
Kategoria
Dzieci do 6 lat
A. Dzieci 7-10 lat
B. M∏odziczki 11-14 lat
C. Juniorki 15-19 lat
D. Seniorki 20-34 lat
E. Weteranki 35
i wi´cej lat

Roczniki
do 99
95-98
91-94
86-90
71-85
70
i wczeÊniejsze

Karencja

M´˝czyêni
Kategoria
Dzieci do 6 lat
A. Dzieci 7-10 lat
B. M∏odzicy 11-12 lat
C. M∏odzicy 13-14 lat
D. Juniorzy m∏odsi 15-16 lat
E. Juniorzy starsi 17-18 lat
F. Orlicy 19-23 lat
G. Seniorzy 24-34 lat
H. Weterani 35-45 lat
I. Weterani starsi 46
i wi´cej lat

Roczniki
do 99
95-98
93-94
91-92
89-90
87-88
82-86
81-71
70-60
59
i wczeÊniejsze

Karencja

D∏ugoÊç trasy
slalom
Bez karencji
2 km (1 p´tla/A)
1 rok karencji 4 km (2 p´tle/A)
2 lata karencji 6 km (2 p´tle/B)
5 lat karencji 9 km (3 p´tle/B)
5 lat karencji 6 km (2 p´tle/B)

Godzina STARTU
1010
900
1000
1045
1400
1400

D∏ugoÊç trasy
Godzina STARTU
slalom
1010
bez karencji
2 km (1 p´tla/A)
930
1 rok karencji 4 km (2 p´tle/A)
1000
1 rok karencji 6 km (2 p´tle/B)
1045
2 lata karencji 9 km (3 p´tle/B)
1130
2 lata karencji 9 km (3 p´tle/B)
1130
5 lat karencji 15 km (5 p´tli/B)
1215
5 lat karencji 15 km (5 p´tli/B)
1300
5 lat karencji 12 km (4 p´tle/B)
1400
5 lat karencji 9 km (3 p´tle/B)
1400

UWAGA!
Na zakoƒczenie serdeczna proÊba do mieszkaƒców naszego osiedla o powstrzymanie si´ od spacerów po trasie wyÊcigu w godzinach 830–1600. Trasa na czas zawodów b´dzie oznaczona specjalnymi
taÊmami, a tak˝e dozorowana przez s∏u˝by porzàdkowe.
Podczas zawodów b´dà mia∏y równie˝ miejsce
nieznaczne utrudnienia komunikacyjne. Od 830
do 1600 b´dzie wy∏àczony z ruchu odcinek Al. Jana Paw∏a II od skrzy˝owania z ul. Pogodna do skrzy˝owania z ul. Rumiankowà. Objazd tego odcinka ul.
Pogodnà i ul. Klimatycznà. Za utrudnienia przepraszamy.
Dariusz Lebiedê
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osiedlu wyprowadza psa po- na naszym osiedlu druga grupa mieszza swojà posesj´/mieszkanie kaƒców, którym jest wszystko jedno
i problem ma z g∏owy. A jak ja w jakim Êrodowisku ˝yjemy, to „podrzuwdepn´ – wtedy, to ju˝ mój problem. cacze Êmieci”. Sygnalizowa∏am problem
Notorycznie wywo∏ujemy z m´˝em w poprzednim numerze ilustrujàc to
otwartà wojn´ z takimi w∏aÊcicielami. zdj´ciem pojemników z „posegregowaCz´Êç z nich po prostu zmieni∏a trasy nymi odpadami”. Ci „porzàdni inaczej”
spaceru, co oczywiÊcie nie napawa nas wywo˝à sterty odpadów na koszt nas
dumà, bo nie zmienia faktu, ˝e ich pu- wszystkich – podatników, oszcz´dzapile „podsrywajà” innych. Cz´Êç nas jàc 7 z∏ za worek. Oni te˝ robià to
obra˝a. Ostatnio mój mà˝, który zwró- za przyzwoleniem nas wszystkich, bo kto
ci∏ uwag´ pewnej pani, ˝e w tym miej- z nas, choç raz, zwróci∏ takiemu uwag´?
scu to my stawiamy samochód i mo˝e
Pisz´ ten tekst, bo chc´ zaapelowaç
raczy∏aby wejÊç g∏´biej w las, skoro ju˝ do tej cz´Êci naszej spo∏ecznoÊci, której
podesz∏a tak niedaleko – dowiedzia∏ nie jest wszystko jedno. Zwracajcie
uwag´, pi´tnujcie. Mo˝e jak zrobi to
si´, ˝e jest chamem...
A co myÊleç o w∏aÊcicielach, którzy kilka, kilkanaÊcie osób, to jest szansa
wyprowadzajà psy tylko na parking na popraw´. Nas∏uchacie si´, oj nas∏uprzed blokiem (np. w centrum Pogod- chacie, ale w trosce o nasze wspólne
na)? I nie robià tego, bynajmniej, podwórko, warto.
pod os∏onà nocy, robià to na naszych
oczach i za naszym przyzwoleniem
Izabela Antosiewicz
– skoro odwracamy wzrok i nie komentujemy tego.
Choç nas dra˝ni.
Problem bezkarnoÊci, dotyczy nie
tylko „tych” w∏aÊci17 maja – Êroda
cieli psów. Jest
Koncert Sceny Kameralnej Filharmonii Narodowej
„BLASZANE CZY DREWNIANE”
- KWARTET SAKSOFONOWY
miejsce: OÊrodek Kultury „Weso∏a”, ul. Starzyƒskiego 21
godzina: 1800.

Brudna Mi∏osna
Tak sobie siedz´ i myÊl´... czy przelaç
na papier t´ ca∏à swojà frustracj´, która gniecie mnie od jakiegoÊ czasu, czy
odpuÊciç sobie? Skoro Paƒstwo macie
przed sobà ten tekst, znaczy to, ˝e jednak nie odpuÊci∏am.
Mieszkam na Osiedlu ju˝ ponad siedem lat, gdy si´ wprowadzi∏am jeszcze
s∏ysza∏am wiosnà ba˝anty, które czasami przechadza∏y si´ obok ogrodzenia,
a póênà jesienià przebiega∏ mi wieczorami drog´ nasz uliczny zajàc. Od tamtego czasu niezmienne pozosta∏y ptasie
trele na wiosn´ i sikorki w karmniku zimà. Reszta uleg∏a potwornej metamorfozie. Nie chodz´ ju˝ do lasu na prawdziwki, nie pozwalam dzieciom jeÊç obsikanych przez psy jagód.
Psy i ich w∏aÊciciele
Temat poruszany wielokrotnie, nie
tylko na naszych ∏amach. Od razu
na wst´pie zaznaczam, ˝e znam osobiÊcie osoby, których pupile za∏atwiajà
swoje potrzeby w g∏´bokich krzakach,
znam te˝ takie, które sprzàtajà po swoim psie. Niestety, wi´kszoÊç na tym

Propozycje OÊrodka
Kultury na maj

21 maja – niedziela
DZIECI¢CA STOLICA 2006
– przeglàd warszawskich domów kultury,
w tym równie˝ OÊrodka Kultury z Weso∏ej.
miejsce: Stare Miasto, Warszawa
godzina: 1000–1900.
26 maja – piàtek
Koncert z okazji Dnia Matki
miejsce: OÊrodek Kultury „Weso∏a”, ul. Starzyƒskiego 21
godzina: 1900.
4 czerwca – niedziela
Zapraszamy wszystkie dzieci na

Âwi´to Dnia Dziecka
OÊrodek Kultury WESO¸A przy ulicy Starzyƒskiego 21.
G∏ównà atrakcjà b´dzie przedstawienie
teatralne Studia Art. – Re z Krakowa
pt.: „MiÊ Puszatek i przyjaciele”,
oprócz tego Dmuchany Zamek i wiele,
wiele innych atrakcji dla najm∏odszych.
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Ruszy∏a Kampania
„Zachowaj Trzeêwy Umys∏” 2006
Dzielnica Weso∏a w∏àczy∏a si´ do udzia∏u w ogólnopolskiej kampanii „ Zachowaj Trzeêwy Umys∏”.
Kampania prowadzona jest pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz
Ministra Sportu. Jednym z najwa˝niejszych celów kampanii jest promowanie
zdrowego stylu ˝ycia i atrakcyjnych dla m∏odych ludzi zachowaƒ jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie u˝ywania alkoholu, narkotyków, stosowania przemocy. Kampania adresowana jest g∏ównie do dzieci pewne jej elementy przeznaczone sà dla rodziców. Do udzia∏u w kampanii w∏àczy∏y si´ trzy
Szko∏y: Szko∏a Podstawowa nr 171, 172 i 174.
Udzia∏ Dzielnicy Weso∏a w kampanii jest realizacjà jednego z celów Lokalnego Programu Profilaktyki Uzale˝nieƒ na rok 2006 przygotowanego dla Dzielnicy Weso∏a przez OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej.
Piotr Zieliƒski
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Weso∏a

Akcja KONTENERY
W dniach 8-22 maja 2006 roku Wydzia∏ Ochrony Ârodowiska dla Dzielnicy Weso∏a planuje w ramach zadania
Likwidacja dzikich wysypisk – podstawienie kontenerów KP ‘7 na terenie
Dzielnicy. Kontenery b´dà podstawione w nast´pujàcych terminach:
10 MAJA – 15 MAJA
CENTRUM
1. ul. Chodkiewicza róg Berenta
(za przedszkolem),
2. ul. G∏owackiego (pod lasem, za ul.
KoÊcielna),
3. ul. G∏owackiego róg I Praskiego Pu∏ku (vis a vis stacji PKP),
4. ul. G∏owackiego róg Chodkiewicza,
5. ul. Moniuszki (pod lasem, za ul. Sapiehy).
GRZYBOWA
1. ul. D∏uga (przy ul. Sosnowej),
2. ul. D∏uga (przy ul. Przejazdowej),
3. ul. D∏uga (przy ul. Mokrej).
PLAC WOJSKA POLSKIEGO
1. obok stacji trafo (przy sklepie obok
parkingu),
2. przy lesie obok gara˝y,
3. obok przedszkola (niedaleko bloku
nr 149),
4. obok szko∏y nr 174.
WOLA GRZYBOWSKA
1. ul. G∏owackiego róg ul, ˚ó∏kiewskiego,
2. ul. Armii Krajowej róg ul. Lipowej.

ZIELONA
1. ul. Piaskowa róg ul. Krasickiego,
2. ul. Polna (przy ul. Brata Alberta),
3. ul. Warszawska róg ul. Brata Alberta,
4. ul. Warszawska (przy bibliotece).
15 MAJA-22 MAJA
GROSZÓWKA
1. ul. Godebskiego,
2. ul. Narutowicza (pomi´dzy ul. Mickiewicza a ul. Asnyka),
3. ul. Narutowicza róg ul. S∏owackiego,
4. ul. S∏owackiego róg ul. Norwida.
STARA MI¸OSNA
1. ul. GoÊciniec (przy ul. Cieplarnianej),
2. ul. Jana Paw∏a II (mi´dzy kana∏em
Wawerskim a ul. Dworkowà),
3. ul. Graniczna róg ul. Borkowskiej,
4. ul. Leszczynowa,
5. ul. Mazowiecka (przy stacji LPG),
i5. ul. Mazowiecka 9 (przy ul. Nizinnej),
7. ul. Pogodna róg ul, Jana Paw∏a II,
8. ul. Rumiankowa róg ul. Macierzanki,
9. ul. Borkowska róg ul. GoÊciniec.
Akcja ma na celu pomoc mieszkaƒcom
w utrzymaniu czystoÊci w swoich domach,
na posesjach oraz zapobieganie sk∏adowania odpadów w tutejszych lasach.
Zach´camy do korzystania z naszej
akcji. JednoczeÊnie apelujemy o nie
sk∏adowanie Êmieci bytowych w miejscach przeznaczonych do zbierania
Êmieci segregowanych.
Gra˝yna Kalinowska

„Program integracji spo∏eczno-zawodowej d∏ugotrwale bezrobotnych
w dzielnicy Weso∏a”– projekt wspó∏finansowany ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego.

CELE EFS – Pomoc w rozwoju
zatrudnienia poprzez promowanie mo˝liwoÊci zatrudnienia, ducha przedsi´biorczoÊci, równych szans oraz inwestowania
w zasoby ludzkie.

SZANSA DLA OSÓB
D¸UGOTRWALE
BEZROBOTNYCH
W grudniu 2005 roku rozpocz´∏a si´ realizacja Programu integracji spo∏eczno-zawodowej d∏ugotrwale bezrobotnych w dzielnicy Weso∏a realizowanego przez OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej, ze Êrodków Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego. Program jest skierowany do osób
d∏ugotrwale bezrobotnych, zarejestrowanych w Urz´dzie
Pracy, powy˝ej 24 miesi´cy.
Celem projektu jest integracja spo∏eczna i zawodowa
uczestników programu poprzez kompleksowe dzia∏ania
podejmowane w formie zaj´ç grupowych i konsultacji indywidualnych. Osobom bioràcym udzia∏ w programie
zapewniamy mo˝liwoÊç odbycia 8-tygodniowego szkolenia wewn´trznego prowadzonego przez:
• doradc´ zawodowego – warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i konsultacje indywidualne,
• psychologa/trenera – trening umiej´tnoÊci psychospo∏ecznych, grup´ wsparcia oraz konsultacje indywidualne,
• informatyka – zaj´cia z podstaw obs∏ugi komputera
(Office, Windows),
• prawnika – zaj´cia z prawa pracy i konsultacje indywidualne.
Osoby koƒczàce szkolenie wewn´trzne mogà skorzystaç
ze szkoleƒ zawodowych, w wyborze których pomaga doradca zawodowy. Na wybór szkoleƒ zawodowych majà
wp∏yw osobiste preferencje, zainteresowania osób bezrobotnych, jak i potrzeby warszawskiego rynku pracy.
Szkolenia zawodowe sà prowadzone na terenie Warszawy, g∏ównie przez Zak∏ad Doskonalenia Zawodowego.
Dajà one mo˝liwoÊç nabycia nowych kwalifikacji zawodowych (w przypadku braku kwalifikacji lub ich zmiany), uzupe∏nienia, jeÊli dotychczasowe kwalifikacje nie
umo˝liwiajà uzyskania zatrudnienia.
Oferujemy, po zakoƒczeniu szkoleƒ, szeÊciomiesi´czne
przygotowanie zawodowe.
Udzia∏ we wszystkich szkoleniach jest bezp∏atny, poniewa˝ sà one finansowane ze Êrodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego.
Szkolenia wewn´trzne odbywajà si´ przy ul. 1. Praskiego Pu∏ku 21A, od poniedzia∏ku do czwartku w godzinach 1600–2000, w soboty 900– 1700. Szkolenia i przygotowanie zawodowe jest ustalane indywidualnie.
Do dnia 18 maja prowadzimy nabór do czwartej
grupy szkoleniowej, rozpoczynajàcej zaj´cia w dniu
1 czerwca br. IloÊç miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu decyduje m.in. kolejnoÊç zg∏oszeƒ.
Aby uzyskaç wi´cej informacji na temat projektu, prosimy kontaktowaç si´ z pracownikami socjalnymi OÊrodek
Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
i pracownikami Klubu Pracy OPS, ul. 1. Praskiego Pu∏ku 21A, tel. 022 773 44 12, lub kierownikiem projektu
Panem Mariuszem Paw∏owskim, tel. 0604800412.
Zapraszam
Marzenna Todorska – dyrektor OPS
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Lekcja historii w Szkole Podstawowej nr 173

