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Niech radoÊç ze zmartwychwstania Chrystusa
zagoÊci w Paƒstwa domach, niech szcz´Êcie
i zdrowie nie opuszcza rodzin a spokój i radoÊç
z czasu sp´dzonego wÊród najbli˝szych da si∏´ na
nast´pne miesiàce.

Chrystus prawdziwie Zmartwychwsta∏!
P´k∏y piecz´cie grobu i Êmierci,
a na nasze ˝ycie pad∏ blask Êwiat∏a wiecznego.
Âwiadectwo pustego grobu zaprasza nasz
do wiary w mi∏oÊç,
która si´ nigdy nie koƒczy.
˚yczymy
wszystkim parafianom i goÊciom, aby bliskoÊç
Zmartwychwsta∏ego Pana
przywróci∏a sercom t´ nadzieje,
której èród∏em jest On Sam.
Niech te Âwi´ta Wielkiej Nocy przyniosà Wam:
obfitoÊç Bo˝ego pokoju,
radoÊç,
i wdzi´cznoÊç za dar Zbawienia,
byÊcie wraz ze swoimi bliskimi Êwi´towali cud nowego
˝ycia w Chrystusie, Êwiadczàc wobec bliênich,
˝e Bóg jest mi∏oÊcià.

Prezydent Warszawy
Hanna Gronkiewicz-Waltz
Pe∏nych radoÊci, spokoju i mi∏oÊci Âwiàt
Wielkiej Nocy, szcz´Êliwych chwil w gronie
rodziny i spe∏nienia marzeƒ ˝yczy

Wiceprezydent Warszawy
Jacek Wojciechowicz

ks. Stanis∏aw Popis i ks. Krzysztof Cyliƒski

Z okazji zbli˝ajàcych si´ Âwiàt Wielkanocnych
sk∏adamy najserdeczniejsze ˝yczenia
du˝o zdrowia, radoÊci, mi∏oÊci, spokoju
i jak najmilszych spotkaƒ
w gronie rodziny i przyjació∏.
Stefan S∏owikowski

Edward K∏os

Przewodniczàcy Rady Dzielnicy

Burmistrz Dzielnicy Weso∏a

„Chrystus zmartwychwsta∏! PodnieÊcie skronie
I znowu skrzyd∏a przypnijcie duszy,
Bo oto n´dza i grzech si´ kruszy,
Bo oto prawda siada na tronie.
Chrystus zmartwychwsta∏! I ty, cz∏owiecze,
Zmartwychwstaƒ jasny z otch∏ani grzechu,
Wykàp si´ w blasku, co z nieba ciecze,
Zaczerpnij ˝ycia w wiosny oddechu.”
[Artur Oppman (Or-Ot) (1867–1931)]

Z okazji Âwiàt Wielkanocnych ˝yczymy Paƒstwu
wszelkiego Dobra, a nade wszystko nadziei, która
mobilizuje do przezwyci´˝ania przeszkód
Dyrekcja oraz Pracownicy Biblioteki Publicznej
w Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy

Zdrowych i pogodnych
Âwiàt Wielkanocnych
w prawdziwie wiosennym nastroju,
mi∏ych spotkaƒ w gronie rodziny
i przyjació∏
oraz obficie zastawionego sto∏u
˝yczà:
dyrekcja, nauczyciele,
pracownicy administracji
oraz uczniowie
ze SP 173 w Warszawie

Niech Âwi´ta Wielkanocne
b´dà dla wszystkich,
Êwi´tem zwyci´stwa
dobra nad z∏em
Tego ˝yczà
druhowie i Zarzàd
OSP Stara Mi∏osna

Skacze zajàczek po lesie
z Przedszkola ROBUÂ
˚yczenia Wam niesie!
Przez pisanki przeskakuje,
Alleluja wykrzykuje!
Po czym znika w d∏ugich susach,
ca∏y mokry od dyngusa!

Zdrowych, Pogodnych
Âwiàt Wielkanocnych,
pe∏nych wiary, nadziei i mi∏oÊci.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkaƒ w gronie rodziny
i wÊród przyjació∏ oraz weso∏ego „Alleluja”
˝yczy
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „ROBUÂ”
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Pielgrzymka
do Ziemi Âwi´tej

Parafialna pielgrzymka do Ziemi Âwi´tej rozpocz´∏a si´ 3 marca. Opiek´ duchowà nad grupà ponad 40 uczestników sprawowali ksi´˝a: Krzysztof
– proboszcz parafii NajÊw. Serca Pana Jezusa i Rados∏aw z parafii Âw. Hieronima. Jako, ˝e program
pielgrzymki by∏ bardzo bogaty, w naszej relacji
Êwiadomie ograniczymy si´ do niektórych miejsc
i wydarzeƒ.
Pierwszego dnia po wylàdowaniu w Tabie na pó∏wyspie Synaj czeka∏o nas przekroczenie granicy
egipsko-izraelskiej. Ju˝ wyglàd samego przejÊcia
– oddzielne budynki ka˝dej ze stron oddalone o kilkadziesiàt metrów i szczegó∏owa kontrola, wskazywa∏y na z∏o˝onà sytuacj´ politycznà na tych terenach. W drodze do Betlejem nasz przewodnik, pan
Miros∏aw, zaimponowa∏ nam swojà wszechstronnà
wiedzà historycznà, zw∏aszcza z zakresu wydarzeƒ
zwiàzanych z ˝yciem i nauczaniem Chrystusa w Ziemi Âwi´tej.

mi przychodzili na chwil´ modlitwy.
Mimo, i˝ termin pielgrzymki nie przypada∏
na okres najwi´kszego ruchu turystycznego, w miejscach najbardziej znanych nie zawsze ∏atwo by∏o
o atmosfer´ skupienia. PróbowaliÊmy jednak w ka˝dym ze Êwi´tych miejsc choç przez chwil´ pomodliç
si´ i codziennie uczestniczyliÊmy w Eucharystii
sprawowanej przez „naszych” ksi´˝y.
Z Góry B∏ogos∏awieƒstw podziwialiÊmy ujmujàce
pi´knem natury otoczenie Jeziora Galilejskiego,
a nad Jordanem odnowiliÊmy przyrzeczenia chrztu Êw.
Najmocniej utkwi∏o w naszej pami´ci to, co prze˝yliÊmy w Jerozolimie. O Êwicie rozpocz´liÊmy nabo˝eƒstwo Drogi Krzy˝owej podà˝ajàc tymi samymi
ulicami, którymi szed∏ Jezus Chrystus dêwigajàc
swój krzy˝. Stacja IX doprowadzi∏a nas do bazyliki,
gdzie ka˝dy z nas móg∏ osobiÊcie doÊwiadczyç bliskoÊci ska∏y Golgoty i Grobu Paƒskiego.
Majàc w perspektywie zbli˝ajàcy si´ ju˝ powrót,
po odpoczynku nad brzegiem Morza Czerwonego,
krótko po pó∏nocy, rozpocz´liÊmy kilkukilometrowy
marsz na gór´ Moj˝esza, gdzie powitaliÊmy wschód
s∏oƒca.

Nasz pobyt w Ziemi Âwi´tej da∏ nam te˝ mo˝liwoÊç nieco bli˝szego przyjrzenia si´ codziennemu
˝yciu w warunkach tamtejszej napi´tej sytuacji politycznej – uzbrojeni ˝o∏nierze, liczne patrole policyjne i kilkumetrowej wysokoÊci mur oddzielajàcy
cz´Êç izraelskà od palestyƒskiej. Na szcz´Êcie, nie
byliÊmy Êwiadkami znanych z przekazów medialnych dzia∏aƒ wojennych.

Przy Âcianie P∏aczu w Jerozolimie mogliÊmy zobaczyç obrz´d bar micwah, w którym uczestniczy∏o
wielu ˚ydów w tradycyjnych strojach.
Przy Grobie Paƒskim spotkaliÊmy podesz∏à wiekiem, lecz niezwykle m∏odà duchem, siostr´ Rafa∏´,
el˝bietank´, prowadzàcà sierociniec na Górze Oliwnej. Zaproszeni w odwiedziny, poznaliÊmy histori´
zapoczàtkowanej po wojnie w 1967 r., jej niezwykle
trudnej dzia∏alnoÊci niesienia pomocy dzieciom, zarówno tym, które straci∏y rodziców, jak i tym, których
opiekunowie b´dàc w trudnej sytuacji nie byli w stanie zapewniç utrzymania i wykszta∏cenia.
Pe∏ni wra˝eƒ i prze˝yç duchowych dzi´kujemy
ksi´dzu Krzysztofowi za pomys∏ zorganizowania
pielgrzymki, a wszystkim jej uczestnikom za wspania∏à atmosfer´.
Ewa i Micha∏ Konopka

Pami´taliÊmy o Janie Pawle II
Zwiedzanie Betlejem rozpocz´liÊmy od Pola Pasterzy, nast´pnie zwiedziliÊmy Bazylik´ Narodzenia
Paƒskiego, gdzie po kilkunastominutowym oczekiwaniu w kolejce, mogliÊmy ujrzeç grot´, w której
Maryja urodzi∏a Jezusa. Wieczorem przeszliÊmy
Êcie˝kami Ogrodu Oliwnego. W wielu miejscach,
do których dotarliÊmy, opowieÊç przewodnika
wzbogaca∏o odczytanie fragmentu Pisma Âw. opisujàce wydarzenia zwiàzane z tym w∏aÊnie miejscem.
Nast´pnie drogami Judei i Samarii pojechaliÊmy
nad brzeg Morza Âródziemnego, gdzie podziwialiÊmy ruiny Cezarei, w której Korneliusz, pierwszy
nie-˚yd przyjà∏ chrzest. W drodze do Nazaretu nie
mo˝na by∏o nie zauwa˝yç zmiany krajobrazu. Z surowej, pustynnej Judei wjechaliÊmy do zielonej Galilei. W Kanie, po obejrzeniu kamiennej stàgwi, pary ma∏˝eƒskie uroczyÊcie odnowi∏y swoje przyrzeczenia i wszyscy zostali pocz´stowani lampkà weselnego wina. W Nazarecie zwiedziliÊmy KoÊció∏
Zwiastowania, gdzie do póênego wieczora pielgrzy-

Tradycjà sta∏a si´ ju˝ droga
krzy˝owa prowadzona przez
m∏odzie˝ z naszego gimnazjum w rocznic´ Êmierci Ojca
Âwi´tego Jana Paw∏a II.
W tym roku uroczystoÊci
wspomnieniowe mia∏y trzy
cz´Êci. Zacz´liÊmy od drogi
krzy˝owej na ulicy Jana Paw∏a II, by po niej przejÊç
do gimnazjum na pi´knie
przygotowany spektakl muzyczno-poetycki. By∏ to czas
zadumy, wspomnieƒ i reflekcji. O 2100 w obu parafiach
odprawiono msze Êw. w intencji rych∏ej beatyfikacji Jana Paw∏a II. Znicze na kraw´˝nikach naszej ulicy p∏on´∏y przez ca∏à noc...
Iza Antosiewicz
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Z prac Rady Dzielnicy
Nic nie wró˝y∏o, ˝e marcowa sesja Rady Dzielnicy b´dzie mia∏a tak burzliwy przebieg. Wszystko zacz´∏o si´
mi∏o i spokojnie od informacji
prezesów obu weso∏owskich
stra˝y po˝arnej, komendanta
policji i przedstawiciela Stra˝y Miejskiej. O ile prezesi
stra˝y po˝arnych us∏yszeli same pochwa∏y, o tyle
policja i stra˝ miejska ju˝ musia∏y si´ t∏umaczyç
z zaniechaƒ i braku skutecznoÊci. Dobrà wiadomoÊcià jest to, ˝e nied∏ugo w Weso∏ej pojawi si´ kolejny nowoczesny obiekt – nowy komisariat. Ma byç
budowany w najnowszych standardach, byç przyjazny dla „petentów” i wygodny dla funkcjonariuszy.
Zmiany czekajà tak˝e warszawskà Stra˝ Miejskà
– w wyniku reorganizacji, ró˝ne, dzia∏ajàce do tej
pory niezale˝nie piony zostanà po∏àczone w jednà
struktur´. Dzi´ki temu np. patrol szkolny nie b´dzie
zostawa∏ oboj´tny na êle zaparkowane samochody
(bo to nie jego zadania...).

Kolejny goÊç, dyrektor SPZLO, przedstawi∏ informacj´ na temat dzia∏ania weso∏owskiej s∏u˝by zdrowia, harmonogramy przebudowy przychodni przy ul.
Kiliƒskiego oraz dalsze plany unowoczeÊniania s∏u˝by zdrowia.
Za to kolejny punkt, jakim by∏a propozycja Zarzàdu Dzielnicy dotyczàca zwi´kszenia Êrodków
na inwestycje i dodaniu nowych zadaƒ inwestycyjnych, wywo∏a∏a gwa∏towna burz´. Cz´Êç radnych
podj´∏a prób´ zablokowania przej´cia od ZDM
przez Dzielnic´ zadania „projekt modernizacji Traktu Brzeskiego”. Zosta∏ postawiony tak˝e wniosek
o, od∏o˝enie budowy drugiej szko∏y w Starej Mi∏osnie. Po gwa∏townej wymianie zdaƒ, g∏osami koalicji popierajàcej Zarzàd dyskusja zosta∏a zamkni´ta,
co doprowadzi∏o do eskalacji sporu. Pó∏godzinna przerwa i kuluarowe dyskusje ostudzi∏y na szcz´Êcie emocje. Po przerwie wznowiono dyskusj´,
która by∏a ju˝ wyjàtkowo spokojna i ca∏a sprawa
zakoƒczy∏a si´ prawie jednomyÊlnym przyj´ciem
wniosku Zarzàdu (tylko dwie osoby wstrzyma∏y si´
od g∏osu).

Taktyka uchyleƒ
Niecz´sto zdarza
si´, by ustalone decyzje lokalizacji inwestycji publicznych uchylane by∏y przez samorzàdowe kolegia odwo∏awcze. A jednak…
W dniu 11 stycznia
br. Samorzàdowe Kolegium Odwo∏awcze w Warszawie uchyli∏o decyzj´ prezydenta m. st. Warszawy (z dnia 6 czerwca 2006 r.) ustalajàcà warunki lokalizacji inwestycji, polegajàcej na budowie
Zespo∏u Szkó∏ nr 94 i Przedszkola
nr 262 w weso∏owskim osiedlu Zielona.
Powodem uchylenia decyzji by∏
sprzeciw wspó∏w∏aÊcicieli niezabudowanej dzia∏ki, przylegajàcej do terenu
szko∏y. Cz´Êç tej dzia∏ki, dla potrzeb
budowy, chcia∏a zakupiç dzielnica.
Co ciekawe - zarzuty, zawarte w odwo∏aniu, kolegium oddali∏o, to jednak
decyzj´ lokalizacyjnà uchyli∏o z zupe∏nie innego powodu. Potraktowa∏o naszà
inwestycj´ jako ponadlokalnà, a ta wymaga uzgodnieƒ dodatkowych z wojewodà, marsza∏kiem województwa oraz
starostà. Takich uzgodnieƒ zabrak∏o.
Czy by∏y one potrzebne? Czy rzeczywiÊcie zespó∏ szkó∏, w sk∏ad którego
wchodzi szko∏a podstawowa i gimnazjum, ma charakter ponadlokalny?
Na te pytania odpowiada∏ Zarzàd
Dzielnicy na nadzwyczajnej sesji. Zda-
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niem obecnego Zarzàdu oraz Delegatury Biura Naczelnego Architekta, Samorzàdowe Kolegium Odwo∏awcze,
w sposób nieuprawniony, potraktowa∏o naszà inwestycj´ jako ponadlokalnà.
Zarzàd dzielnicy postanowi∏ jednak
nie zaskar˝aç tej decyzji do Wojewódzkiego Sàdu Administracyjnego w Warszawie gdy˝ procedura odwo∏awcza
mog∏aby si´ okazaç d∏u˝sza ni˝ wydanie nowej decyzji lokalizacyjnej. Nowa
decyzja lokalizacyjna zak∏ada wy∏àczenie z budowy przy zespole szkó∏, przedszkola. Takie po∏àczenie w jednym budynku zespo∏u szkó∏ i przedszkola zdaniem wielu radnych naszej dzielnicy
by∏o pomys∏em chybionym. Korzystajàc z koniecznoÊci ponownego przejÊcia procedury lokalizacyjnej ten b∏àd
postanowiono skorygowaç. Na potrzeby przedszkola znaleziono ju˝ potencjalnà alternatywnà lokalizacj´.
Budowa mia∏a rozpoczàç si´ w bie˝àcym roku. Mam nadziej´, ˝e tym razem
lokalizacja zostanie uzgodniona w sposób skuteczny, umo˝liwiajàcy terminowe rozpocz´cie inwestycji.
W bie˝àcej kadencji chcemy wypracowaç kompleksowà koncepcj´ rozwoju infrastruktury przedszkolnej w dzielnicy. Tak naprawd´ jedynie budynek
na osiedlu wojskowym stawiany by∏
z myÊlà o przedszkolu. W przypadku
osiedla Zielona Grzybowa, idealnym

Dalsza cz´Êç sesji przebiega∏a ju˝ spokojnie.
Na wakujàce stanowisko Wiceprzewodniczàcego rady, znów du˝à wi´kszoÊcià g∏osów zosta∏a wybrana p. Izabela Antosiewicz, radna z listy Stowarzyszenia Sàsiedzkiego, reprezentujàca w Radzie osiedle
Stara Mi∏osna.
Kolejna sesja Rady zaplanowana jest na czwartek 26 kwietnia, na godzin´ 1400. Szczegó∏owy program b´dzie dost´pny w internecie (na stronach
Urz´du) i na s∏upach og∏oszeniowych. Serdecznie
zapraszam.
Z powa˝aniem
Paƒstwa Radny Dzielnicy
Marcin J´drzejewski

Radni Dzielnicy pe∏nià swoje dy˝ury
w ka˝dy poniedzia∏ek w godz. 1700-1800
w budynku Urz´du Dzielnicy. Radni ze
Stowarzyszenia Sàsiedzkiego majà dodatkowy dy˝ur w ka˝dy wtorek
w godz. 2000-2200 w lokalu Stowarzyszenia (budynek OSP Stara Mi∏osna). Zapraszamy tak˝e na forum internetowe
www.forum.staramilosna.org.pl
miejscem na budow´ przedszkola jest
dzia∏ka pomi´dzy ulicà Warszawskà
i Szerokà, przeznaczona w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na inwestycje oÊwiatowe.
Leszek Winiarski

