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Rodzinny Zlot Cyklistów

ju˝ w najbli˝szà sobot´ 19 maja!

foto: Izabela Antosiewicz

To najwi´ksze zawody w dziewi´cioletniej historii naszej imprezy
– Mistrzostwa Mazowsza Family Cup Amatorów
w Kolarstwie Górskim 2007 oraz Rowerowe Mistrzostwa Weso∏ej.
To ju˝ w najbli˝szà sobot´ 19 maja odb´dzie si´ nasza najwi´ksza osiedlowa impreza, IX Rodzinny Zlot Cyklistów oraz Mistrzostwa Mazowsza Family Cup Amatorów w Kolarstwie Górskim 2007.
Jak co roku na boisku przy gimnazjum nr 119 przy ul. Klimatycznej od 900
zapraszamy na Wielki Festyn Rowerowy.
Tegoroczna trasa wyÊcigu zosta∏a zmieniona tak, aby w zawodach móg∏
wziàç udzia∏ praktycznie ka˝dy, kto jeêdzi na rowerze. Wszystkie odcinki trasy sà przejezdne dla ka˝dego rowerzysty, bez wzgl´du na umiej´tnoÊci i wytrenowanie. ZrezygnowaliÊmy w tym roku ze stromych zjazdów i innych
niebezpiecznych odcinków, które w latach poprzednich stanowi∏y nie lada trudnoÊç dla startujàcych.
Oprócz wyÊcigów zapewnimy wiele atrakcji:
• darmowy serwis rowerowy,
• pokaz samochodów Chevrolet,
• ma∏a gastronomia,
• kàcik zabaw i teatrzyk dla dzieci,
• szkó∏ka jeêdziecka (konna),
• ko∏o garncarskie i lepienie w glinie,
• warsztaty modelarskie - budowa latawców,
• wyst´p cheerleaderek.
Tegoroczna pula nagród to 8.000 z∏. Szczególnà atrakcjà b´dzie ich losowanie wÊród wszystkich startujàcych.
OczywiÊcie, wszystko to w rytmach porywajàcej muzyki, prowadzone
przez komentatora sportowego.
Pierwszych szeÊciu zawodników z ka˝dej kategorii wiekowej oraz pierwszych szeÊç dru˝yn rodzinnych zdobywa prawo startu i reprezentowania
Mazowsza w Finale Mistrzostw Polski Family Cup, który odb´dzie si´
w Kielcach w dniach 8-9 wrzeÊnia. Ponadto, ka˝dy doros∏y mieszkaniec naszej dzielnicy startujàcy w zawodach, walczy o Puchar Weso∏ej!
Biuro zawodów czynne b´dzie od 830. Aby zarejestrowaç si´ i pobraç numer startowy nale˝y zg∏osiç si´ minimum na godzin´ przed planowanym
startem, a w przypadku m´˝czyzn i kobiet z kategorii seniorów/-ek, weteranów/-ek i weteranów/-ek starszych najpóêniej do godziny 1330.
Wype∏nij kart´ uczestnictwa i zg∏oÊ si´ po numer startowy!
Op∏ata startowa (w jej ramach zapewniamy posi∏ek regeneracyjny
i ubezpieczenie NW):
• dzieci i m∏odzie˝ do 19 lat – 10 z∏,
• doroÊli 15 z∏.
Szczegó∏y na stronie www.staramilosna.org.pl pod logo Family Cup.
Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy: Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
Fundacja Family Cup
Partnerzy:
Urzàd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Weso∏a
OÊrodek Kultury Weso∏a
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej Weso∏a
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Szczegó∏owy plan startów i podzia∏ na kategorie wiekowe
Kobiety
Kategoria
Dzieci do 6 lat
A. Dzieci 7-10 lat
B. M∏odziczki 11-14 lat
C. Juniorki 15-19 lat
D. Seniorki 20-34 lat
E. Weteranki 35
i wi´cej lat

Roczniki
po 2001
1997-2000
1993-1996
1988-1992
1973-1987
72
i wczeÊniejsze

D∏ugoÊç trasy
slalom
2 km (1 p´tla/A)
4 km (2 p´tle/A)
6 km (2 p´tle/B)
9 km (3 p´tle/B)
6 km (2 p´tle/B)

START
1010
900
1000
1045
1400
1400

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

Roczniki
po 2001
1997-2000
1995-1996
1993-1994
1991-1992
1989-1990
1984-1988
1983-1973
1972-1962
1961
i wczeÊniejsze

D∏ugoÊç trasy
slalom
2 km (1 p´tla/A)
4 km (2 p´tle/A)
6 km (2 p´tle/B)
9 km (3 p´tle/B)
9 km (3 p´tle/B)
15 km (5 p´tli/B)
15 km (5 p´tli/B)
12 km (4 p´tli/B)
9 km (3 p´tli/B)

START
1010
930
1000
1045
1130
1130
1215
1300
1400
1400
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Z prac Rady Dzielnicy
W kwietniu Rada
Dzielnicy obradowa∏a
raz. G∏ównymi tematami sesji mia∏a byç ocena realizacji bud˝etu
za rok 2006 oraz ocena pracy Zarzàdu. Jednak niespodziewanà
burz´ wywo∏a∏o zadane
przy informacji o kierunkach rozwoju infrastruktury dla potrzeb sportu pytanie
o stan prac nad projektem hali sportowej
przy Gimnazjum nr 119. Przypomn´, ˝e 2
lata temu, aby przyÊpieszyç tà inwestycj´,
Zrzeszenie WMiDJ w Starej Mi∏oÊnie
(nast´pca Zespo∏u) zadeklarowa∏ sfinasowanie projektu. Wybrana przez Zrzeszenie projektantka okaza∏a si´ wyjàtkowo nieterminowa, a na koniec, gdy projekt architektoniczny by∏ ju˝ gotowy, odmówi∏a jego przekazania zamawiajàcemu, warunkujàc to zleceniem jej bez
przetargu przez W∏adze Dzielnicy wykonania projektu budowlanego... (co oczywiÊcie nie jest mo˝liwe). Zarzàd Dzielnicy (choç nie on zamawia∏ projekt i nie jest
stronà w tym sporze) podjà∏ prób´ wyegzekwowania od projektantki wydania
projektu hali. Niestety, póki co bezsku-

tecznà. A fakt ten sta∏ si´ przyczynkiem
do ostrego i dosyç „niewyszukanego”, jeÊli chodzi o argumenty, ataku na Zarzàd
Dzielnicy. Niektóre radne, zacz´∏y uderzaç w tony zapomianych ju˝ od kilku lat
animozji pomi´dzy mieszkaƒcami poszczególnych osiedli Weso∏ej. Mam nadziej´, ˝e to tylko drobny wypadek
przy pracy, bo zgodnie z przys∏owiem, ˝e
„zgoda buduje, niezgoda ruinuje”, widzieliÊmy ju˝ op∏akane skutki takich waÊni w gronie samorzàdu. Chyba nie warto
wracaç do tamtych czasów.
Podczas sesji m.in. zosta∏a wyra˝ona opinia o sprawozdaniu OPS, oceniono
stan utrzymania czystoÊci w Dzielnicy
oraz przedstawiono informacj´ o przygotowaniach do Pikniku Weso∏a oraz
o utrzymaniu zieleni w dzielnicy.
Szczegó∏y wszystkich powy˝szych informacji sà dost´pne w biurze rady
Dzielnicy. Kolejna sesja Rady jest zaplanowana na czwartek 24 maja, jak
zwykle o godzinie 1400 w sali Rady
Dzielnicy Urz´du. W szczególnoÊci majà na niej byç omawiane zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, ma byç
wprowadzana korekta do planu inwestycji na rok 2007. Ma byç tak˝e