Historia, patryiotyzm, god∏o, flaga, naród, j´zyk...!
∏y pani Katarzyna G∏usek-Wojciechowicz, zwracajàc si´ do zgromadzonych
uczniów, przypomnia∏a jak wa˝ny dla
ka˝dego narodu jest patriotyzm i kultywowanie j´zyka, jako jedne z g∏ównych
czynników tworzàcych naród i wi´ê narodowà.
W ramach dba∏oÊci o pi´kno j´zyka
polskiego komisja w sk∏adzie: A. Napiórkowska, K. Tomaszewska, L. Chmielewska podsumowa∏a trwajàcy od poczàtku
roku szkolnego 2005/2006 konkurs
na wzorowo prowadzony zeszyt. Pani
Dyrektor
wr´czy∏a
wyró˝nionym
uczniom pamiàtkowe dyplomy uznania
w myÊl maksymy: „In magnis et voluisse
sat est.”, „W wielkich sprawach wystarczy tylko chcieç (by osiàgnàç cel, nale˝y
przede wszystkim mieç wol´ jego osiàgni´cia)”.
Dyplomy otrzymali: D. Bogdalczyk, M. Kasprzak, O. Ros∏aniec, J.
Trzaska z klasy IVa; M. Konowrocki,

Z okazji 215 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Szkole Podstawowej
nr 173 odby∏ si´ uroczysty apel, którego organizatorkami by∏y A. Napiórkowska, K. Tomaszewska i E. Szambelan.
W czasie tej specyficznej lekcji historii przypomniano g∏ówne idee konstytucji oraz przybli˝ono wartoÊci, które
niesie obecnie dla narodu polskiego
konstytucja z 3 maja 1791 roku.
W trakcie uroczystoÊci Dyrektor Szko-

Zapraszamy na
kolejny koncert
DOROTA WASILEWSKA – absolwentka Paƒstwowej Szko∏y
Muzycznej II st. przy ul. Bednarskiej w Warszawie w klasie interpretacji
piosenki, po uzyskaniu dyplomu zwiàza∏a si´ z grupà muzycznà,
grajàcà muzyk´ gospel. Ju˝ wówczas rozpocz´∏a pisanie piosenek dla
zespo∏u.
Wi´kszoÊç z nich zosta∏a nagrana w Studio DEOrecordings w WiÊle
oraz w Hummingbird Studio w Nashville (USA), w czasie trasy
koncertowej po Stanach Zjednoczonych.
W mi´dzyczasie, w 1983 r. otrzyma∏a indywidualne wyró˝nienie
w Turnieju M∏odych Talentów.
W 1986 r. na Przeglàdzie Piosenki Aktorskiej we Wroc∏awiu wraz
z Wies∏awà Sós zdoby∏a II nagrod´ za utwór Taka gmina, dodatkowo
wyró˝nionà nagrodà ZAKR. Podczas tego samego przeglàdu
w roku 1989 otrzyma∏a wyró˝nienie.
Jedna z jej piosenek dotar∏a do pó∏fina∏u Mi´dzynarodowego Konkursu
na Piosenk´ zorganizowanego przez Billboard w Tulsa w 1991 r.
Jest wspó∏autorkà muzyki do spektaklu TVP pt. „Mi∏oÊç jest darem”
na motywach malarstwa H. Toulouse-Lautreca, w re˝. Jana
Sosiƒskiego. Recital piosenek skomponowanych przez nià do poezji
polskiego baroku „Gorej´ czy nie?”, zosta∏ sfilmowany przez PR II TVP
(re˝. Waldemar Stroƒski). Napisa∏a tak˝e muzyk´ do dwóch filmów
dokumentalnych Jana Sosiƒskiego: „Zabiç to ma∏o” oraz „˚adna mnie
nie chcia∏a”, jak równie˝ wielu mniejszych form. Jest aran˝erem
i kierownikiem muzycznym przedsi´wzi´cia Jerzego Menela – serii p∏yt
z polskimi wersjami piosenek Paolo Conte. W 2004 roku na p∏yciesk∏adance piosenek Contego wydanej przez MTJ ukaza∏o si´ wiele
utworów z tego w∏aÊnie przedsi´wzi´cia.

Mirella Gliwiƒska
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K. Wojciechowska z klasy IVb; K. Grala, A. Jezierska, E. Kulesza z klasy
IVd; K. Jarosz, K. Wiercioch, K. Niewiadomska, A. Wytrykowska, K. Kalinowska, M. Matczak z klasy Va; N.
Byczkowska z klasy Vb; O. Zieliƒska,
O. Grzejda, J. Gaw´cka, S. Hejduk
z klasy Vc; L. Hajkowicz, M. Nowaka,
K. Kuce∏ z klasy VIa; K. Kasprzak, M. Jaros, K. Kubalska, K. Ambroziewicz, J. Nowicka, A. Domaƒska,
J. Leszczyƒska, A. Gajewska z klasy
VIb; M. Suszczyƒska, K. Ciborska, M.
Batko, A. Kucharska, K. Kosewski, A.
Rupiƒska, E. Szab∏owska, K. Dàbrowska, E. D´bska z klasy VIc.
Gratulujàc wyró˝nionym Dyrektor
Szko∏y zwróci∏a uwag´ jak wa˝ne jest
dbanie o tradycje narodowe i j´zyk ojczysty oraz ˝yczy∏a dalszych sukcesów
w nauce.
A. Napiórkowska

Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
we wspó∏pracy z OÊrodkiem Kultury Weso∏a
oraz dyrekcjà Gimnazjum nr 119
i przy wsparciu Urz´du Dzielnicy Warszawa-Weso∏a
zapraszajà na

k o n c e r t

Doroty Wasilewskiej

WNIEBOG¸OSY
Wykonawcy:
Dorota Wasilewska –
muzyka, g∏os fortepian,
W∏odzimierz Tafel –
perkusja
S∏awomir Ratajczyk –
akoredeon
Ryba –
akustyczna gitara basowa

18 maja

(czwartek)
o godz. 1930

w sali widowiskowej Gimnazjum nr 119

przy ul. Klimatycznej 1
Warszawa-Weso∏a

wst´p wolny
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GimnazjaliÊci w Krakowie
Aby oddaç ho∏d Patronowi naszej szko∏y – Marsza∏kowi Józefowi Pi∏sudskiemu, uczniowie klas II i III Gimnazjum nr 119 wzi´li udzia∏ w Ogólnopolskim
Konkursie Wiedzy o ˝yciu i dzia∏alnoÊci I Marsza∏ka Polski. Laureaci, wraz
z Pocztem Sztandarowym naszego Gimnazjum, wyjechali na uroczystoÊci 71
rocznicy Êmierci J. Pi∏sudskiego, do Krakowa, na „III Ogólnopolski Zjazd Szkó∏
noszàcych imi´ Marsza∏ka Polski Józefa Pi∏sudskiego oraz Szkó∏ kultywujàcych
Ide´ Niepodleg∏oÊciowà i Paƒstwowà Józefa Pi∏sudskiego „Ide´ Legionowà”.
Poczty Sztandarowe szkó∏ noszàcych imi´ Marsza∏ka, odda∏y Mu ho∏d w krypcie Katedry Wawelskiej, nast´pnie przemaszerowa∏y ulicami Krakowa do Domu
Marsza∏ka J. Pi∏sudskiego na Oleandrach – w miejsce, gdzie w 1914 r. tworzy∏ I Kadrowà. Tam odby∏o si´ spotkanie z Legionistami oraz podsumowanie
konkursu i rozdanie nagród, w którym nasi uczniowie zostali wyró˝nieni. Nast´pnie wys∏uchaliÊmy ciekawego wyk∏adu o przewrocie majowym. Dla naszych
uczniów by∏a to lekcja patriotyzmu, która zrobi∏a na nich du˝e wra˝enie.
Dodatkowà atrakcjà naszego wyjazdu by∏o poznawanie najciekawszych zakàtków grodu Kraka. Mamy nadziej´, ˝e zapoczàtkowaliÊmy nowà tradycj´ naszej
szko∏y...
Nauczyciele Gimnazjum nr 119 – M. Wiesio∏ek i A. Malinowska

3 maja – co nam mówi ta data?
W bie˝àcym roku obchodzimy 215
rocznic´ Konstytucji 3 maja, która zosta∏a uchwalona w 1791 roku przez
Sejm Czteroletni pod nazwà Ustawy
Rzàdowej. By∏a to pierwsza w Europie, a druga w Êwiecie po konstytucji
Stanów Zjednoczonych, ustawa zasadnicza, która przyj´ta zosta∏a przez Sejm
Czteroletni zwany Wielkim. Decydujàcy wp∏yw na ostateczny tekst konstytucji mieli król Stanis∏aw August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Ko∏∏àtaj.
Tekst konstytucji otwiera∏y znamienne s∏owa: „Uznajàc, i˝ los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia Konstytucji Narodowej jedynie zawis∏, d∏ugim doÊwiadczeniem poznawszy Rzàdu naszego wady [...], wolni
od haƒbiàcej obcej przemocy nakazów,
ceniàc dro˝ej nad ˝ycie [...] niepodleg∏oÊç zewn´trznà i wolnoÊç wewn´trznà Narodu, którego los w nasze r´ce
jest powierzonym [...], niniejszà konstytucyj´ uchwalamy”.
Konstytucja znosi∏a podzia∏ na Koron´ i Litw´ oraz wolnà elekcj´, przyznawa∏a dziedzictwo tronu elektorowi
saskiemu i jego potomkom. W∏adz´
ustawodawczà mia∏ sprawowaç sejm
i senat, g∏osujàcy wi´kszoÊcià i wybierany na dwuletnie kadencje, któremu
zapewniono pe∏ni´ w∏adzy ustawodawczej, prawo stanowienia bud˝etu i podatków, daleko idàcà kontrol´ rzàdu.

Co 25 lat zamierzano zwo∏ywaç sejm
konstytucyjny uprawniony do zmiany
ustroju. W∏adzà wykonawczà stawa∏a
si´ Stra˝ Praw z królem jako przewodniczàcym na czele, wspólna dla Polski
i Litwy, której podporzàdkowano
wszystkie urz´dy, wspólne wojsko i
skarb. OdpowiedzialnoÊç za naruszenie prawa przeniesiono z króla na ministrów usuwalnych przez sejm którzy
mieli odpowiadaç za naruszenie prawa
przed sàdem sejmowym, a za kierunek
polityki rzàdu przed królem i sejmem.
Paƒstwo przyrzeka∏o „opiek´ prawa
i rzàdu” ch∏opom, a tak˝e potwierdza∏o przywileje ˚ydów. Konstytucja 3
maja stanowi∏a dzie∏o polskiej myÊli
politycznej i odpowiada∏a potrzebom
chwili. Odrzuci∏a z dawnych zasad
ustrojowych to, co wobec zagro˝enia
z zewnàtrz sta∏o si´ wyraênie szkodliwe, jak wolna elekcja i liberum veto,
a obywatelskie prawa polityczne rozszerza∏a na mieszczan. Stworzy∏a podstawy nowoczesnej monarchii konstytucyjnej z parlamentem i sprawnym
rzàdem. W zamierzeniu cz´Êci jej twórców stanowi∏a punkt wyjÊcia do dalszych przemian ekonomiczno-spo∏ecznych i politycznych. By∏a dowodem, ˝e
Rzeczpospolita ma w sobie dosyç si∏
do przezwyci´˝enia kryzysu.
A. Napiórkowska.
Nauczyciel historii

Jednomandatowe
okr´gi wyborcze
Szanowni Paƒstwo,
Ruszamy w celu realizacji pierwszego postulatu Ruchu Normalne Paƒstwo – wprowadzenia JOW w wyborach samorzàdowych.
Z radoÊcià informujemy, ˝e 12 maja, Obywatelski Komitet Inicjatywy
Ustawodawczej zosta∏ zarejestrowany
przez Marsza∏ka Sejmu. Jako Ruch
jesteÊmy cz´Êcià wi´kszej koalicji
na rzecz JOW w samorzàdach.
Tym samym rozpoczynamy oficjalnà
kampani´ na rzecz okr´gów jednomandatowych w wyborach samorzàdowych i ZBIERANIE PODPISÓW.
Formularz do zbierania podpisów
jest na stronie:
www.jednomandatowe.org.
Wybierajmy radnych do samorzàdów tak jak najwi´ksze narody! G∏osujmy na ludzi z naszego sàsiedztwa,
a nie na anonimowe listy.
Namawiajcie znajomych i rodzin´
do w∏àczenia si´ do akcji zbierania
podpisów.
Ordynacja wyborcza jest podstawà
ka˝dej demokracji. Polskà ordynacj´
wyborczà rozumiejà tylko nieliczni. My
chcemy mieç prostà, czyli zrozumia∏a
dla obywateli, ordynacj´ wyborczà.
JeÊli ka˝dy z nas zbierze po 30 podpisów, to Ruch Normalne Paƒstwo
zapewni przesz∏o 50% z wymaganych 100 000 podpisów, które Komitet MUSI zebraç.
W∏àcz si´ w naszà inicjatyw´ i pomó˝ nam zbieraç podpisy!!! To jest
sprawa nas wszystkich!!!
Zbierz jak najwi´cej podpisów
i przeÊlij je na adres:

Obywatelski Komitet
Inicjatywy Ustawodawczej
Marta Jackowska
– Sekretarz Inicjatywy
00-031 Warszawa,
ul. Szpitalna 5/5 pok. 14
Kontakt telefoniczny:
022 828 91 28 wew. 126,
502 733 753
Adres e-mail:
jednomandatowe@poczta.onet.pl
Ruch Normalne Paƒstwo
www.normalne.pl
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Witajcie
wÊród
nas

Igor Makowiecki
urodzony 19 grudnia 2005 r.
Waga: 3440 g.
Wzrost: 53 cm

Julia Krupa
urodzi∏a si´ 9 grudnia 2004 r.
Waga: 2690 g.
Wzrost: 50 cm
Siostra bliêniaczka Oliweczki

Oliwia Krupa
urodzi∏a si´ 9 grudnia 2004 r.
Waga: 2830 g.
Wzrost: 50 cm
Siostra bliêniaczka Juleczki

Oto kolejni
nasi najm∏odsi sàsiedzi. Ich
rodzicom,
a tak˝e rodzicom wszystkich
innych weso∏owskich maluchów, ˝yczymy wiele radoÊci.
A wy, drogie maleƒstwa, serdecznie witajcie wÊród
nas! RoÊnijcie zdrowo i bàdêcie radoÊcià dla swoich
rodziców. Mieszkacie w malowniczo po∏o˝onej
dzielnicy, wokó∏ sà pi´kne lasy i czeka na was spore
grono nieco tylko starszych kolegów i kole˝anek.