Zagubione
s∏owa
Jan Pawe∏ II – papie˝
Dzisiaj tj. 2 kwietnia 2007 r. w Rzymie
w bazylice Êw. Jana na Lateranie nastàpi∏o zamkni´cie pierwszego etapu procesu beatyfikacyjnego Jana Paw∏a II.
Przypomnijmy sobie, co mówi∏ Karol
Wojty∏a, póêniejszy papie˝ Jan Pawe∏ II do nas, Polaków jeszcze jako biskup, poêniej kardyna∏, wreszcie papie˝.
„Nie by∏o takiego cz∏owieka, który by zachowujàc przykazania Bo˝e, zachowujàc Ewangeli´, zmarnowa∏ swoje ˝ycie,
nie by∏o takiego cz∏owieka”
1976 r. Nowa Huta
„Przecie˝ Duch Âwi´ty zst´puje do duszy
ludzkiej, nawiedza jà, umacnia, uÊwi´ca”
1968 r. Kraków
i wreszcie s∏ynne wezwanie od którego
wszystko si´ dla nas zacz´∏o:
„Niech zstàpi Duch Twój i odnowi oblicze
Ziemi, tej Ziemi”
1978 r. Warszawa
Opracowa∏a Anna Susicka
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Przed nami prze∏omowe lata
Rozmowa z Marianem Mahorem, wiceburmistrzem dzielnicy Weso∏a
Magdalena J´drzejewska: Jest pan wiceburmistrzem odpowiedzialnym za oÊwiat´, kultur´, sport,
s∏u˝b´ zdrowia... Czy coÊ pomin´∏am?
Marian Mahor: Równie˝ sprawy socjalne zwiàzane
z pomocà spo∏ecznà oraz mieszkaniowà.
To sprawy uznawane za trudne, bo zwiàzane ÊciÊle i bezpoÊrednio z ludêmi, z mieszkaƒcami: z ich
podstawowymi potrzebami bytowymi, ale tak˝e
oczekiwaniami intelektualnymi czy duchowymi.
To prawda. Przejà∏em te sprawy w momencie, kiedy
nabrzmia∏o w dzielnicy wiele problemów, zw∏aszcza
w oÊwiacie i kulturze. W oÊwiacie to przede wszystkim koniecznoÊç podj´cia natychmiastowych kroków w celu polepszenia warunków nauczania w osiedlach Zielona i Stara Mi∏osna. W kulturze z kolei – konflikt personalny pomi´dzy dyrekcjà OÊrodka Kultury a pracownikami zakoƒczy∏ si´ ustàpieniem dyrektora, a w zwiàzku z tym zaistnia∏a koniecznoÊç przeprowadzenia konkursu na to stanowisko. To nigdy nie s∏u˝y temu co najwa˝niejsze, a wi´c normalnej, systematycznej, planowej pracy... Ale tak˝e funkcjonowanie sportu w dzielnicy wcià˝ pozostawia sporo
do ˝yczenia. To, ˝e dzi´ki pracy spo∏ecznej wielu oddanych pasjonatów sportu w licznych stowarzyszeniach
sportowych dzielnica ma niewàtpliwe sukcesy w sporcie
m∏odzie˝owym, nie znaczy, ˝e na tym opieraç mo˝na
przysz∏oÊç pracy szkoleniowej.
Zacznijmy wi´c od oÊwiaty. Wspomnia∏ pan
o z∏ych warunkach nauczania w Zielonej i Starej Mi∏osnej. Jak zamierza pan temu zaradziç?
W Zielonej sprawa wydaje si´ du˝o ∏atwiejsza, gdy˝
koncepcja harmonijnego wymieniania istniejàcych ju˝
budynków (podstawówka, gimnazjum, hala sportowa)
w∏aÊciwie nie powinna natrafiç na dalsze k∏opoty w realizacji. KoniecznoÊç wy∏àczenia z tej inwestycji przedszkola (z powodu problemów z gruntem b´dzie ono budowane na innej dzia∏ce) tylko przyczyni si´ do zrealizowania
lepszego rozwiàzania. W Starej Mi∏osnej, po dokonanej
analizie demograficznej i prognozie zaludniania osiedla,
potwierdzi∏o si´, i˝ niezb´dne jest wybudowanie drugiej
szko∏y podstawowej. Rozbudowa obecnej, przy prognozowanej dynamice przyrostu liczby uczniów w osiedlu by∏aby po prostu zabiegiem w perspektywie kilku lat niewystarczajàcym. Z kilku mo˝liwych lokalizacji, po wnikliwej
analizie Zarzàd jednomyÊlnie uzna∏, ˝e tylko jeden z tych
terenów spe∏nia warunki lokalizacji takiej inwestycji.
Mo˝e pan zdradziç jaki to teren?
To tereny przy ulicy Jeêdzieckiej 20. To miejsce idealne, zarówno pod wzgl´dem wielkoÊci (powierzchnia podobna do tej, na jakiej mieÊci si´ SP 173) jak i usytuowania (druga strona osiedla). Liczymy na to, ˝e formalny
w∏aÊciciel gruntu – MPZBDJiW Sp z o.o. podzieli ten
punkt widzenia i wielokrotnie deklarowana przezeƒ wola
zaspokajania potrzeb mieszkaƒców osiedla znajdzie potwierdzenie w czynach.
To z pewnoÊcià perspektywa co najmniej trzech
lat. A co w mi´dzyczasie, co z obecnà SP 173, która wcià˝ pracuje w warunkach przeludnienia i dwuzmianowoÊci?
SP 173, pomimo tych warunków, nadal jest najlepszà
szko∏à w Weso∏ej, jeÊli chodzi o wyniki nauczania. W tym
roku przeprowadzimy adaptacj´ pomieszczeƒ po by∏ych
mieszkaniach komunalnych, jakie by∏y usytuowane
przy szkole. Uzyskamy w ten sposób dodatkowe dwie pe∏ne klasy i jednà ma∏à do lekcji z podzia∏em na grupy. W lepsze warunki przeniesie si´ tak˝e szkolna Êwietlica, z dwoma
rozdzielnymi salami: wi´kszà do zaj´ç Êwietlicowych

i mniejszà do odrabiania lekcji. Nie sàdz´. aby uda∏o si´
w ten sposób zlikwidowaç dwuzmianowoÊç w szkole, ale
z pewnoÊcià usprawni to jej funkcjonowanie. Niezale˝nie od
budowy nowej szko∏y, nale˝a∏oby przeprowadziç gruntownà
modernizacj´ obecnego budynku SP 173.
Czy wyst´pujà w oÊwiacie jeszcze jakieÊ inne
wa˝ne i pilne problemy na terenie naszej dzielnicy?
Natychmiastowego dzia∏ania wymaga tak˝e system
przedszkoli. W∏aÊciwie tylko jedno – na Placu Wojska –
ma dobre warunki. Chc´, aby ten obraz jeszcze w tej kadencji uleg∏ zmianie. Sprawa przedszkola w centrum Weso∏ej wymaga specjalnej rozwagi, bo mamy tu do czynienia z placówkà, która wros∏a w ÊwiadomoÊç mieszkaƒców
swym urokiem i niepowtarzalnym klimatem, a to wartoÊci,
o których w ferworze ulepszania i mody na nowe nie nale˝y zapominaç. W tym roku powstanie koncepcja dwu
przedszkoli: wspomnianego wczeÊniej przedszkola w Zielonej oraz przedszkola w Starej Mi∏oÊnie. W obu przypadkach zasadniczym problemem b´dzie okreÊlenie i pozyskanie dzia∏ek pod budow´. JeÊli chodzi o Starà Mi∏osnà
pewien zamys∏ ju˝ mam...
To znaczy?
Uwa˝am, ˝e idealnym miejscem jest lasek na ty∏ach poczty pomi´dzy ulicà Jeêdzieckà i Pogodnà. Wprawdzie jest to
dzia∏ka leÊna, ale w∏aÊnie przedszkole nie wymaga∏oby nadmiernego naruszenia tej naturalnej struktury zieleni. Móg∏by
tam powstaç przy okazji park osiedlowy, ogródek jordanowski... Marzy mi si´ te˝ dzielnicowy ˝∏obek.
Przejdêmy teraz do kultury: jej organizacji
w dzielnicy i oferty programowej.
Oferta kulturalna jest zawsze zwiàzana z tym, kto si´
nià zajmuje. Mamy w dzielnicy OÊrodek Kultury, który
w dalszym ciàgu podlega bezpoÊrednio m. st. Warszawie. Na szcz´Êcie dzielnica ma coraz wi´cej do powiedzenia z kim i na jakich warunkach chce wspó∏pracowaç.
Jak wspomnia∏em ju˝ wczeÊniej og∏osiliÊmy konkurs
na dyrektora OÊrodka. OÊrodek Kultury dysponuje dwoma
placówkami – g∏ównà, przy ul. Starzyƒskiego i nowà filià,
otwartà w styczniu br. – OÊrodkiem Dzia∏aƒ Twórczych
„Pogodna”, na osiedlu Stara Mi∏osna. O podobnej placówce nale˝y pomyÊleç tak˝e w osiedlu Zielona. JeÊli
chodzi o model docelowy, jestem or´downikiem budowy
w Weso∏ej du˝ej placówki kulturalnej, prawdziwego Centrum Sztuki, dla którego pozosta∏e placówki by∏yby bàdê
filiami bàdê samodzielnymi klubami osiedlowymi. Drugim wa˝nym elementem kulturotwórczym w Weso∏ej jest
dzia∏alnoÊç organizacji pozarzàdowych, które realizujà
w∏asne projekty jako zadania zlecane przez miasto w drodze konkursów. Trzecim elementem oferty kulturalnej
dzielnicy jest ta proponowana przez sam Urzàd Dzielnicy
– samodzielnie bàdê wspólnie z innymi partnerami. Chc´
postawiç na mo˝liwie Êcis∏à i wszechstronnà wspó∏prac´
tych trzech podmiotów traktujàc organizacje pozarzàdowe jako jeden podmiot zbiorowy, z rozszerzeniem znaczenia i zakresu zadaƒ im zlecanych. Zale˝y mi na tym, by jak
najwi´cej imprez, które na sta∏e wpisa∏y si´ w kalendarz
kulturalny naszej dzielnicy, zosta∏o uznanych za zadania
programowe realizowane przez dzielnic´, a co za tym
idzie wpisane w bud˝et Urz´du Dzielnicy lub OÊrodka
Kultury. Nie mo˝e byç tak, ˝e takie imprezy jak cykl Koncertów Czwartkowych, Zlot Cyklistów czy Festiwal Kol´d
i Pastora∏ek uzale˝nione sà od tego czy ich organizatorzy
uzyskajà Êrodki w drodze konkursu czy nie. Licz´ tak˝e
na znaczne zdynamizowanie i podniesienie jakoÊci dzia∏alnoÊci OÊrodka Kultury oraz na zwi´kszenie dzia∏aƒ inicjatywnych Wydzia∏u Kultury Dzielnicy.

By∏ pan przez kilka lat wiceprezesem Klubu Sportowego Weso∏a. Rozumiem, ˝e w zwiàzku z tym sprawy sportu w Weso∏ej sà panu szczególnie bliskie?
S∏owo „szczególnie“ nie jest tu chyba odpowiednie.
Nie zapominajmy, ˝e z wykszta∏cenia jestem cz∏owiekiem
kultury i sztuki. Zupe∏nie niedawno (17 marca br.) w Teatrze Powszechnym w Radomiu wyre˝yserowa∏em przet∏umaczonà przez siebie sztuk´ B.-M. Koltesa „Noc tu˝
przed lasami”. Takie zobowiàzanie sprzed paru miesi´cy,
które musia∏em dope∏niç. Spektakl uznano za sukces. Bliska te˝ jest mi oÊwiata, choçby dlatego, ˝e w wieku szkolnym jest dwójka moich dzieci, a w mojej rodzinie a˝ roi
si´ od nauczycieli. Powiedzia∏bym wi´c, ˝e sprawy sportu
w dzielnicy sà mi równie bliskie.
Wspomnia∏ pan wczeÊniej, ˝e „funkcjonowanie
sportu w dzielnicy wcià˝ pozostawia sporo do ˝yczenia”...
Tak uwa˝am. Przede wszystkim stanowczo za ma∏o trafia do dzielnicy pieni´dzy na wspieranie zadaƒ sportowych,
jakie realizujà organizacje pozarzàdowe. Zw∏aszcza, ˝e to
na nich g∏ównie opiera si´ tak zwany sport wyczynowy. Te
zadania to w przewa˝ajàcej mierze szkolenie dzieci i m∏odzie˝y, a nie trzeba chyba nikogo przekonywaç jakie znaczenie ma sport jako element wychowawczy i profilaktyki
w zakresie walki z ró˝nymi zagro˝eniami na jakie nara˝one
sà dzieci w naszych czasach. Niedopuszczalne jest, by ludzie o takich nazwiskach jak Grzegorek (szermierka), Dêwiga∏a (pi∏ka no˝na), czy Brustman (szachy), pracujàc niemal
spo∏ecznie, musieli jeszcze wypraszaç sobie sal´ na trening, sprz´t sportowy, transport na zawody. B´d´ zabiega∏,
aby te Êrodki na rok przysz∏y by∏y bardziej adekwatne
do potrzeb dzielnicy. Druga sprawa to wcià˝ niewystarczajàcy poziom infrastruktury sportowej w dzielnicy. JesteÊmy
jednà z nielicznych dzielnic, które nie posiadajà tzw. OSiR-u (oÊrodek sportu i rekreacji). Jestem przekonany, ˝e
planowana budowa takiego kompleksu sportowego na
Groszówce jest konieczna. W dalszym te˝ ciàgu rozwijaç
b´dziemy szkolnà infrastruktur´ sportowà. W tym roku nastàpi odbiór boisk przy SP 174 na Placu Wojska. Rusza si´
sprawa budowy hali sportowej w Gimnazjum 119 w Starej
Mi∏osnej. Urzàd Dzielnicy przejà∏ w koƒcu projekt konstrukcyjny hali i w ciàgu dwu trzech tygodni zleci wykonanie projektu wykonawczego, który okreÊli rzeczywisty koszt
inwestycji. Potem trzeba b´dzie „zawalczyç” w m. st. Warszawie o niezb´dne Êrodki.
Pozosta∏y nam do omówienia: s∏u˝ba zdrowia,
sprawy spo∏eczne, gospodarka zasobami mieszkalnymi... Ale na te tematy proponowa∏abym porozmawiaç w nast´pnym wywiadzie, na który ju˝ dziÊ zapraszam. Dzi´kuj´ za rozmow´.
Z przyjemnoÊcià przyjmuj´ zaproszenie i równie˝
dzi´kuj´.
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Program
W warszawskim Stowarzyszeniu OPTA rozpocz´∏a si´ ju˝
kolejna edycja programu zacznij Od Nowa. Jest to szansa
dla kobiet, które doÊwiadczajà lub doÊwiadcza∏y przemocy,
sà w zwiàzku z osobà uzale˝nionà, samotnie wychowujà
dzieci lub sà bezrobotne.
Projekt finansowany jest przez Europejski Fundusz Socjalny. Przeznaczony jest dla kobiet w wieku 25–55 lat i realizowany jest przez Stowarzyszenie OPTA.
W∏aÊnie skoƒczy∏o si´ szkolenie pod tytu∏em „Spadochron” skierowane do osób majàcych trudnoÊci na rynku
pracy. Prowadzone by∏o przez wspania∏à trenerk´ i cz´Êç
uczestniczek ju˝ znalaz∏a prac´, a wiele wykorzystuje zdobyte wiadomoÊci w jej poszukiwaniu.
Jednak wi´kszoÊç kobiet zg∏asza si´ do programu Od Nowa nie tylko z powodu braku pracy, ale przede wszystkim
z powodu problemów w ˝yciu osobistym – doÊwiadczajà
przemocy fizycznej, psychicznej, rozwód, ma∏˝eƒstwo z osobà uzale˝nionà od alkoholu, samotne macierzyƒstwo.
Uczestniczki programu mogà korzystaç z ró˝nego rodzaju
grup wsparcia, poradnictwa psychologicznego, prawnego,
doradztwa zawodowego. W dodatku obejmuje to równie˝
ich dzieci.
W czasie trwania projektu organizowane sà te˝ treningi
asertywnoÊci i WenDo, warsztaty komunikacji, autoprezentacji, szkolenia z zakresu elastycznych form zatrudnienia, zak∏adania w∏asnej firmy oraz organizacji pozarzàdowych.
A co jest równie˝ wa˝ne – mo˝na spotkaç tam inne kobiety
w podobnej sytuacji, porozmawiaç, wymieniç doÊwiadczenia.
Wi´cej informacji mo˝na uzyskaç dzwoniàc na numer tel.
022 626 05 00 od poniedzia∏ku do piàtku w godzinach
1000–1600 lub na stronie www.opta.org.pl.
Spotkania odbywajà si´ w siedzibie stowarzyszenia na ul.
Marsza∏kowskiej 85 lok. 34
A.L.

Wiosenne porzàdki
Skoƒczy∏y si´ od∏o˝eniem do lamusa
niepotrzebnych ubranek, sprz´tu sportowego,
zabawek, wózków, fotelików samochodowych itp.?

21 kwietnia zapraszamy
na gie∏d´ rzeczy u˝ywanych
dla dzieci
Zmobilizujcie swoje pociechy i siebie!
Przywieêcie niepotrzebne, bàdê za ma∏e rzeczy
dzieci´ce na parking przed OSP Stara Mi∏osna.

Przyjdêcie KUPIå, przyjdêcie SPRZEDAå!!!
Gie∏da potrwa od 1030 do 1330.
Organizatorki – mamy ze
Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna.
Informacje pod nr tel. 604 232 357
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Plan imprez
w OÊrodku Kultury
w kwietniu 2007
Data/ Dzień

Nazwa imprezy

Godzina

Miejsce

1.04.
O.K. - SALA KONCERTOWA
16.00
niedziela Teatrzyk dla dzieci pt. „Słowik”
(ul. Starzyńskiego 21)
XXX Konkurs Recytatorski
4.04.
O.K. - SALA KONCERTOWA
środa „Warszawska Syrenka” – eliminacje 9.00-16.00 (ul. Starzyńskiego 21)
dzielnicowe Wesoła 2007
11.04. HYDE PARK z wróżką Marleną
O.K. - SALA KONCERTOWA
12.00
środa
(ul. Starzyńskiego 21)
14.04. „Sobota OK”
- SALA KONCERTOWA
10.00-13.00 O.K.
sobota – zajęcia dla młodzieży
(ul. Starzyńskiego 21)
Koncert Filharmonii Narodowej
18.04. „Dźwiękowe malowanki”
O.K. - SALA KONCERTOWA
18.00
środa
(ul. Starzyńskiego 21)
Muzyka francuska
20.04. Wystawa prac plastycznych sekcji
OŚRODEK DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH „POGODNA”,
17.00
piątek rysunku i malarstwa
St. Miłosna, ul. Jana Pawła II 25 ( I piętro)
22.04. Wizyta młodzieży z Danii w Ośrodku
OŚRODEK DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH „POGODNA”,
12.00
niedziela Działań Twórczych „Pogodna”
St. Miłosna, ul. Jana Pawła II 25 ( I piętro)
26.04. Koncert Czwartkowy
Gimn. Nr 119 St. Miłosna
19.30
czwartek w Starej Miłosnej
(ul. Klimatyczna 1)
28.04. „Sobota OK”
O.K. - SALA KONCERTOWA
10.00
sobota – zajęcia dla młodzieży
(ul. Starzyńskiego 21)

Zapraszamy

Zbiórka zu˝ytego
sprz´tu elektrycznego
i elektronicznego
Wydzia∏ Ochrony Ârodowiska Dzielnicy Weso∏a informuje, ˝e
w dniu 14 kwietnia 2007 r. w godzinach 1000–1400 na parkingu
przy budynku Urz´du Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy, ul. 1.
Praskiego Pu∏ku 33, odb´dzie si´ zbiórka zu˝ytego sprz´tu:
• RTV – telewizory, monitory,
• IT – komputery, drukarki, kserokopiarki,
• AGD – lodówki, pralki, kuchenki,
• zu˝yte êród∏a Êwiat∏a.
Zu˝yty sprz´t nale˝y we w∏asnym zakresie dowieêç
do zlokalizowanego przy parkingu kontenera.
Wydzia∏ Ochrony Ârodowiska Dzielnica Weso∏a

Szko∏a Podstawowa Nr 174
z Oddzia∏ami Integracyjnymi w Warszawie-Weso∏ej

prowadzi nabór do klas integracyjnych
na rok szkolny 2007/2008.
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci.
Zapewniamy mi∏à, kameralnà atmosfer´ oraz opiek´
dydaktycznà, wychowawczà i rewalidacyjnà fachowców.
Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt
z sekretariatem szko∏y (tel. 022 773 40 03).
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O las trzeba dbaç...