Ruszajà inwestycje
Min´∏a zima i cz´Êç
wiosny, dlatego chc´ poinformowaç, jakie inwestycje b´dà realizowane
w najbli˝szym czasie.
Dzielnica og∏osi∏a wiele
przetargów, sporo z nich
zosta∏o ju˝ rozstrzygni´tych, pozosta∏e
znajdujà si´ na ró˝nych etapach procedury przetargowej. Podpisano umowy
na wykonanie projektów drogowych dla
ulic po∏o˝onych w ró˝nych cz´Êciach
Weso∏ej. Zosta∏y uniewa˝nione przetargi na wykonanie dokumentacji projektowych Êcie˝ek rowerowych nad Kana∏em Wawerskim i wzd∏u˝ ul. 1-go Praskiego Pu∏ku z powodu kilkukrotnie
wy˝szych cen ni˝ przewidywa∏ kosztorys
inwestorski. W tych przypadkach Dzielnica b´dzie zmuszona og∏osiç kolejny
przetarg i liczyç na to, ˝e kolejne oferty
b´dà bardziej przyjazne dla naszego bud˝etu. Z du˝ym zadowoleniem obserwuj´ rozstrzygni´cia przetargów na wykonanie robót drogowych, niektóre
oferty sà ni˝sze nawet o 20% od kwot
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przewidzianych w bud˝ecie. JeÊli chodzi
o wi´ksze ulice przewidziane do wykonania w bie˝àcym roku ju˝ nied∏ugo
rozpocznà si´ prace zwiàzane z budowà
ul. Mazowieckiej w Starej Mi∏oÊnie.
W koƒcowej fazie procedury przetargowej znajduje si´ ul. G∏owackiego w Weso∏ej Centrum.
Niekorzystnie rozwin´∏a si´ sytuacja
przy budowie hali sportowej przy Gimnazjum nr 119 w Starej Mi∏oÊnie. Z powodu niefortunnie zawartej i finansowanej przez Zrzeszenie W∏aÊcicieli
Domów i Mieszkaƒ w Starej Mi∏oÊnie
umowy na wykonanie dokumentacji
projektowej, istnieje zagro˝enie, ˝e
z tworzonej w Êlimaczym tempie, bo
od ok. 2 lat dokumentacji, Dzielnica
nie b´dzie mog∏a skorzystaç.
Poza inwestycjami realizowanymi
z bud˝etu Dzielnicy w bie˝àcym roku
na naszym terenie du˝y zakres prac
zwiàzanych z budowà sieci kanalizacyjnej i wodociàgowej przewiduje
MPWiK.
Józef WojtaÊ

prezentowana informacja o planach zarzàdzania gospodarkà wodno-Êciekowà
na terenie dzielnicy oraz o stanie prac
nad uregulowanie w∏asnoÊci OÂK „Cyraneczka”, a tak˝e informacja nt. uregulowania w∏asnoÊci gruntów pod ulicami.
Wszystkich zainteresowanych powy˝szymi tematami serdecznie zapraszam.
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

Zagubione s∏owa

GodnoÊç
„Mam swojà godnoÊç”, „godnoÊç
mi na to nie pozwala”, „prezentowaç
godnà postaw´”, „utraciç godnoÊç”,
„byç niegodnym”.
GodnoÊç to ÊwiadomoÊç w∏asnej
wartoÊci, to duma, to zachowanie
wzbudzajàce szacunek otoczenia.
GodnoÊç majà doroÊli i ma∏e dzieci,
bogaci i ludzie z marginesu spo∏ecznego, chorzy, starzy, ubodzy. Cz´sto
jest to jedyna rzecz, która im jeszcze
na tym Êwiecie zosta∏a. GodnoÊç to
oczywiÊcie tak˝e zaszczytne stanowiska, tytu∏y i funkcje. Mo˝na otrzymaç, sprawowaç, objàç jakàÊ godnoÊç. Mo˝na marzyç o wysokich godnoÊciach. Mo˝na na nie zas∏ugiwaç.
PowinniÊmy równie˝ dbaç o honor
naszego nazwiska. Nazwisko to potocznie nasza godnoÊç. Mo˝emy us∏yszeç pytanie jak pani, pana godnoÊç?
Dobrze by∏oby tak˝e, abyÊmy byli
godni zaufania, podziwu, szacunku,
wspó∏czucia, aby nasza postawa by∏a
zawsze godna.
Nikt inny poza nami nie sprawi, ˝e
zas∏u˝ymy na szacunek, na godnoÊç.
„Nie chlub si´ zacnoÊcià przodków
swoich: ku haƒbie twej ich wspominasz, a tym znaczniejsza niecnota
twoja jest, im przodkowie twoi by∏
cnotliwsi”… i godni. ks. Stanis∏aw
Orzechowski (1513–1566)
Opracowa∏a Anna Susicka
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Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
ma nowy lokal
wspomnia∏ poprzednie siedziby. Obecny na spotkaniu burmistrz pan Edward K∏os podzi´kowa∏ za zaproszenie
i obieca∏ pomoc w dalszych
dzia∏aniach Stowarzyszenia.
Wszystkich zainteresowanych dzia∏alnoÊcià Stowarzyszenia zapraszamy na nasze
spotkania w ka˝dy wtorek
w godz. 2000–2200.
Joanna Januszewska
Po 8-letniej tu∏aczce po rozmaitych
pomieszczeniach, cz´sto nieogrzewanych, Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara
Mi∏osna znalaz∏o na swojà siedzib´ wygodne pomieszczenie na I pi´trze w budynku Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej.
By∏o to mo˝liwe dzi´ki uprzejmoÊci
zarzàdowi i prezes Stowarzyszenia OSP
pani El˝biecie Ko∏buk.
Oficjalne otwarcie i poÊwi´cenie nowego lokalu Stowarzyszenia mia∏o
miejsce 10 kwietnia. Nastàpi∏o w obecnoÊci cz∏onków Stowarzyszenia wraz
z rodzinami oraz przedstawicieli w∏adz
koÊcielnych i samorzàdowych. Obecni
byli obaj proboszczowie parafii ze Starej Mi∏osnej: ksiàdz Stanis∏aw Popis
i ksiàdz Krzysztof Cyliƒski oraz Burmistrz Dzielnicy Weso∏a pan Edward
K∏os.
Po krótkiej modlitwie ksiàdz Krzysztof Cyliƒski poÊwi´ci∏ lokal. Nast´pnie
g∏os zabra∏ prezes Stowarzyszenia pan
Marcin J´drzejewski, który z nostalgià
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Wznowiono dofinansowania za likwidacj´
zbiorników bezodp∏ywowych
W zwiàzku z wejÊciem w ˝ycie Zarzàdzenia Prezydenta m. st. Warszawy
Nr 373/2007, w∏aÊciciele nieruchomoÊci
przy∏àczajàcy si´ do sieci kanalizacyjnej
i likwidujàcy zbiorniki bezodp∏ywowe nieczystoÊci ciek∏ych, majà mo˝liwoÊç otrzymania dotacji w wysokoÊci 3 000 z∏ ze
Êrodków Gminnego Funduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej m. st.
Warszawy.
W∏aÊciciele nieruchomoÊci ubiegajàcy si´ o dotacj´ muszà posiadaç:
• potwierdzenie mo˝liwoÊci technicznych przy∏àczenia nieruchomoÊci
do sieci kanalizacyjnej,
• uzgodnionà przez przedsi´biorstwo

wodno-kanalizacyjne dokumentacj´
technicznà budowy przy∏àcza,
• umowy zawarte z uprawnionymi
do tego przedsi´biorcami na wywóz
odpadów komunalnych sta∏ych i nieczystoÊci ciek∏ych z nieruchomoÊci
pod∏àczanej do kanalizacji.
Wnioski o przyznanie dofinansowania
nale˝y sk∏adaç wraz z wymaganymi za∏àcznikami w Biurze Ochrony Ârodowiska Urz´du m. st. Warszawy, w dwóch
terminach:
• w okresie od 30 kwietnia do
29 czerwca – w przypadku przedsi´wzi´ç przewidzianych do realizacji
w 2007 r.,

• w okresie od 1 wrzeÊnia do 0 listopada
– w przypadku przedsi´wzi´ç przewidzianych do realizacji w 2008 r. i w latach nast´pnych.
Pe∏ny tekst Zarzàdzenia Prezydenta
m.st. Warszawy Nr 373/2007 z dnia
23 kwietnia 2007r. wraz z za∏àcznikami
mo˝na pobraç ze strony internetowej
Urz´du m. st. Warszawy (www.um.warszawa.pl) bàdê ze strony internetowej Dzielnicy Weso∏a (www.wesola. waw.pl). Dodatkowe informacje mo˝na równie˝ uzyskaç
w punkcie informacyjnym Wydzia∏u Obs∏ugi Mieszkaƒców dla Dzielnicy Weso∏a
lub pod numerem telefonu 773 60 00.
Aneta Maszka∏o