Oliwia Kulawik
urodzi∏a si 19 lutego 2006 r.
Waga: 3350 g.
Wzrost: 54 cm

Warszawa Weso∏a
ul. Trakt Brzeski 52 B
tel. 022 773 39 50
pn.-pt. 10.00-18.30
sob.-ndz. 10.00-14.00

ww

w.d
es

Ka˝dy maluch, którego zdj´cie publikujemy, otrzymuje
drobny upominek od naszego sponsora – sklepu Baby
Boom. Upominki sà do odbioru w sklepie. Nie
posiadajàcym portretu nowourodzonego maleƒstwa
nasz kolejny sponsor, firma Foto OSKAR, takie zdj´cie
wykona za darmo! Zdj´cie uka˝e si´ w naszej rubryce,
a rodzice otrzymajà odbitk´ 10x15 cm. Wykonane
w∏asnor´cznie zdj´cia mo˝na zostawiç w sklepie Baby
Boom ul. Jana Paw∏a (róg Diamentowej). Wersj´
elektronicznà mo˝na przes∏aç na adres: wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl (zdj´cie musi byç zeskanowane na wymiar 4x5 cm i rozdzielczoÊç 300 dpi). Zg∏oszenia do najbli˝szego numeru przyjmujemy do
10 czerwca 2006 r.
Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych
mieszkaƒców Weso∏ej. Zrobicie pi´knà pamiàtk´
swojemu dziecku!

Profesjonalne Studio Fotograficzne
www.fotooskar.com.pl

➥ Zdj´cia cyfrowe
➥ Zdj´cia do
dokumentów w 5 min.

e n .c o m .pl

➥ Mo˝liwoÊç przes∏ania
zdj´ç przez e-mail:
kontakt@fotooskar.com.pl
➥ Wykonujemy

zdj´cia komunijne
pozowane (w studio)
Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 15
tel. 022 773 17 14
a
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Kàcik bibliofila
Ryszard Legutko
– Raj przywrócony
Na
ostatniej
stronie ksià˝ki
przeczytamy:
„Raj przywrócony – politycznie
niepoprawne eseje o liberalizmie,
feminizmie, homoseksualistach,
demokracji, prawach cz∏owieka, celibacie, wojnie cywilizacji, intelektualistach…”
Na czym polega ta niepoprawnoÊç
polityczna? Có˝ ma nam do przekazania autor, Ryszard Legutko, profesor
filozofii, wyk∏adowca Uniwersytetu Jagielloƒskiego i Wy˝szej Szko∏y Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera.
TrafnoÊç i logika sformu∏owaƒ, niezwykle wnikliwa obserwacja ró˝nych
grup ludzi, sytuacji i zjawisk spo∏ecznych
– nie sposób przeceniç i pominàç takà
pozycj´. A mo˝e powinna ona pos∏u˝yç
jako lektura obowiàzkowa niektórym
politykom i osobom ˝ycia publicznego?
Iza Zych

Lit. pi´kna dla doros∏ych:
1. Wilson S. M. – Rejs Szarego Wilka
2. Preston D. J. – Taniec Êmierci
3. Kava A. – Z∏o konieczne
4. Lipska E. – Drzazga (poezja polska)
5. Witkowski M. S. – Lubiewo
6. Buck P. S. – ¸askawa ziemia (1-szy
tom trylogii o Chinach)

Lit. popularnonaukowa:
1. Red. Olczak A. – Leksykon zarzàdzania (Encyklopedia)
2. Beer U. – Rozwód cierpieniem dla
wszystkich: oblicza samotnoÊci
3. Cordingly D. – ˚ycie i zwyczaje piratów
4. Barnard A. – Antropologia: zarys teorii i historii
5. Red. Duczyƒska-Surmacz R. – Dania prosto z patelni
Iza Zych

Lit. dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. GoÊcinny R.
– Asterix: Kiedy
niebo spada nam
na g∏ow´
2. Bourgeois P.
– Franklin gra
B´dàca ostatnio na „rosnàcej fali” dru˝yna Orlików r. 95
w pi∏k´ no˝nà
poszukuje
pilnie bramkarza.
3. Morgenstern S.
– Ernest i tajemDru˝yna ma obecnie tylko jednego zawodnika na tej ponicze listy
zycji. To niezwykle niekomfortowa sytuacja dla dru˝yny, tak
4.
Fields
N. ze wzgl´dów szkoleniowych (brak rywalizacji), jak i wyst´– Niech ˝yje dys- pów w lidze (kontuzje, choroby itp).
leksja
Dwóch równorz´dnych bramkarzy – to sytuacja wymarzo5.
Fields
N. na w dru˝ynie.
– Ciao, bambiPozwoli∏oby to na zdrowà rywalizacj´ i rozwój bramkarskiena (Seria nie dla go kunsztu u obu, a jednoczeÊnie dawa∏ im pewnoÊç regularMamy…)
nego wyst´powania w pierwszym sk∏adzie.
Zapraszamy wszystkich ch´tnych z Weso∏ej i okolic: Sulejówka,
Halinowa, Okuniewa, Rembertowa, Mi´dzylesia,
Zapramy na koncert
Anina, RadoÊci... do wzi´cia udzia∏u we wspania∏ej pi∏karSceny Kameralnej Filharmonii Narodowej
skiej przygodzie naszych Orlików (liga, turnieje, obozy
w OÊrodku Kultury WESO¸A
sportowe, itp).
Ch∏opców z rocznika 1995 lub m∏odszych, majàcych predyspozycje
bramkarskie, a tak˝e ch´ç grania na tej nie∏a7 czerwca
twej pozycji – prosimy o kontakt z trenerem Orlików KS
Na jedwabnym szlaku. Co opowie nam gadu∏ka? WESO¸A, panem Andrzejem Dêwiga∏à, tel. 0-503 983 358
lub z kierownikiem dru˝yny panem Waldemarem MastalMuzycy Filharmonii Narodowej oraz dyrekcja
skim, tel. 501203553.
i pracownicy OÊrodka Kultury WESO¸A
Marian Mahor

Orliki KS Weso∏a
poszukujà bramkarza

serdecznie zapraszajà.
Wst´p wolny.

SPECJALISTYCZNY GABINET

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

Lek. stom. Wojciech Bzd´ga
specjalista protetyki stomatologicznej,
chirurg stomatolog

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

PROFILAKTYKA
LECZENIE ZACHOWAWCZE
LECZENIE DZIECI

LASEROTERAPIA
PROTEZY, NAPRAWA
PROTETYKA: KORONY, MOSTY

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

Podzi´kowanie za akcj´
„Pomó˝my Ratowaç KoÊció∏”
Dzi´kujemy za udzia∏ w akcji przeprowadzonej
w Szkole Podstawowej nr 173, której celem by∏o
zebranie pieni´dzy na odbudow´ spalonego koÊcio∏a.
• Kiermasz Szkolny „Wielkanoc 2006” – zebrano 2390
z∏otych.
• Ksià˝eczki „Zimowe opowiastki” – zebrano 475
z∏otych.
• Prace konkursowe „Palmy wielkanocne, kartki
Êwiàteczne i kwiaty” – zebrano 660 z∏otych.
¸àcznie zebrano 3525 z∏otych.
Organizatorzy
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1700 kilometrów na w∏asnych nogach
Kolejna – po mistrzostwach Starej Mi∏osny w maratonie – impreza biegowa rozgrywana na naszym osiedlu sta∏a si´ faktem. Weso∏a Stówa – bo o niej mowa
– zosta∏a rozegrana w s∏onecznà sobot´ 13 maja. I od razu podbi∏a serca jej
uczestników. Ale po kolei.
Formu∏a Weso∏ej Stówy dojrzewa∏a
jak dobry szwajcarski ser. Po kilku
zmianach koncepcji w koƒcu podj´liÊmy decyzj´ – bieg sztafetowy na dystansiw 100 kilometrów. W ka˝dej sztafecie – 4 zawodników. Aby u∏atwiç sobie prac´ – p´tle po 5 kilometrów.
Og∏osiliÊmy to wszystko Êwiatu i zacz´liÊmy przygotowania.
13 maja ok. 7 rano na placu przy plebanii drewnianego koÊcio∏a zjawi∏ si´
kapitan pierwszej dru˝yny. Po nim kolejni. Punktualnie o godzinie 800 pad∏a
komenda START i na tras´ Weso∏ej
Stówy ruszy∏o 16 zawodników reprezentujàcych 16 dru˝yn oraz jeden Êmia∏ek, który postanowi∏ ca∏à tras´ pokonaç samodzielnie!
Zacz´∏y si´ wielkie emocje. Pierwszy
dramat nastàpi∏ po oko∏o pó∏torej godzinie biegu, kiedy to biegnàcy
na czwartej zmianie zawodnik prowadzàcej wtedy Brygady Kryzys pomyli∏
drog´ i zamiast 5 kilometrów przebieg∏

na podium. Nic bardziej mylnego! Za˝arta walka trwa∏a tak˝e o dalsze pozycje, ba – o ka˝dà sekund´! Bodaj najbardziej zaci´ty bój toczy∏y dru˝yny No
Limits i Agresywne Agresty, a stawkà
by∏o przedostatnie miejsce! Wielkie
s∏owa uznania nale˝à si´ te˝ Or∏om,
które po 16. okrà˝eniu chcia∏y zrezygnowaç z dalszej walki, ale nie podda∏y
si´. Dzi´ki temu rywalizacj´ ukoƒczyli
wszyscy, którzy stan´li na linii startu!
¸àcznie biegacze pokonali dystans 1700 kilometrów.

oko∏o 9! W efekcie jego zespó∏ spad∏ a˝
na dwunaste miejsce...
Na prowadzeniu znalaz∏a si´ w tym
momencie dru˝yna Huraganu Wo∏omin, ale tu˝ za nià byli Lechici Zielonka. Przez kolejne kilkanaÊcie okrà˝eƒ
zespó∏ z Zielonki konsekwentnie odrabia∏ strat´ do lidera, a˝ na trzeciej
od
koƒca
– osiemna- Finiszuje samotny d∏ugodystansowiec - S∏awek ˚ó∏kowski
stej – zmia- koƒczy setny kilometr swojego biegu
nie, znalaz∏
si´ na czele!
Wy g r a n a ?
Nie!
Zawodnicy
z Wo∏omina nie za∏amali
si´
utratà prowadzenia
i po kilku
kilometrach
odrobili
straty. Prowadzenia
nie oddali
ju˝ do koƒca. Drudzy byli zawodnicy z Zielonki,
a na trzecim miejscu skoƒczyli rywalizacj´ pechowcy z Brygady Kryzys. Gdyby nie fatalny b∏àd na czwartym okrà˝eniu...
Myli si´ ten kto sàdzi, ˝e zaci´ta rywalizacja toczy∏a si´ jedynie o miejsca

RODZINNA STÓWA
Kiedy dowiedzia∏em si´ o sztafecie na sto kilometrów, wiedzia∏em, ˝e chcia∏bym wystartowaç w tym biegu z ekipà, na którà z∏o˝à si´ cz∏onkowie mojej rodziny. Dlatego
w sobotni poranek z teÊciem i dwoma szwagrami stawiliÊmy si´ na miejscu startu.
NastawiliÊmy si´ raczej na wspólne sp´dzenie czasu ni˝ na wielki sportowy wyczyn.
Uda∏o nam si´ po∏àczyç klimat ciep∏ego rodzinnego pikniku z doÊç powa˝nym Êciganiem si´ prawie do koƒca widzieliÊmy plecy najbli˝szych rywali, szkoda, ˝e tylko plecy.
Gratulacje i podzi´kowania dla organizatorów za znalezienie ∏adnego miejsca
na centrum zawodów i wybór interesujàcej trasy. Tak˝e za stworzenie sympatycznej
atmosfery. Troch´ szkoda nam by∏o, ˝e nie mogliÊmy zostaç do samego koƒca, ale
nikt z nas nie spodziewa∏ si´, ˝e b´dzie a˝ tak fajnie.
Na przysz∏y rok planujemy wystawienie trzech sztafet i ca∏y dzieƒ na polanie
w Starej Mi∏osnej. To b´dzie jeszcze jedno nasze wspólne rodzinne Êwi´to.
Wojciech Wanat
zawodnik sztafety „TeÊç, dwóch szwagrów i ja”
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Lechici - po zaci´tym boju jednak na drugiej pozycji

A reprezentanci Starej Mi∏osny? Ekipa staromi∏oÊniaƒska
w sk∏adze Jaros∏aw Widomski,
Andrzej Jarzynowski, Kuba
Sobczak i Marek Tronina zacz´∏a mocno – dzi´ki Êwietnej formie Jarka Widomskiego poczàtkowo bieg∏a na szóstym
miejscu. Ale im dalej w las,
tym... bardziej dawa∏o si´ we
znaki zm´czenie zwiàzane z organizacjà imprezy. Mimo to
dwunaste miejsce w klasyfikacji
koƒcowej i tak uwa˝amy za swój
sukces. Druga ekipa – w po∏owie reprezentujàca nasze osie-

Zwyci´ska sztafeta - Huragan Wo∏omin

dle – „I tak si´ nie uda” z Tadeuszem
i Robertem Walickimi w sk∏adzie, zakoƒczy∏a rywalizacj´ na miejscu pi´tnastym. B´dzie co poprawiaç za rok.
Bo, ˝e za rok spotkamy si´ w tym samym miejscu, by wziàç udzia∏ w drugiej Weso∏ej Stówie, nikt z uczestników sobotniej imprezy nie mia∏ wàtpliwoÊci. Czytelniku – Ty te˝ mo˝esz
wziàç udzia∏ w tej zabawie – wystarczy, ˝e ju˝ dziÊ zaczniesz biegaç.
Marek Tronina

Specjalne podzi´kowania dla: ks. Krzysztofa Cyliƒskiego za udost´pnienie placu
i dost´p do pràdu, Piekarni Putka za wypieki, harcerkom za ca∏y dzieƒ ˝mudnej pracy,
Fundacji „Maraton Warszawski” za wsparcie organizacyjne oraz wszystkim, którzy
przyczynili si´ do sukcesu Weso∏ej Stówy.