Rozmowa z Panem Wieczes∏awem Sosnà, specjalistà do spraw leÊnictwa
w Biurze Ochrony Ârodowiska m. st. Warszawy
Izabela Antosiewicz: Przez Starà Mi∏osnà przeszed∏ huragan. Oprócz niemi∏ych wspomnieƒ
uczucia grozy i strachu, pozosta∏y wokó∏ nas powalone drzewa. Kto i jak powinien je uprzàtnàç?
Wieczes∏aw Sosna: Zacznijmy od tego, ˝e na terenie Dzielnicy Weso∏a wyst´pujà lasy stanowiàce
w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa (zarzàdzane przez nadleÊnictwo Drewnica w Zàbkach) oraz lasy nie stanowiàce w∏asnoÊci Skarbu Paƒstwa, w tym lasy stanowiàce w∏asnoÊç osób fizycznych (najwi´kszy
udzia∏), osób prawnych oraz lasy pozostajàce we
w∏adaniu m. st. Warszawy.

Czy w takim razie to w∏aÊciciele tych lasów powinni o nie zadbaç?
Gospodark´ leÊnà reguluje ustawa z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o lasach. Artyku∏ 13 ust. 1 tej ustawy
okreÊla obowiàzki w∏aÊcicieli lasów. Tylko w∏aÊciciel
lub osoba przez niego upowa˝niona mo˝e prowadziç
gospodark´ leÊnà, czyli wykonywaç mi´dzy innymi
zabiegi piel´gnacyjne (czyszczenie, trzebie˝e, usuwanie posuszu, wywrotów i z∏omów) oraz pozyskiwaç w ramach tych zabiegów drewno.
Rozwa˝my taki przypadek, znany jest w∏aÊciciel lasu, ale on zwyczajnie nie wie, ˝e poniós∏
szkody na swoim terenie. Jaka jest wtedy procedura?

Na terenie m. st. Warszawy nadzór nad gospodarkà leÊnà w lasach nie stanowiàcych w∏asnoÊci Skarbu Paƒstwa sprawuje, z upowa˝nienia Prezydenta m.
st. Warszawy, Biuro Ochrony Ârodowiska. Tu˝ po huraganie zosta∏a przeprowadzona wizja terenowa przez
Sekcj´ LeÊnictwa BOÂ i mamy szacunkowe dane
na temat wielkoÊci strat oraz ich lokalizacji. Najbardziej ucierpia∏y lasy stanowiàce w∏asnoÊç osób fizycznych (zwane równie˝ lasami prywatnymi) w pobli˝u Osiedla Stara Mi∏osna w rejonie ulic: Rumiankowej, Paproci i Promiennej. Konsekwencjà tych
dzia∏aƒ by∏o umieszczenie przez BOÂ na terenach
najbardziej niebezpiecznych dla ludzi
z uwagi na wiatro∏omy i wywroty, tablic
ostrzegawczych. W∏aÊciciele dzia∏ek leÊnych zostali pisemnie powiadomieni
o koniecznoÊci usuni´cia powalonych
drzew do koƒca marca 2007 r. Niektórzy
z nich niezw∏ocznie podj´li prace zmierzajàce do uprzàtni´cia wiatro∏omów.
W tej chwili trwajà prace w rejonie ulicy
Paproci, gdzie uprzàtni´to ju˝ wiatro∏omy na powierzchni kilkunastu hektarów.
Rozumiem, ˝e w∏aÊciciel mo˝e
sprzedaç drewno pozyskane z wy∏omów?
W∏aÊciciel powinien zawiadomiç Biuro Ochrony Ârodowiska o zamiarze dokonania wyr´bu w celu ocechowania pozyskanego drewna oraz wydania Âwiadectwa legalnoÊci jego pozyskania. Biuro posiada gotowe druki takich zawiadomieƒ. Na tym samym zawiadomieniu
w∏aÊciciel oÊwiadcza, i˝ drewno pozyskane i zg∏oszone do ocechowania jest jego w∏asnoÊcià..
Czy to oznacza, ˝e jeÊli drewno nie ma cechy
– jest kradzione?
Drewno legalnie wprowadzone do obiegu musi byç
ocechowane i posiadaç Êwiadectwo legalnoÊci jego
pozyskania, wystawione przez Prezydenta m. st. Warszawy. OczywiÊcie odnosi si´ to do dzia∏ek po∏o˝onych
w granicach administracyjnych Warszawy.
JeÊli na terenie dzielnicy wi´kszoÊç lasów to
prywatna w∏asnoÊç, czy to oznacza, ˝e w∏aÊci-

wie nie powinniÊmy tam wchodziç? Czy mo˝emy uprawiaç tam sport, odpoczywaç, zbieraç
grzyby bez ograniczeƒ?
Mówiàc ogólnie, prawo, w odniesieniu do w∏asnoÊci prywatnej jest jedno, bez wzgl´du na to, czy
mówimy o rzeczy, czy o nieruchomoÊci, a w tym
przypadku o dzia∏ce leÊnej. Konsekwencjà tego jest
fakt, ˝e jej w∏aÊciciel mo˝e zakazaç wst´pu oznaczajàc swój las tablicà z odpowiednim napisem. Mo˝e
równie˝ las ogrodziç, ale w sposób umo˝liwiajàcy
przemieszczanie drobnych zwierzàt leÊnych, zgodnie
z obowiàzujàcymi zasadami dla danego obszaru.
W zwiàzku z powy˝szym nale˝y stwierdziç, i˝ udost´pnienie lasów prywatnych dla wszystkich mieszkaƒców, zale˝y wy∏àcznie od dobrej woli ich w∏aÊcicieli i o tym, spacerujàc po lesie, odpoczywajàc,
bàdê uprawiajàc sport, powinniÊmy pami´taç
W Êwietle tego, co Pan powiedzia∏, na miejscu
niektórych w∏aÊcicieli wprowadzi∏abym taki
zakaz, góra Êmieci i niejednokrotne przypadki
kradzie˝y brzózek na drewno do kominka, mogà skutecznie zniech´ciç do udost´pniania
swojej dzia∏ki. Dzi´kuj´ bardzo za rozmow´.
Mam nadziej´, ˝e przybli˝yliÊmy naszym Czytelnikom zagadnienia leÊne.
Równie˝ dzi´kuj´. Na koniec chcia∏bym zaapelowaç do wszystkich odwiedzajàcych las o to, aby ich
obecnoÊç nie przyczyni∏a si´ do jego dewastacji,
a w szczególnoÊci o nie zaÊmiecanie lasu, nie niszczenie nor, mrowisk i roÊlinnoÊci oraz, co jest równie˝ bardzo wa˝ne – nie puszczanie psów luzem.
Chcia∏bym równie˝ nadmieniç, i˝ zgodnie
z uchwa∏à Rady m. st. Warszawy od dnia 1 kwietnia 2007 r. zostaje powo∏ana nowa jednostka podleg∏a Prezydentowi m. st. Warszawy pod nazwà „Lasy
Miejskie – Warszawa”, której zadaniem b´dzie prowadzenie gospodarki leÊnej w lasach pozostajàcych
w u˝ytkowaniu m. st. Warszawy oraz sprawowania
nadzoru nad gospodarkà leÊnà w lasach nie stanowiàcych w∏asnoÊci Skarbu paƒstwa na terenie naszego miasta.
Dzi´kuj´ za rozmow´

Ca∏a Polska
czyta dzieciom
Ostatnio do ogólnopolskiej akcji „Ca∏a Polska czyta dzieciom” w∏àczy∏ si´ pan
Burmistrz Marian Mahor. GoÊci∏ w przedszkolu „ROBUÂ”, gdzie zapozna∏ dzieci
z ulubionà bajkà, która towarzyszy∏a mu w jego dzieciƒstwie, a tak˝e by∏a jednà
z ulubionych bajek jego synka.” Przygody Pch∏y Szachrajki” – bo o tej ksià˝ce mowa, zachwyci∏y dzieci, i jak z takimi bajkami bywa, w przes∏aniu otrzyma∏y mora∏, jak
nale˝y uczciwe post´powaç, by mieç przyjació∏ i byç lubianym. Pan burmistrz odwiedzi∏ nas z tym wi´kszà radoÊcià, poniewa˝ kilka lat temu do naszego przedszkola ucz´szcza∏ jego syn Maksio.
By∏o to bardzo mi∏e spotkanie, dzi´kujemy Panu burmistrzowi za wspania∏à narracj´
i przedstawienie troch´ ju˝ zapomnianej, a niezwykle wartoÊciowej pozycji z literatury
klasyki dzieci´cej. I zach´camy innych, by za jego przyk∏adem czytali dzieciom...
Bogus∏awa WiÊniewska
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Czy Twój zespó∏ jest ju˝ w komplecie?
Staromi∏oÊniaƒski
maraton ju˝ za kilkanaÊcie dni (21 kwietnia o godz. 1000, start
ze skrzy˝owania ul.
Jana Paw∏a II i Jod∏owej) i na przygotowania zosta∏o ju˝ niewiele czasu. Troch´
wi´cej zosta∏o go za to do drugiej edycji Weso∏ej Stówy – czteroosobowej
sztafety na dystansie 100 kilometrów.
Czy Twój zespó∏ jest ju˝ w komplecie?
Przypomnijmy zasady: sztafeta rozgrywana jest na dystansie 100 kilometrów, a bieg odbywa si´ na p´tli o d∏ugoÊci 5 kilometrów. Ka˝dy zespó∏ sk∏ada si´ z maksimum 4 zawodników,
z których ka˝dy pokonuje dowolnà
liczb´ okrà˝eƒ. KolejnoÊç pokonywa-

nia okrà˝eƒ (zmian) jest dowolna, liczy
si´ tylko ∏àczny czas 25 „kó∏ek”.
Przed rokiem do rywalizacji stan´∏o 17 dru˝yn, z których najszybciej
do mety dotar∏a dru˝yna Huraganu
Wo∏omin. Nie oby∏o si´ bez dramatów
– jeden z zawodników trzeciej na mecie dru˝yny Brygada Kryzys pomyli∏
tras´ w chwili, gdy jego zespó∏ by∏
na zdecydowanym prowadzeniu... Kryzysowcy ju˝ teraz zapowiadajà rewan˝.
Czy mo˝esz wystartowaç w „Stówie”?
Tak, nawet jeÊli niewiele biega∏eÊ.
Do startu zosta∏o jeszcze kilka tygodni
(poczàtek zawodów: 12 maja, godz. 800,
plac przy drewnianym koÊciele), a zawody sztafetowe to emocje, jakich nie
da si´ doÊwiadczyç w czasie rywalizacji
indywidualnej. Tu poczucie odpowiedzialnoÊci sprawia, ˝e biegniesz szybciej ni˝ wskazuje na to stan Twojego

Rowerowa Stara Mi∏osna
Jak zaczàç?
Jest wiele sposobów i wiele napisano, jak rozpoczàç przygod´ z rowerem. Wszystko to jednak tylko
szablonowe przyk∏ady i informacje. Jak zaczàç, tak
naprawd´? Mo˝e tak jak ja? Opisz´ tu moje osobiste
doÊwiadczenia, które z perspektywy szeÊciu lat, jakie
min´∏y od momentu, kiedy na powa˝nie zaczà∏em jeêdziç, pozwalajà mi spojrzeç na wszystko ch∏odnym
okiem.
To by∏a wczesna wiosna 2001r. Mniej wi´cej poczàtek marca. Ju˝ mia∏em w swoim ˝yciu epizod
z rowerem, ale by∏o to dobre siedem lat wczeÊniej.
By∏o to doÊç intensywnie rowerowo sp´dzone lato,
które zapad∏o mi w pami´ci, przez co ciàgn´∏o mnie
to tego sportu. Niestety, w pami´tnà wiosn´ 2001r.
by∏em daleki od dawnej m∏odzieƒczej formy, ˝e nie
wspomn´ o wadze. Przy wzroÊcie 176 cm wa˝y∏em 86 kg, a moim ulubionym sportem, któremu
w wolnych chwilach oddawa∏em si´ bez reszty, by∏o
ogólnie rzecz ujmujàc, wylegiwanie si´ na kanapie.
Prze∏omowa decyzja o zakupie roweru i rozpocz´ciu
regularnych przeja˝d˝ek zapad∏a po przeczytaniu
jednego z numerów jak˝e rzadkiego i egzotycznego
w owych czasach miesi´cznika poÊwi´conego rowerom. Czym pr´dzej uda∏em si´ do sklepu w niedalekich Zàbkach i sta∏em si´ posiadaczem pi´knego
górala znanej marki Shwin. OczywiÊcie, do nowego
roweru dokupi∏em kompletny strój, kask i buty z zaczepami do peda∏ów. Wyglàda∏em w tym rowerowym wdzianku doÊç szczególnie. Nie ze wzgl´du
na krój czy kolor, ale z powodu swojej tuszy, która
nijak nie pasowa∏a do obcis∏ej koszulki i spodenek.
Po prostu wyglàda∏em jak baleron. Nie przejmujàc
si´ wyglàdem ruszy∏em wypróbowaç sprz´t w akcji.
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Ile˝ trudu i mozo∏u wymaga∏o pokonanie byle
przyosiedlowej górki tego nie da si´ opisaç. Serce
wali∏o jak oszala∏e, a brak powietrza nie pozwala∏ wymówiç ani s∏owa. Pot la∏ si´ strumieniami, a si∏ starcza∏o ledwie na przejechanie kilku kilometrów.
Po dwóch tygodniach takiego je˝d˝enia poczu∏em
si´ ju˝ ca∏kiem mocny, a jak mocny, to czas skonfrontowaç osiàgni´cia, pomyÊla∏em. Ju˝ wtedy istnia∏y zaczàtki aktywnie je˝d˝àcej grupy osiedlowych
rowerzystów, a informacja w WiadomoÊciach Sàsiedzkich o planowanej, je˝eli dobrze pami´tam
na czerwiec, II edycji Rodzinnego Zlotu Cyklistów
nie pozostawia∏a wiele wàtpliwoÊci, ˝e b´dzie to mój
dzieƒ prawdy. Ale dzieƒ ten niespodziewanie nadszed∏ wczeÊniej. Kiedy to ju˝ myÊla∏em, ˝e startujàc
w osiedlowej imprezie zwyci´stwo lub, co najmniej
miejsce na podium mam w kieszeni sta∏a si´ rzecz
straszna, która obali∏a moje dotychczasowe przekonania o pewnej wygranej. W okolicy Józefowa
przy tak zwanym Pomniku Lotników podczas jednego z samotnych treningów spotka∏em naszych osiedlowych kolarzy. Tych jak to mi si´ wówczas zdawa∏o, którzy mieli wed∏ug moich wyobra˝eƒ stanowiç
tylko t∏o mojego przysz∏ego zwyci´stwa. Wtedy moje kalkulacje i poczucie pewnoÊci leg∏y w gruzach.
Ledwie 3 kilometry, jakie dzieli∏y nas od owego pomnika do rzeki Âwider przejechaliÊmy w takim tempie, ˝e chwila wytchnienia nad wodà by∏a dla mnie
prawdziwym ratunkiem. Nie mog∏em z∏apaç oddechu, ani sk∏adnie si´ wypowiadaç. Sta∏em tylko dzi´ki temu, ˝e trzyma∏em si´ drzewa. Nogi jak z waty
trz´s∏y mi si´ tak jak nigdy przedtem ani potem w ˝yciu. JakoÊ uda∏o mi si´ wróciç razem z nimi wlokàc
si´ w ogonie, mimo, ˝e dawa∏em z siebie wszystko.
Tymczasem na nich powrót w tym tempie nie robi∏
˝adnego wra˝enia. Jechali z nieosiàgalnà dla mnie

wytrenowania. Co wa˝ne, dystans 25 kilometrów (jeÊli dru˝yna jest czteroosobowa, a ka˝dy zawodnik przebiega takà
samà liczb´ okrà˝eƒ) pokonuje si´ w 5
odcinkach, po którym ka˝dorazowo nast´puje blisko pó∏toragodzinna przerwa. W bazie zawodów panuje piknikowa atmosfera, gra muzyka, mo˝na coÊ
przekàsiç, porozmawiaç z kolegami czy
rywalami z innych dru˝yn.
Do startu zosta∏o mniej ni˝ pó∏tora
miesiàca. Pora ostro wziàç si´ za trening i budowaç zespó∏. Weso∏a Stówa 2007 czeka!
Marek Tronina
Zapraszamy na:
- IV Maraton Staromi∏oÊniaƒski 21 kwietnia br.,
- Weso∏à Stów´ (sztafety na dystansie 100 km) 12 maja br.
Wi´cej informacji wkrótce na www.starami∏osna.org.pl

wtedy lekkoÊcià rozmawiajàc i ˝artujàc umilali sobie
drog´. Mimo ˝e by∏ to dla mnie zimny prysznic, nie
podda∏em si´ i zaczà∏em regularnie przyje˝d˝aç
na treningi, ale nie by∏o ∏atwo. Na efekty nie trzeba
by∏o d∏ugo czekaç. Choç w zawodach nie wygra∏em
i mimo tego, ˝e jecha∏em na maksimum swoich
mo˝liwoÊci, wyprzedzi∏a mnie dziewczyna, to i tak
nie posz∏o najgorzej. Na mecie by∏em w po∏owie
stawki! Nast´pnie by∏ start w prawdziwym maratonie
górskim w Szklarskiej Por´bie. Niestety, to wyzwanie
mnie przeros∏o i nie ukoƒczy∏em zawodów, ale ju˝
pod koniec sierpnia z 86 kg wagi zosta∏o tylko 70 kg.
Czu∏em si´ Êwietnie i na nowo odkry∏em przyjemnoÊç p∏ynàcà z uprawiania sportu. DziÊ mam za sobà wiele startów, wiele razy stawa∏em na podium,
ale nie by∏bym tu, gdzie jestem, gdyby nie ten wiosenny dzieƒ szeÊç lat temu, kiedy to postanowi∏em,
˝e trzeba z sobà coÊ zrobiç.
Taki by∏ mój pierwszy sezon na rowerze. Tak zaczà∏em. Mój przypadek nie jest wyjàtkiem. W naszej grupie od tego czasu pojawi∏o si´ dwóch kolejnych kolarzy, którzy przeszli takà sama metamorfoz´ jak ja.
Teraz te˝ jest wiosna i zbli˝ajà si´ nasze osiedlowe zawody. To ju˝ 19 maja. Mo˝e ktoÊ stanie na starcie po raz pierwszy? Mo˝e ktoÊ zechce w tym roku
odmieniç swoje ˝ycie i zacznie czerpaç radoÊç
i zdrowie ze wspania∏ego sportu, jakim jest kolarstwo? Moja historia to przyk∏ad jak mo˝e narodziç
si´ pasja. Spróbuj, mo˝e i ty si´ nià zarazisz?
Dariusz Lebiedê
Zapraszam do dyskusji o jeêdzie na rowerach
na www.forum.staramilosna.org.pl
Zapraszamy na:
- IX Rodzinny Zlot Cyklistów 19 maja br.,
Wi´cej informacji wkrótce na www.starami∏osna.org.pl
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Konkurs palm
wielkanocnych