Klasa integracyjna – fanaberia czy potrzeba?
Rozmawiam z Marlenà Dadok, mojà sàsiadkà, której córka Weronika chodzi do 5
klasy szko∏y podstawowej im. Klonowego
LiÊcia w Warszawie. Jest to szko∏a z klasami integracyjnymi.
Co Ci´ sk∏oni∏o do tego, ˝eby szukaç
szko∏y z klasami integracyjnymi?
– Uwa˝am, ˝e czas szkolny to nie tylko
sama nauka wiedzy podstawowej, to
tak˝e nauka kontaktów spo∏ecznych,
mi´dzyludzkich. Zawsze chcia∏am, ˝eby moja córka mia∏a mo˝liwoÊç wspólnego przebywania z niepe∏nosprawnymi rówieÊnikami.
Czy mo˝esz nam przybli˝yç struktur´
klasy Weroniki?
– Klasa liczy 17-cioro dzieci, w tym czworo z orzeczeniem o niepe∏nosprawnoÊci.
Nie sà to tylko dzieci niepe∏nosprawne
ruchowo, cz´Êç z nich (mówi´ tu ju˝ o ca∏ej szkole) ma problemy z powodu nerwic czy nadpobudliwoÊci ruchowej.
Ogólnie ujmujàc sà to dzieci potrzebujàce du˝o wi´cej uwagi ni˝ pozostali rówieÊnicy. Dlatego te˝ klasa integracyjna ma
zawsze dwóch nauczycieli – podstawowego i wspomagajàcego. Jest te˝ si∏à rzeczy du˝o mniej liczna.
Co zyskuje szko∏a wprowadzajàc oddzia∏y integracyjne?
– Nie wiem, czy ka˝da szko∏a, ale nasza
jest bardzo kameralna i przyjazna
uczniom. Wszyscy uczà si´ na jednà
zmian´, zaj´cia dodatkowe sà dostosowane do rozk∏adu lekcji poszczególnych uczniów w szkole.
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cie. Wreszcie sà traktowani tak, jak teMia∏aÊ obawy?
– OczywiÊcie, ˝e tak. W koƒcu sama nie go pragnà, nie przez pryzmat swoich
wiesz, czy to, co robisz b´dzie z korzy- niedoskona∏oÊci.
Êcià dla twojego dziecka, czy raczej Bardzo dzi´kuj´ Ci za rozmow´. Na kospe∏nieniem twoich pragnieƒ. Teraz, niec dodam, ˝e przekornie zaprosi∏am
po 5-ciu latach nauki, wiem, ˝e to by∏a Ci´ na ∏amy „WiadomoÊci Sàsiedzkich”
dobra decyzja. Weronika uczy si´ tole- dopiero teraz. Otó˝ od nowego roku
rancji i empatii. Traktuje swoich nie- szkolnego, powstajà na terenie naszej
pe∏nosprawnych kolegów i kole˝anki dzielnicy kolejne oddzia∏y integracyjne
zwyczajnie, bez zb´dnych sensacji, wy- na poziomie szko∏y podstawowej. Niech
tykania palcami czy traktowania jak twoje s∏owa b´dà dobrà zach´tà do zazjawisko. Chodzàc do tej klasy sta∏a si´ anga˝owania si´ wszystkich rodziców
cz´Êcià ich ˝ycia. Odkrywa ich bogate w powstanie takich klas.
wn´trze i zdolnoÊci. Traktuje partner- – Zgadzam si´ w zupe∏noÊci i zaprasko. KorzyÊci, jakie Weronika wyniesie szam do zapisywania swoich dzieci
z klasy integracyjnej sà, moim zdaniem, do klas integracyjnych w SP174 –
tel. 0-22 773-40-03
podwalinà na ca∏e jej spo∏eczne ˝ycie.
Izabela Antosiewicz
Skupi∏yÊmy si´ na relacjach mamy
dziecka, które mog∏oby chodziç do ka˝dej
klasy. Jakie, twoim
zdaniem, sà plusy dla
dzieci z orzeczeniem?
– Trudno jest mi si´
wypowiadaç autorytatywnie, ale obserwujàc ˝ycie klasowe Weroniki widz´, ˝e te
ca∏kowity dochód przeznaczony b´dzie
dzieciaki dostajà fanna leczenie mieszkanki naszego osiedla
tastycznà szans´. ZaMagdaleny Szmauz,
mkni´te w czterech
chorej na stwardnienie rozsiane.
Êcianach, zamykajà
si´ w sobie, a tu sà
wÊród rówieÊników.
Serdecznie zapraszamy w godz. 12–15,
Mogà
zawiàzywaç
ul. Jana Paw∏a II, róg Diamentowej
przyjaênie na ca∏e ˝y-

„Babski Klub” w Starej Mi∏osnej
organizuje w dniu 17 czerwca

kiermasz ró˝noÊci
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Szkolny konkurs literacki

Moje spotkanie z Janem Paw∏em II
„Nie jedno dziecko wzià∏ na r´ce.
Nie jedno uca∏owa∏…”
Fragment wiersza Klaudii Kamiƒskiej
Prze∏om marca i kwietnia sta∏ si´ dla
wszystkich Polaków czasem refleksji,
zadumy i wspomnieƒ o jednym z naszych najwybitniejszych rodaków.
Uczniowie Szko∏y Podstawowej
nr 171 im. Stanis∏awa Staszica pami´tajà o tym, jak wielkà mi∏oÊcià Ojciec
Âwi´ty darzy∏ dzieci i jak wielkie nadzieje pok∏ada∏ w najm∏odszych. Wierzy∏, ˝e w dziecku drzemie ogromna si∏a i moc odnowy Êwiata w duchu mi∏oÊci. W m∏odziutkich serduszkach naszych wychowanków jest miejsce dla
papie˝a Polaka, czego dowodem sà
wspania∏e prace wykonane w ramach
szkolnego konkursu literackiego i plastycznego pod has∏em „Moje spotkanie
z papie˝em Janem Paw∏em II”. Dzie∏a
m∏odych artystów odkry∏y bogactwo
Êwiata uczuç, wra˝liwoÊç i refleksyjnoÊç
ich autorów i to pragnienie, które jest
obecne w ka˝dym z nas, niezale˝nie
od wieku. Pragnienie spotkania z kimÊ
bezgranicznie dobrym i màdrym, kto
wska˝e drog´ i przytuli do serca.
To symboliczne spotkanie, b´dàce
tematem konkursu, by∏o dla uczniów
okazjà do poznania ˝ycia Karola Wojty∏y od najm∏odszych lat, historii pontyfikatu Jana Paw∏a II, jak równie˝ jego twórczoÊci. Zainicjowa∏o równie˝
domowe rozmowy z mamà, tatà, babcià, dziadkiem i o˝ywi∏o wspomnienia
pe∏ne wzruszeƒ i radoÊci. OdkurzyliÊmy stare fotografie, przypomnieliÊmy sobie najwa˝niejsze dla nas s∏owa. Wszystko to znalaz∏o odzwierciedlenie w ró˝norodnych, ciekawych,
oryginalnych pracach literackich i plastycznych naszych dzieci. Chwile te,
sp´dzone wspólnie z rodzicem, nauczycielem, katechetà sà najcenniejszà
nagrodà, a dla organizatorów konkursu najwi´ksza radoÊcià.

Nierzadko uczestnicy odwo∏ywali si´
w swoich pracach do ostatniej z ziemskich w´drówek Karola Wojty∏y. Jego
choroba, cierpienie, umieranie by∏y dla
nas wszystkich ogromnym prze˝yciem,
a pogrzeb metafizycznym podsumowaniem wszystkich dokonaƒ. Dzieci pisa∏y o samotnoÊci, pustce, strachu, o wielkim bólu po stracie kogoÊ bliskiego, ale
równie˝ o tym, ˝e:

„Ostatnia podró˝ jakà odby∏eÊ
Najwi´cej serc przemieni∏a.