WYNIKI BIEGU „WESO¸A STÓWA“
Huragan Wo∏omin (Zbigniew ChruÊliƒski,
Dariusz Król, Adam Banaszek, Konrad Matczuk)
– 7:17:39
Lechici Zielonka (Bogdan Piàtek, Konrad Ró˝ycki, Mark Pytkowski, Bart∏omiej Ró˝ycki)
– 7:21:01
Brygada Kryzys (Bartosz Bednarczyk, Daniel
G∏embski, Kuba Jakowicz, Krzysztof Protas)
– 7:27:13
Byledobiec Anin (Robert Celiƒski, Alex Celiƒski, Marcin Jankowski, Andrzej Putz)
– 7:32:20
TeÊç, dwóch szwagrów i ja (Wies∏aw Panejko, Pawe∏ Panejko, Micha∏ Sobociƒski, Wojciech Wanat)
– 7:47:45
FBI (Andrzej Starzyƒski, Tadeusz Kacprowski,
Micha∏ Marzantowicz, Rados∏aw ¸apiƒski)
– 8:01:37
Atomówki (Marcin Skawiƒski, Cezary Kolak,
Pawe∏ Mielcarek, Dariusz Gruszka) – 8:16:47
Stra˝ Miejska Warszawa (Stanis∏aw Rokita, Arkadiusz Miszczuk, Piotr Leszczyƒski, Pawe∏ Kozera)
– 8:18:29
Lechici Zielonka II (Jakub Zab∏ocki, Jerzy Fido, Andrzej Góra, Krzysztof Stankiewicz)
– 8:41:12
Duzersi (Krzysztof Borkowski, Pawe∏ WiÊniewski, Mariusz Taperek, Marcin Pastuszak)
– 8:59:39
Carolina Medical Center (Ewa Witek, Piotr
Wojas, Andrzej Piotrowski, Agata Holnicka)
– 9:10:06
Stara Mi∏osna* (Jaros∏aw Widomski, Andrzej
Jarzynowski, Kuba Sobczak, Marek Tronina)
– 9:15:32
Or∏y** (Micha∏ Jaskulski, Tadeusz Pleciƒski,
Maher Eldaly)
– 9:49:03
S∏awek ˚ó∏kowski*** (S∏awek ˚ó∏kowski)
– 10:12:19
I tak si´ nie uda (Anna Kondras, Mariusz Kondras, Tadeusz Walicki, Robert Walicki)
– 10:50:33
Agresywne Agresty (Marcin B∏oƒski, Joanna Wierzbowska, Magdalena Szabuƒko, Ma∏gorzata Tabor)
– 11:09:23
No Limits (Ma∏gorzata KuÊmirek, Marta KuÊmirek, Wojciech KuÊmirek, Piotr KuÊmirek)
– 11:36:46
* – z przyczyn organizacyjnych (jako gospodarze zespó∏
Stara Mi∏osna mia∏ na g∏owie wiele innych spraw oprócz
biegania) w dru˝ynie jedno okrà˝enie zamiast M. Troniny
bieg∏ goÊcinnie Maciej Kurzajewski (mieszkaniec Starej
Mi∏osny); na usprawiedliwienie M. Troniny informujemy,
˝e pokona∏ on tego dnia s∏u˝bowo na rowerze dystans
ok. 25 km, co mo˝na zaliczyç jako brakujàcà p´tl´ 5 km
** – zespó∏ bieg∏ w sk∏adzie 3-osobowym
*** – zespó∏ by∏ reprezentowany przez 1 zawodnika

Najwi´ksi pechowcy - Brygada Kryzys cieszy si´ z trzeciego miejsca

15

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

„BRACIA” - Mistrzami Sàsiedzkiej Ligi Siatkówki
13. maja zakoƒczone zosta∏y rozgrywki Ligi Siatkówki organizowanej przez
Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna. Pierwsze miejsce zdoby∏a po raz trzeci z rz´du dru˝yna „Braci”, w której wyst´powali: Olimpia Hanspol, Micha∏ Lissowski, Miros∏aw Lemaƒski, Jacek Kuranowski, Jaros∏aw Tugi, Krzysztof Zarzycki, Pawe∏ Wrotek, Daniel Rokicki, Krzysztof Gaw∏owski, Tomasz ¸ukasiewicz, Mateusz Lissowski oraz Grzegorz Majcher – kapitan dru˝yny.
W zakoƒczonym sezonie 2005/2006 dru˝yna „Braci” by∏a znowu bezsprzecznie najlepszà dru˝ynà, chocia˝ ju˝ nie z takà przewagà jak w latach poprzednich.
Poziom rozgrywek bardzo si´ wyrówna∏ i ˝adnej dru˝ynie nie uda∏o si´ zakoƒczyç
rywalizacji bez pora˝ki.
Nast´pne w kolejnoÊci dru˝yny, a wi´c „Soko∏y”, „TKM” i „Drink Team” oraz
„Szalone Pomidory” stoczy∏y bardzo wyrównanà rywalizacj´ o miejsca od drugiego do piàtego. Zresztà „Drink Team” oraz „Szalone Pomidory” zaj´∏y miejsce
czwarte/piàte ex aequo z takim samym dorobkiem punktowym i wynikiem setów.
W „Dru˝ynie A”, która zakoƒczy∏a rozgrywki na miejscu szóstym, drzemià natomiast o wiele wi´ksze mo˝liwoÊci ni˝ wynika∏oby to z miejsca zajmowanego
w tabeli. Jak sami przyznali, dopiero w ostatniej kolejce zagrali w optymalnym
sk∏adzie. Ju˝ teraz jednak zapewniajà, ˝e w nast´pnym sezonie ligi poka˝à, na co
ich na prawd´ staç.
Ostatnie trzy dru˝yny: „Zakr´t”, „Kadra”, oraz „LeÊne Skrzaty” bez usprawiedliwienia zacz´∏y opuszczaç rozgrywki i w przypadku dwóch ostatnich dru˝yn zakoƒczy∏o si´ to wykluczeniem z ligi. Poniewa˝ dru˝yny te nie stawi∏y si´ w dwóch
kolejnych rundach rozgrywek, zgodnie z regulaminem zosta∏y zdyskwalifikowane. Szkoda, ˝e nie wszyscy umiejà bawiç si´ do koƒca. Wiadomo, ˝e liczba
miejsc w lidze jest ograniczona wzgl´dami organizacyjnymi i jest tu miejsce tylko dla odpowiedzialnych. W nast´pnym sezonie organizatorzy do∏o˝à staraƒ, aby
takie dru˝yny nie zajmowa∏y miejsca innym ch´tnym.
Jeszcze raz dzi´kujemy wszystkim uczestnikom Sàsiedzkiej Ligi Siatkówki
za ambicje, sportowego ducha walki i wspania∏e mecze, w których zawsze dominowa∏y zasady fair play. Dzi´kujemy wszystkim wspania∏ym s´dziom,
a w szczególnoÊci panu Dariuszowi Soko∏owskiemu – Przewodniczàcemu Kolegium S´dziów w Warszawskim Zwiàzku Pi∏ki Siatkowej, który czuwa∏ przez ca∏y
sezon, aby nasze rozgrywki mia∏y zawsze obsad´ s´dziowskà.
Dzi´kujemy pani Dyrektor Katarzynie G∏usek-Wojciechowicz za udost´pnienie
sali gimnastycznej.
Wszystkich uczestników, którzy brali udzia∏ w rozgrywkach ligowych, organizatorzy serdecznie zapraszajà 10. czerwca na Rodzinny Zlot Cyklistów. W trakcie
Zlotu, na terenie Gimnazjum nr 119 w Starej Mi∏oÊnie, odb´dzie si´ uroczyste
wr´czenie pucharów i nagród wszystkim dru˝ynom sklasyfikowanym w tegorocznych rozgrywkach Sàsiedzkiej Ligi Siatkówki.
Krzysztof Kacprzak

Wojciech Cejrowski
w Weso∏ej
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy zaprasza na spotkanie pt. „Gringo wÊród dzikich plemion” z podró˝nikiem, dziennikarzem i pisarzem Wojciechem Cejrowskim. Przeniesiemy si´ w barwny Êwiat Ameryki Po∏udniowej.
Spotkanie odb´dzie si´ w Êrod´, 24 maja 2006 r. o godz. 1900
w Sali Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w Weso∏ej przy ul. 1. Praskiego Pu∏ku 31.
Iza Zych
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Tabela po VIII kolejce rozgrywek (13.05.2006)
Miejsce

1
2
3
4
6
7

Nazwa dru˝yny

Bracia
Soko∏y
Klub TKM
Drink Team
Szalone Pomidory
Dru˝yna A
Zakr´t
Kadra
LeÊne Skrzaty

Rozegrane mecze

Punkty

Sety

16
16
16
16
16
16
16
DSC
DSC

29
28
28
26
26
21
16
DSC
DSC

27:9
25:8
25:13
23:13
23:13
11:22
4:28
DSC
DSC

Za zwyci´stwo w meczu przyznaje si´ 2 punkty, za przegranà 1, a za przegranà walkowerem 0.

Runda rewan˝owa
V kolejka (4.03.2006)
BRACIA - KADRA 2:1 (21:25, 25:18, 15:5)
2:0 (25:5, 25:12)
LEÂNE SKRZATY - BRACIA 0:2 (10:25, 8:25) 0:2 (6:25, 13:25)
KADRA - LEÂNE SKRZATY 2:0 (25:12, 25:10) 2:0 (25:8, 25:13)
SZALONE POMIDORY - DRU˚YNA A 2:0 (25:15, 25:9)
2:0 (25:4, 25:16)
DRU˚YNA A - DRINK TEAM 0:2 (19:25, 16:25) 0:2 (15:25, 23:25)
DRINK TEAM - SZALONE POMIDORY 0:2 (16:25, 24:26)
2:0 (25:18, 25:16)
SOKO¸Y - KLUB TKM 0:2 (23:25, 21:25)
2:0 (25:17, 25:15)
KLUB TKM - ZAKR¢T 2:0 (25:9, 25:7)
2:0 (25:8, 25:9)
0:2 (13:25, 14:25)
ZAKR¢T - SOKO¸Y 0:2 (21:25, 20:25)
I kolejka (22.10.2005)

II kolejka (19.11.2005)

VI kolejka (25.03.2006)
BRACIA - ZAKR¢T 2:0 (25:7, 25:11)
2:0 (25:13, 25:7)
DRU˚YNA A - BRACIA 0:2 (6:25, 12:25)
0:2 (14:25, 24:26)
ZAKR¢T - DRU˚YNA A 0:2 (21:25, 11:25)
0:2 (21:25, 21:25)
0:2 (0:25, 0:25)
LEÂNE SKRZATY - SOKO¸Y 0:2 (14:25, 8:25)
SOKO¸Y - SZALONE POMIDORY 2:0 (25:17, 25:19)
1:2 (15:25, 25:21, 11:15)
SZALONE POMIDORY - LEÂNE SKRZATY 2:0 (25:16, 25:17)
2:0 (25:0, 25:0)
KADRA - KLUB TKM 2:0 (25:13, 25:21)
0:2 (17:25, 14:25)
KLUB TKM - DRINK TEAM 2:1 (28:26, 19:25, 15:9)
1:2 (25:22, 14:25, 13:15)
DRINK TEAM - KADRA 2:0 (25:21, 27:25)
2:0 (25:23, 26:24)
III kolejka (10.12.2005)
VII kolejka (22.04.2006)
DRU˚YNA A - KADRA 0:2 (11:25, 14:25)
2:0 (25:0, 25:0)
0:2 (0:25, 0:25)
KADRA - SOKO¸Y 2:0 (25:20, 25:22)
SOKO¸Y - DRU˚YNA A 2:0 (25:10, 25:17)
2:0 (25:18, 25:20)
KLUB TKM - BRACIA 2:1 (25:22, 21:25, 15:12) 0:2 (24:26, 22:25)
BRACIA - SZALONE POMIDORY 0:2 (17:25, 15:25)
0:2 (25:18, 25:16)
SZALONE POMIDORY - KLUB TKM 1:2 (18:25, 25:18, 10:15)
2:0 (25:15, 21:25)
LEÂNE SKRZATY - ZAKR¢T 0:2 (22:25, 12:25) 0:2 (0:25, 0:25)
ZAKR¢T - DRINK TEAM 0:2 (17:25, 20:25)
0:2 (6:25, 7:25)
DRINK TEAM - LEÂNE SKRZATY 2:0 (25:12, 25:16)
2:0 (25:0, 25:0)
IV kolejka (4.02.2006)
VIII kolejka (13.05.2006)
LEÂNE SKRZATY - KLUB TKM 0:2 (24:26, 11:25) 0:2 (0:25, 0:25)
KLUB TKM - DRU˚YNA 2:0 (25:19, 25:13)
2:1 (25:10, 25:27, 15:13)
DRU˚YNA A - LEÂNE SKRZATY 2:0 (25:19, 25:8) 2:0 (25:0, 25:0)
SOKO¸Y - BRACIA 0:2 (17:25, 23:25)
2:0 (25:10, 25:19)
BRACIA - DRINK TEAM 2:1 (25:22, 22:25, 15:11) 2:1 (25:18, 22:25, 15:4)
0:2 (18:25, 16:25)
DRINK TEAM - SOKO¸Y 0:2 (18:25, 21:25)
ZAKR¢T - KADRA 0:2 (6:25, 14:25)
w.o. obustronny
KADRA - SZALONE POMIDORY 2:1 (14:25, 25:13, 15:13)
0:2 (0:25, 0:25)
SZALONE POMIDORY - ZAKR¢T 2:0 (25:6, 25:18)
2:0 (25:0, 25:0)
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Dialog z naturà w bibliotece staromi∏oÊniaƒskiej
– wystawa Joanny Stokowskiej
pt. „Mi´dzy lasem a lasem”
D∏ugo wyczekiwany maj, ciep∏e, pachnàce i nastrojowe wieczory, cudownie
budzàca si´ przyroda. W tym w∏aÊnie
klimacie zapraszam Paƒstwa do biblioteki przy ul. Jana Paw∏a II na pi´knà wystaw´ pani Joanny Stokowskiej. Joann´
Stokowskà mia∏am ju˝ wielkà przyjemnoÊç przedstawiç Paƒstwu w jednym
z poprzednich numerów WS. Okazjà
by∏a zorganizowana przez Bibliotek´
Narodowà Mi´dzynarodowa Wystawa
Sztuki Ksià˝ki. Pani Joanna wystawia∏a
tam swoje prace.
Czym zajmuje si´ artystka? Grafikà,
rysunkiem, tkaninà, a od 1990 r. r´cznie czerpanym papierem z przetworzonych roÊlin.