Ferie zimowe
w szkole SP nr 173

W konkursie organizowanym przez
parafi´ Êw. Hieronima na najwi´kszà
rodzinnà palm´:
I miejsce zaj´∏a rodzina paƒstwa
Szot – Aldona, Mariusz, Daniel, Dominik i Ewa z osiedla Akacjowa;
II miejsce – rodzina paƒstwa Falba
– Iwona, Jan, Julia, Filip i Maksymilian z ul. Mazowieckiej;
III miejsce – rodzina paƒstwa KuÊmierowskich – Adam, Karol
i Milena z Bemowa.
Zwyci´ska palma liczy∏a ponad 8 m, druga z kolei niewiele jej
ust´powa∏a, gdy˝ mia∏a 7,8 m.
Nagrody ufundowali: paƒstwo Waliccy w∏aÊciciele sklepu „GROSZEK” przy ul. Rumiankowej, studio fotograficzne FOTO-OSKAR oraz firma ELMAS – materia∏y budowlane. Dodatkowà
nagrod´ dla ca∏ej zwyci´skiej rodziny w postaci kilkudniowej pielgrzymki ufundowa∏ ksiàdz proboszcz Stanis∏aw Popis.
Joanna Januszewska-MiÊków

Ju˝ po raz kolejny, w czasie ferii zimowych trwajàcych
od 29 stycznia do 9
lutego 2007 r., w SP
nr 173 odbywa∏y si´
zaj´cia w ramach
akcji „Zima w mieÊcie”, organizowane
przez Miasto Sto∏eczne Warszawa.
Uczniowie mieli mo˝liwoÊç uczestniczenia w licznych zaj´ciach
sportowo-rekreacyjnych, ruchowych odbywajàcych si´ w sali gimnastycznej, Êwietlicowych, plastycznych, filmowych, literackich, przyrodniczych i informatycznych. Program obejmowa∏ mi´dzy innymi wycieczki, wyjÊcia do kina, teatru, na basen, spotkania ze Stra˝à Miejskà.
Prowadzàcy nauczyciele opiekowali si´ dzieçmi od godziny 800
do 1800, w tym czasie szko∏a zapewnia∏a im dwa posi∏ki: Êniadanie
i obiad. Ponadto prowadzone by∏y rozgrywki i turnieje szachowe, pi∏ki
no˝nej, siatkowej, tenisa sto∏owego, zawody p∏ywackie, zr´cznoÊciowe
oraz konkursy plastyczne.
Z roku na rok akcja cieszy si´ coraz wi´kszym zainteresowaniem. Codziennie w szkole przebywa∏o ponad setka dzieci. Ten sposób sp´dzania ferii to alternatywa dla dzieci które nie wyje˝d˝ajà w czasie przerwy
zimowej. Pracujàcy rodzice mogli spokojnie powierzyç swoje pociechy
opiece nauczycieli wiedzàc, ˝e sp´dzà wolny
czas ciekawie i bezpiecznie, korzystajàc
z oferowanych przez
szko∏´ ca∏odziennych
programów wychowawczo opiekuƒczych i dydaktycznych.
Emilia Nowakowska

Bezdomny … koƒ
Wracajàc ze szko∏y w marcowe wczesne popo∏udnie zobaczy∏am, ˝e w okolicach ulicy Szmaragdowej chodzi sobie skubiàc traw´... koƒ. Poniewa˝ sama je˝d˝´ konno i znam zachowania koni, szybko
si´ zorientowa∏am, ˝e chodzi sobie bez w∏aÊciciela.
Mia∏ za∏o˝one og∏owie i nic nie sugerowa∏o, ˝e zerwa∏ si´ z uwiàzu, a jedynie korzystajàc z luki
w ogrodzeniu wyszed∏ z padoku. Ca∏e szcz´Êcie, ˝e

mia∏am telefon i mog∏am
zadzwoniç
do rodziców, bo nikt
z sàsiadów
nie chcia∏
mi pomóc.
Mama zawiadomi∏a policj´, a tata stra˝ miejskà.
Przyjechali bardzo szybko. Obydwa radiowozy min´∏y si´ na ulicy. Tymczasem koƒ nie robiàc sobie
nic z zainteresowania s∏u˝b mundurowych skuba∏
Êwie˝à traw´. Mia∏am nadziej´, ˝e wszystko si´ dobrze skoƒczy, bo koƒ móg∏ przecie˝ skoczyç sp∏oszony byle czym, pod nadje˝d˝ajàcy samochód.
Wypadek móg∏ si´ êle skoƒczyç. Moja wyobraênia
si´ga∏a coraz dalej. Wystarczy∏ agresywny, bezpaƒski pies, który sp∏oszy konia.
Na szcz´Êcie podjecha∏ radiowóz stra˝y miejskiej, z którego wysiad∏ pan Andrzej WaÊ, znany
w Starej Mi∏oÊnie hodowca i znawca koni. Zabrali

„przyb∏´d´” na uwiàz i zaprowadzili do swojej stajni. Ju˝ przy mnie, przez telefon, rozpytywali znajomych koniarzy podajàc maÊç, p∏eç i inne znaki
szczególne konia próbujàc znaleêç w∏aÊciciela.
O jego losy jestem spokojna.
Natomiast jestem pe∏na obaw o inne zwierzaki,
które z ró˝nych powodów zagubi∏y si´ na naszym
osiedlu. Przy braku reakcji sàsiadów, jakie zaobserwowa∏am, w tym przypadku z miernymi szansami
na powrót do swojego domu pozostaje zagubiony
pies, królik czy papu˝ka.
Marysia Wierzbieniec, lat 12
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Historia OSP Stara Mi∏osna
Dzisiaj, dzi´ki determinacji i ci´˝kiej pracy
naszych
Stra˝aków,
a przede wszystkim
Prezes Stowarzyszenia
OSP p. El˝biety Ko∏buk mamy w Starej Mi∏oÊnie jeden z najnowoczeÊniejszych budynków Stra˝y Po˝arnej na Mazowszu.
Mo˝emy byç z tego dumni.
Warto przypomnieç sobie histori´
stra˝nicy, bo nie zawsze by∏o tak dobrze.

Ochotnicza Stra˝ Po˝arna w Starej
Mi∏oÊnie powsta∏a w 1916 roku z inicjatywy lokalnej spo∏ecznoÊci i dzi´ki darowiznom w∏aÊcicieli ziemskich. Z tam-

tego okresu mamy historycznà pamiàtk´: 90-letnià pomp´ do gaszenia po˝arów umieszczanà wówczas na wozach
konnych i kilka pamiàtkowych zdj´ç.
W latach zaborów, apotem po
odzyskaniu niepodleg∏oÊci stra˝acy
czynnie uczestniczyli w obronie i pomocy doraênej na rzecz kraju i ludnoÊci
cywilnej.
W okresie powojennym, a˝ do lat 90tych, mimo tego, i˝ jednostka boryka∏a
si´ ca∏y czas z problemami finansowymi
nieprzerwanie prowadzi∏a czynnà dzia∏alnoÊç na rzecz ochrony
przeciwpo˝arowej na terenach miasta. Nie uda∏o
si´ pozyskaç Êrodków
na modernizacj´ obiektów i ich unowoczeÊnienie, czego Êwiadectwem
by∏ bardzo z∏y stan techniczny budynku stra˝y:
brak kanalizacji i wody
na obiekcie, wc, ∏azienek
czy hydrantów do poboru
wody. Akcje by∏y mo˝liwe jedynie dzi´ki ogromnej determinacji stra˝aków, pracujàcych wówczas spo∏ecznie.
Jednostka posiada∏a tylko dwa samochody bojowe, umundurowanie
i sprz´t do prowadzenia statutowej

dzia∏alnoÊci, minimalne Êrodki refundowane z miasta Weso∏a, oraz grunty
o powierzchni 3000 m2 przy ul Trakt
Brzeski 28.
Prze∏om nastàpi∏ w 2000 roku, kiedy
to Stra˝acy przygn´bieni obecnà sytuacjà lokalowà postanowili zintensyfikowaç swoje dzia∏ania w kierunku pozyskiwania Êrodków w celu wybudowania
stra˝nicy z prawdziwego zdarzenia. Nowa prezes Stowarzyszenia wraz ze
wszystkimi jej cz∏onkami bardzo powa˝nie podeszli do realizacji swoich zamierzeƒ. Na sukces nie trzeba by∏o d∏ugo czekaç, bo ju˝ w 2006 roku rozpocz´∏a si´ rozbudowa stra˝nicy, a ÊciÊlej
mówiàc budowa jednego z najnowoczeÊniejszych tego typu obiektów na Mazowszu. Budowa zosta∏a zakoƒczona w styczniu 2007 roku.
Katarzyna Szaszkiewicz

Dzieƒ otwarty w OSP
Wszystkich zainteresowanych zwiedzaniem nowego budynku Stra˝y (wejÊcie od ulicy GoÊciniec) Zarzàd OSP
zaprasza na dzieƒ otwarty:
12 maja 2007 w godz. 1200 do 1800
B´dà atrakcje i konkursy dla ca∏ych
rodzin. To niepowtarzalna mo˝liwoÊç
wejÊcia na wie˝´, obejrzenia z bliska samochodów bojowych i zwiedzenia ca∏ego budynku.

SZPZLO Warszawa Weso∏a w pigu∏ce
Korzystajàc z goÊcinnych stron WiadomoÊci
Sàsiedzkich, przekazuj´ Paƒstwu kilka isotnych informacji zwiàzanych z sektorem opieki
zdrowotnej w naszej
dzielnicy.
Przypominam,
˝e
w zwiàzku z remontem i rozbudowà
Przychodni Rejonowej nr 1 SZPZLO
przy ul. Kiliƒskiego 50, poczàwszy
od 16 kwietnia 2007, obiekt zostanie zamkni´ty, a wszystkie poradnie przeniesione do Przychodni Rejonowej nr 2
w Zielonej, na ul. Warszawskà 55. Zakoƒczenie remontu zaplanowano
na 15 listopada 2007 r. Do tego czasu
Êwiadczenia zdrowotne b´dà udzielane
zarówno w Zielonej jak i w Przychodni
Rejonowej nr 3 w Starej Mi∏osnej, ul.
Jana Paw∏a II nr 23. Podaj´ numery te-
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lefonów do przychodni, w których uzyskacie Paƒstwo dost´p do Êwiadczeƒ:
• Przychodnia nr 2: 489-72-71 i 489-72-71,
• Przychodnia nr 3; 773-83-96 i 773-84-36.
JeÊli rozmowy zakoƒczà si´ pomyÊlnie, od po∏owy kwietnia zatrudnimy lekarza ortoped´ w pracowni USG,
w Przychodni nr 3. Pozwoli to na rozszerzenie oferty naszych badaƒ o profesjonalnà ocen´ stanu narzàdu ruchu,
a szczególnie stawów biodrowych
u dzieci.
W ramach wspó∏pracy z firmami farmaceutycznymi, uruchomiliÊmy akcje
zwi´kszajàce dost´pnoÊç do lekarzy
specjalistów. Pierwsza akcja, w formie
konsultacji prowadzonych przez lekarza gastrologa, odby∏a si´ 27 marca
w Przychodni nr 1. Kolejnà zaplanowaliÊmy na 12 kwietnia w Przychodni nr 3.
Zainteresowani mogà zapisywaç si´
na konsultacj´ osobiÊcie lub telefonicz-

nie (773-83-96). Liczba miejsc na badania jest ograniczona.
SZPZLO Warszawa-Weso∏a zaprasza
wszystkich zaiteresowanych do udzia∏u
w badaniach profilaktycznych pozwalajàcych oceniç stan zdrowia, a w przypadku wykrycia nieprawid∏owoÊci, rozpoczàç jak najszybciej leczenie. W br.
realizujemy nast´pujàce programy:
program profilaktyki chorób uk∏adu
krà˝enia adresowany do osób w wieku 35–55 lat, program profilaktyki
przewlek∏ej obturacyjnej choroby p∏uc
kierowany do osób w wieku 40–65 lat
oraz program profilaktyki raka szyjki
macicy przeznaczony dla kobiet w wieku 25–59 lat. Informacje o zakresie
Êwiadczeƒ oraz warunkach uczestnictwa w programach uzyskacie Paƒstwo
w recepcjach przychodni.
Koordynator ds. lecznictwa
dr Tomasz Droƒ

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Âwi´to Szko∏y Podstawowej nr 171
im. Stanis∏awa Staszica
Jak co roku uroczystoÊç Êwi´ta szkoly
rozpocz´liÊmy mszà Êwi´tà, którà odprawi∏ proboszcz naszej parafii Zbigniew Wojciechowski wspólnie z ksi´dzem Tomaszem Po∏omskim w koÊciele OpatrznoÊci Bo˝ej. Wyg∏oszone kazanie pobudzi∏o wszystkich do refleksji nad tym, co w naszym ˝yciu jest najwa˝niejsze.
Tegoroczne obchody odby∏y si´
pod has∏em „ÂWI¢TUJEMY Z NASZYM PATRONEM”. Poprzedzi∏y je
wielotygodniowe przygotowania.
W tym roku skupiliÊmy si´ na zaprezentowaniu Êwiàt, które celebrujemy
ka˝dego roku. Uczniowie zg∏´biali ide´
wspólnego Êwi´towania, poszukiwali informacji o polskich zwyczajach i tradycjach. Jedni odpowiedzialni byli za przygotowanie wybranych Êwiàt narodowych, inni ludowych, miejskich, rodzinnych, a jeszcze inni szkolnych. Poszczególne klasy przygotowa∏y niezmiernie
interesujàce stoiska, na których podziwiaç mo˝na by∏o ciekawe prace wykonane przez dzieci, a tak˝e ciekawe i cen-

ne eksponaty. Ka˝da klasa chcia∏a zaprezentowaç si´ jak najlepiej, co w sumie da∏o osza∏amiajàcy efekt.
Na uroczystoÊci goÊciliÊmy wielu
znakomitych goÊci, a byli to burmistrz
naszej dzielnicy p. Edward K∏os, burmistrz p. Marian Mahor, pani wizytator Jolanta Mielczuk-Walczewska, dyrektor Zespo∏u Szkó∏ nr 94 p. El˝bieta
Obiedziƒska, dyrektor SP174 p. Ewa
Skolimowska, dyrektor SP174, p. Lidia
Chmielewska, dyrektor Gimnazjum nr
120 p. Stanislaw Kaczmarek, a tak˝e
przewodniczàcy Komisji OÊwiaty p.
Leszek Winiarski i pani Helena Kaêmierczak. W tym roku zaszczycili nas
swojà obecnoÊcià równie˝ zast´pca do-

wódcy I Brygady Pancernej w Weso∏ej
p∏k Zenon Piskorowski, oficer sztabu
mjr Roman Madej a tak˝e przedstawiciele Stowarzyszenia Szwadron Jazdy
RP. Szczególnymi goÊçmi byli przedstawiciele szkó∏ partnerskich, z którymi
wspó∏pracujemy w ramach programu
Sokrates Comenius z Grecji, Turcji,
W∏och i Rumunii.
Jak zawsze wielkà atrakcjà by∏y wyst´py samych uczniów. Ka˝da klasa przygotowa∏a krótkà inscenizacj´ obrazujàcà wybrane Êwi´ta. I tak mogliÊmy
na nowo prze˝yç emocje zwiàzane z Bo˝ym Narodzeniem – oglàdajàc wspania∏e jase∏ka, cieszyç si´ puszczaniem wian-

ków podczas Êwi´tojaƒskiej nocy, zachwycaç si´ pieÊniami legionistów. Najm∏odsi szeÊciolatkowie pokazali, jak
wielkà radoÊç daje nam witanie wiosny.
Starsi wczuli si´ w dramatyczna scen´
z Powstania Warszawskiego, pokazujàc
walk´ na barykadach stolicy. Na Êwi´cie
szko∏y nie mog∏o zabraknàç informacji
o naszym patronie. Lekcja o Stanis∏awie
Staszicu przypomnia∏a wszystkim sylwetk´ naszego wybitnego rodaka. Ale
najwi´cej emocji wywo∏a∏ pokaz ceremonii Êlubu. Mimo m∏odego wieku aktorzy wydali si´ bardzo wiarygodni w ro-

li przysz∏ych ma∏˝onków.
Na koniec uroczystoÊci pani dyrektor
Bogumi∏a Banasiak-Kowalik i pan burmistrz Edward K∏os wr´czyli nagrody
oraz dyplomy laureatom zorganizowanych przez szkol´ mi´dzyszkolnych
konkursów. Zwyci´zcà konkursu „Migawki ze szkolnej ∏awki” okaza∏ si´ Szymon Cabaj z klasy 2b naszej szko∏y, zaÊ
w konkursie na „Przemówienie z okazji
Êwi´ta szko∏y” laureatki by∏y dwie.