Moje tak˝e si´ zmieni∏o,
Kiedy Twoje otuli∏o.”
Fragment utworu Katarzyny Kozik
Nie dziwià nas te emocje, przecie˝
dla naszych uczniów Êwiat od zawsze
mia∏ ciep∏y uÊmiech i dobre oczy Jana Paw∏a II, choç niewielu mia∏o okazj´ spojrzeç prosto w te oczy i poczuç
ciep∏o papieskiej d∏oni.
mgr Katarzyna Grodecka
mgr Renata Wnukowska

Czwartkowe Wieczory
Muzyczne
24 maja zapraszamy na koncert
zespo∏u RYtuAH o godz. 2000
W maju b´dziemy goÊciç w naszym staromi∏oÊniaƒskim gimnazjum zespó∏ RYtuAH, uprawiajàcy muzyk´ zainspirowanà melodiami romskimi,
rumuƒskimi, ˝ydowskimi i ba∏kaƒskimi. Przedstawi´ Paƒstwu jego muzyków: Renata Âwinoga – Êpiew, gitara, ukoƒczy∏a warszawskà Akademi´
Muzycznà im. F. Chopina; Zenon Kaszewski, absolwent Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, laureat Ogólnopolskiego
Konkursu Klarnetowego w Koszalinie. Ma w swoim dorobku wiele koncertów solowych m. in. Z Orkiestrà Filharmonii Koszaliƒskiej, czy Orkiestrà Koncertowà Wojska Polskiego. Darek Âwinoga ukoƒczy∏ Akademi´
Muzycznà w Warszawie. Jest laureatem wielu mi´dzynarodowych konkursów akordeonowych, m.in. Klingenthall, Castelfidaro, Bia∏ymstoku.
Od 15 lat wspó∏pracuje z norweskà piosenkarkà Benie Kahan jako aran˝er, kompozytor i muzyk, dajàc w tym czasie wiele koncertów w Europie,
USA, Izraelu i Rosji. Bra∏ udzia∏ przy nagraniu p∏yty z wybitnym klarnecistà Igorem Feidmanem, nagrywa∏ równie˝ muzyk´ do filmu oraz koncertowa∏ jako solista z Filharmonià Narodowà. Pan Âwinoga od lat wyst´puje w Teatrach: Narodowym i Syrena, równie˝ z wieloma czo∏owymi artystami polskiej estrady.
Muzycy w wy˝ej wymienionym sk∏adzie zagrajà na klarnecie, gitarze i akordeonie. ZaÊpiewa pani Renata Âwinoga.
Zapraszamy tradycyjnie w czwartek, 24 maja, tym razem, za wyraênà Paƒstwa aprobatà troszk´ póêniej, o godz. 2000.
Iza Zych
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Czas koni
Stara Mi∏osna od lat kojarzona jest ze sportem jeêdzieckim. Swój kunszt doskonali∏o tu wiele s∏aw.
Dla mi∏oÊników przyrody i koni „szwadron Jazdy
RP” b´dzie nie tylko miejscem, gdzie mo˝na w pi´knym otoczeniu spacerowaç, lecz równie˝ oÊrodkiem,
w którym mo˝na rozpoczàç swà przygod´ z koƒmi – rekreacyjnie, bàdê nauk´ jazdy sportowej (skoki, uje˝d˝enie). Dobrze przygotowana kryta uje˝d˝alnia (3000
m2) pozwala obcowaç z tymi pieknymi zwierz´tami
przez ca∏y rok.
Klub Jeêdziecki „Szwadron” organizuje zawody hippiczne: zimà – halowe w skokach przez przeszkody, natomiast przy sprzyjajàcej aurze – na otwartym terenie.
Najbli˝sze – Regionalne WKKW (Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego) odb´dà si´ 9 czerwca br. B´dziemy mogli podziwiaç jeêdêców i ich rumaki w trzech
konkursach: uje˝d˝enia, skoków przez przeszkody oraz
najbardziej widowiskowej – próbie terenowej.
17 czerwca Dzielnica Weso∏a na terenie naszego
oÊrodka organizuje coroczny piknik Weso∏a 2007. B´dà zorganizowane gry i zabawy dla dzieci, turnieje koszykówki, siatkówki i pi∏ki no˝nej oraz ró˝ne zabawy
sprawnoÊciowe. W trakcie Pikniku o godz. 1400 odb´dà
si´ zawody towarzyskie w skokach przez przeszkod´.
Wszystkich mi∏oÊników sportu jeêdzieckiego, przyrody
i ch´ci sp´dzenia czasu na Êwie˝ym powietrzu (dla doros∏ych równie˝ przy piwku) zapraszamy do wspólnej
zabawy.
tel. 022 773 36 07, 0 601 299 564
Andrzej WaÊ

Plan imprez
w OÊrodku Kultury
w maju i czerwcu 2007
Data/ Dzień

Nazwa imprezy

Godzina

Koncert Sceny Kameralnej
16.05. Filharmonii Narodowej
środa Zespół Muzyki Ludowej
Kapela „Pies szczeka”
19.05. Zlot Cyklistów
sobota
20.05.
niedziela „Dziecięca Stolica”
24.05.
czwartek Koncert Czwartkowy
Sobota OK
26.05.
sobota Kawiarenka Muzyczna
Koncert z okazji Dnia Matki
27.05. Teatrzyk dla dzieci
niedziela
2.06.
sobota Dzień Dziecka
3.06. Teatrzyk w Ośrodku Kultury
niedziela pt. „Skarby Piratów”
5.06. Otwarte Spotkania Teatralne
wtorek „ Format”
Występ Sceny Kameralnej
6.06. Filharmonii Narodowej
środa „Technika, Tempo, Precyzja
– Muzyka pełna blasku”
16.06. Piknik Wesoła 2007
sobota
23.06.
sobota Wyjazd na operę „Nabucco”
24.06.
niedziela Teatrzyk dla dzieci

Miejsce

18.00 O.K.- SALA KONCERTOWA
(ul. Starzyńskiego 21)
8.30 OŚRODEK DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH „POGODNA”,
-16.30 St. Miłosna, ul. Jana Pawła II 25 ( I piętro)
11.00 Plac Zamkowy
nr 119, Stara Miłosna
19.30 Gimnazjum
(ul. Klimatyczna 1)
10.00
-13.00 O.K.- SALA KONCERTOWA
(ul. Starzyńskiego 21)
16.00 OŚRODEK DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH „POGODNA”,
St. Miłosna, ul. Jana Pawła II 25 ( I piętro)
O.K.SALA KONCERTOWA
11.00 (ul. Starzyńskiego
21)
O.K.SALA
KONCERTOWA
16.00 (ul. Starzyńskiego 21)
Klub Garnizonowy „Kościuszkowiec”
SALA KONCERTOWA
18.30 O.K.(ul. Starzyńskiego 21)
12.00
–23.00 Hipodrom Jazdy Polskiej RP
19.00 Teatr Wielki Opery Narodowej
DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH „POGODNA”,
16.00 OŚRODEK
St. Miłosna, ul. Jana Pawła II 25 ( I piętro)

Zapowiedê Letniej Sceny Muzycznej
Wraz z nadejÊciem ciep∏ych dni rozpoczà∏ si´ sezon na grillowanie, ogniska
i wszelkiego rodzaju plenerowe imprezy artystyczne. Mi∏o mi poinformowaç
Paƒstwa, ˝e w tym roku Weso∏a b´dzie
mog∏a poszczyciç si´ w∏asnà scenà plenerowà, na której odb´dzie si´ cykl
koncertów pod nazwà Letnia Scena Muzyczna. Scena b´dzie usytuowana na os. Groszówka.
Koncerty b´dà si´ odbywa∏y co dwa
tygodnie (jedynie pomi´dzy dwoma
ostatnimi koncertami sà trzy tygodnie
przerwy), we czwartki i ju˝ teraz pragniemy na nie serdecznie wszystkich
zaprosiç.
Pierwszy koncert odb´dzie si´
28 czerwca i wykona go dla nas zespó∏
Dzikie Pola, znany bardzo dobrze publicznoÊci Muzycznych Czwartków.
Tym razem zaprezentuje bardzo zró˝nicowany materia∏ muzyczny: pieÊni
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ukraiƒskie, rosyjskie, kozackie, cygaƒskie, w´gierskie oraz ˝ydowskie.
12 lipca zagoÊci w Weso∏ej zespó∏ Gadajàca Tykwa, wykonujàcy etnicznà muzyk´ afrykaƒskà. Koncert ten b´dzie
po∏àczony z opowieÊciami, które zaprezentujà dla nas cz∏onkowie Grupy Studnia O – Stowarzyszenia zajmujàcego si´
sztukà opowiadania historii. Po koncercie odb´dzie si´ Wieczór Bluesowych
OpowieÊci, po∏àczony z ogniskiem.
Na kolejnym koncercie, 26 lipca, zaprezentuje swój repertuar Balkan Sevdah. Jest to zespó∏ wykonujàcy muzyk´ inspirowanà folkiem, pochodzàcym
z ró˝nych regionów Pó∏wyspu Ba∏kaƒskiego (Macedonia, Bu∏garia, BoÊnia,
Albania, Turcja, Serbia i Kosowo).
9 sierpnia wystàpi Grupa Folkowa
Sharena, której repertuar zaczerpni´ty
jest z muzyki ˝ydowskiej, ale przede
wszystkim z tradycyjnej muzyki granej
mi´dzy Ba∏tykiem a Morzem Czarnym.