prasza Czytelników od 22 maja do biblioteki, która po raz kolejny stanie si´
galerià przedstawiajàcà prace miejscowych twórców, gdy˝ pani Joanna mieszka po prostu z nami. A oto
kilka zdaƒ napisanych przez nià samà.
I w tym zawarte jest chyba wszystko,
co b´dzie mo˝na poznaç, obejrzeç
i prze˝yç:
„Wystawa poÊwi´cona jest miejscu
– przestrzeni w której mieszkamy.
A mieszkamy mi´dzy lasem, a lasem.
Przedstawione na wystawie prace (dalekie od realizmu) sà szkicowym zapisem tego miejsca, próbà przekazania
jego nastroju, kolorytu i Êwiat∏a.
Powsta∏y z inspiracji otaczajàcà nas
przyrodà i dzi´ki niej.
Dzi´ki niej, poniewa˝ Êwiat roÊlinny na oglàdaç od 22 maja do drugiej po∏omo˝e byç równie˝ medium twórczym wy czerwca w godzinach pracy bibliotei tak jak farby, kredki czy glina, stano- ki: pon., wt., pt. – 13-18, czw. 10-15. Biblioteka mieÊci si´ budynku „Centrum
wiç form´ wypowiedzi artystycznej.
Od wielu lat, opierajàc si´ na starej, Pogodna”, przy ul. Jana Paw∏a II 25.
chiƒskiej metodzie przetwarzania roÊlin, Zapraszamy.
Iza Zych
przygotowuj´ i stosuj´ to medium. Pozwala to na specjalny kontakt
z
przyrodà,
w którym twórczoÊç i poszukiwania artystyczne przenikajà
z alchemià i maSal´ widowiskowà w gimnazjum tym razem wype∏ni∏y g∏osy
già.
dwóch
chórów – „naszego”, ˝eƒskiego, znanego ju˝ Paƒstwu
Ró˝ne roÊliny,
chwasty, trawy zapewne z innych, licznych koncertów – Il Canto Magnificat,
czy liÊcie stajà pod dyrekcjà pani Marty Makowskiej-Zamojskiej i przy
si´ moimi wspó∏- akompaniamencie Lucyny Affeltowicz, oraz goÊcinnie
pracownikami, wyst´pujàcego Archikatedralnego Chóru Ch∏opi´co-M´skiego
doradcami i bli- Cantores Minores z dyrygentem prof. Josephem Herterem i
skimi przyjació∏- akompaniatorem Micha∏em Oczko.
Muzyka sakralna, majestatyczna, powa˝na, uk∏on w stron´
mi. Przekazujà
papie˝a
Jana Paw∏a II, piekny Êpiew m∏odych Êpiewaczek i
informacje,
o
w∏óknach, Êpiewaków wsparty kilkoma g∏osami ju˝ dojrza∏ymi, m´skimi.
Wiele prób, ˝mudnych çwiczeƒ i cz´sto wybór i rezygnacja z
tkankach, strukturach, o prze- licznych atrakcji m∏odzieƒczego wieku, czy warto?
z r o c z y s t o Ê c i PrzekonaliÊmy si´ sami, podziwiajàc efekty pracy tych
splotów i o ta- m∏odych artystów, Êpiewajàcych, ale i grajàcych w mini
jemnicach celu- orkiestrze symfonicznej i serce ros∏o, ˝e nie tylko telewizja i
lozy. Nazywam komputery mogà byç pasjà lub pomys∏em na ciekawe
to „dialogiem sp´dzanie czasu.
Dzi´kujemy obu chórom za pi´kny wyst´p
z naturà”.
Iza Zych
Wystaw´ b´dzie
mo˝-

Muzyka powa˝na
w gimnazjum
– po wyst´pie chórów

Studiowa∏a malarstwo i architektur´
wn´trz na Akademii Sztuk Pi´knych
w Warszawie. Na Wydziale Architektury
Wn´trz uzyska∏a dyplom. Prowadzi w∏asne badania, wyk∏ady i warsztaty. Bra∏a
udzia∏ w kilkunastu indywidualnych
i przesz∏o 120 wystawach zbiorowych.
Z otrzymanych nagród najbardziej ceni sobie „Grand Prix” Królowej Fabioli
na Biennale Sztuki nawiàzujàcej do koronki w Brukseli. Idea koronki, w bardzo szerokim zrozumieniu jest w jej poszukiwaniach twórczych stale obecna.
Bardzo trudno w paru zdaniach
przedstawiç osob´ i dorobek artystyczny tak twórczej i ciekawej postaci. Za-
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Ka˝dy mo˝e zostaç maratoƒczykiem
boru jest kilka programów treningowych, uwzgl´dniajàcych indywidualne
potrzeby i mo˝liwoÊci adeptów biegania.
Strona www.akademiamaratonu.pl to
tak˝e êród∏o wiedzy z takich dziedzin jak
od˝ywianie, zdrowie czy radzenie sobie
z ewentualnymi kontuzjami. Wra˝eniami ze swoich pierwszych maratonów
z cz∏onkami Akademii podzielili si´ doÊwiadczeni maratoƒczycy, m.in. Jacek
Fedorowicz i Wojciech Staszewski.
Egzaminem koƒcowym w Akademii
Maratonu jest start w 28. Flora Maratonie Warszawskim we wrzeÊniu 2006 roku. Adepci Akademii majà wi´c oko∏o
pó∏ roku, by si´ do niego przygotowaç.
Taki termin jest w zupe∏noÊci wystarczajàcy, by ka˝dy debiutant móg∏ bez obaw
stanàç na linii startu maratonu.
Oprócz wiedzy teoretycznej, którà oferuje strona www.akademiamaratonu.pl,
organizowane sà tak˝e treningi „na ˝ywo”. Na poczàtek Êcie˝ki treningowe zosta∏y zorganizowane w Warszawie. Trzy
razy w tygodniu na Êcie˝kach treningowych odbywajà si´ spotkania, podczas
których wszyscy ch´tni mogà pobiegaç

Poezji 17

Zapisy na rok 2006/2007
tel. 022 773 25 90 0-505 115 773

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

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

DO DYSPOZYCJI GOÂCI
• sala z klimatyzacjà
do 200 osób
• pokoje hotelowe
• parking
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• przyj´cia weselne
• chrzty
• komunie
• konferencje
• catering

ZAPRASZAMY
w godzinach 1000 - 2100
w niedziele od 1300

• Diagnostyka komputerowa
• Alarmy
• Radiomonta˝
• Alternatory, rozruszniki
• AIRBAG, ABS itp.
Wystawiamy faktury VAT

022 773 18 61 0501 560 979 ul. Jeêdziecka 4, Stara Mi∏osna
LICENCJA MINISTERSTWA FINANSÓW NR 3682/2003

BIURO RACHUNKOWE

AKTYW

PE¸EN ZAKRES US¸UG KSI¢GOWYCH, ZUS
05-077 Warszawa-Weso∏a
ul. Jana Paw∏a II 23/B4
(Centrum Pogodna)

tel./fax (0 22) 773 84 60
tel.kom. 0 609 53 77 47
e-mail : renfafa@op.pl

ANTENY
SPRZEDA˚, MONTA˚

Autoryzacja: „CYFRA +”, „POLSAT cyfrowy”
oraz zestawy cyfrowe bez abonamentu
oko∏o 400 programów – 15 po polsku
Instalacja anten telewizyjnych
„LEMAG” tel. 022 815 47 25, 0501 123 566

Warszawa-Anin, ul. Br. Czecha 29

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

s

ul.

Elektromechanika Pojazdowa

res

PRYWATNE PRZEDSZKOLE

z trenerami Akademii. Trenerami sà doÊwiadczeni biegacze a przy tym niezwykle
mi∏e i kontaktowe osoby. We wtorki
na Êcie˝ce na Agrykoli na adeptów biegania czeka Darek Wieczorek – jeden z najlepszych polskich maratoƒczyków i trener
lekkiej atletyki. We wtorki treningi odbywajà si´ w Parku Skaryszewskim, prowadzi je Renata Antropik – czo∏owa polska
biegaczka d∏ugodystansowa, na co dzieƒ
nauczyciel wychowania fizycznego.
W czwartki mo˝na pobiegaç w Lesie Kabackim z Jackiem Gardenerem – to doskona∏y biegacz amator, który porzuci∏
kolarstwo na rzecz biegania. Spotkania
zaczynajà si´ zawsze o 1800.
Akademia Maratonu funkcjonuje
od 21 marca. Jest jeszcze czas, by si´
do niej przy∏àczyç i rozpoczàç trening,
który mo˝e odmieniç Twoje ˝ycie.
Udowodnij, ˝e potrafisz robiç wielkie
rzeczy. Przebiegnij maraton!
Wi´cej informacji udziela:
Agata Adamczewska
tel.: 022 813 83 28
agata.adamczewska@maratonwarszawski.com
www.akademiamaratonu.pl

PROTEZY • NAPRAWA

Exp

Poczàtek wiosny to doskona∏a okazja
by przebudziç si´ z zimowego letargu.
Najlepszym sposobem na rozruszanie
si´ po zimie jest sport. Dlatego zapraszamy Paƒstwa do przystàpienia
do Akademii Maratonu!
Akademia Maratonu to zupe∏na nowoÊç. To wirtualna uczelnia, której celem jest umo˝liwienie ABSOLUTNIE
KA˚DEMU przygotowania do przebiegni´cia swego pierwszego maratonu. Wbrew obiegowej opinii maraton
– czyli bieg na dystansie 42 km i 195
metrów – jest w zasi´gu ka˝dego przeci´tnie zdrowego cz∏owieka. Wystarczy
tylko chcieç!
Cz∏onkostwo w Akademii nic nie
kosztuje. Nie wymaga specjalnych
umiej´tnoÊci ani predyspozycji. By byç
aktywnym cz∏onkiem Akademii nie potrzeba specjalistycznego sprz´tu. Wystarczy, ˝e ch´tny wejdzie na stron´
www.akademiamaratonu.pl i wype∏ni
formularz zg∏oszeniowy. Nast´pnym
krokiem jest rozpocz´cie treningu.
Na stronie Akademii Maratonu ka˝dy
mo˝e znaleêç trening dla siebie. Do wy-
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21 kwietnia Szko∏a Podstawowa
nr 173 w Starej Mi∏osnej zmieni∏a si´
nie do poznania. Uczniowie klas IV-VI t∏umnie zgromadzili si´ w sali gimnastycznej, która swoim wyglàdem nie
przypomina∏a zwyk∏ej hali sportowej.
Oczekiwali na wyjàtkowe wydarzenie
zaplanowane na ten w∏aÊnie dzieƒ. Nie
by∏o tu ˝adnej tajemnicy czy zaskoczenia, wszystkie dzieci wiedzia∏y, co si´
Êwi´ci, ma∏o tego, wi´kszoÊç z nich bra∏a udzia∏ w przygotowaniach i tworzeniu planu zaj´ç uroczystoÊci, którà skrótowo nazwano V FTU. Nie trzeba by∏o
zatrudniaç specjalistów od rozwik∏ania
szyfrów, zagadek i rebusów, ka˝dy mia∏
ÊwiadomoÊç, ˝e bierze udzia∏ w Piàtym
Festiwalu Teatrzyków Uczniowskich
i b´dzie móg∏ oglàdaç i oklaskiwaç osiem
przedstawieƒ konkursowych. W tym roku, w zwiàzku ze zbli˝ajàcym si´ Dniem
Ziemi, spektakle mia∏y zawieraç treÊci
ekologiczne.
Po ceremonii otwarcia festiwalu
przez p. dyr. Lidi´ Chmielewskà rozpocz´∏y si´ zmagania m∏odych artystów.
Klasa VI c zaprezentowa∏a przedstawienie „Masmix”, udanà parodi´ „kultowego” flimu o podobnym tytule, VIb
odkurzy∏a s∏ynnà baÊƒ, której nada∏a
tytu∏ „EKOpciuszek”, Vc pokaza∏a
z kolei oryginalny utwór „Szcz´Êliwi leÊni przyjaciele”, Vb sztukà „Asterix,
Obelix i dwie Wiesie” przenios∏a widzów w czasy galijskich bohaterów, Va
i IVd przedstawi∏y „Super Dziadzia”
i „Super Dziadzia i proc´ Spadaj Âmieciu”, czyli dwie cz´Êci tej samej historii, IVb zaj´∏a si´ inscenizacjà wiersza
„LiÊcie”, a IVa przywróci∏a publicznoÊç
do ∏aw szkolnych spektaklem „Pomieszanie z poplàtaniem”.
Nale˝y wspomnieç, ˝e wi´kszoÊç scenariuszy by∏a autorstwa uczniów, którzy
postanowili na t´ okazj´ spróbowaç
swych si∏ w trudnej sztuce dramatopi-

Festiwal Teatrzyków Uczniowskich
sarskiej. Filip Snopek (VIc), Piotr Pra˝anowski (Vc), Blanka Stachelek i Natalia Cio∏ek (absolwentki), Tomek Mielczarek (IVd), Zosia Kowalewska, Ola
Ros∏aniec, Ada Kàdzio∏a, Julka Trzaska
(IVa) – radz´ zapami´taç te nazwiska,
bo mo˝e wkrótce b´dzie mo˝na przeczytaç je na afiszach teatralnych.