W kategorii szkó∏ podstawowych
zwyci´˝y∏a uczennica naszej szkoly
z klasy 5a Katarzyna Kozik, a w kategorii gimnazjalnej zwyci´˝y∏a uczennica Gimnazjum 118 Alicja Kuczerowska. Laureatki odczyta∏y swoje pi´kne
przemówienia wszystkim zgromadzonym. MogliÊmy podziwiaç niezwyk∏y
kunszt m∏odych twórczyƒ. UroczystoÊç
zakoƒczy∏ tradycyjny polski pocz´stunek w gronie zaproszonych goÊci. Ten
dzieƒ zostanie nam d∏ugo w pami´ci.
Beata Bielska-Karwot
foto Maciej Feldo
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Kàcik bibliofila
Piotr J´drosz – Bigamista
Dobra polska proza dla Paƒ i Panów.
Tytu∏owy bohater
jest kapitanem samolotu pasa˝erskiego i ma cztery ˝ony
pochodzàce z ró˝nych krajów.
Studium m´˝czyzny wiodàcego poczwórne ˝ycie z kobietami o skrajnie
odmiennych osobowoÊciach, charakterach, temperamentach i potrzebach.
Âwietna, b∏yskotliwa narracja, znako-

mite dialogi i niewymuszony dowcip.
Polecam.
Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. J´drosz P. – Bigamista
2. Skrok E. – Impotent
3. Krajewski M. – Âmierç w Breslau
4. Blazyt V. – ˚ó∏ta ∏àka (powieÊç litewska)
5. Laurens S. – Idealna narzeczona
Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Braändle B. – Flushi – skarpetkowa
impreza
2. Sonesson H. – Wyprawa odkrywców
(Maminki)

3. Muszalska A. – Lenio czyli Mania
mniemania
4. Orme H. – Z czego zrobiona jest t´cza
5. Cabot M. – Pami´tnik ksi´˝niczki:
Walentynki
6. Colfer E. – Nadnaturalista
Literatura popularnonaukowa:
1. Hiliges I. M. – Bia∏a czarownica
2. Allen L. – Byç jak Martha: Fascynujàca historia Marthy Stewart
3. Buscaglia L. F. – Mi∏oÊç – o sztuce
okazywania uczuç
4. Isakowicz-Zaleski T. – Ksi´˝a wobec
bezpieki na przyk∏adzie archidiecezji
krakowskiej
5. Castaeda J. G. – Che Guevara
Iza Zych

Czwartkowe Wieczory Muzyczne
Zespó∏ B. O. R. Y.
ZAPRASZAMY!
podbi∏ serca
mieszkaƒców osiedla

Pi´ciu muzyków, dwie gitary, skrzypce, perkusja, ustna harmonijka i wokal. Muzyka ludzi kochajàcych ˝eglarstwo. Ekspresja, znakomity Êpiew i aran˝acja, dowcipne
przerywniki i prawie dwie godziny wspania∏ej zabawy, zakoƒczonej brawurowo wykonanà solówkà m∏odego perkusisty.
Zespó∏ B. O. R. Y. dostarczy∏ mi∏oÊnikom czwartkowych
wieczorów muzycznych wielu emocji i chyba warto zaprosiç
go ponownie, co te˝ na pewno z mi∏à ch´cià uczynimy.
OczywiÊcie, poinformujemy o tym wszystkich mieszkaƒców
z odpowiednim wyprzedzeniem. A swojà drogà mi∏o, ˝e sà
jeszcze takie grupy, które koncerty traktujà nie tylko jako
êród∏o zarobku, ale równie˝ przyjemnoÊci wynikajàcej z samego faktu obcowania z muzykà.
Mo˝na powiedzieç ˝e B. O. R. Y. da∏y z siebie wszystko.
Iza Zych

Piosenki Jacka Kaczmarskiego
w wykonaniu zespo∏u
Cotton Cat
Zespó∏ Cotton Cat i Kub´ Michalskiego ju˝ Paƒstwo
znacie i wiemy, ˝e obdarzyliÊcie ich du˝à sympatià. Z tym
wi´kszà przyjemnoÊcià zapraszamy wszystkich na kolejne
z nimi spotkanie. Tym razem us∏yszymy utwory nie˝yjàcego ju˝ kompozytora, poety, barda – Jacka Kaczmarskiego,
czyli… zapowiada si´ uczta muzyczna.
Kuba Michalski w roli barda? – zobaczymy.
Na koncert zapraszamy w dniu 26 kwietnia, tradycyjnie
do sali widowiskowej w Gimnazjum nr 119 przy ul. Klimatycznej 1 w Starej Mi∏oÊnie, jak zwykle w czwartek
o godz. 19.30
Iza Zych
Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna,
OÊrodek Kultury Weso∏a i Gimnazjum 119

III etap konkursu „˚ycie, dzia∏alnoÊç i twórczoÊç
Józefa Pi∏sudskiego”
23 marca w Zespole Szkó∏ nr 76
przy ulicy Dwóch Mieczy 5 w Warszawie, odby∏ sie trzeci etap konkursu
„˚ycie, dzia∏alnoÊç i twórczoÊç Józefa
Pi∏sudskiego”.
O godzinie 1100 prawie 80 uczniów
z dziewi´tnastu gimnazjów i szkó∏ podstawowych w pe∏nej napi´cia atmosferze
rozpocz´∏o zmagania z bardzo szczegó∏owymi pytaniami konkursowymi.
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Uczniowie szkó∏ podstawowych mieli
na udzielenie odpowiedzi 60 minut,
a ich starsi koledzy, ze wzgl´du
na znacznie szerszy zakres materia∏u
i wi´kszà skal´ trudnoÊci zadaƒ – 120
minut. Nad prawid∏owym przebiegiem
konkursu czuwali cz∏onkowie komisji
konkursowej – nauczyciele z kilku
szkó∏ gimnazjalnych. Do fina∏u, który
odb´dzie si´ na prze∏omie kwietnia

i maja w dawnym dworku Marsza∏ka
w Sulejówku, awansuje po dziesi´ciu
uczniów ze szkó∏ podstawowych i gimnazjów.
Szczególne podzi´kowania za pomoc
w organizacji konkursu nale˝à sie jego
sponsorom: delikatesom „Aleksander”
i „Minimarket” w Dzielnicy Rembertów
oraz Regionalnemu Oddzia∏owi PKO BP.
Janusz ˚mijewski

˝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.

Oto kolejni nasi
najm∏odsi sàsiedzi. Ich rodzicom, a tak˝e
rodzicom
wszystkich innych weso∏owskich maluchów,

foto – Fotooskar

Witajcie
wÊród
nas

Katarzyna Kinga Romalska
urodzi∏a si´ 18 wrzeÊnia 2006 r.
Waga: 3060 g, wzrost 54 cm.

Basia Paw∏owska, siostra Zosi
urodzi∏a si´ 18 marca 2007 r.
Waga: 3300 g, wzrost 55 cm.

Julia Szczepaƒska,
urodzi∏a si´ 11 listopada 2006 r.
Waga: 2980 g, wzrost 55 cm.

foto – Fotooskar
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Gabriela Alama
urodzi∏a si´
20 lutego 2007 roku.
Waga: 3260 g, wzrost 53 cm.

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 II (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 maja 2007 r.
Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej. Zrobicie pi´knà pamiàtk´ swojemu dziecku!

Drodzy Czytelnicy!
Cztery miesiàce temu zosta∏o uruchomione przy stronie internetowej
Stowarzyszenia Sàsiedzkiego nowe forum internetowe:

www.forum.staramilosna.org.pl
Forum jest jeszcze nowiutkie, ale powoli si´ rozkr´ca i przybywa jego u˝ytkowników oraz poruszanych tematów.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do
jego odwiedzania i zabierania g∏osu
w dyskusji. Jest to tak˝e doskona∏e
miejsce, aby w prosty sposób skontaktowaç si´ z radnymi ze Stowarzyszenia Sàsiedzkiego.
Stowarzyszenie Sàsiedzkie

Bogdan Ko∏odziejczyk

PLACE • DOMY • LOKALE • DZIA¸KI
• pe∏na obs∏uga prawna, notarialna i geodezyjna
• poÊrednictwo w obrocie nieruchomoÊciami
• wycena nieruchomoÊci
05-075 Weso∏a, ul. Sikorskiego 28a
tel./fax 022 773 55 49, 022 773 91 04
tel. kom. 0601 878 157
biuro@nieruchomosci-wesola.com.pl
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Jerozolima to nie tylko Êwi´te miejsce chrzeÊcijan. Mo˝na si´ o tym przekonaç odwiedzajàc Wzgórze Âwiàtynne. Wed∏ug tradycji jest to biblijne
Wzgórze Moria, na którym Abraham
mia∏ z∏o˝yç w ofierze Izaaka. W miejscu
tym Salomon zbudowa∏ Âwiàtyni´,
w której umieÊci∏ Ark´ Przymierza.
W odbudowanej Drugiej Âwiàtyni naucza∏ Jezus, tu by∏ tak˝e ofiarowany jako niemowl´ i stàd wyrzuci∏ kupców.
Wreszcie by∏o to miejsce nawiedzone
przez Mahometa i wed∏ug tradycji muzu∏maƒskiej stàd zosta∏ wzi´ty do nieba. Wznoszà si´
na nim dwa szczególnie wa˝ne dla muzu∏manów

Pielgrzymka Êladami Chrystusa

Ziemia Âwi´ta to miejsce niezwyk∏e na mapie Êwiata – miejsce Êwi´te trzech wielkich religii monoteistycznych: chrzeÊcijaƒstwa, judaizmu i islamu. PójÊç
Êladami Jezusa, zobaczyç zielonà Galile´ z rodzinnà
miejscowoÊcià Jezusa – Nazaretem, znaleêç si´
nad jeziorem Genezaret, gdzie Jezus naucza∏, wybra∏
swoich uczniów i dokona∏ licznych cudów, podà˝yç
za Jezusem na surowà, górzystà Pustyni´ Judzkà, w Jerozolimie udaç si´ do Ogrodu Oliwnego, aby ukl´knàç
na miejscu, gdzie Jezus upad∏ przed Ojcem w modlitwie wyciskajàcej krwawy pot, iÊç ciasnymi i zat∏oczonymi uliczkami Jerozolimy, tak jak Jezus szed∏ z krzy˝em wÊród oboj´tnego ludu, byç na Golgocie, na miejscu ukrzy˝owania i upaÊç tam na kolana i poca∏owaç
miejsce, w którym wbity by∏ Krzy˝ Zbawiciela, a potem
przejÊç do Paƒskiego Grobu, który jest Êwiadectwem
najradoÊniejszego or´dzia: „Chrystus zmartwychwsta∏!”. By∏y to obok modlitwy za naszà wspólnot´ parafialnà i prywatne intencje pielgrzymów najwa˝niejsze
cele naszej pielgrzymki, która mia∏a miejsce w dn. 310.03.2007 r. Izrael jest dla nas, Europejczyków, krajem z innego Êwiata. Dla osób wierzàcych pobyt tam
jest niezapomnianym prze˝yciem. To, czego doÊwiadczy∏ ka˝dy z nas, trudno oddaç za pomocà s∏ów. Spróbuj´ przybli˝yç w kilku zdaniach najwa˝niejsze przystanki na naszym pielgrzymim szlaku.
Bazylika Bo˝ego Narodzenia (Autonomia Palestyƒska) – jedyna Êwiàtynia w Ziemi Âwi´tej, która
ocala∏a z najazdu Persów w 614 r. i – prawie nietkni´ta – przetrwa∏a do naszych dni.
Wchodzàc do bazyliki ka˝dy z nas musi pochyliç
g∏ow´. Prowadzi do niej bowiem jedno niskie wejÊcie zwane Drzwiami Pokory. W Grocie Narodzenia,
we wn´ce pod o∏tarzem umieszczono czternastoramiennà srebrnà gwiazd´, na której umieszczony jest
∏aciƒski napis, który g∏osi: „Tu z Maryi Dziewicy narodzi∏ si´ Jezus Chrystus”.
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Genezaret mo˝na nazwaç „Jeziorem Jezusa”, gdy˝
wiele wydarzeƒ opisanych w Ewangeliach dzia∏o si´
w∏aÊnie w jego okolicach. Nad jego brzegami le˝y Kafarnaum, Tabgha oraz Tyberiada. Tu Jezus ukaza∏ si´ po Zmartwychwstaniu i przekaza∏ w∏adz´ pasterskà Êw. Piotrowi. Nad jeziorem góruje wzniesienie,
na którym Pan Jezus g∏osi∏ kazania i naucza∏. Sanktuarium na Górze B∏ogos∏awieƒstw zbudowane jest na planie oÊmiokàta, w nawiàzaniu do liczby b∏ogos∏awieƒstw. Pod kopu∏à znajduje si´ osiem
okien, których witra˝e zawierajà ∏aciƒskie
teksty b∏ogos∏awieƒstw.
Podà˝ajàc Êladami Zbawiciela nie
mo˝na ominàç Jerozolimy, w której Jezus
naucza∏ i zosta∏ ukrzy˝owany. Âlady Jego
dzia∏alnoÊci odnajdujemy na ka˝dym kroku. Na szczycie Góry Oliwnej Jezus uczy∏
Aposto∏ów modlitwy „Ojcze nasz”. DziÊ wznosi si´ tu
koÊció∏ „Pater noster”, gdzie w kru˝gankach mo˝na przeczytaç t´ modlitw´ w 62 j´zykach, równie˝
po polsku. Golgota znajdowa∏a si´ w I w. n. e. poza murami miasta na terenie nieczynnego kamienio∏omu. Dzisiaj to skaliste wzniesienie jest wkomponowane w zabudowania sakralne zwiàzane ze Êmiercià
i zmartwychwstaniem Chrystusa. Miejsca Êwi´te dla
ka˝dego chrzeÊcijanina – Kalwari´ i Grób Chrystusa
– chroni monumentalna Bazylika Grobu Bo˝ego.
Pod o∏tarzem Kalwarii przez szyb´ mo˝na zobaczyç
szczelin´ skalnà, powsta∏à w momencie Êmierci
Chrystusa, gdy „ziemia zadr˝a∏a i ska∏y zacz´∏y p´kaç“. Chrystus dêwiga∏ swój krzy˝ z pretorium Pi∏ata,
gdzie odby∏ si´ proces, na miejsce ukrzy˝owania
– Golgot´. Szed∏ ciasnymi uliczkami Jerozolimy, otoczony oboj´tnym t∏umem. Dzisiaj wierni (w tym i nasza grupa) podà˝ajà tà samà drogà. Wyruszajà z dziedziƒca szko∏y muzu∏maƒskiej
i dochodzà do Bazyliki Grobu
Bo˝ego, która skrywa Ska∏´
Kalwarii. Wi´kszoÊç stacji to
kapliczki, czasami jest to tylko
kolumna czy znak krzy˝a
na Êcianie. Kalwaria – miejsce
ukrzy˝owania
Chrystusa
wznosi si´ ok. 5 m ponad poziomem bazyliki. Obecnie ta
cz´Êç sanktuarium podzielona jest pomi´dzy ∏acinników
i Greków ortodoksyjnych.
W cz´Êci prawos∏awnej znajduje si´ o∏tarz usytuowany
na tej samej skale, w którà zatkni´ty by∏ Krzy˝ Chrystusa.

meczety. Pierwszy to Kopu∏a Ska∏y, która kryje w sobie Âwi´tà Ska∏´ – miejsce ofiary Abrahama, a z którego Mahomet mia∏ rozpoczàç Nocnà Podró˝. Obok
znajduje si´ pochodzàcy z tego samego okresu Meczet al-Aksa, najwi´ksza Êwiàtynia muzu∏maƒska
w Izraelu. ˚ydzi czczà przylegajàcy od strony zachodniej do placu pozosta∏y fragment muru otaczajàcego niegdyÊ Êwiàtyni´, nazywany Âcianà P∏aczu
lub Âcianà Zachodnià. Przychodzà tu, aby modliç si´
i tradycyjnie op∏akiwaç zburzenie Êwiàtyni przez Rzymian w 70 r. Dla chrzeÊcijan najÊwi´tszym miejscem jest natomiast Bazylika Grobu Âwi´tego wznoszàca si´ w dzielnicy chrzeÊcijaƒskiej Starego Miasta. Wewnàtrz bazyliki najwa˝niejszym miejscem
jest Grób Jezusa – miejsce Zmartwychwstania. Pielgrzymujà tu rzesze chrzeÊcijan z ca∏ego Êwiata, modlàc si´ przed grobem. Dzielnic´ muzu∏maƒskà
i chrzeÊcijaƒskà ∏àczy Êwi´ta ulica chrzeÊcijan Via
Dolorosa. Wed∏ug tradycji to w∏aÊnie t´dy by∏ prowadzony Chrystus na ukrzy˝owanie. Ju˝ od czasów bizantyjskich urzàdza si´ drogà procesj´, z czasem powsta∏y przy niej stacje drogi krzy˝owej.
W ciàgu naszej 8-dniowej w´drówki zdo∏aliÊmy zobaczyç równie˝ m. in.: ruiny Cezarei nad Morzem Âródziemnym, Grot´ Eliasza, Kan´ Galilejskà, opactwo ZaÊni´cia NajÊwi´tszej Marii Panny, Gór´ Kuszenia oraz wykàpaç si´ w Morzu Martwym. Nasza pielgrzymka do Ziemi Âwi´tej by∏a niesamowità podró˝à do êróde∏ naszej religii i nas samych. Wielkie s∏owa podzi´kowania nale˝à
si´ ks. proboszczowi Krzysztofowi Cyliƒskiemu, który by∏
„dobrym duchem” i kapelanem wyjazdu oraz ks.
Rados∏awowi Mazurowi (który pi´knie Êpiewa). Zapewne
i oni i wszyscy pielgrzymi chcieliby jeszcze raz przejÊç tà
trasà i zobaczyç wschód s∏oƒca na Górze Synaj.
Krystyna Mileszyk
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Szachowa dzielnica
A˝ siedmioro m∏odych szachistów z naszej
dzielnicy zakwalifikowa∏o si´ do Fina∏ów Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów w Szachach.
Co prawda nikt nie prowadzi takich statystyk, ale bez
wi´kszego ryzyka mo˝na przypuszczaç, ˝e jest to najlepszy lub jeden z najlepszych wyników w naszym kraju.
Turniej odby∏ si´ w dniach 3-10 marca 2007 r.
w Ustroniu ko∏o Wis∏y. Zawody rozgrywane by∏y w czterech grupach oddzielnie dziewcz´ta w wieku do 10
i do 12 lat, podobnie ch∏opcy do 10 i do 12 lat. W ka˝dej z grup gra∏o ponad 50 m∏odych szachistów. Zawodnikami z naszej dzielnicy, którym uda∏o si´ zakwalifikowaç do turnieju fina∏owego byli: w grupie dziewczàt
do 10 lat Kinga Pastuszko, Ewa Haraziƒska i Matylda
Szwedziƒska, w grupie ch∏opców do lat 10 Bartek Rytel
i Micha∏ Macià˝ek, w grupie ch∏opców do 12 lat Bartek
Nowicki i w grupie dziewczàt do lat 12 Aleksandra Macià˝ek. Wi´kszoÊç z nich reprezentuje klub KS Weso∏a.
Najwi´kszy sukces odnios∏a Kinga Pastuszko zdobywajàc bràzowy medal i zajmujàc trzecie miejsce
w swojej grupie. Tylko prawdziwy pech nie pozwoli∏
jej na zaj´cie drugiego miejsca, bowiem zdoby∏a tyle samo punktów, co wicemistrzyni, a jedynie punk-

tacja pomocnicza rozstrzygn´∏a o ostatecznej kolejnoÊci i to, niestety, na niekorzyÊç Kingi. Nie zmienia
to faktu, ˝e by∏ to bardzo dobry turniej, du˝y sukces
i z pewnoÊcià wszyscy b´dziemy trzymaç kciuki
za King´ podczas jej wyst´pu na Mistrzostwach Europy, które odb´dà si´ we wrzeÊniu w Sibenik (Chorwacja). Do udanych mo˝e tak˝e zaliczyç turniej Ewa
Haraziƒska. Zdoby∏a 6 punktów z 11, co uplasowa∏o
jà na 22 pozycji. Wynik ten zapewni∏ jej udzia∏
w przysz∏orocznych fina∏ach bez koniecznoÊci gry
w turnieju kwalifikacyjnym. Ewa potwierdzi∏a tak˝e

Wyniki pozosta∏ych – Matylda Szwedziƒska (5
punktów), Bartek Rytel (5 punktów), Aleksandra Macià˝ek (4 punkty), Bartek Nowicki (3 punkty) – pozwoli∏y naszym reprezentantom na zaj´cie miejsc
w drugiej po∏owie tabeli, co wcale nie oznacza, ˝e
majà sobie wiele do zarzucenia. Wszyscy poznali
trudy d∏ugiego 11-rundowego turnieju, zdobyli cenne doÊwiadczenia, które z pewnoÊcià pozwolà im
na podj´cie w przysz∏ym roku walki o czo∏owe miejsca w rozgrywkach fina∏owych.
A ju˝ w maju, konkretnie w dniach 13–16 maja
w Ogólnopolskich Igrzyskach M∏odzie˝y Szkolnej
w szachach dru˝ynowych udzia∏ weêmie Mistrz Ma-