Ostatni koncert odb´dzie si´
30 sierpnia, kiedy to wystàpi zespó∏
Czarne Motyle, grajàcy przedwojenne
miejskie walce, tanga i fokstroty.
Koncert ten b´dzie po∏àczony z opowieÊciami o Warszawie i animacjà tanecznà. B´dziemy wówczas goÊciç,
podobnie jak 12.07. cz∏onków Grupy
Studnia O.
Wszystkie te wydarzenia b´dà wspania∏à okazjà do wspólnej zabawy, organizowanej zarówno dla dzieci, m∏odzie˝y, jak i doros∏ych, dlatego te˝ namawiajcie Paƒstwo swoje rodziny, przyjació∏, znajomych do zarezerwowania
czasu na te wieczory.
W kolejnym wydaniu WiadomoÊci
Sàsiedzkich b´dzie mo˝na przeczytaç
o szczegó∏ach zapowiadanych imprez
Letniej Sceny Muzycznej oraz dowiedzieç si´ du˝o wi´cej o artystach, którzy b´dà u nas goÊciç.
Basia Krzewska
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Dzieƒ Ziemi w Szkole Podstawowej nr 171
W tym roku obchody Dnia Ziemi odby∏y si´
w naszej szkole pod has∏em „NIE ZASYPIÑ NAS
ÂMIECI, BO SEGREGUJÑ JE DZIECI”.
G∏ówna uroczystoÊç zosta∏a poprzedzona udzia∏em
uczniów klas piàtych i szóstych w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym Eko-Planeta 2007, w którym
wzi´∏o udzia∏ 25 uczniów. M∏odzi twórcy przygotowali
prace plastyczne w postaci albumów, a tak˝e pieczo∏owicie wype∏niali testy konkursowe, w których mogli
wykazaç si´ wiedzà ekologicznà. Wyniki testów poznamy za miesiàc.
Na zaj´ciach dzia∏ajàcego w szkole ko∏a ekologicznego, a tak˝e na lekcjach przyrody, dzieci poznawa∏y
zasady segregacji Êmieci, recyklingu oraz szeroko poj´tej ochrony naszej planety, a wszystko to pod czujnym okiem nauczycielki przyrody pani El˝biety Potyra∏o.
Podsumowaniem zdobywania wiedzy i umiej´tnoÊci w zakresie ochrony naszej Ziemi by∏ uroczysty
apel, który uÊwietni∏ wyst´p klasy 4b przygotowany
pod kierunkiem wychowawczyni. Uczniowie zaprezentowali ciekawe przedstawienie o tematyce ekologicznej. Pozostali z uwagà przys∏uchiwali si´ màdrym tekstom p∏ynàcym z ust rówieÊników.
Po wys∏uchaniu i obejrzeniu cz´Êci artystycznej
trudno by∏o nie zgodziç si´ ze s∏owami uroczej piosenki, i˝:
„.Nie warto mieszkaç na Marsie.
Nie warto mieszkaç na Wenus.
Na Ziemi jest ˝ycie ciekawsze,
Powtarzam to ka˝demu...”
Kolejnym mi∏ym akcentem tego dnia, by∏o wr´cze-

nie dyplomów i nagród laureatom konkursu plastycznego, który mia∏ taki sam tytu∏, jak g∏ówne has∏o obchodów. Pani wicedyrektor Beata Bielska-Karwot
wspólnie z panià Elà Potyra∏o z przyjemnoÊcià gratulowa∏y nagrodzonym i wyró˝nionym uczniom, wr´czajàc pamiàtkowe dyplomy, nagrody ksià˝kowe oraz
s∏odkoÊci.
A oto lista nagrodzonych uczniów:
1 miejsce
– Angelika Màczyƒska
2 miejsce
– Jaros∏aw Stelmach
– Oskar Pohulajewski
– Dawid Or∏owski
– Katarzyna Kozik
3 miejsce
– Sylwia Stelmach
– Micha∏ Jagoda
– ¸ukasz Bu∏kowski
Wyró˝nienia – Patryk Por´ba
– Laura Klimczuk
– Ewelina Zajàczkowska
– Weronika Jamroziƒska
– Szymon Stryjek
– Marta Klimaszewska
Wszystkim laureatom
jeszcze raz serdecznie
gratulujemy, a wszystkich mieszkaƒców naszej planety zach´camy
do codziennego dbania
o nià, byÊmy mogli
wszyscy cieszyç si´ jej
pi´knem.
„Bo Ziemia to wyspa,

wyspa zielona,
wÊród innych dalekich planet.
To dom jest dla ludzi, dla ludzi i zwierzàt,
wi´c musi byç bardzo zadbana!”
tekst: Beata Bielska-Karwot
fotografie: Maciej Feldo

PARAFIALNA KARUZELLA
3 czerwca 1200–1700

Na ∏àce przy drewnianym koÊciele
Zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami

DZIE¡ DZIECKA
na

zorganizowany przez
Krzysztofa Cyliƒskiego
Proboszcza parafii NajÊwi´tszego Serca Jezusowego w Starej Mi∏oÊnie
Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
Harcerzy 44 Szczepu ZHR z Weso∏ej
W programie:

1230 Teatrzyk z Krakowa ART-RE
„O dwóch takich co ukradli ksi´˝yc”
1330 Pan Karp zaprasza
1400 Pokaz Funny Judo
1500 Spotkanie z Panem Karpiem „Przyjaciele Pana Karpia”
– ksià˝eczki z dedykacjà autora Jana Motyli

Koncert dla doros∏ych!
Ca∏odzienne gry, zabawy i konkursy
z ksià˝kowymi nagrodami od Pana Karpia!
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Sàsiedzka Liga Siatkówki
W miniony weekend odby∏a si´ ostatnia kolejka ligowa.
Ostatnia szansa poprawy lokaty w tabeli sprawi∏a, ˝e wi´kszoÊç spotkaƒ by∏a wyjàtkowo emocjonujàca. A˝ trzy mecze
rozstrzygni´to dopiero w tie-breaku.
Mistrzem ligi zosta∏a dru˝yna SZALONYCH POMIDORÓW, ze swoim kapitanem Cyprianem Ciemnym na czele.
Przy ustalaniu nast´pnych miejsc trzeba by∏o g∏´boko si´gaç
do zawi∏oÊci regulaminu rozgrywek. Âwiadczy to o wyrównanym poziomie sportowym dru˝yn, jak i niesamowitemu zaanga˝owaniu poszczególnych zawodników. Niestety nie dotyczy to wszystkich dru˝yn. Dru˝yna SÑSIADÓW nie sprosta∏a tym wymogom kilkakrotnie nie stawiajàc si´ do gry, co
w znacznym stopniu dezorganizowa∏o system rozgrywek.
Dzi´kujemy uczestnikom rozgrywek za profesjonalizm
i postawy fair-play w trakcie ca∏ego, d∏ugiego sezonu ligowego, zarówno zawodnikom jak i obsadom s´dziowskim, a tu
szczególnie Agnieszce Niewiarowskiej z wydz. s´dziowskiego Mazowieckiego Zwiàzku Pi∏ki Siatkowej.
Uroczyste podsumowanie wyników ligi oraz wr´czenie nagród odb´dzie si´ w najbli˝szà sobot´ 19 maja br.
o godz. 1400 podczas ZLOTU CYKLISTÓW na boisku Gimnazjum 119 przy ul. Klimatycznej 1.
Pawe∏ Malinowski

TABELA PO VIII KOLEJCE ROZGRYWEK
w dniu 12.05.2007 r.
Miejsce Nazwa dru˝yny
Rozegrane mecze Punkty
1
SZALONE POMIDORY
14
28
2
SOKO¸Y
14
24
3
BRACIA
14
24
4
TA¡CZÑCY Z PI¸KAMI
14
21
5
STARSZAKI
14
21
6
KLUB TKM
14
17
7
DRU˚YNA A
14
16
8
SÑSIEDZI
14
7

Sety
28:5
23:9
22:10
16:14
16:14
13:18
4:24
0:26

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

VII KOLEJKA (21.04.2007)
Bracia – Dru˝yna A 2: 0 (25:6, 25:10)
Bracia – Klub TKM 0:2 (23:25, 18: 25)
Dru˝yna A – Klub TKM 0:2 (12:25, 4:25)
Soko∏y – Szalone Pomidory 1:2 (25:23, 26:28, 10:15)
Taƒczàcy z pi∏kami 2:1 (25:20, 9:25, 15:12)
Szalone Pomidory – Taƒczàcy z pi∏kami 2:1 (20:25, 25:20, 15:13)
Starszaki – Sàsiedzi 2:0 (25:0, 25:0)
VIII KOLEJKA (12.05.2007)
Starszaki – Dru˝yna A 2:0 (25:16, 25:19)
Taƒczàcy z pi∏kami – Starszaki 1:2 (25:17, 21:25, 13:15)
Dru˝yna A – Taƒczàcy z pi∏kami 0:2 (8:25, 12:25)
Szalone Pomidory – Sàsiedzi 2:0 WO (25:0, 25:0)
Klub TKM – Szalone Pomidory - 1:2 (25:22, 21:25)
Klub TKM – Sàsiedzi 2:0 WO (25:0, 25:0)
Bracia – Soko∏y 2:1 (21:25, 27:25, 15:9)