Âmiechu i zabawy by∏o co niemiara,
wysoki poziom przedstawieƒ, spore
umiej´tnoÊci m∏odych adeptów sztuki
aktorskiej oraz zaanga˝owanie publicznoÊci – tego na pewno nie brakowa∏o na tym festiwalu.
Jury obejrza∏o i oceni∏o wszystkie
przedstawienia i og∏osi∏o werdykt:
I miejsce – „Super Dziadzio i proca
Spadaj Âmieciu” – klasa IVd
II miejsce – „Masmix” – klasa VIc
III miejsce – „Poplàtanie z pomieszaniem” – klasa IVa
Widzowie, jak to zwykle bywa, mieli
odmiennà opini´, tote˝ Nagroda PublicznoÊci przypad∏a „Masmixowi”.
Prócz tego przyznano wyró˝nienia indywidualne dla nast´pujàcych uczniów:
Filipa
Snopka
(VIc), Marysi Czapskiej (VIb), Norberta
Szambelana (VIb), Oli Grzejdy (Vc), Natalii
Byczkowskiej (Vb),
Ani
Bartuszek
(Vb), Jana Badziàga (Vb), Patryka
PierÊcionka (V a),
Zuzi Krzy˝anowskiej (IVd), Ewy
Borowskiej (IVd),
Makas
Mahora

(IVd), Marcina Konowrockiego
(IVb), Kamila Sobiszewskiego (IVa),
Oli Ros∏aniec
(IVa).
W festiwalu poza konkursem – w czasie obrad jury – wystàpi∏y te˝ szkolne ko∏a teatralne, prezentujàc przedstawienia „5 kroków Heraklesa” i „O tym, jak si´ rzep do psiego ogona przyczepi∏”.
Dzieƒ zakoƒczy∏ si´ uroczystym wr´czeniem pucharów dla najlepszych

przedstawieƒ oraz dyplomów dla wyró˝nionych aktorów.
Tydzieƒ w Szkole nr 173 zakoƒczy∏
si´ mocnym akcentem artystycznym,
za co wypada podzi´kowaç przede
wszystkim uczniom, których zaanga˝owanie i wysi∏ek przynios∏y tak wymierne efekty.
Miejmy nadziej´, ˝e VI FTU b´dzie
równie ciekawy!!!
Jerzy Rawski
– g∏ówny organizator zamieszania
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nie do zniesienie, wcià˝ nieuporzàdkowany teren, który powinien byç przywrócony do pierwotnego stanu. Problem
jest odsuwany przez urz´dnikow i ignorowany przez wykonawców.
Sama pracuje w redakcji pisma, lecz kobiecego
niestety, a tu jednak potrzeba jest lokalnych interwencji.
Pozdrawiam i licze na Paƒstwa zainteresowanie
Teresa Ojdana, mieszkanka ulicy Jeêdzieckiej

Listy
Szanowna Redakcjo,
Ju˝ jakiÊ czas zbiera∏em si´ ˝eby dopisaç coÊ
do spraw poruszanych w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich”. Pomóg∏ mi zmobilizowaç si´ d∏ugi, majowy, ale
desczowy weekend.
Sprawa pierwsza, ale najÊwie˝sza to kontenery na odpadki segregowane ustawione przy rogu ul. Granicznej
i Jana Paw∏a II. Sta∏y tam kilka miesi´cy. Idea bardzo
s∏uszna. Niestety, nie wszyscy do niej doroÊli. Jak wiemy,
obok tych pojemników, na ziemie, zacz´to wyrzucaç
wszelkie odpadki. Pojawi∏a si´ wersalka, opakowania
z okolicznych sklepów no i, oczywiÊcie, odpadki bytowe
mieszkaƒców. Na szcz´Êcie nie wszystkich. Niestety, jest
spora grupa osób mieszkajàca na naszym osiedlu, która
stara si´ oszcz´dzaç na usuwaniu Êmieci (Transnec
za usuni´cie Êmieci liczy sobie 6,50 z∏ od pojemnika).
Posiadanie na swojej posesji pojemnika na Êmiecie jest
obowiàzkiem. Jak widaç nie dla ka˝dego. Lepiej zape∏niaç
kosze uliczne, a jak w naszym przypadku, zwalaç na ziemi´ przy kontenerach. Wiem, ˝e lokatorzy mieszkajàcy
bezpoÊrednio przy kontenerach, interweniowali we w∏adzach Dzielnicy. Mam nadziej´, ˝e i pani radna, która
mieszka obok te˝. Wielka by∏a nasza radoÊç, gdy te pojemniki i zwiazana z nimi góra Êmieci, znikn´∏y po Wielkiejnocy. Niestety, radoÊç by∏a przedwczesna. Kilka dni temu
pojawily si´ znowu, 30 m dalej, przy ul. Borkowskiej,
a przy nich zacze∏a si´ tworzyç taka sama góra odpadków. Zastanawiam si´, czy jest jakieÊ wyjÊcie z tej
sytuacji. Mo˝e trzeba notowaç kto cudzym kosztem pozbywa si´ Êmieci. Mo˝e Stra˝ Miejska zacznie sprawdzaç
co robià ze swoimi odpadkami mieszkaƒcy, którzy nie
majà pojemników i Transnec do nich nie podje˝d˝a. Co robià ze swoimi odpadkami sklepy?
Przy tej okazji chc´ pozdrowiç Panià Nin´ G. z ul.
Bursztynowej, która przed d∏ugim weekendem majowym zwali∏a na ziemi´ przy kontenerach karton swoich Êmieci. Skàd to wiem? Bo by∏a tam Pani korespondencja.
Druga sprawa dotyczy pewnej ulicy w Weso∏ej.
W ktorymÊ z poprzednich numerów „WiadomoÊci Sàsiedzkich” by∏a lista inwestycji w naszej Dzielnicy i z tej
listy dowiedzia∏em si´, ˝e jest u nas ulica Kostki Napierskiego. Zdziwi∏em si´ bardzo. Gdzie sà nasi dzielni
radni, którzy bez zgody zainteresowanych, przemianowali ekspresowo ul. Torfowà, bo taka by∏a potrzeba,
a ulica noszàca imi´ szpiega i zdrajcy im nie przeszkadza? W czasach komunistycznych na lekcjach historii
przedstawiano Kostk´ Napierskiego (1620–1651) jako bohatera, poniewa˝ przewodzi∏ powstaniu ch∏opów
przeciwko „mo˝now∏adcom”. Powsta∏ nawet film
o tym „Podhale w ogniu”. Obecnie wiadomo, ˝e Kostka Napierski by∏ szwedzkim szpiegiem i zdrajcà ojczyzny paktujacym z Chmielnickim. Ciekwe, czy mieszkaƒcy ulicy i nasi radni, sà tego Êwiadomi i czy im to
nie przeszkadza.
I sprawa ostatnia. Bardzo cz´sto widz´ jak wieczorami boisko pi∏karskie przy szkole nr 173 jest wspaniale oÊwietlone reflektorami i odbywaja si´ tam mecze i treningi. Natomiast, nie wiem z jakiego powodu,
znajdujace si´ po drugiej stronie szko∏y, boisko do pi∏ki r´cznej i koszykówki zawsze tonie w ciemnoÊciach.
Z szeÊciu latarni stojàcych wokó∏ nie pali si´ ˝adna.
Nie mówiàc ju˝ o zamontowanych tam reflektorach.
Z powa˝aniem
Piotr Kasprzycki
Droga Redakcjo,
Przesy∏amy zdj´cia góry piachu ze Êmieciami, którà wysypa∏ w∏aÊciciel dzia∏ki na skrzy˝owaniu ulic Cyrkonii i Fabrycznej.
Urzàd Miasta i Stra˝ Miejska nie sà zainteresowane
takimi dzikimi wydmami na naszym osiedlu. Nie wiemy do kogo zwróciç si´ o pomoc w rozwiàzaniu tego
pustynnego problemu. Mo˝e Redakcja WiadomoÊci
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Sàsiedzkich b´dzie mia∏a pomys∏, jak zainteresowaç
odpowiednie s∏u˝by.
„Uszcz´Êliwieni” na si∏´ mieszkaƒcy sàsiednich
dzia∏ek z ulicy Cyrkonii i Fabrycznej.

Szanowna Redakcjo
Pisz´ w sprawie wysypiska Êmieci, które nam
Urzàd Dzielnicy zafundowa∏ w centrum naszego osiedla na ul Pogodnej, przy kana∏ku na wysokoÊci nowego osiedla budowanego przez firm´ Konstans.
Jestesmy pe∏ni entuzjazmu dla idei ekologii i segregacji Êmieci, ale w naszych realiach tego typu pojemniki na Êmieci segregowane sà po prostu dobrà okazja
do podrzucania Êmieci w∏asnych i wszelakich, które
mieszkaƒcy okolicznych domów, g∏ówne z cz´Êci zamieszka∏ej przez „autochtonów”, nie u˝ywam tutaj
okreÊlenia aborygenów, wydalajà ze swoich domostw
na koszt dzielnicy czyli nas wszystkich.
Efekt tego typu s∏usznej akcji jest zatem identyczny
jak s∏awetne wo˝enie Êmieci do lasu, znane wszystkim
mieszkaƒcom naszego osiedla. Teraz nie trzeba a˝ tak
daleko, wystarczy na ulic´ Pogodnà.
Mamy zatem wysypisko Êmieci, które zbli˝a nas
bardziej ni˝ do Brukseli do Rio de Janeiro lub Kuala
Lumpur w najlepszym razie. Nie sàdz´, aby ktokolwiek
zasiadajàcy w Radzie Dzielnicy by∏ zachwycony takim
sàsiedztwem. Pomijam kwestie natury edukacyjnej.
Wysypisko jest na trasie codziennych przemarszów
dzieci idàcych do szko∏y i czerpiàcych szko∏´ ˝ycia,
a zw∏aszcza wychowania estetycznego, które jak wiadomo ju˝ dawno w szko∏ach publicznych zosta∏o skasowane na rzecz innych s∏uszniejszych przedmiotów.
Pozdrawiam serdecznie
Igor Pogorzelski

Szanowni Paƒstwo
Pisz´ do Paƒstwa w sprawie zarówno swojej, jak
i sàsiadów i wszystkich, ktorzy korzystajà z ulicy Jeêdzieckiej w Starej Mi∏osnej.
Otó˝ jesienià ubieg∏ego roku ulica ta zosta∏a rozgrzebana przez robotników,
którzy wykonywali odp∏yw
wody z remontowanej ulicy Jana Paw∏a. Wykopy,
O F E R U J E :
jakie prowadzone by∏y
w
czasie
mrozów
i poÊpieszne zasypywanie ☛ ZABIEGI KINEZYTERAPEUTYCZNE
odcinka ulicy przy poczie
i Ciekawej sà rezultatem ta- ☛ MASA˚ LECZNICZY
kim, ˝e droga nie nadaje
si´ do u˝ytkowania ☛ TERAPIA MANUALNA
po dzieƒ dzisiejszy. Mieszkaƒcy okoliczni ciagle pi- ☛ ZABIEGI Z ZAKRESU FIZYKOTERAPII:
szà i dzwonià do urz´du
m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne
Dzielnicy Weso∏a w tej
sprawie, robotnicy jakoby ☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
poprawiajà a efekt jest taki,
ortopeda-traumatolog, neurolog, chirurg, internista
˝e zosta∏o jeszcze gorzej
poprawione, ni˝ by∏o Nasz adres: Weso∏a – Stara Mi∏osna,
przed remontem. Nikt nie
ul. J. Paw∏a II 264, tel. 022-795-14-97, 022-773-14-97
oczekuje cudów, ale powww.rehabilitacja-staramilosna.pl
prawienie tylko chocia˝
gabinet@rehabilitacja-staramilosna.pl
do stanu takiego jaki by∏
przedtem. Woda deszczowa, która p∏ynie z ulicy Ciekawej, bo tak jest
ukszta∏towany teren, teraz
staje w miejscu skrzy˝owania z Jeêdzieckà i tworzy si´ olbrzymie jezioro.
WczeÊniej sp∏ywa∏a do rowu, który prowadzi∏ do kana∏ku.
Ch´tnie zrelacjonujemy
Paƒstwu spraw´ bli˝ej, aby
wykorzystaç
Gazete,
do wymuszenia koniecznych dzia∏aƒ przez Urzàd,
˝ycie przy tej ulicy sta∏o si´

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI

KARNETY I KORZYSTNE RABATY

MO˚LIWOÂå ZAKUPU
SZWEDZKICH
PROFILOWANYCH PODUSZEK
ORTOPEDYCZNYCH,
ORAZ KOREKTORÓW
DO SIEDZENIA I POD PLECY
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mogà spowodowaç pochwic´ czyli nawracajàcy
lub przewlek∏y skurcz mi´Êni okalajàcych pochw´, utrudniajàcy lub uniemo˝liwiajàcy penetracj´, powodujàcy znaczny ból. Leczenie winno
obejmowaç oboje partnerów, z uwzgl´dnieniem
psychoterapii i seksuologii.
Domenà ginekologa jest dyspareunia organiczna. Przyczyny podzielono na dwie grupy: dyspaurenia powierzchowna lub g∏´boka. W powierzchownej
ból jest odczuwany w trakcie wprowadzania cz∏onka
do pochwy, co ∏àczy si´ z umiejscowieniem zmian
chorobowych na sromie lub w pochwie. Najcz´stsze
przyczyny to grzybica, rz´sistkowica i coraz cz´stsza
alergia na kosmetyki lub brak zwilgotnienia spowodowany nieadekwatnymi bodêcami seksualnymi lub zaburzeniami emocjonalnymi. Zw´˝enie przedsionka
pochwy, spowodowane przez pierÊcieƒ b∏ony dziewiczej, zw´˝enia i przegrody pochwy, blizny po operacjach na kroczu, równie˝ skutkujà bolesnym wspó∏˝yciem. Oddzielnà grup´ stanowià pacjentki pomenopauzalne. Spadek poziomu hormonów powoduje
zmiany zanikowe pochwy i sromu, równoczesne obni˝enie libido dodatkowo czyni wspó∏˝ycie przykrym.
Dyspaurenia g∏´boka – ból jest odczuwany podczas g∏´bokiej penetracji cz∏onka, co cz´sto ∏àczy

Choroby kobiece
Dyspareunia
Dyspareunia (gr. pareunos – partner ∏ó˝kowy).
Termin ten dawniej oznacza∏ „brak zgodnoÊci
w ma∏˝eƒstwie”, obecnie najcz´Êciej nieprecyzyjnie
odnoszony jest do bólów podczas wspó∏˝ycia.
Obecna definicja, wg mi´dzynarodowego konsensusu dotyczàcego dysfunkcji seksualnych u kobiet
mówi, ˝e dyspareunia to nawracajàcy lub przewlek∏y
ból zwiàzany ze stosunkiem p∏ciowym. Troch´ prowokacyjnie poruszam ten trudny temat wiedzàc, ˝e
dla cz´Êci spo∏eczeƒstwa seks jest nadal tematem
tabu, natomiast dla lekarza jest jednym z fizjologicznych zachowaƒ.
Dyspareunia mo˝e mieç pod∏o˝e czynnoÊciowe
(psychogenne) albo organiczne lub te˝ mo˝e byç wynikiem po∏àczenia przyczyn emocjonalnych i organicznych. Najcz´Êciej wyst´puje dyspareunia czynnoÊciowa spowodowana przez zaburzenia psychoseksualne, zw∏aszcza w wyniku obawy urazu, cià˝y,
chorób przenoszonych drogà p∏ciowà. Czynniki te