Micha∏ Macià˝ek

Kinga Pastuszko

Ewa Haraziƒska

swojà drugà pozycj´ wÊród m∏odych szachistek Mazowsza. Bardzo dobry wyst´p ma za sobà tak˝e Micha∏ Macià˝ek. Zdoby∏ 6,5 punktu, uplasowa∏ si´
na 18 miejscu w turnieju i podniós∏ dzi´ki temu swojà kategori´ szachowà i ranking.

zowsza w tej rywalizacji czyli dru˝yna Szko∏y Podstawowej 173 w Starej Mi∏oÊnie! Najprawdopodobniej
w niezmienionym zwyci´skim sk∏adzie: Bartek Nowicki, Maks Mahor, Ewa Haraziƒska i Kinga Pastuszko (w kolejnoÊci gry na szachownicach). Za nich tak˝e b´dziemy trzymaç kciuki!
Adam K∏os

Wystawa pt. „Polskie skrzyd∏a nad Sudanem”
Wystawa zdj´ç z podró˝y ¸ukasza Króla po Afryce
zosta∏a niestety na razie od∏o˝ona, ale mam dla Paƒstwa te˝ dobrà wiadomoÊç: na Czarnym Làdzie pozostaniemy oglàdajàc innà, myÊl´, ˝e równie interesujàcà ekspozycj´, której pomys∏odawcà i autorem
jest wieloletni kierownik polskich ekip agrolotniczych, mieszkaniec osiedla – pan Les∏aw Karst.
Wystaw´ zatytu∏owa∏ „Polskie skrzyd∏a nad Sudanem”. Sudan – najwi´kszy kraj afrykaƒski – ma
od dawna skomplikowanà sytuacj´ politycznà i nie
jest celem turystycznych wyjazdów. Od 1968 roku
pracujà tam nieprzerwanie ekipy polskich agrolotników, którzy chronià sudaƒskie uprawy przed choro-

bami i szkodnikami. Latajà na wyprodukowanych
w Polsce samolotach AN-2, PZL-101 Gawron i PZL-106 Kruk. Wykorzystujà sprowadzone z naszego
kraju traktory Ursus, cysterny na chemikalia i paliwo, samochody terenowe i inny niezb´dny przy tego typu pracach sprz´t.
Agrolotnicy wykonujà g∏ównie opryski pól bawe∏ny, pszenicy, trzciny cukrowej i s∏oneczników. Likwidujà plagi szaraƒczy i ptaków. Sezon lotny trwa
zwykle od sierpnia do marca, cz´sto ze 100-osobowà ekipà personelu latajàcego i naziemnego i ponad 50 samolotami.
Wystawa p. Karsta obejmuje szereg zdj´ç z pracy
agrolotników, ale równie˝ rozmaite sudaƒskie eksponaty – przyrodnicze, broƒ, ozdoby oraz przedmioty codziennego u˝ytku mieszkaƒców Sudanu.
Wszystkich zainteresowanych zapraszam do biblioteki w Starej Mi∏oÊnie w godzinach jej pracy,
czyli: w pon.: 13-19, we wt.: 13-18, czw.: 10-15
i pt.: 13-18 od 23 marca do koƒca maja br.
Iza Zych
Tekst przygotowany w oparciu
o materia∏y i informacje autora wystawy
pana Les∏awa Karsta.
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Mini poradnik genealoga-amatora – cz´Êç 1

Jak prowadziç poszukiwania
genealogiczne?
Podstawowe poj´cia
Zanim rozpoczniemy badania genealogiczne, warto zapoznaç si´ z podstawowymi terminami stosowanymi w genealogii. W potocznym rozumieniu genealogia to nauka, która zajmuje si´
poszukiwaniem przodków. Bardziej naukowo-genealogia to jedna z nauk pomocniczych historii, zajmujàca si´ badaniem wi´zi rodzinnych mi´dzy ludêmi czyli ustalaniem koicji i filiacji inaczej powinowactwa i pokrewieƒstwa.
Koicja oznacza zwiàzek dwóch osób
odmiennej p∏ci zwarty w celu wydania potomstwa, natomiast filiacja to wi´zy krwi,
∏àczàce
osoby
w linii prostej,
np. ojciec-syn.
Krewni to osoby
po∏àczone wi´zami krwi, a powi-

Przyk∏adowe XIX-wieczne metrykalia pochodzàce
z ró˝nych zaborów.

nowaci to osoby zwiàzane z rodzinà poprzez zwiàzek ma∏˝eƒski.
Badania genealogiczne polegajà
na ustalaniu tzw. faktów genealogicznych,
takich jak: imi´ i nazwisko, data i miejsce
urodzin, Êlubu oraz zgonu. èród∏em tych
danych sà przede wszystkim metrykalia.
Badania genealogiczne mo˝na prowadziç w dwojaki sposób. Pierwszà metodà jest poszukanie przodków, czyli
metoda retrogresywna, a drugà – metoda prospektywna, czyli poszukiwanie
potomków danej osoby. W oparciu
o metod´ pierwszà tworzymy tzw. wywód przodków, a drugà – drzewo genealogiczne. Rodowodem zaÊ nazwiemy
spis wszystkich potomków obu p∏ci,
lecz tylko w obr´bie jednego nazwiska.
Od czego zale˝y sukces badaƒ genealogicznych?
Powodzenie badaƒ genealogicznych
zale˝y od kilku czynników. Jednym z nich
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jest status spo∏eczny rodziny. Im wy˝szy
by∏ status rodziny tym ∏atwiej odszukaç
przodków, gdy˝ pozostawili po sobie wi´cej dokumentów. Ocenia si´, ˝e w przypadku rodzin szlacheckich i mieszczaƒskich mo˝na odnaleêç przodków nawet
z prze∏omu XV i XVI wieku, natomiast
w przypadku rodzin ch∏opskich – najdalej z prze∏omu XVII i XVIII wieku.
Kolejnym czynnikiem jest iloÊç i stan
zachowanych dokumentów. Przez nasz
kraj przetoczy∏y si´ liczne wojny, zdarza si´ wi´c, ˝e poszukiwane akta uleg∏y ca∏kowitemu zniszczeniu lub ich
stan uniemo˝liwia odczytanie.
Wa˝na jest równie˝ tzw. ciàg∏oÊç
miejsca zamieszkania kolejnych pokoleƒ danej rodziny. Znacznie ∏atwiej jest
odszukaç przodków, którzy przez lata
zamieszkiwali ten sam obszar. WÊród
badanych przeze mnie rodzin mam tylko jednà rodzin´, która przez
oko∏o 300 lat mieszka∏a w jednej miejscowoÊci. W tym przypadku zaledwie w ciàgu kilkudniowej kwerendy w miejscowej parafii uda∏o mi si´ odnaleêç przodka urodzonego
w 1740 roku. Jednak wi´kszoÊç polskich rodzin doÊç
cz´sto zmienia∏a miejsca zamieszkania,
przeci´tnie raz na pokolenie. Wtedy
poszukiwania idà znacznie trudniej.
I jeszcze jeden bardzo istotny czynniki – nazwisko, a w zasadzie cz´stoÊç jego wyst´powania. Znacznie ∏atwiej jest
odtworzyç histori´ rodziny o rzadkim
nazwisku, gdy˝ mamy wtedy mniejszy
materia∏ do analizy.
Joanna Januszewska-MiÊków

Szanowni
Paƒstwo!
Tegoroczny wyjazd 44 MDH-ek
Archandraja
do Wilna by∏ mo˝liwy dzi´ki 8 osobom, które w sumie przekaza∏y nam 2 534,00 z∏
w ramach akcji „1% dla ZHR”.
Z CA¸EGO SERCA DZI¢KUJEMY!!!
W tym roku równie˝, dzi´ki mo˝liwoÊci przekazania 1 % podatku dochodowego na organizacje po˝ytku publicznego, mogà Paƒstwo wspomóc nas finansowo, nic nie tracàc, a jednoczeÊnie
u∏atwiajàc nam dalszy rozwój, wyjazdy
wakacyjne i zimowe, prac´ Êródrocznà.
Ka˝dy grosz bardzo nam si´ przyda!
Zadeklarowanà kwot´ nale˝y wp∏aciç na konto bankowe:
38 1020 1156 0000 7102 0064 8022
PKO BP S.A. XV Oddz. w Warszawie
Nazwa odbiorcy:
Zwiàzek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
Tytu∏ wp∏aty:
ZHR – 1% podatku zg. z art. 27d,
MAZ-44-ARCHANDRAJA/OGRÓD
MARZE¡/KASJOPEA/STANICA
(nale˝y wskazaç 1 wybranà dru˝yn´)
Z ca∏ego serca dzi´kujemy za pomoc! Postaramy si´, aby przekazanie
przez Paƒstwa pieniàdze s∏u˝y∏y
jeszcze owocniejszej i pracy harcerskiej w Starej Mi∏oÊnie.
Zach´camy równie˝ do odwiedzenia strony: www.1procent.zhr.pl.
Czuwaj!
Komenda Szczepu 44 MDH ZHR

Wszystkim Przyjacio∏om
i Sympatykom ZHR z Weso∏ej
˝yczymy Âwiàt pe∏nych nadziei,
mi∏oÊci i radosnego, wiosennego
nastroju, mi∏ych spotkaƒ
w gronie Rodziny i Przyjació∏
oraz wiary w moc Chrystusa
Zmartwychwsta∏ego.
Czuwaj!
Szczep 44 Mazowieckich Dru˝yn Harcerskich
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Nie rozumiem…

zostaç z mamusià nie d∏u˝ej ni˝ miesiàc,
a potem ju˝ tylko opiekunki i dalej
– do godzin póênopopo∏udniowych
przedszkola. Maluchy rozdarte mi´dzy
ciociami a biznesowymi mamami cz´sto
lekko nie majà. Nawet najlepsza opiekunka w∏asnej rodzicielki zastàpiç nie
mo˝e. Czy te mamusie nie zastanawiajà
si´ nad sensem ca∏ej pogoni i czy warta
jest ona nieodwracalnej utraty kontaktu
z córkà lub synem? Nie rozumiem. Ale
pytaniem tu nie jest pytanie - aborcja
czy dziecko, tylko po co w ogóle pakowaç
si´ w, jak widaç, nikomu niepotrzebne
macierzyƒstwo.
Z wielkim uk∏onem i szacunkiem dla
mam ju˝ tak˝e doros∏ych dzieci, mam,
które nie wstydzàc si´ swojego statusu
gospodyƒ domowych, z wielkim poÊwi´ceniem, ale i takà˝ samà przyjemnoÊcià
stworzy∏y z m´˝ami ogniska ciep∏ych
gniazd i przystani, do których dzieciaki,
kiedyÊ ju˝ ze swoimi m∏odymi zawsze
ch´tnie wracaç b´dà, sk∏adam serdeczne
wielkanocne ˝yczenia Êwiàteczne.
Iza Zych

Nie wiem, jak Paƒstwo, ale ja nie rozumiem wielu rzeczy,
z którymi to na co
dzieƒ, chcia∏ nie chcia∏,
przychodzi si´ stykaç.
Na przyk∏ad nie rozumiem takiej pani Tysiàc, która przestrzegana przez lekarzy przed zajÊciem w kolejna cià˝´, w t´ cià˝´ zachodzi i chce jà potem usunàç. Nie rozumiem. A potem
przytula córeczk´ i mówi, ˝e gdyby ponownie zasz∏a, to na pewno by usun´∏a.
Nie rozumiem zwolenników aborcji,
a szczególnie ich ˝eƒskiej cz´Êci, z samej
istoty rzeczy do wspania∏ego daru odczuwania czyjegoÊ malutkiego ˝ycia w swoim
ciele przygotowanej i tym˝e darem obdarzonej. Bo owi zwolennicy uzurpujà sobie
prawo do decydowania, które z dzieci
na Êwiecie ma si´ pojawiç, a które wyeliminowaç, prowadzà màdre dyskusje, czy

na poczàtku cià˝y to ju˝ jest cz∏owiek, czy
jak to okreÊliç: zarodek? Embrion? Ale,
na Boga, embrion – nie ma∏py, czy jakiegoÊ misia koali, tylko w∏aÊnie ludzkiej istoty. I tych rozwa˝aƒ nie rozumiem. Wspó∏czesna technika medyczna pozwala us∏yszeç bicie serduszka dziecka o ok. 2 cm
d∏ugoÊci, o czym mówià zap∏akane ze
wzruszenia i szcz´Êcia przysz∏e mamusie.
To czy takà istotk´ z bijàcym sercem mo˝na po prostu usunàç? Nie rozumiem.
Pani Tysiàc wychowa swoje dzieci,
a wÊród nich przez przypadek urodzonà
córeczk´. Czy po latach ju˝ starsza
dziewczynka nie natknie si´ na jeden
z artyku∏ów opisujàcy rozterki mamusi
i czy mamusia nie pomyÊla∏a, ˝e walka
o odszkodowanie mog∏a byç wygrana tylko w kwestii finansowej? I tego nie
mog´ zrozumieç.
Na osiedlu rodzi si´ du˝o maluchów,
szcz´Êliwych, ukochanych i wyczekiwanych. Sà te˝ takie, którym dane by∏o po-

W∏asnoÊç

noÊci, dialogu i wspó∏pracy partnerów spo∏eczO ile w dotychczasowych demokracjach z gosponych). Potrzeby spo∏ecznoÊci lokalnych w zakresie
darkà rynkowà êród∏em bogactwa (powi´kszenia
us∏ug socjalno-bytowych mogà byç zaspokajane
w∏asnoÊci) jest przedsi´biorczoÊç Obywateli
za poÊrednictwem firm prywatnych, ale nie muszà.
i Przedsi´biorców, to w Europie Ârodkowej (Polska
Historia gospodarcza pot´g gospodarczych Êwiata
nie jest wyjàtkiem) êród∏em bogactwa cz´Êci spo∏epokazuje, ˝e mo˝e byç inaczej. Nie musi byç koczeƒstwa sta∏o si´ uw∏aszczenie na cudzym majàtku
mercyjnie!!! Spó∏dzielnie, stowarzyszenia u˝ytecz(paƒstwowym). Znaczenie tego zjawiska w Polsce
noÊci publicznej, zrzeszenia podmiotów prawnych,
nie jest mo˝e, na szcz´Êcie, najwi´ksze (nie ma
spó∏ki non profit mogà z powodzeniem zarzàdzaç:
jeszcze szczegó∏owych opracowaƒ w tym wzgl´oczyszczalniami, zaopatrzeniem obywateli w: wodzie), ale problem jest, czego dowodem sà cod´, Êwiat∏o, gaz, pomoc socjalnà dla potrzebujàdzienne sensacyjne wiadomoÊci w TV.
cych, … itd.
Na szcz´Êcie, obie najwa˝niejsze si∏y polityczne
Ni˝ej podpisany jest zwolennikiem rozwiàzaƒ:
obecne na polskiej scenie politycznej zdecydowafirm non profit. Urz´dnicy w urz´dach powinni mieç
nie optuj´ za gospodarkà rynkowà!!!..., a wi´c
malejàcà iloÊç pracy polegajàcà na obs∏udze takich
i ochronà w∏asnoÊci prywatnej pochodzàcej z lefirm.
galnej dzia∏alnoÊci gospodarczej Przedsi´biorNasze przekszta∏cenia powinny iÊç w tym w∏aÊnie
czych Obywateli. W Polsce jest ponad 3 mln
kierunku. Zapraszam do dyskusji. JesteÊmy najdyprzedsi´biorstw przy 38 mln obywateli (w Starej
namiczniejszà spo∏ecznoÊcià w Polsce – to zoboMi∏osnej, co dom to firma, nawet dwie) – rekord
wiàzuje.
Êwiata – to najlepiej wró˝y przysz∏oÊci naszej loJacek Rembiszewski
kalnej spo∏ecznoÊci. Prywatna forma w∏asnoÊci
jest motorem rozwoju
ka˝dej
gospodarki
– przyk∏adów w Êwiecie
jest wiele. W rozwini´tych gospodarkach rynkowych ok. 3% spo∏eDr n. med. Iwona Bzd´ga
czeƒstw to przedsi´biorcy (obecna dysprolekarz stomatologii ogólnej
porcja na rzecz Polaków
Lek.
stom. Wojciech Bzd´ga
pozytywnie Nas wyró˝specjalista
protetyki stomatologicznej,
nia wÊród innych spo∏echirurg
stomatolog
czeƒstw).
Bardzo wa˝na jest te˝
022 773 38 83, 0 602 351 757
druga forma w∏asnoÊci:
Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238
w∏asnoÊç spo∏eczna!!!
PROFILAKTYKA
WYBIELANIE Z¢BÓW
LASEROTERAPIA
(oparta wg. polskiej
LECZENIE ZACHOWAWCZE PROTEZY, NAPRAWA
LECZENIE CHIRURGICZNE
konstytucji na solidarLECZENIE DZIECI
PROTETYKA: KORONY, MOSTY RTG Z¢BÓW - CYFROWO

UWAGA!!! Artyku∏ nie jest
kierowany do ˝adnej indywidualnej osoby. Dotyczy
najwa˝niejszego prawa
wszystkich Polaków.
W latach 1939-45 przetoczy∏y si´ przez Polsk´ dwa
pot´˝ne totalitarne ˝ywio∏y.
Fizycznie zlikwidowa∏y kilka
mln Polaków, przy okazji rabujàc majàtek wszystkim niewygodnym sobie obywatelom II RP. Potem przyszed∏ walec PRL – polskiej
odmiany komunizmu. Co dotychczas nie zosta∏o
zrabowane, zosta∏o,, znacjonalizowane”. Cudem
ocala∏y indywidualne gospodarstwa ch∏opskie (Najszcz´Êliwsza grupa spo∏eczna w Polsce). Poj´cie
„w∏asnoÊci” znikn´∏o, przesta∏o si´ liczyç dla dwóch
pokoleƒ powojennych.
Przyszed∏ cud polskiej „SolidarnoÊci” zmieniajàcy histori´ Europy. W wyniku transformacji ustrojowej 2. IV. 1997 roku dosz∏o do uchwalenia nowej
Konstytucji RP w której czytamy w art. 20 „Spo∏eczna gospodarka rynkowa oparta na wolnoÊci dzia∏alnoÊci gospodarczej, W¸ASNOÂCI PRYWATNEJ
ORAZ SOLIDARNOÂCI, DIALOGU I WSPÓ¸PRACY
PARTNERÓW SPO¸ECZNYCH stanowi podstaw´
ustroju gospodarczego Rzeczpospolitej Polskiej”.
Art. 21:,, Rzeczpospolita Polska chroni w∏asnoÊç
i prawo dziedziczenia”.
Tyle stanowi prawo. ˚ycie, niestety, posz∏o swoim torem. W praktyce pojawi∏a si´ w ramach
„uw∏aszczania” paƒstwa, „w∏asnoÊç czerwonych pajàków” lub „w∏asnoÊç nomenklaturowa” (oba okreÊlenia pochodzà z publikacji prasowych powielanych w latach dziewi´çdziesiàtych).