II edycja

Sàsiedzka Liga Pi∏ki No˝nej
Drodzy Sàsiedzi!
W tym tygodniu startuje II edycja Sàsiedzkiej Ligi Pi∏ki No˝nej. W zesz∏ym
roku 7 dru˝yn pi∏karskich z naszego
osiedla walczy∏o na boisku Szko∏y Podstawowej na 173 o tytu∏ Najlepszej
Dru˝yny Starej Mi∏osnej. Po 4 miesiàcach zmagaƒ, przy zró˝nicowanych warunkach pogodowych, po zwyci´stwo
si´gn´∏y Szalone Pomidory...
W tym roku spodziewany jest szerszy
udzia∏. Niestety, ze wzgl´du na warunki czasowo-lokalowe jesteÊmy w stanie
przyjàç maksymalnie 10 dru˝yn! Oto
procedura rejestracji:
• do 16 maja 2007 roku nale˝y wejÊç
na stron´ www.staramilosna.org.pl/pilkanozna i zarejestrowaç dru˝yn´
na stronie internetowej, przez formularz www.
• 17 maja 2007 roku pojawiç si´ o godzinie 2030 w budynku OSP Stara Milosna na spotkaniu kapitanów dru˝yn z pe∏nà listà zawodników (minimum 10, max 15) oraz wpisowym
(200 z∏ od dru˝yny).
Podczas spotkania ka˝da dru˝yna otrzyma regulamin ligi do podpisa-
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nia. Podpisane regulaminy nale˝y przynieÊç na pierwsze spotkanie, 20 maja
2007 roku.
Graç b´dziemy co niedziel´ w godzinach 1800–2145, po cztery spotkania
dziennie, na boisku przy Szkole Podstawowej nr 173 w Starej Mi∏oÊnie. Gramy
po 6 zawodników (5 + bramkarz). Ka˝da dru˝yna powinna mieç swoje stroje!

Pierwsze spotkanie Ligi: 20 maja
2007 roku godzina 1800 (4 mecze)
O przyj´ciach dru˝yn do Ligi decyduje
kolejnoÊç zg∏oszeƒ. Proponuje wi´c nie
czekaç, àle zg∏aszaç si´ jak najszybciej!
Do zobaczenia na boisku!
Lech Krzemiƒski, kierownik Ligi
tel: 608 806 614

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Turniej szachowy o Puchar Dyrektora SP 173
Szach, mat, pat to s∏owa, które rozbrzmiewa∏y w niedzielne przedpo∏udnie 15 kwietnia w sali gimnastycznej
SP 173.
UÊmiechy zwyci´zców i ∏zy przegranych towarzyszy∏y zmaganiom m∏odych
szachistów podczas Turnieju Szachowego o Puchar Dyrektora Szko∏y Podstawowej. Ju˝ po raz czwarty kilkudziesi´ciu uczniów naszej szko∏y wzi´∏o
udzia∏ w tym co rocznym wiosennym
spotkaniu ma∏ych szachistów. Niektórzy z nich jak na przyk∏ad Bartosz No-

wicki, Kinga Pastuszko czy Ewa
Haraziƒska to doÊwiadczeni zawodnicy, którzy odnoszà sukcesy
w wielu turniejach. Inni dopiero
zaczynajà swojà przygod´ z szachami.
Zwyci´zcy tegorocznego turnieju
otrzymali z ràk pani Dyrektor Lidii
Chmielewskiej i pana Burmistrza
Mariana Machora puchary i nagrody. Byli to:
W kategorii klas 0 – III
I miejsce – Kinga Pastuszko
II miejsce
Ewa Haraziƒska
III miejsce Damian Wysokiƒski
W
kategorii
klas IV – VI
I miejsce Bartosz Nowicki
II miejsce Piotr
Sk∏odowski
III miejsce Katarzyna Michalak
Najlepszà zawodniczkà wÊród

dziewczàt okaza∏a si´ Kinga Pastuszko.
Przed pozosta∏ymi rok pracy. Byç
mo˝e w nast´pnym turnieju to oni zostanà zwyci´zcami?
Organizatorzy turnieju pragnà podzi´kowaç Klubowi Sportowemu Weso∏a za udost´pnienie sprz´tu, panom
Adamowi Haraziƒskiemu i Piotrowi
Pastuszko za pomoc w organizacji
i przeprowadzeniu turnieju. Do zobaczenia za rok.
Teresa Osypiuk
Krystyna Krasuska

Pierwszy sukces UKS Judo Fight Club
Zawodnicy naszej sekcji zacz´li treningi dopiero pó∏ roku temu. Pierwszym sprawdzianem umiej´tnoÊci naszych wychowanków by∏y zawody
1 kwietnia na Warszawskiej Gwardii
– Wiosenne Mistrzostwa Judo Dzieci.
W zawodach uczestniczy∏y wszystkie
znaczàce Kluby z Warszawy i okolic,
w sumie ponad 300 uczestników. Mimo

braku doÊwiadczenia i krótkiego sta˝u
treningowego, nasi wychowankowie
osiàgn´li niesamowity sukces. Pokusiç
mo˝na si´ o stwierdzenie, ˝e by∏ to jeden z najlepszych debiutów wÊród nowo powsta∏ych klubów na terenie Warszawy w tym roku. Wyniki naszych ma∏ych sportowców zaskoczy∏y nie tylko
samego trenera, ale tak˝e rodziców,

którzy licznie przybyli wraz ze swoimi
pociechami na zawody. Ten sukces rokuje wielkie mo˝liwoÊci rozwoju dla
naszego UKS-u, zaanga˝owanie naszych dzieci w treningi ich systematyczna praca dajà nam wielka nadzieje
na wychowanie Mistrzów. Gratulujemy
wszystkim uczestnikom zawodów i ˝yczymy dalszych sukcesów. Zdj´cia z zawodów oraz informacje o naszym Klubie znaleêç mo˝na na stronie internetowej www.judofightclub.pl. Oto wyniki
naszych bohaterów:
Miejsce Imi´ i Nazwisko Kat. wagowa
I
Klaudia Ogórek
28 kg
I
Kuba Laskowski
26 kg
II
Monika Winiarska
42 kg
III Natalia Prusiƒska
34 kg
III Maja Murawska
24 kg
III Konrad Lorent
36 kg
V
Aleksandra Murawska 24 kg
V
Berenika Chuderska
21 kg
V
Kacper Korczyƒski
21 kg
VII Maciek Sobieraj
36 kg
Rados∏aw Lechowicz
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Co nowego w SZPZLO Warszawa Weso∏a;
aktualnoÊci i plany
Informuj´, ˝e w zwiàzku
z remontem Przychodni nr 1
przy ul. Kiliƒskiego 50, ca∏oÊç
Êwiadczeƒ zdrowotnych zosta∏a, z dniem 7 maja 2007 r.,
przeniesiona do Przychodni
nr 2 przy ul. Warszawskiej 55
w Zielonej. Obecnie, w remontowanym obiekcie pracuje jedynie administracja SZPZLO.
Ponownie uruchomienie Przychodni nr 1 nastàpi
pod koniec b.r. Wówczas rozpoczniemy przebudow´
Przychodni nr 3 w Starej Mi∏osnej. Planowana inwestycja poprawi warunki lokalowe obiektu w Centrum
Pogodna. Zostanie rozbudowana cz´Êç pediatryczna z rejestracjà oraz gabinet zabiegowy, co zdecydowanie poprawi komfort oczekiwania na wizyt´
do lekarzy oraz do punktu pobraƒ. Na I pi´tro przychodni zostanà przeniesione gabinety internistyczne. Planujemy równie˝, zgodnie z obowiàzujàcymi
przepisami, uruchomienie windy. Zapewni to osobom starszym i niepe∏nosprawnym lepszy dost´p
do lekarzy internistów i gabinetu stomatologicznego.
Obecnie, po reorganizacji w Przychodni w Zielonej, dzia∏ajà nast´pujàce poradnie: poradnia podstawowej opieki zdrowotnej dla doros∏ych i dzieci,
poradnia stomatologiczna oraz specjalistyczne –
dermatologiczna i alergologiczna. Przychodnia pracuje od poniedzia∏ku do piàtku, w godzinach 8001800. Zwi´kszy∏a si´ dost´pnoÊç do badaƒ laboratoryjnych. Teraz badania wykonywane sà codziennie
w godz. 800-930. W przypadku ob∏o˝nie chorych istnieje mo˝liwoÊç pobraƒ w domu u pacjenta.
Na wizyty do lekarza mo˝ecie Paƒstwo zapisywaç
si´ osobiÊcie lub telefonicznie, jak równie˝ za poÊrednictwem osób trzecich. Podaj´ aktualne numery telefonów do Przychodni w Zielonej: poradnia