Paƒstwowe przedszkole
dla dzieci z wadà wzroku
Niewielu rodziców wie, ˝e obok przedszkoli paƒstwowych i prywatnych sà
jeszcze w Warszawie paƒstwowe przedszkola specjalistyczne, dlatego postanowi∏am o jednym z nich, ∏amiàc tym
samym stereotyp, ˝e wszystko co paƒstwowe w naszym kraju, jest byle jakie.
Przedszkole dla dzieci z wadà wzroku przy ul. Siennickiej (okolice Ronda
Wiatraczna) w Warszawie to miejsce,
gdzie obok standartowego programu
przedszkolnego realizowany jest program okulistyczny.
Âwietnie wyposa˝ony gabinet okulistyczny i ortooptyczny jest przyjazny
dziecku – kolorowe obrazki, maskotki,
zabawki likwidujà l´k dziecka przed ko-

niecznymi badaniami wzroku oraz
uprzyjemniajà proces leczenia i çwiczenia oczu. W przedszkolu sà ma∏e grupy
(max. 10 dzieci i dwie panie!) du˝o zaj´ç dodatkowych: gimnastyka korekcyjna, muzykoterapia, rytmika, angielski,
logopeda i codzienne çwiczenia oczek
– wszystko bez dodatkowych op∏at. Dobre warunki lokalowe, Êwietne jedzenie
i wspania∏e panie sprawiajà, ˝e w moim odczuciu jest to miejsce wyjàtkowe
dla ma∏ych okularników!
Naszà córcie wozimy tam z Mi∏osnej
od roku i mimo, ˝e pokonujemy codziennie kilkanaÊcie kilometrów – to
dzisiaj ju˝ wiem, ˝e dokonaliÊmy dobrego wyboru. W tym czasie wada wzroku

si´ ze zmianami patologicznymi w obr´bie miednicy mniejszej. Je˝eli dyspaurenia g∏´boka pojawia
si´ u kobiety, która dotychczas prowadzi∏a normalne
˝ycie seksualne, to zwykle ma ona pod∏o˝e organiczne. WÊród przyczyn nale˝y wymieniç: ostre stany zapalne w miednicy mniejszej, ty∏ozgi´cie macicy, endometrioz´, zmiany nowotworowe w narzàdzie
rodnym i jelicie grubym. Coraz cz´Êciej wykonywane ci´cia cesarskie równie˝ mogà byç przyczynà
bolesnego wspó∏˝ycia.
Bolesne spó∏kowanie nierzadko jest przyczynà
rozk∏adu po˝ycia ma∏˝eƒskiego, i niep∏odnoÊci, powoduje wystàpienie lub nasilenie nerwic zarówno
u kobiety, jak i m´˝czyzny. Dlatego wymaga szczególnej uwagi ze strony ginekologa i ewentualnie seksuologa. W wi´kszoÊci zasygnalizowanych problemów mo˝na pacjentce pomóc, likwidujàc przyczyn´
i przywracajàc komfort wspó∏˝ycia. Cz´sto wystarczy
antybiotyk, miejscowa estrogenoterapia, bardzo
rzadko ingerencja chirurgiczna.
Ból podczas wspó∏˝ycia jest objawem zagro˝enia
zdrowia kobiety i winien jà sk∏oniç do wizyty u swojego ginekologa.
lek. med. Zbigniew Dutkiewicz
specjalista ginekolog-po∏o˝nik

znacznie si´ jej zmniejszy∏a, a do przedszkola chodzi bardzo ch´tnie.
Niezwykle zasmuci∏ mnie fakt, ˝e
w tym roku do maluszków zapisa∏o si´
zaledwie troje dzieci – i naszemu
przedszkolu grozi zamkni´cie (dla
w∏adz miasta jest to bowiem argument,
˝e takie kosztowne placówki sà zb´dne). Jestem przekonana, ˝e tak ma∏a
iloÊç ch´tnych wynika z nie wiedzy rodziców, ˝e takie miejsca w ogóle istniejà. Pisz´ ten artyku∏ z nadziejà, ˝e informacja dotrze do rodziców ma∏ych
okularników, którzy szukajà wymarzonego przedszkola dla swoich dzieci.
Uwaga: dzieci mo˝na zapisywaç ca∏y
rok w wieku od 2,5 lat do zerówki.
Wi´cej informacji na stronie internetowej przedszkola: www.przedszkole291.neostrada.pl lub pod numerem telefon: 022 810 54 59.
Katarzyna Szaszkiewicz

Us∏ugi posadzkarskie
uk∏adanie, cyklinowanie i lakierowanie pod∏óg
Jerzy S´pka
Stara Mi∏osna, ul. Malwy
zadanie 25, dzia∏ka 1531

tel. 022 773 28 98
0603 379 677
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To w∏aÊnie dla Paƒstwa wyposa˝yliÊmy nasze studio w dwa ∏ó˝ka najnowszej generacji posiadajàce klimatyzacj´
i lampy z efektem bràzujàcym. Oba ∏ó˝ka sà produktem renomowanych niemieckich firm Ergoline oraz Zoltron.
To w∏aÊnie z myÊlà o Tobie dbamy
o maksymalnà higien´ i komfort opalania.
Pragniemy by Twoje cia∏o mia∏o atrakcyjny wyglàd i pi´knà opalenizn´, dlatego te˝ w naszym solarium masz mo˝liwoÊç korzystania z najlepszych na Êwiecie kosmetyków do i po opalaniu.
Specjalnie dla rodziców wyposa˝yliÊmy nasze studio w kàcik dla dzieci,
w którym mogà zajàç si´ zabawà w czasie gdy rodzic korzysta z opalania.
StworzyliÊmy miejsce, w którym mo˝esz zdobyç pi´knà opalenizn´, a tak˝e
zrelaksowaç si´.

S∏oneczko
w sàsiedztwie
Specjalnie dla Paƒstwa, wychodzàc
naprzeciw Waszym oczekiwaniom, otworzyliÊmy w „CENTRUM POGODNA”

na ul. Jana Paw∏a II 23 (w sàsiedztwie
poczty i oÊrodka zdrowia) profesjonalne
studio solarium o nazwie „ZULUS”.

GWARANTUJEMY MI¸Ñ
I PROFESJONALNÑ
OBS¸UG¢
ZAPRASZAMY!!!!!

fryzjer • solarium • kosmetyka
Weso∏a-Stara Mi∏osna, ul. Trakt Brzeski 60c

NOWOÂå
– SKIN
MASTER
MAX
• Przedwczesne starzenie
• G∏´bokie i p∏ytkie
zmarszczki
• Skóra szorstka,
uszkodzona w wyniku
dzia∏ania s∏oƒca
• Skóra odwodniona
• Ziemista cera
o niejednolitym kolorycie
• Problemy skóry
m∏odej
• Plamy skórne
ró˝nego
pochodzenia
• Blizny i rozst´py
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tel. 022 773 24 12, 022 773 00 99

www.kluburody.pl

Chcesz zachowaç m∏ody wyglàd ...
lub odzyskaç go bez zabiegów chirurgicznych?
Zapraszamy na nowy zabieg

SKIN MASTER MAX
Nowoczesna technologia odm∏adzania
Innowacyjne technologie przynoszàce niezwykle skuteczne efekty stanowià alternatyw´ dla zabiegów medycyny estetycznej. Odpowiadajà na potrzeby osób wybierajàcych naturalne, delikatne i skuteczne metody piel´gnacji.
Fotodynamiczna metoda odm∏adzania (PDT)
Aktywator jest wyposa˝ony w diody fotodynamiczne LED. Dwa szeregi bardzo jasnych diod LED w kolorach
niebieski/zielony oraz czerwony/˝ó∏ty umieszczono tak, by przeprowadziç skutecznà Terapi´ Fotodynamicznà
metodà PDT. NowoÊcià Skin Master Max jest równoczesne u˝ycie fali elastycznej i Terapi Fotodynamicznej.
Rezultaty
Skin Master Max odm∏adza skór´ i zapobiega powstawaniu zmarszczek. Ju˝ po kilku zabiegach skóra staje si´
bardziej elastyczna i wytrzyma∏a. Wi´kszoÊç zmarszczek i innych oznak starzenia si´ skóry znika, twarz jest delikatnie wymodelowana, odzyskuje blask i Êwie˝oÊç.
Laser – wype∏nienie zmarszczek
Dzi´ki temu mechanizmowi kolagen nie musi byç dostarczany z zewnàtrz – jest wytwarzany przez skór´. Skin Master Max wywo∏uje
miejscowà reakcj´ zapalnà, dzi´ki czemu pobudza produkcj´ fibroblastrów, które syntetyzujà kolagen.
Jak funkcjonuje laser?
Kontrolowana reakcja zapalna wywo∏uje obrz´k. Dostarczenie glikozaminoglikanów, tlenu i substancji od˝ywcznych. Regeneracja tkanek i sp∏ycenie zmarszczek. Odbudowa w∏ókien kolagenowych.
Peeling
Peeling usuwa martwe komórki naskórka, dzi´ki czemu pobudza proces regeneracji skóry. Po 6-8 zabiegach skóra jest doskonale odnowiona, widoczny jest efekt liftingu.
Depressolift
Vacuo Laser ∏àczy dwie techniki: tzw. depresso-masa˝ i mikrodiod´ laserowà, która stymuluje prac´ uk∏adu limfatycznego i pobudza
metabolizm komórkowy. Synergia tych technik wywo∏uje dzia∏anie liftingujàce oraz stymuluje produkcj´ kolagenu i elastyny.
Regeneracja
W programie z wykorzystaniem mikropràdów MLM nast´puje pobudzenie miejscowego metabolizmu. Zabiegi z zastosowaniem aparatu Skin Master Max zwalczajà skutki przedwczesnego starzenia spowodowanego czynnikami zewn´trznymi i ogólnym spowolnieniem procesów syntezy.

TWÓJ NOWY SPOSÓB SP¢DZANIA WOLNEGO CZASU

KOCIO¸KOWANIE
Fantastyczna impreza! Dobrze, ˝e wreszcie
ju˝ jest ciep∏o. Ta zima wszystkim chyba da∏a
si´ we znaki. Z uÊmiechem wspomina∏am
wczorajszà imprez´, która by∏a chyba najfajniejsza ze wszystkich w ciàgu ostatniego roku.
Przyjechali do nas goÊcie, i oczywiÊcie zapowiedzieli ˝e bez kocio∏kowania, imprezy nie
b´dzie. Spytacie, co to kocio∏kowanie? Ju˝
t∏umacz´. Ale to ca∏a historia.
PojechaliÊmy m´˝em na dzia∏k´ do znajomych. ChcieliÊmy tylko na chwil´, ale tak jakoÊ wysz∏o…
Po przyjeêdzie zdziwieni zobaczyliÊmy, ˝e
ca∏a impreza koncentruje si´ wokó∏ ogniska,
chocia˝ by∏a dopiero 16.00. Nad ogniskiem
sta∏ kocio∏ek na trójnogu, a w Êrodku bulgota∏
prawdziwy gulasz w´gierski! Mój mà˝ b∏ysnà∏
uÊmiechem, pobieg∏ po talerzyk i czym pr´dzej na∏o˝y∏ sobie ∏ych´ gulaszu. Stwierdzi∏am, ˝e te˝ chc´ spróbowaç, jak to smakuje.
By∏o wyborne! Spodziewa∏am si´ standardo-

wego scenariusza – kie∏baski lub grill, a oni
zaskoczyli nas czymÊ ca∏kiem nowym! I to
czymÊ, co spowodowa∏o u wszystkich goÊci
b∏ogi wyraz twarzy. Wszyscy pytaliÊmy, co to
takiego, ten kocio∏ek. Czy mo˝na go kupiç
w Polsce, i tysiàc jeszcze innych pytaƒ.
Okaza∏o si´, ˝e kocio∏ek jest tradycyjnym
w´gierskim sposobem na sp´dzanie wolnego
czasu. Ka˝dy, kto spróbuje potraw w nim przyrzàdzonych, b´dzie zachwycony. Mo˝na tu bowiem upitrasiç nad ogniem dos∏ownie wszystko! Ka˝da potrawa jednogarnkowa mi´sna lub
wegetariaƒska, ró˝ne odmiany gulaszu, wszelkie zupy, grzaniec, a w sytuacjach ekstremalnych nawet woda na herbat´ – to niczym nie
ograniczone mo˝liwoÊci. A przy okazji – jedzenie w 100% zdrowe. Czyli bez zgagi, bez trujàcych toksyn (jak w grillach), no i koniec nudy!
KupiliÊmy kocio∏ek. Zabieramy go ze sobà
na wycieczki rowerowe, bo jest ma∏y i lekki.
Zabieramy go te˝ ze sobà na wszelkie imprezy

do znajomych – ich grille kurzà si´ w gara˝ach, a kocio∏kowanie staje si´ hitem! Wspania∏a atmosfera, wspólne gotowanie, ró˝norodnoÊç potraw, to tylko kilka zalet, które mo˝na wymieniç. Dwa razy kocio∏kowaliÊmy w zimie. To mi∏o po kuligu rozgrzaç si´ przy ognisku, i nie musieç wracaç do domu na kolacj´.
Polecam wszystkim mi∏oÊnikom sp´dzania
czasu na powietrzu, smakoszom kulinarnym,
zbuntowanym gospodyniom domowym, m∏odzie˝y, starszym i tym w Êrednim wieku. To rewelacja!
Kocio∏ki mo˝na kupiç w Polsce, sà niedrogie, ale warte krocie. Sprawdêcie sami!

ZASKOCZ ZNAJOMYCH CZYMÂ CA¸KIEM NOWYM
ZAMÓWIENIA DETALICZNE I HURTOWE: tel. +48 22 35 35 011; fax +48 22 35 39 312, tel. kom. 0506 144 157; 0506 144 629
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DRZWI

05-077 Warszawa-Weso∏a, ul. Trakt Brzeski 75
tel. 022 773 21 55, fax 022 773 30 41
pn.–pt. 800–1900 sob. 900–1500
Warszawa, ul. Bartycka 26 paw. D
tel. 022 891 12 57, pn.–pt. 900–1800 sob. 900–1500
Sulejówek, Trakt Brzeski 80, tel. 022 760 12 29

POD¸OGI

Nowe wzory, nowe modele, nowe trendy

Serwis samochodowy MOTOLAB
05-077 Warszawa-Weso∏a, Trakt Brzeski 1
tel. 022 773 22 50, 022 773 22 49
pn.-pt. 800–1700, sob. 900–1400
Mechanika pojazdowa
Diagnostyka podwozi - komputerowa
geometria kó∏
- test amortyzatorów
Elektromechanika
Elektronika
- uk∏ady wtryskowe
i zap∏onowe
systemy ABS/ASR,
komfortu i Air-bag
Sprzeda˝ i wymiana opon
Obs∏uga i naprawa klimatyzacji
Instalacje gazowe
- serwis, monta˝
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TA X I - W E S O ¸ A
Systemy alarmowe, domofony, kontrola dost´pu,
TV przemys∏owa, instalacje antenowe.
ul. Rumiankowa 35/10
tel. 022-353-58-87
05-077 Warszawa Weso∏a
fax 022-499-79-16
www.nodbiz.com.pl
e-mail:info@nodbiz.com.pl
tel. 0602 398 468

tel. 022

Lecznica Stomatologiczna ELIXIR

PARAPETY – MARMUR
GRANIT
KOMINKI
KAMIE¡ OGRODOWY
Kostka granitowa

lek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko
specjalista I st. stom. ogólnej
lek. stom. Agnieszka Jankiewicz-Buczek

PANTOMOGRAF CYFROWY

IMPLANTY

• leczenie dzieci i doros∏ych • protetyka
• laseroterapia
• leczenie chirurgiczne
• protezy, naprawa
• diagnostyka RTG, RVG
pantomogram

Logopedia (wszystkie rodzaje zaburzeƒ), reedukacja
Godziny otwarcia: poniedzia∏ek–piàtek 900-2100, sobota 900-1300