SPECJALISTYCZNY GABINET

STOMATOLOGICZNY

(
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– tradycyjny smak
polskich stawów
Hodowla karpia ma w naszym kraju
d∏ugà tradycj´ zapoczàtkowanà przez
mnichów w drugiej po∏owie XII wieku.
Pierwsze wzmianki o karpiach pochodzà z Bawarii i Czech. Polscy hodowcy szybko dorównali po∏udniowym sàsiadom – w Êredniowieczu polskie stawiarstwo uznawano obok czeskiego
za najnowoczeÊniejsze w Europie. Ju˝
w XIII wieku istnia∏y wielkie gospodarstwa stawowe w dolinie Baryczy, w pobli˝u Milicza i Przygodzic oraz w okolicach OÊwi´cimia i Zatora.
Karpie hodowane sà w stawach bardzo
powoli – a˝ 3 sezony (30 miesi´cy), czyli 15-krotnie wolniej ni˝ kurczaki!!!. Stàd
dietetycy zaliczajà mi´so tych ryb do grupy tzw. slow food (powoli przygotowywana ˝ywnoÊç) w odró˝nieniu od ˝ywnoÊci
fast food. Oprócz pokarmu naturalnego
znalezionego w stawie, karpie sà dokarmiane g∏ównie ziarnami zbó˝.
Karp dotàd goÊci∏ na polskich sto∏ach
g∏ównie w najpi´kniejszy wieczór roku
– Wigili´, a zgodnie z tradycjà ∏uski karpia schowane do portfela, zapewniajà
dobrobyt i pomyÊlnoÊç na ca∏y przysz∏y
rok. Teraz hodowcy mogà dostarczaç
karpia przez ca∏y rok. Dlatego projekt
s∏u˝àcy promocji polskiego karpia nazwaliÊmy z dumà „Pan Karp”. Pragniemy uczyniç z karpia polskà mark´, znanà na ca∏ym Êwiecie, kojarzonà z najwy˝szà jakoÊcià, wykwintnym smakiem,
oryginalnoÊcià i zdrowà ˝ywnoÊcià.
Towarzystwo Promocji Rybactwa i Produktów Rybnych wraz z Instytutem Rybactwa Âródlàdowego w Olsztynie
od dwóch lat promuje nowe logo – „Pan
Karp” oraz has∏o – „Pan Karp – to dopiero ryba”. Przeprowadzono ju˝ dwie kam-
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panie – Pan Karp 2005 i Pan Karp 2006,
w których komunikacj´ z potencjalnymi
nowymi konsumentami oparto na trzech
kierunkach promocyjnych:
• dla dzieci – wydanie ksià˝ki „Przyjaciele Pana Karpia” i zorganizowanie
ogólnopolskiego konkursu plastycznego i teatralnego dla dzieci szkó∏
podstawowych
• dla hodowców – produkcja 20 rodzajów gad˝etów z logo (flagi, ulotki,
plakaty, naklejki, fartuchu itp.)
• reklamie telewizyjnej – produkcja spotu reklamowego i jego emisja
w dniach 4.12.–21.12.2006 r. (oko∏o 100
emisji w TVP i 400 w TV kablowych).
Dietetycy polecajà karpia jako cenne
êród∏o ∏atwo przyswajalnego bia∏ka, nienasyconych kwasów t∏uszczowych, witamin A i D3, mikroelementów i fosforu.
Ze wzgl´du na niskà zawartoÊç cholesterolu mi´so karpia jest du˝o zdrowsze
od mi´sa czerwonego. Dieta, w której
wo∏owin´ i wieprzowin´ zast´pujà ryby,
sprzyja zachowaniu zdrowia, zmniejsza
ryzyko zawa∏ów i udarów mózgu oraz
obni˝a ciÊnienie t´tnicze krwi.
Zbigniew Szczepaƒski
Polecamy dost´pne receptury kulinarne, które pozwalajà przyrzàdziç doskona∏e potrawy z karpia:
Karp po zatorsku
Sk∏ad: 06-08 kg fileta karpia, 2 jajka, 10
dkg sera ˝ó∏tego, 10 dkg pieczarek, zielona pietruszka, sól, papryka, pieprz, màka, Êmietana, mas∏o lub margaryna
Ryb´ pokroiç na kawa∏ki i osoliç, kawa∏ki obtoczyç w màce, wymieszanej z paprykà
i odrobinà pieprzu. Piec na goràcym t∏uszczu, na z∏oty kolor. Upieczone kawa∏ki
uk∏adaç warstwami w prodi˝u lub w naczyniu ˝aroodpornym. Ka˝dà warstw´ przysy-

paç ugotowanymi na twardo i pokrojonymi
jajkami, zielonà pietruszkà (posiekanà),
tartym ˝ó∏tym serem oraz sma˝onymi pieczarkami. Na wierzch po∏o˝yç kawa∏ki mas∏a lub margaryny i mocno zapiec pod przykryciem przez pó∏ godziny, przed podaniem
zalaç kwaÊnà Êmietanà i ponownie zapiec.
Karp królewski z pieczarkami
Sk∏ad: Filet z karpia (0,8 – 1 kg), 8 ∏y˝ek oleju, 30 dag pieczarek, 2 du˝e cebule, 10 dag
sera ˝ó∏tego, natka pietruszki, przyprawy
Umytà i osuszonà ryb´ dzielimy na 6
porcji, ka˝dà z nich nale˝y posoliç i oprószyç pieprzem. Odstawiç na 30 min.
w ch∏odne miejsce, nast´pnie porcje ryby
opiekamy z obu stron w oleju. Osobno
podsma˝amy cebul´ pokrojonà w prà˝ki,
dodajemy oczyszczone i pokrojone w paski pieczarki, dusimy razem do mi´kkoÊci (ok. 20 min.). opieczone porcje karpia uk∏adamy w ˝aroodpornym naczyniu
na ka˝dà nak∏adamy uduszone pieczarki, ca∏oÊç posypujemy tartym ˝ó∏tym serem oraz posiekanà natkà pietruszki. Zapiekamy w goràcym piekarniku ok. 10-15
min. Podajemy na goràco.
Karp doskona∏y
Sk∏ad: Filet z karpia (08-1,2 kg), 15 dag
pieczarek, 3 ∏y˝ki màki, 1/2 ltr bulionu
z kostki, 3 ∏y˝ki oleju, 1/2 – szklanki Êmietany, 3 ∏y˝ki mas∏a, 2 du˝e cebule, 3 ∏y˝ki
koncentratu pomidorowego, 3 ∏y˝ki natki
pietruszki, pieprz, sól
Ryby podzieliç na 4 porcje, ka˝dà posoliç, oprószyç pieprzem i odstawiç
na pó∏ godziny nast´pnie obtoczyç w màce i zrumieniç z obu stron na oleju. Z 1
∏y˝ki mas∏a i 1 ∏y˝ki màki zrobiç jasnà zasma˝k´, rozprowadziç jà z roso∏em. Przygotowaç sos: pokrojonà w kostk´ cebul´
podsma˝yç na dwóch ∏y˝kach mas∏a, dodaç pieczarki pokrojone w kostk´ i dusiç
do mi´kkoÊci. Do uduszonych pieczarek
dodaç koncentrat pomidorowy, wlaç zasma˝k´. Mieszajàc zagotowaç, dodaç
Êmietan´ i natk´ pietruszki. Do tak przygotowanego sosu w∏o˝yç usma˝onà ryb´
i dusiç pod przykryciem oko∏o 5 min. Podawaç z ciemnym pieczywem lub ziemniakami i sezonowymi surówkami.
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Czego potrzebujesz?
Zorientowa∏am si´, ˝e, aby zainteresowaç du˝à liczb´
odbiorców (nie tylko artyku∏em, ale na przyk∏ad ksià˝kà lub
filmem) musia∏abym wymyÊliç odrealniony Êwiat, opisaç
g∏upià historyjk´, która zawiera∏aby w sobie mnóstwo bezsensownej akcji (konieczne wybuchy i poÊcigi!), szybkich
jej zwrotów bez wi´kszego znaczenia i oczywiÊcie koƒczyç
by si´ musia∏a dobrze, albo wr´cz przeciwnie – bardzo dramatycznie, najlepiej by∏oby gdyby zmar∏o 50% bohaterów
w jak najdziwniejszych okolicznoÊciach. Nie mog∏oby
zabraknàç oklepanego wàtku
mi∏osnego o budowie 2 + 1
(czyli idealny zwiàzek rozpada si´ przez osob´ trzecià,
kompletnie nieznanà, co
póêniej okazuje si´ nieprawdà, gdy˝ by∏ to kuzyn matki
brata g∏ównego bohatera).
Historia nie odnios∏aby te˝
sukcesu bez nadludzkich
zdolnoÊci bohaterów, pojawiajàcych si´ stworów z kosmosu i mnóstwa innych
nowoczesnych efektów spel e k . m e d . To m a s z D r o ƒ
specjalista chorób wewn´trznych II stopnia
cjalnych. Dodaç jeszcze nale˝y wiele oklepanych tekWizyty domowe
stów, gagów, dialogów.
˚adnych nowych rozwiàzaƒ,
Leczenie doros∏ych i m∏odzie˝y
bo takie coÊ nie nadaje si´
Profilaktyka – szczepienia
dla masowego odbiorcy.
Wszystko to zmieszane i poDoradztwo medyczne
dane w jak najprostszy, najWydawanie zaÊwiadczeƒ i opinii medycznych bardziej przyst´pny sposób
– zaburzenia chronologii
Edukacja medyczna – wyk∏ady i szkolenia
i wprowadzanie zbyt trudnych do zrozumienia postaci
stanowczo odpada.
Nie dotyczy to oczywiÊcie
tylko filmu i literatury, ale te˝
muzyki, reklamy i wszystkich
przejawów sztuki, jakie nas
otaczajà. Wystarczy udaç si´
na krótki spacer po mieÊcie,
aby to zauwa˝yç. Billboardy
atakujà nas obrazami, które

Zastanawia∏am si´ nad tym, o czym powinien byç
mój kolejny artyku∏. PoÊwi´ci∏am wi´c chwil´
na przemyÊlenia o potrzebach kulturalnych wspó∏czesnego, przeci´tnego cz∏owieka. W myÊlach
przejrza∏am najbardziej popularne ksià˝ki, filmy, reklamy, aby dociec, co podoba si´ szerszej liczbie
czytleników. I w∏aÊnie o tym postanowi∏am napisaç
swój artyku∏.

Ch∏opiec po operacji raka mózgu,
gimnazjalista, marzy o laptopie,
który pomóg∏by mu w ∏àcznoÊci ze Êwiatem
ze szpitalnego ∏ó˝ka.
Osoba, która mog∏aby odstàpiç u˝ywany
laptop, proszona jest o kontakt z redakcjà
tel. 022 773 94 94

LEKARZ INTERNISTA

tel. 022-773-15-71, 600-99-41-51

majà ∏atwo docieraç do naszej ÊwiadomoÊci, przywodziç
znane skojarzenia, przypominaç to, z czym spotykamy si´
na co dzieƒ, lub to, czego pragniemy. Przyk∏adów jest wiele, ja podam zaledwie kilka – nowa reklama Media Mark
z kobiecym dekoltem zapi´tym na jeden guziczek, przy którym widnieje napis „P´kamy w szwach!”. Nowe produkcje
filmowe, chocia˝by takie, jak nigdy nie koƒczàca si´ seria
„Teksaƒska Masakra Pi∏à Mechanicznà”, w której trudno doszukiwaç si´ wi´kszego sensu, czy te˝ multum komedii romantycznych powtarzajàcych do znudzenia ten sam wàtek
(wspomniany wy˝ej uk∏ad 2+1). Kolejne ksià˝ki opowiadajàce ca∏y czas o tym samym, wzorujàce si´ na niedoÊcignionych klasykach literatury. Muzyka, taka jak disco-polo,
w której nie ma ˝adnych przejawów sztuki, a teledyski przypominajà filmy z pó∏ki „Tylko dla doros∏ych”. Równie˝ wiele programów telewizyjnych nie nale˝y do najmàdrzejszych,
powstajà kolejne serie typu „reality show”, które propagujà
coraz gorsze systemy wartoÊci. PomyÊlcie sami – Czy to
naprawd´ jest interesujàce?
Takiej „sztuki” powstaje coraz wi´cej, a wi´c wniosek
z tego, ˝e to si´ po prostu sprzedaje. A skoro si´ sprzedaje,
to znaczy, ˝e ktoÊ to kupuje. A kto to kupuje? My. Przyjmujemy codziennie nowà dawk´ wspó∏czesnej papki, która ma
przypominaç kultur´. Powodów mo˝e byç wiele – nie mamy czasu na nic ambitniejszego, jesteÊmy przem´czeni tak
bardzo, ˝e przyjmujemy tylko g∏upie seriale, ale tak naprawd´ to nas nie usprawiedliwia. Wmawiamy sobie, ˝e robimy
to tylko z ciekawoÊci, ˝e interesuje nas coÊ du˝o bardziej
ambitnego, ale jednak dok∏adamy do opas∏ych portfeli producentów, reklamodawców... Mo˝e czas wreszcie odrzuciç
cz´Êç z tych pomys∏ów, zbojkotowaç szerzàcy si´ bezsens
i g∏upot´ chocia˝ we w∏asnym zakresie. Na poczàtku
na pewno zdziwi to nasze otoczenie, które przyzwyczai∏o si´
do tego, ˝e wszyscy s∏uchajà, oglàdajà, czytajà, kupujà to
samo. Jednak jeÊli za Tobà pójdà inni, to w koƒcu takie zjawiska zacznà traciç na sile. Mo˝e nie od razu, ale na pewno
warto próbowaç.
Na potwierdzenie moich s∏ów na temat potrzeb kulturalnych wspó∏czesnego cz∏owieka przeprowadzi∏am
ankiet´. Podawa∏am badanym tytu∏y ksià˝ek, filmów,
twórców muzyki, a oni odpowiadali, które z nich kojarzà. Oto wyniki (procent badanych kojarzàcych dany
tytu∏ lub wykonawc´):
FILMY
M jak Mi∏oÊç – 100 %
Legalna Blondynka – 88,8 %
Na Wspólnej – 77,7 %
Dekalog – 77,7 %
Samo ˚ycie – 66,6 %
Siódma Piecz´ç – 66,6 %
Siedem kobiet w ró˝nym wieku – 33,3 %
Obywatel Kane – 33,3 %
Przypadek – 22,2 %
KSIÑ˚KI
Dziennik Bridget Jones – 88,8 %
Kod Leonarda da Vinci – 88,8%
SamotnoÊç d∏ugodystansowca – 66,6 %
Ziele na kraterze – 22,2 %
MUZYKA
Madonna – 100 %
Ich Troje – 100 %
Mandaryna – 77,7 %
Krzysztof Penderecki – 77,7 %
Pat Metheny – 44,4 %
Jan Garbarek – 22,2 %
Witold Lutos∏awski – 22,2 %
Martyna Nowosielska
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• C e r a m i k a s a n i t a r n a • K a b i n y • Wa n n y
• Brodziki

• G l a z u r a • Te r a k o t a • G r e s y

M e b l e ∏ a z i e n ko w e n a w y m i a r
Konkurencyjne ceny, dowóz gratis na terenie Warszawy
Sklep „Twoja ¸azienka“ Warszawa-Weso∏a ul. Trakt Brzeski 80
tel. 022 773 2002, e-mail: twojalazienka@poczta.fm

Dla DZIECI:
balet z musicalem od 4 lat,
balet grupa zaawansowana,
taniec towarzyski, disco, hip-hop,
rysunek

Dla M¸ODZIE˚Y:
DanceArt – grupa taƒca nowoczesnego,
taniec towarzyski

Trakt Brzeski 68
dawne Studio Ruchu i Taƒca

tel.:

504 290 509
507 117 541

FITNESS: aerobik, fitball, low, dance, pilates
i joga, salsa fitness, tbc

TANIEC: niedzielne kursy taƒca: taniec
towarzyski i salsa solo dla kobiet
organizujemy imprezy urodzinowe dla dzieci
zaj´cia dla dzieci prowadzà pedagodzy!!!
fotel masujàcy!!!

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

tel. 022 773 28 98
0603 379 677

ZEGARMISTRZ

- ZEGARY; ZEGARKI
- NAPRAWA; SPRZEDA˚
- BATERIE; SZK¸A ITP.

- PASKI; BRANSOLETY

Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 158
tel. 0606 657 692
pn-pt w godz. 10-18, sob. w godz. 10-14

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

☛ ZABIEGI KINEZYTERAPEUTYCZNE
☛ MASA˚ LECZNICZY

Gabinet lekarski
Specjalista chorób wewn´trznych
Piotr Wankiewicz
Pon.-Pn - po po∏udniu
Sobota przed po∏udniem
Wizyty domowe

ul. Cieplarniana 13
(Stara Mi∏osna)
tel. 0501-694-039

☛ TERAPIA MANUALNA
☛ ZABIEGI Z ZAKRESU FIZYKOTERAPII:

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
ortopeda-traumatolog, neurolog, chirurg, internista

Licencja MF Nr 14424/99

Nasz adres: Weso∏a – Stara Mi∏osna,
ul. J. Paw∏a II 264, tel. 022-795-14-97, 022-773-14-97
www.rehabilitacja-staramilosna.pl
gabinet@rehabilitacja-staramilosna.pl

PE¸NY ZAKRES US¸UG

KARNETY I KORZYSTNE RABATY

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

tel./fax 022 773 26 93
0 512 103 278
email:fismag@poczta.fm

US¸UGI DETEKTYWISTYCZNE
Biuro Informacji Renoma II Andrzej Mikstal
licencja nr 0000505 zezwolenie MSWiA nr D-017/2004

– rozwody – dokumentacja zdarzeƒ;
– gospodarcze – wiarygodnoÊç, ustalenia majàtkowe;
– badania antypods∏uchowe, inne ekspertyzy (patrz strona w internecie).
ul. PrzyleÊna 20, Stara Mi∏osna
tel. 0227730028, fax 0227730029
www.renoma2.com.pl
e-mail: renoma2@renoma2.com.pl

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

US¸UGI ELEKTRYCZNE

Wykonywanie i modernizacja instalacji,
naprawa sprz´tu AGD i pod∏àczanie urzàdzeƒ
Monta˝ i naprawa domofonów
Pod∏àczanie czujników temperatury do pieców gazowych

tel. 0500 322 255 – Jan Stachyra

Morfeusz Przyj´cia
OkolicznoÊciowe

PRZYJ¢CIA
tel. 508 12 88 92
WESELA
022 612 93 98
www.wesele.waw.pl KOMUNIE itp

•KÑPIEL
•STRZY˚ENIE
•TRYMOWANIE
•PIEL¢GNACJA
.

ul. Szosa Lubelska 20
05-077 Warszawa-Weso∏a

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

Agnieszka Szczepanek
Warszawa
Stara Mi∏osna
ul. Kruszyny 18
Tel. 0609-228880
022-3534578

Wizyta po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Bramy gara˝owe Ogrodzenia
Bramy wjazdowe Pe∏na automatyka
PORADY – MONTA˚ – SERWIS – PROMOCJE
RAJDOOR – SERWIS
Warszawa, ul. Che∏m˝yƒska 10 B
ul. Wa∏ Miedzeszyƒski 389

www.rajdoor.com.pl
tel. (022) 879 93 23
tel. (022) 617 85 23
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Fitness Art
P¸ASKI BRZUCH, ABT,
TBC, SKI TRAINING,
SHOW DANCE, STEP,
LATINO, SALSA SOLO,
TANIEC BRZUCHA, TANIEC TOWARZYSKI,
SZKO¸A KR¢GOS¸UPA, YOGA, PILATES, PILATES
NA DU˚YCH PI¸KACH, GIMNASTYKA DLA
KOBIET W CIÑ˚Y, NORDIC WALKING
NOWOÂCI – TYLKO W NASZYM KLUBIE!!!
BODY ART’S, BOLLYWOOD DANCE, TAI-CHI
GABINET PAZNOKCI, MASA˚ I PIEL¢GNACJA
CIA¸A (DR. BELTER), SOLARIUM

Fitness Art, ul. Trakt Brzeski 60/60a, 05-077 Warszawa-Stara Mi∏osna
(pawilony handlowe obok stacji BP)
022 773 14 33, www.fitnessart.pl e-mail: info@fitnessart.pl

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

1. ¸ó˝ko ERGOLINE 600 z klimatyzacjà i nag∏oÊnieniem,
posiadajàce 50 standardowych lamp 160 watowych, 4 opalacze
twarzy i 5 opalaczy ramion.
Na tym ∏ó˝ku NOWA CENA 90

gr za minut´

2. ¸ó˝ko SOLTRON 600 z klimatyzacjà i nag∏oÊnieniem, posiadajàce 4 opalacze twarzy
i 51 dwukolorowych lamp Perfect Lex Duo, które eliminujà problem
trudno opalajàcych si´ nog. Ponadto niebieska cz´Êç lampy
odpowiada górnej cz´Êci cia∏a i dzia∏a odpr´˝ajàco, natomiast ró˝owa
cz´Êç lampy odpowiada dolnej cz´Êci cia∏a, stymuluje przemian´
materii polepszajàc ukrwienie i pobudzajàc profilaktyk´ antycelulitowa.