ogólna, stomatologiczna, dermatologiczna i alergologiczna: 022-489-72-70 i 022-795-72-43, poradnia D 022-489-72-71.
Przychodnia nr 3 w Starej Mi∏osnej, przy ul. Jana Paw∏a II nr 23, funkcjonuje na dotychczasowych
zasadach, tzn.; od poniedzia∏ku do piàtku,
w godz. 800-1800. Osoby zainteresowane mogà korzystaç z us∏ug poradni stomatologicznej, ginekologicznej, pracowni USG oraz poradni podstawowej
opieki zdrowotnej dla dzieci i doros∏ych.
W naszych przychodniach na wizyty mo˝na zapisywaç si´ osobiÊcie lub telefonicznie, a tak˝e za poÊrednictwem osób trzecich. Istnieje równie˝ mo˝liwoÊç zapisu na wizyt´ z kilkudniowym wyprzedzeniem.
W przypadkach uzasadnionych stanem medycznym (choroby ob∏o˝ne), pacjenci zapisani do naszych przychodni mogà zg∏aszaç potrzeb´ wizyt domowych. Ze wzgl´dów organizacyjnych prosimy
o zg∏aszanie zapotrzebowania na wizyty domowe
do godz. 1100.
O realizacji takiej wizyty decyduje pracownik medyczny po zebraniu szczegó∏owego wywiadu.
W przypadku braku wskazaƒ do wizyty w domu, pacjent mo˝e, ze wzgl´du na nag∏y charakter zachorowania, uzyskaç termin wizyty w przychodni w dniu
zg∏oszenia lub nast´pnego dnia.
Poza godzinami funkcjonowania przychodni
Êwiadczenia zdrowotne, w zw. z nag∏ym zachorowaniem, mo˝na uzyskaç w ramach tzw. wyjazdowej
i stacjonarnej nocnej i Êwiàtecznej pomocy lekarskiej i piel´gniarskiej. Pomoc wyjazdowà (personel
medyczny doje˝d˝a do pacjenta) realizuje Falk
po uprzednim zg∏oszeniu wizyty pod numer 88829-20. Pomoc stacjonarna (pacjent osobiÊcie zg∏asza si´ do punktu) jest dost´pna w SPZLO w Sulejówku, przy ul. Armii Krajowej nr 21, tel. 783-1455. Pami´tajcie Paƒstwo o tym, ˝e w stanach na-

g∏ych zwiàzku z zagro˝eniem ˝ycia, wypadkiem, zatruciem czy cià˝à, itp. macie prawo wezwaç pogotowie ratunkowe dzwoniàc do najbli˝szej placówki
w Sulejówku pod numer 022-783-14-55 lub
pod ogólnodost´pny numer alarmowy 999. Lekarz
pogotowia lub ratownik medyczny mo˝e zastosowaç
terapi´ doraênà lub w przypadkach ci´˝szych przetransportuje pacjenta do najbli˝szego szpitala. Pami´tajcie Paƒstwo równie˝, ˝e w nag∏ych przypadkach mo˝ecie sami zg∏osiç si´, bez skierowania,
do najbli˝szego szpitala (nie obowiàzuje rejonizacja). Daje to mo˝liwoÊç szybkiej oceny stanu pacjenta, a w sytuacji uzasadnionej, skraca czas oczekiwania na hospitalizacj´.
Zgodnie z wczeÊniejszà zapowiedzià, SZPZLO
rozbudowa∏ ofert´ badaƒ komercjnych, które nie sà
finansowane przez NFZ, o konsultacj´ lekarza ortopedy, z mo˝liwoÊcià wykonania USG narzàdu ruchu,
w tym USG stawów biodrowych u dzieci. Lekarz b´dzie przyjmowa∏ w Przychodni w Starej Mi∏osnej,
w ka˝dy piàtek, w godz. 1500-1800, poczàwszy
od 11 maja 2007 r. Szczegó∏owe informacje dot.
cennika badaƒ oraz terminów zapisu uzyskacie Paƒstwo dzwoniàc pod numer 022-773-83-96.
Informuj´ równie˝ o tym, ˝e w maju i czerwcu
b´dà kontynuowane, we wspó∏pracy z firmami farmaceutycznymi, konsultacje z udzia∏em lekarza gastrologa, a w dalszej perspektywie, z udzia∏em specjalisty neurologa. Dotychczas w kwietniu z akcji
skorzysta∏o 40 pacjentów. Szczegó∏y dotyczàce harmonogramu akcji i zasad zg∏aszania uczestnictwa
uzyskacie Paƒstwo w rejestracjach przychodni. Zapraszam do korzystania z oferty naszych przychodni.
Koordynator ds medycznych
Dr Tomasz Droƒ
W sumie od rozpocz´cia akcji lokalne punkty zebra∏y ponad 73 tony.
Do tej pory warszawiacy przechowywali stare, nieu˝ywane sprz´ty elektryczne i elektroniczne, bo mo˝e jeszcze kiedyÊ si´ przydadzà. Równie˝ dlatego, ˝e nie by∏o
do tej pory dogodnych punktów zbierania elektroÊmieci, a zgodnie z ustawà od 29 lipca 2005 r. obowiàzuje
w Polsce ustawa o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym
i elektronicznym. Dlatego wyrzucajàc elektroÊmieci
do Êmietnika nie tylko stwarzamy zagro˝enie dla Êrodowiska, ale tak˝e ∏amiemy prawo.
Punkty czynne b´dà w ka˝dà sobot´, w tym
samych miejscach, w godzinach 1000-1600.
Lista punktów zbierania elektroÊmieci dost´pna jest na stronach www.elektrosmieci.pl i www.stolicaczystosci.pl
Zach´camy równie˝ do korzystania z bezp∏atnych
infolinii:
– ElektroEko 0 800 000 080
– infolinii czystoÊci 0 800 800 117
Ma∏gorzata Kink,
tel. 0 608 456 026; (22) 845 04 36
e-mail: malgorzata.kink@multipr.pl

„ElektroÊmieci? PrzynieÊ
z mieszkania do punktu zbierania”
– ruszy∏ wspólny program edukacyjny Urz´du
Miasta Sto∏ecznego Warszawy i ElektroEko
skierowany do mieszkaƒców stolicy.
W sobot´, 14 kwietnia br., w 18 dzielnicach
Miasta Sto∏ecznego Warszawy ruszy∏ program
„ElektroÊmieci? PrzynieÊ z mieszkania do punktu
zbierania”. By∏a to pierwsza z cyklu sobota, kiedy
warszawiacy mogli bezp∏atnie oddaç zu˝yty sprz´t
elektryczny i elektroniczny do specjalnie zorganizowanych punktów zbierania. Pomys∏odawcami i organizatorami akcji sà Biuro Ochrony Ârodowiska
Urz´du Miasta Sto∏ecznego Warszawy oraz ElektroEko Organizacja Odzysku Sprz´tu Elektrycznego
i Elektronicznego.
Inauguracja programu „ElektroÊmieci? PrzynieÊ
z mieszkania do punktu zbierania” odbi∏a si´ szerokim echem wÊród mieszkaƒców stolicy. Warszawiacy licznie przybyli do nowych 18 punktów zbierania
elektroÊmieci i przynieÊli ze sobà nieu˝ywane,
od dawna sk∏adowane w piwnicach czy na strychach
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stare pralki, lodówki, sprz´t komputerowy, telewizory, Êwietlówki i ˝arówki energooszcz´dne.
„Frekwencja potwierdza, ˝e program zosta∏ bardzo dobrze przyj´ty przez mieszkaƒców Warszawy.
Podczas pierwszej soboty zebraliÊmy a˝ 30 ton
sprz´tu ró˝nego rodzaju. Rekord pad∏ w Weso∏ej,
gdzie mieszkaƒcy zape∏nili 2 kontenery. Ludzie
stali ju˝ od 930 rano, a 2 minuty po otwarciu punktu by∏o ju˝ ponad 50 sztuk elektroÊmieci” – mówi
Grzegorz Skrzypczak, Prezes ElektroEko Organizacji Odzysku Sprz´tu Elektrycznego i Elektronicznego. Potwierdza to Krystian Szczepaƒski dyrektor
Miejskiego Biura Ochrony Ârodowiska, który by∏
obecny w punkcie zbierania elektroÊmieci w Weso∏ej.
Warszawiacy przynieÊli do punktów zbierania równie˝ ciekawe eksponaty, np.: telewizor typu Wawel
i Alga czy stary odkurzacz Zelmer. Jeden mieszkaniec
przywióz∏ kilkanaÊcie telewizorów, które odziedziczy∏
jako kolekcj´ po ojcu.