Tel. 022-773-21-12 Weso∏a, Osiedle Stara Mi∏osna, ul. Kameliowa 12 (róg Dworkowej)

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

DOJAZD GRATIS 24 h

1.60 z∏

1 km

Firma zajmuje si´ monta˝em i pomiarami
ul. Zwoleƒska 10
tel. 022 615 68 33
0602 796 111
0601 930 532
www.gawryszewski.pl

BIURO RACHUNKOWE

Lic. MF 9130/98
Us∏ugi ksi´gowe w pe∏nym zakresie, doradztwo podatkowe, us∏ugi kadrowe i ZUS
UWAGA! Pierwszy miesiàc kosztuje tylko 1z∏
ul. Trakt Brzeski 54A, Warszawa-Weso∏a (pawilony handlowe)
tel. 022 773 25 69, 022 73 38 91

www.podatkiwesola.pl

SALON

FIRAN i ZAS¸ON
•
•
•
•
•
•

FIRANY
ZAS¸ONY
NARZUTY
KARNISZE
ART. POÂCIELOWE
MATERACE

Biuro Rachunkowe
Licencja MF nr 14424/99

Promocyjne ceny dla ma∏ych Firm
•us∏ugi ksi´gowo-podatkowe
•pe∏na obs∏uga kadr, p∏ac, ZUS
•zeznania roczne i inne
Stara Mi∏osna
ul. Irydowa 16

tel./fax 022 773 26 93
kom. 0512 103 278

APTEKA
LEKI GOTOWE i RECEPTUROWE

mgr farm. Jolanta Borkowska
05-077 Warszawa-Weso∏a
ul. Jeêdziecka 22c
tel. 022 773 00 45

Godz. otwarcia
Pon.-Piàt. 8.00-20.00
Sobota 8.00-14.00

Polecamy si´ w zakresie:
• Szycia: firan, zas∏on i narzut
• Doradztwa i kompleksowej
aran˝acji okien
• Doboru i monta˝u karniszy
PPHU „JUMA”

SULEJÓWEK – PAWILONY
ul. KOMBATANTÓW 63
tel. 022 760 10 52
pon.-pt. 10.00-18.00, sob. 10.00-14.00
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Beton Towarowy ❖ Transport ❖ Pompa
05-462 Wiàzowna, Duchnów, Szosa Miƒska 48
tel. 022 795 15 94, 022 795 11 14
tel. kom. 0601 384 524
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◗ POLRENTIER Sp. z o.o. przyjmie do wspó∏pracy
absolwentów szkó∏ wy˝szych o profilu ekonomiczno-finansowym z terenu: Sulejówek, Weso∏a, Stara Mi∏osna i okolice. Zapewniamy szkolenia w renomowanych firmach (banki, TFI, firmy ubezpieczeniowe). Mile widziana licencja KNUiFE (PUNU).
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: biuro@polrentier.pl oraz tel. 022 825 34 09.
◗ W okresie wakacyjnym opieka nad dziecimi
w ró˝nym wieku, tel. 502 725 944.
◗ Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi w domu
tel.: 022-773-28-21, 0-506-032-318.
◗ Przyjm´ sprzàtanie, osoba solidna, czysta, z referencjami ze Starej Mi∏osny tel.: 0-509-222-448.
◗ J´z. niemiecki – profesjonalne t∏umaczenia: zwyk∏e, przysi´g∏e, expresowe tel. 022-773-28-70.
◗ Esperal – odtrucia alkoholowe ca∏odobowo, lek.
med. chirurg (dyskrecja zapewniona) tel. 0-60162-22-62.
◗ SKRZYPCE – udzielam lekcji i gram na Êlubach
tel. 0-511-087-855.
◗ Wró˝enie – lepsze samopoczucie – tel. 0-691257-038.
◗ Tipsy: ˝elowe, french, szklane. Wtapianie halogenów. Za∏o˝enie 70 z∏, uzupe∏nienie 50 z∏. Dojazd
gratis. Tel. 0-504-803-574.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego- wszystkie stopnie nauczania tel. 022-773-28-07.
◗ Szafy, garderoby, okna – 0-601-22-30-20.
◗ Ch´tnie naprawi´ monitor, drukark´, CD-ROM,
DVD-ROM lub stacjonarne DVD, tak˝e inne
tel. 022-773-96-35.
◗ Rosyjski – nauczycielka z certyfikatem Uniwersytetu w Petersburgu. St. Mi∏osna tel. 022-773-2254.
◗ Angielski z Anglikiem (dyplomowany nauczyciel
z Londynu) tel. 022-773-38-99.
◗ Pranie dywanów, wyk∏adzin i tapicerki meblowej
oraz samochodowej maszynà i Êrodkami firmy
Karcher. Dojazd bezp∏atny. tel. 0510-126-840.
◗ Solidny, uczciwy student podejmie dowolnà prac´
na terenie St. Mi∏osnej tel. 0509-043-962.
◗ Do wynaj´cia pokój 30 m2 w domku jednorodzinnym (oddzielne wejÊcie) w Weso∏ej. Tanio.
tel. 022-773-19-85.
◗ Internetowa wypo˝yczalnia DVD dostarcza filmy
do domu, http:/kinowdomu.alma.net.pl tel. 504
078 121.
◗ Do sprzedania mieszkanie w os. Aleja Akacjowa, 2
pokoje z aneksem kuchennym, 54 m2, z ogródkiem 67 m2, gara˝em, piwnicà, wykoƒczone do zamieszkania, ew. wynajm´. tel. 601 748 525 / 601
226 659.

◗ Sprzedam ma∏o u˝ywany rower damski Author
Spectra, srebrno-bordowy, osprz´t Shimano Dual
Sis. Tel. 022-773-38-49, wieczorem.
◗ Zatrudni´ asystentk´ na 1/2 etatu ze znajomoÊcià
angielskiego (poziom komunikatywny). Praca trzy
dni w tygodniu. tel. 604-550-950
◗ Tworzenie stron www. Internetowa reklama. Strony firmowe, prywatne, internetowe bazy danych.
Profesjonalny, m∏ody, kreatywny zespó∏. Kontakt:
michal.szczepanek@poczta.lazarski.pl, +48 503942-386.
◗ US¸UGI DOMOWE – Trzepanie bezpy∏owe dywanów, tapicerki, wyk∏adzin oraz pranie (renowacja)
maszynà KIRBY. Czas schni´cia 1,5 godziny.
tel. 022-783-28-37; kom. 606-752-724
◗ Drobne naprawy domowe – „Z¸OTA RÑCZKA”
Tel. 022-783-28-37; kom. 606-752-724
◗ Zatrudni´ mi∏à Panià do opieki nad rocznà dziewczynkà tel. 0605 555 766.”
◗ US¸UGI REMONTOWO-BUDOWLANE: glazura, terakota, szpachlowanie, malowanie, hydraulika,
elektryka. Szybko-Tanio-Solidnie tel. 508 711 259
◗ MATEMATYKA: Studentka Politechniki Warszawskiej udzieli korepetycji na poziomie szko∏y podstawowej, gimnazjum i liceum. Cena: 20z∏/h. Kontakt: 0-508-10-10-31
◗ Angielski – nauczyciel j´zyka angielskiego. Korepetycje, konwersacje, przygotowanie do egzaminów. Dojazd. Tel. 0506 661 672.
◗ Szukam nauczyciela ze St. Mi∏osnej dla dziecka 7letniego, który nauczy je graç na gitarze. 022 760
86 17, 0-504-170-157, 0-604-146-975.
◗ Angielski sam wchodzi do g∏owy. Lekcje indywidualne. 45 z∏ za godz. lekc. m.in. przygotowanie
do egzaminów CAMBRIDGE i nowej matury.
Tel. 0-601 37 97 34, 022 773 11 23.
◗ Sprzedam no˝yce elektryczne BOSCH do ˝ywop∏otu, dwukrotnie u˝ywane, 150 z∏. Tel: 0-22-77312-89, 0-601-200-242
◗ Chemia – doktorant Akademii Medycznej w Warszawie. Ka˝dy poziom. 0 507 468 271.
◗ Studentka Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego udzieli korepetycji osobom z gimnazjum i liceum. Tel: 0 695 491 641. Cena: 20 zl/h.
◗ CZYSTÑ ZIEMI¢ Z WYKOPU PRZYJM¢
tel. 504 089 137 (St. Mi∏osna).
◗ KOREPETYCJE. Ka˝dy przedmiot, ka˝dy poziom
– najlepsi studenci, najlepsze korepetycje.
Sprawdê nas: www.pogotowienaukowe.pl
◗ Masz dziecko? Chcesz mieç inteligentne dziecko?
Skorzystaj z naszych us∏ug – intellectual stimulation for children. Zapraszamy na www.pogotowienaukowe.pl

◗ Sprzedam wózek dzieci´cy (spacerówka) BREEZE
firmy GRACO. tel. 509-451-656.
◗ Firma z lokalizacjà na osiedlu Stara Mi∏osna poszukuje do pracy w dziale handlowym osob´ ze znajomoÊcià j´zyka rosyjskiego. Inne j´zyki mile widziane. Kontakt: biuro@bioefekt.pl, tel. 022-77305-90, fax 022-773-05-91.
◗ Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe na osiedlu
„Aleja Akacjowa”. Powierzchnia 66m2 + gara˝ +
piwnica. Kontakt: 504 078 104.
◗ Sprzedam meble sklepowe drewniane z oÊwietleniem górnym, w b. dobrym stanie. Wymiary
szer. 90 cm x 5szt. i 60 cm x 7szt, oraz dwa rega∏y w systemie rurowym. Cena 4700 z∏. Tel. 0886
306 330 lub 0504 719 609.
◗ NIEMIECKI – korepetycje, przygotowania do egzaminów udziela germanista magistrant U. W. Dojazd
gratis. tel: 0602-120-632; 022-773-82-31.
◗ Mieszkanie na osiedlu Akacjowa do wynaj´cia,
dwa pokoje z kuchnià, tel. 502212457.
◗ Trzy dziewczyny poszukujà wspó∏lokatorki do
mieszkania. Oddzielny pokój. Kontakt 600-028627.
◗ Sprzedam rower dzieci´cy „Êredni”. Kolor srebrno-pomaraƒczowy, stan b. dobry, jeêdzi∏a nim
dziewczynka, cena 140 z∏. tel. 022-773-16-37.
◗ Do sprzedania – ∏ó˝eczko dzieci´ce z materacy-

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

CZYNNE:
codziennie
w niedziele

6.00 - 22.00
8.30 - 17.00

D E L I K AT E S Y

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

dogodny dojazd
parking
Stara Mi∏osna, ul. Torfowa 1, tel. 022 773 39 52

kiem z trawy moskiej sosna barwiona na dàb
– 50 z∏.; ∏ó˝eczko turystyczne typu kojec firmy
VOX – 20 z∏.; biurko czarne – du˝e – 100 z∏.; biblioteczka czarna 80 z∏.; baga˝nik dachowy Daewoo Lanos/Nubira – 50 z∏. (ceny do negocjacji)
tel. 0603-063-870.
◗ Do oddania: szafa dwudrzwiowa z nadstawkà
(czarna), wyk∏adzina dywanowa supe∏kowa zielono-szara, listwy do wyk∏adzin – szare; noside∏ko
dla niemowlàt; noside∏ko dla dzieci starszych ze
stela˝em; spacerówka parasolka firmy Inglesina
tel. 0603-063-870.
◗ Poszukujemy solidnej i dok∏adnej osoby do sprzàtania i prasowania. Praca na jeden dzieƒ w tygodniu. Dom po∏o˝ony w Weso∏ej na osiedlu Stara
Mi∏osna. Kontakt telefoniczny: 0606 830 045.
◗ PIEL¢GNIARKA (obecnie pracujàca na chirurgii
dzieci´cej) szuka pracy jednozmianowej. Mo˝e
byç na pó∏ etatu. Ch´tnie jako pomoc dentystyczna. email: eweso4@wp.pl, t. 0695-480-167.
◗ NIEMIECKI – korepetycje, przygotowania do egzaminów udziela germanista magistrant U. W. Dojazd
gratis. tel: 0602-120-632; 022-773-82-31.
◗ Kupi´ fotelik dzieci´cy Chicco 0-18 kg 0504-257460.
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà 1036 m2 w Starej
Mi∏osnej, przy ul. GoÊciniec 73, róg Husarskiej.
Tel. 0 606-284-573.
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OG¸OSZENIA DROBNE

niskie ceny
SAMOOBS¸UGA

Bilety MZK i karty telefoniczne Âwie˝e pieczywo 2 razy dziennie

(bia∏y dom przy rondzie, obok klubu „Atlas”)

zapraszamy: wt.-pt. 12-20, sob.-nied. 12-15
Zapraszamy w I sobot´ czerwca na spotkanie z artystami (od godz. 1100)

INTERNETOWA WYPO˚YCZALNIA DVD
KINO W DOMU
ogólnopolskiej sieci Alma Art Video 2000
Zamówione przez internet filmy
dostarczamy i odbieramy w domu klienta
Zamów: http://www.kinowdomu.alma.net.pl
tel. 504 07 81 21

Stara Mi∏osna ulica Jana Paw∏a II 108
(dawna OBWODNICA)

tel. 022-773-25-30
W „Groszku” kupisz
szybko, tanio
i prawie wszystko

akceptujemy karty p∏atnicze i talony Sodexho

W i a d o m o Ê c i S à s i e d z k i e S t a r a M i ∏ o s n a - pismo mieszkaƒców Weso∏ej i okolic.
Redaguje zespó∏: Izabela Antosiewicz (sekretarz redakcji), Katarzyna G∏usek, Magdalena J´drzejewska, Marcin J´drzejewski (redaktor naczelny), Adam K∏os,
Marian Mahor, Dorota Mierzejewska (reklama, tel. 022 773 13 13), Anna Susicka, Dorota Wroƒska, Izabella Zych, Judyta Weso∏owska. Foto: Iza Antosiewicz,
Magda J´drzejewska, autorzy. Kontakt z redakcjà: tel.: 022 613 34 37, fax: 022 613 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: 7000 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.

Reklama:
Dorota Mierzejewska
– tel. 022-773-13-13
0501 09 33 44
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GADOMSKA NIERUCHOMOÂCI
Licencja nr 51

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

0601 355 130

oddzwoni´

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

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

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

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

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

Szeroki wybór daƒ, rezerwacje telefoniczne,
przyj´cia okolicznoÊciowe, dania na wynos.

Przyjmujemy zapisy
na obiady firmowe
ul. Jana Paw∏a II 23 lok. B1, Weso∏a – Stara Mi∏osna (Centrum „Pogodna”)

zapraszamy codziennie w godz. 1200–2000, tel. 022 773 84 92
www.kuchniazapiecek.prv.pl
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