3. Tuba (opalanie na
stojaco) wyposa˝ona
w 52 lampy 180 watowe
z efektem
bràzujàcym.
Dzi´ki temu
urzàdzeniu
mo˝liwe jest
uzyskanie
pi´knej
i jednolitej
opalenizny.

— W sprzeda˝y wysokiej klasy kosmetyki przed i po opalaniu, które spe∏nia
oczekiwania najbardziej wymagajacych klientów.
— Specjalnie dla Paƒstwa karty sta∏ego klienta, karnety i ró˝nego rodzaju promocje.
— Kàcik dla dzieci w którym maluchy mogà si´ pobawiç podczas gdy rodzic b´dzie
korzysta∏ z jednego z urzàdzeƒ dost´pnych w naszym salonie.

27 kwietnia 2007 r.
PIERWSZE URODZINY ZULUSA!!!!
PREZENTY!
dla ka˝dego Klienta kosmetyk serii Trend – GRATIS
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Serdecznie Zapraszamy
pn. - pt. 10 - 20, sobota 11 - 16
tel. +48 600 133 333
ul. Jana Paw∏a II 23 lok. C1
06-077 Warszawa Weso∏a
(obok poczty i przychodni)

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

SALON

FIRAN i ZAS¸ON
• FIRANY
• ZAS¸ONY
• NARZUTY
• KARNISZE
• ART. POÂCIELOWE
Polecamy si´ w zakresie:
• Szycia: firan, zas∏on i narzut
• Doradztwa i kompleksowej
aran˝acji okien
• Doboru i monta˝u karniszy
„deco 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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DOM POGRZEBOWY
„JANKOWSCY”
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

telewizja nowej generacji HDTV

cyfrowe aparaty fotograﬁczne,
lornetki, obiektywy, dyktafony cyfrowe,
karty pami´ci, urzàdzenia audio ...
Dostawa w ciàgu 24 godzin, wysyłamy ﬁrmà Masterlink, koszt 20 zł.
Mile widziany odbiór osobisty, adres sklepu: Warszawa-Wesoła, ul. Słowackiego 49
info: 0501 213 674, 0502 713 894, 022 773 71 02

www.fotorimex.pl

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

Biuro czynne: 8-18
Sulejówek – Mi∏osna, ul. Armii Krajowej 76
WKRÓTCE: Stara Mi∏osna, ul. GoÊciniec 10

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

meble sosnowe
oferujemy:

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

5%

Miƒsk Mazowiecki
ul. Pi∏sudskiego 39
tel./fax 025 759 02 59
Warszawa
ul. P∏owiecka 25 (róg Âwieckiej)
tel./fax 022 815 35 98

www.sosnowemeble.pl e-mail:meble.sosnowe@op.pl
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LICENCJA MINISTERSTWA FINANSÓW NR 3682/2003

TA X I - W E S O ¸ A
tel. 022

BIURO RACHUNKOWE

AKTYW

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

DOJAZD GRATIS 24 h

CZYNNE:
codziennie
w niedziele

6.00 - 21.30
8.30 - 17.00

1 km
D E L I K AT E S Y

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

tel./fax 022 773 84 60
tel.kom. 0609 53 77 47
e-mail : renfafa@op.pl

OÊrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej
mgr Beata Dobrowolska-Horszczaruk

Ko
l
LO ekt
TT ur
O a

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

dogodny dojazd
parking

niskie ceny
SAMOOBS¸UGA

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

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

Stara Mi∏osna ulica Jana Paw∏a II 108, tel. 022 773 25 30

ZAPRASZAMY DO NOWEGO PUNKTU

•

zaj´cia indywidualne i grupowe

przy ulicy Rumiankowej 18, tel. 022 773 69 15

W „Groszku” kupisz
szybko, tanio i prawie wszystko

nasz
nowy sklep

z elementami „gimanstyki mózgu“ – metoda Dennisona.

•

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

•

akceptujemy karty p∏atnicze i talony Sodexho

Gimnastyka korekcyjna

tel.

Joga dla kr´gos∏upa

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

APTEKA

BIURO RACHUNKOWE Lic. MF 9130/98

LEKI GOTOWE i RECEPTUROWE

Us∏ugi ksi´gowe w pe∏nym zakresie, doradztwo podatkowe, us∏ugi kadrowe i ZUS

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

ul. Trakt Brzeski 54A, Warszawa-Weso∏a (pawilony handlowe)
tel. 022

773 25 69, 022 73 38 91
www.podatkiwesola.pl

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

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

tel. 022 773 83 49
fax 022 773 83 69

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

res

•
•
•
•
•
•

PROTEZY • NAPRAWA

Exp

US¸UGI GEODEZYJNE

s

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
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elewacje
budynków
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

ar
∏a an
zi ˝
en ac
ek je

uk∏adanie
p∏ytek
ceramicznych
renowacje
i naprawy

MYJNIA
Serwis samochodowy MOTOLAB

SAMOCHODOWA
• pranie tapicerki
• polerowanie lakieru

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˝ cz´Êci zamiennych marki BOSCH
Sprzeda˝ i wymiana opon
Obs∏uga i naprawa klimatyzacji
Instalacje gazowe
- serwis, monta˝
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US¸UGI WULKANIZACYJNE
SPRZEDA˚ OPON - NOWE I U˚YWANE
MECHANIKA POJAZDOWA
Marek Karczewski
ul. Trakt Brzeski 70
05-077 Warszawa
tel. 0692 969 484

Czynne: pon. - sob. 8.00 – 20.00

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà w Weso∏ej,
2500m2, media, asfalt, akt. plan przestrz. zagosp.; 500z∏/m2 7735549, 0601 878 157.
◗ Sprzedam dzia∏k´ zalesionà w Weso∏ej 2250m2, media, asfalt; 650.000z∏ 773
55 49, 0601878157.
◗ Sprzedam dzia∏k´ produkcyjno-us∏-handl-mag. w Weso∏ej 3100m2, idealny
punkt, g∏ówna ulica; 1.350.000z∏ 773 55
49, 0601878157.
◗ KUPI¢ BEZPOÂREDNIO dzia∏k´ budowlanà Weso∏a Zielona lub dom do remontu
Tel; 0665 391-155
◗ KOMPUTERY – sklep internetowy Telap.
W ofercie notebooki, monitory, akcesoria, telefony, sieci intern., doradztwo, serwis. www.telap.pl Tel. 022 774 04 40,
kom. 504 251 007 lub 501 272 633
◗ Panià do opieki nad 6-miesiecznà dziewczynkà od zaraz – tel. 600 233 831.
◗ CHEMIA – ka˝dy poziom. Doktorant Akademii Medycznej w Warszawie. Dojazd
do ucznia. 0 507 468 271.
◗ NIANIA POSZUKIWANA! PiotruÊ ma 18
miesi´cy. Potrzebujemy opiekunki
od kwietnia dwa-trzy razy w tygodniu
po kilka godzin. W zakresie obowiàzków
b´dzie tylko opieka bez wykonywania dodatkowych czynnoÊci. Szukamy Niani

z okolic Weso∏ej-Starej Mi∏osnej.
Tel. 601938044.
◗ J¢ZYK ROSYJSKI – SKUTECZNIE i SYMPATYCZNIE!! Nauka na wszystkich poziomach, j´zyk prawniczy, biznesu, korespondencja handlowa, przygotowanie do egzaminow, t∏umaczenia, konwersacje, przepisywanie i pisanie tekstow, tel.: 504 697918,
wi´cej na www.rosyjski.blo.pl
◗ PILNE!! OSOBA CIERPIÑCA NA SM
PRZYJMIE MEBEL DO SPANIA I JAKIKOLWIEK TELEWIZOR, tel. 0-695 440 313.
◗ Ekonomista /54l./ wykszt. wy˝. podemje
pilne prac´, ang., ros. i komputer
podst., 30-letnie doÊw. w finansach i zarzàdzaniu zasobami ludzkimi Kontakt: 022 836 20 81; 0-661 682 597, e-mail:aldek.romi@gazeta.pl.
◗ EKIPA REMONTOWA - Zajmujemy si´
remontami i wykoƒczeniami mieszkaƒ,
domów i innych obiektów. Glazura, terakota, karton-gips, malowanie, szpachlowanie, g∏adzie itp. Tel. 0-601-715-884.
◗ Poszukuj´ do wynaj´cia pomieszczenia
gospodarczego lub gara˝u w okolicach
skrzy˝owania ulicy Dworkowej z Jana Paw∏a II. Telefon: 503 183 058
lub 604 255 361.
◗ Firma transportowa w Sulejówku poszu-

Mieszkanka Osiedla – lekarka
potrzebuje interferonu!!!
Zwracam si´ z goràcà proÊbà o wsparcie mojego leczenia
interferonem „Rebif”. Od 1999r. jestem na rencie, poniewa˝ choruj´ na stwardnienie rozsiane. Choroba post´puje.
Jedynà mo˝liwoÊcià jej zahamowania wg opinii lekarzy jest
leczenie interferonem. Nie obj´to mnie programem finansowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Miesi´czna porcja lekarska kosztuje 2600– 2900 z∏. Kuracja powinna byç stosowana przynajmniej przez dwa lata. Moja renta
wynosi 1130 z∏ miesi´cznie. W tej rozpaczliwej sytuacji rozpocz´∏am leczenie interferonem z w∏asnych Êrodków oraz
ze sk∏adek charytatywnych.
Osoby lub instytucje mogàce mi pomóc prosz´ o przekazanie Êrodków: na moje konto osobiste w PKO BP
nr 55-1020-1097-0000-7702-0048-8411 lub na konto Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego (PTSR) które jest organizacjà po˝ytku publicznego.
Na konto PTSR mo˝na równie˝ przekazywaç 1% podatku
dochodowego Nr konta w PKO S.A. 27-1240-1066-11110010-0015-2207
Koniecznie z dopiskiem „na leczenie Magdaleny
Szmauz”
Wszystkim ofiarodawcom z góry serdecznie dzi´kuj´.
Magdalena Szmauz-Dybko
05-077 Stara Mi∏osna, ul. Diamentowa 1 m 27
tel. 022-773-25-70

kuje kierownika serwisu samochodów
ci´˝arowych i naczep. tel 605-222-122.
◗ Firma spedycyjna z Sulejówka poszukuje
osob´ ze znajomoÊcià j. angielskiego.
Mile widziana znajomoÊç j. rosyjskiego.
tel. 605-222-122.
◗ Osoby ch´tne do wzi´cia udzia∏u w p∏atnych (50-100 z∏) badaniach rynku (20-55
lat. min. Êrednie wykszt.) tel. 603 604 390.
◗ Osoby które chcà wspó∏pracowaç z firmà perfumeryjnà (Dior Armani Kenzo)
prosz´ o tel. 603 604 390.
◗ TANIA ODZIE˚ – sklep z zachodnià odzie˝à
u˝ywanà zaprasza. Cz´ste dostawy towaru, najni˝sze ceny. Stara Mi∏osna ul. Trakt
Brzeski 68 (przy markecie WELMAX).
◗ Telewizor KENDO stereo 52 cm. z pilotem
ma∏o u˝ywany 400 z∏. tel. 605 311 156.
◗ Szafa dwudrzwiowa 95x55x220 z nadstawkà, rega∏ 95x35x220 z nadstawkà
kolor zielony stan b. d. komplet 500 z∏.
tel. 605 311 156
◗ Mam 27 lat i pracuj´ w systemie 12/24h.
Szukam pracy dodatkowej z mo˝liwoÊcià
dostosowania si´ do mojego grafiku. Prawo jazdy, samochód. Tel. 0510 332 757.
◗ Sprzedam kanap´ rozk∏adanà i dwa fotele – komplet BARDZO TANIO, telefon 0 515 999 541. Weso∏a
◗ Sprzedam Suknie Âlubnà, rozmiar 38-40,
z dodatkami, BARDZO TANIO, telefon 0 502 607 677. Weso∏a
◗ Szesnastolatka z Weso∏ej-Zielonej ch´tnie zaopiekuj´ si´ dzieckiem. Po godz.
1600 0505-748-503.
◗ Sprzedam p∏aszcz m´ski skórzany, rozmiar 50, kolor czarny, z paskiem. Telefon
(o-22) 773-14-05.
◗ SZUKAM Pani do opieki dla 10-miesi´cznej dziewczynki na dwa dni w tygodniu.
Osoby odpowiedzialnej z doÊwiadczeniem, od zaraz. Tel. 608-45-46-35
◗ TIPSY: ˝el, akryl, zdobienia artystyczne.
Oraz DEPILACJA WOSKIEM I HENNA!!!
Przystepne ceny! Weronika 691-945598 ul. Jana Paw∏a 13 KLUB MAMBO
Stara Mi∏osna. Serdecznie zapraszam!

◗ Sprzedam mieszkanie 33 m2 w Sulejówku przy ul. Idzikowskiego. 697-72-74-73.
◗ Pilnie Niania dyspozycyjna najch´tniej
poniedzia∏ek – piàtek w godz. 900-2000.
Opieka sta∏a do 2-letnich dziewczynek
bli˝niaczek, sporadycznie opieka 6
– miesi´czny noworodek, drobne prace
domowe. Kasia 0500 050 500.
◗ Pedagog – terapeuta pomo˝e w trudnoÊciach szkolnych: dysleksja, dysgrafia,
dysortografia. Tel: 022 872 96 31 od 1600.
◗ Uk∏adanie glazury, terakoty, paneli pod∏ogowych – osobiÊcie. Tel.: 502 215 245
◗ Dom pi´trowy 100m2, 3,5 ha lasu, w zacisznym miejscu, 100 km od Warszawy
na wschód. Tel.: 022 77 33 411.
◗ Uk∏adanie glazury, terakoty i paneli
pod∏ogowych osobiÊcie tel.502-215-245
◗ Ch´tnie naprawi´ monitor, drukark´, CDROM, DVD-ROM lub stacjonarne DVD,
tak˝e inne tel. 022-773-96-35
◗ Tipsy: ˝elowe, french, szklane. Wtapianie
halogenów. Za∏o˝enie 70 z∏, uzupe∏nienie
50 z∏. Dojazd gratis. Marta Tel. 0-509464-146.
◗ Sprzedam fiata seicento rocznik 1999
tel. 601 340 300.
◗ Znaleziono rowerek dziecinny przy kana∏ku tel. 604 232 357 lub 022 773 14 13 (od
1600).
◗ Angielski – nauczyciel j´zyka angielskiego. Korepetycje, konwersacje, przygotowanie do egzaminów. Dojazd. Tel. 0506
661 672.
◗ Strony WWW. Tworzenie, unowoczeÊnianie oraz publikowanie stron internetowych.
Niskie ceny. Kontakt: 0604 101 388 lub
mikelsz@tlen.pl
◗ Mini ˝∏obek „S∏oneczko” zaprasza dzieci
od 1,3 do 3 lat. „S∏oneczko” jest czynne
od 730 do 1700 (mo˝liwoÊç ustalenia godzin indywidualnych). Tel. 0-660736309.
◗ Mini ˝∏obek „S∏oneczko” przyjmie do pracy studentk´ (mile widziana studentka
pedagogiki). Tel. 0-660736309
◗ Ubezpieczenia w PZU S.A. i w PZU ˚YCIE
S.A.- Halina Nowak, tel. 0-600 45 20 10.

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

Og∏oszenia drobne na forum
Szanowni czytelnicy i og∏oszeniodawcy! Chcàc u∏atwiç wam ˝ycie i mo˝liwoÊç szybszego dost´pu do informacji, na naszym forum Stowarzyszenia Sàsiedzkiego otworzyliÊmy mo˝liwoÊç bezp∏atnego publikowania og∏oszeƒ drobnych. Jest to mechanizm niezale˝ny od publikowania og∏oszeƒ drobnych na ∏amach WiadomoÊci Sàsiedzkich. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy
do odwiedzenia forum http://forum.staramilosna.org.pl. Po zarejestrowaniu
si´ jako u˝ytkownik, w g∏ównej kategorii forum, wchodzimy w kategori´ „Og∏oszenia drobne” i tam mo˝emy za∏o˝yç nowy temat z treÊcià naszego og∏oszenia. TreÊç og∏oszenia mo˝e zostaç skasowana lub poprawiona przez autora
w dowolnym momencie. Moderatorzy forum b´dà kasowaç og∏oszenia
po trzech miesiàcach od ich wpisania.
Stowarzyszenie Sàsiedzkie

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, Joanna Januszewska-MiÊków, Magdalena J´drzejewska, Marcin J´drzejewski
(redaktor naczelny), Adam K∏os, Magdalena Rawicka, Anna Susicka, Katarzyna Szaszkiewicz (reklama, tel. 022 773 94 94, 0604 23 23 57), Dorota Wroƒska,
Izabella Zych, Judyta Weso∏owska. Foto: Iza Antosiewicz, Joanna Januszewska-MiÊków, Magdalena 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.
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Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów i korekty j´zykowej. Za informacje zawarte w reklamach Redakcja nie odpowiada.
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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

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

Piotr Smenda, licencja paƒstwowa nr 339
ubezpieczenie OC 260 000 eur.
Szanowny W∏aÊcicielu!
Czy wiesz, ˝e podpisujàc akt notarialny sprzeda˝y
swojej nieruchomoÊci bezwarunkowo przestajesz
byç jej w∏aÊcicielem!!!
Nie ma znaczenia fakt:
Czy bank kredytujàcy kupca (bàdê sam kupiec)
zap∏aci nale˝ne Ci pieniàdze!!!

www.miko.pl
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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

ww
w.d
esen.c
om.pl

Od 1990 r. pomagam Paƒstwu
sprzedaç dom, mieszkanie, dzia∏k´
w Starej Mi∏osnej i ca∏ej Warszawie.
Pisz – odpiszemy!
Dzwoƒ – oddzwonimy!

POSZUKUJEMY:
domów, mieszkaƒ
i dzia∏ek

773 05 55
607 73 06 55
605 55 55 08

022

miko@miko.pl