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Wiosenna wyprzeda˝

W sobot´ 21 kwietnia w godzinach 1100–1400 mamy ze Stowarzyszenia
Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna zorganizowa∏y na placu przed stra˝nicà OSP wiosennà wyprzeda˝ gara˝owà rzeczy i zabawek dla dzieci. Na wyprzeda˝ przyjecha∏o kilkunastu sprzedajàcych (niektórzy fachowo przygotowani – ze sto∏ami)
i kilkudziesi´ciu kupujàcych. Sprzedawano i kupowano sprz´t sportowy, wózki, zabawki, ubranka, buty. Za pomoc
w zorganizowaniu wyprzeda˝y bardzo

dzi´kujemy
stowarzyszeniu OSP
Stara Mi∏osna i pani
prezes Eli
Ko∏buk.
Poniewa˝
akcja nasza
spotka∏a si´
z du˝ym zainteresowaniem, po-

stanowi∏yÊmy jà kontynuowaç. Kolejna wyprzeda˝
ju˝ 26 maja w godzinach 1030–1300 w tym samym miejscu.
Osoby zainteresowane
prosimy o kontakt pod
numer telefonu 022 773
94 94.
Mamy ze Stowarzyszenia
Sàsiedzkiego Stara
Mi∏osna
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Kàcik bibliofila
Edwards K. Córka
opiekuna
wspomnieƒ
PowieÊç obyczajowa z g∏´bokimi
rysami psychologicznymi bohaterów. Lekarz ortopeda i jego pi´kna ˝ona spodziewajà si´ pierwszego dziecka. Rodzà si´ bliêniaki: zdrowy
ch∏opczyk, a zaraz potem dziewczynka
z zespo∏em Downa. Mà˝ przyjmuje poród, ale zataja przed ˝onà fakt urodzenia upoÊledzonej córeczki. Prosi o wywiezienie jej do specjalnego oÊrodka
pomagajàcà mu po∏o˝nà. Jak dalej po-

toczà si´ losy bohaterów? Czy rzeczywiÊcie piel´gniarka spe∏ni proÊb´ lekarza? W ksià˝ce poruszone jest wiele
problemów: strata dziecka, miejsce
dzieci upoÊledzonych w spo∏eczeƒstwie, relacje rodzinne. Zgrabna, poruszajàca literatura z du˝à dozà optymizmu. Polecam.
Lit. dla doros∏ych:
1. Edwards K. – Córka opiekuna
wspomnieƒ
2. Beckett S. – Zapisane w koÊciach
3. Schorlau S. – B∏´kitna lista: pierwsza
sprawa Denglera
4. Buell J. – Czarne wakacje
5. Lokko L. N. N. – Szafranowe niebo
6. Dehnel J. – Rynek w Smyrnie

Lit dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Simon F. – Koszmarny Karolek i bestia
boiska
2. Dahl R. – Charcie i wielka szklana winda
3. Hoeye M. – Czas na mysz nie czeka
4. Maƒczyk A. – Jajecznica na deszczówce
5. Malcolm J. N. – Ostatni dzwonek
Lit. popularnonaukowa:
1. Golski K. – Pod opiekà przodków:
polsko-australijska rodzina w PapuiNowej Gwinei
2. Thompson D. – Clint Eastwood:
cz∏owiek wart miliard dolarów
3. Lister R. – Bieda (socjologia)
4. Red. Dmochowska H. – Rocznik
statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej
2006
5. Bicard J. – Dynastie panujàce Europy
Witam, dalszy ciàg jeszcze nadejdzie,
pozdrawiam Iza Zych

Zmar∏ znakomity pisarz – Kurt Vonnegut
Kurt Vonnegut, amerykaƒski pisarz
pochodzenia niemieckiego urodzi∏ si´
w roku 1922. Ju˝ w szkole wykazywa∏
pisarskie zainteresowania i bra∏ cz´sto
do r´ki pióro, na pewno zdecydowanie
ch´tniej ni˝ podr´czniki akademickie.
Studia rozpoczyna∏, ale niekoniecznie
koƒczy∏. Z natury lekkoduch, zaczà∏
powa˝niej myÊleç o ˝yciu po za∏o˝eniu
rodziny. Jego kariera pisarska rozpocz´∏a si´ na dobre w 1950 roku po opublikowaniu pierwszego opowiadania,
potem pierwszej powieÊci p.t. „Pianola”.
Niewàtpliwie
ogromny
wp∏yw
na twórczoÊç Vonneguta mia∏y tragiczne
dzieje jego rodziny: samobójstwo matki,
Êmierç ojca, chorej na raka siostry i w nast´pnym dniu jej m´˝a. Pisarz zaadoptowa∏

trójk´ osieroconych dzieci, pisa∏, ale jednoBiblioteka posiada par´ tytu∏ów KurczeÊnie uczy∏ angielskiego w szkole dla ta Vonneguta, zach´cam Paƒstwa
m∏odzie˝y z zaburzeniami emocjonalnymi, do ich przeczytania.
pracowa∏ w agencji reklamowej i… otworzy∏ salon samochodowy – pierwszy w StaIza Zych
nach Zjednoczonych salon SAAB-a.
ZESPÓ¸ SZKÓ¸ SPORTOWYCH NR 70
TwórczoÊç pisarza jest niezwykle
im. p∏k. Henryka Leliwy-Roycewicza
bogata, tak jak
04-393 Warszawa, ul. Siennicka 40
zresztà ca∏e jego
burzliwe
˝ycie.
„Matka noc”, „Kocia ko∏yska”, „Syreny z Tytana”, czy
„Rzeênia numer
pi´ç” to zaledwie
malutki fragment
du˝ego dorobku.

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
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OG¸ASZA NABÓR
NA ROK SZKOLNY 2007/08
do: klasy IV
Szko∏y Podstawowej Sportowej nr 55

(Test SprawnoÊci Fizycznej odb´dzie si´
w dniach 7, 14, 21, 28, maja 2007 r.
w godz. 15°°–1730
na stadionie KS „Orze∏”ul. Podskarbiƒska 14)
informacje: tel./fax. 0 22 810 13 50
tel. 0 22 813 31 90
www.zss70.pl
e-mal: zss70edu.um.warszawa.pl
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˝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

Maja Antosiewicz
ur. 20 maja 2007 r.
Mieszka z bratem Miko∏ajem
w Weso∏ej – Centrum.

Matylda Brzyzka
urodzi∏a si´ 18 listopada 2006 r.
Waga: 2660 g, wzrost 48 cm

Maja Bogus
Rafa∏ Zawadka,
urodzi∏ si´ 31 paêdziernika 2006 r. urodzi∏a si´ 15 kwietnia 2007 r.
w Mi´dzyleskim Szpitalu
Waga: 3450 g, wzrost 57 cm.
Specjalistycznym
Waga: 2910 g, wzrost 51cm

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

Bogdan Ko∏odziejczyk

PLACE • DOMY • LOKALE • DZIA¸KI
• poÊrednictwo w obrocie nieruchomoÊciami
• pe∏na obs∏uga prawna, notarialna i geodezyjna
• wyceny nieruchomoÊci
05-075 Warszawa-Weso∏a
ul. Sikorskiego 26a
tel. 022 773 55 49
tel./faks 022 773 91 04
biuro@nieruchomosci-wesola.com.pl
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Byle Dobiec. I wygraç
W tym roku dwie g∏ówne biegowe imprezy
d∏ugodystansowe rozgrywane w Starej Mi∏oÊnie
odby∏y si´ w krótkim odst´pie czasu. Kwietniowy maraton i majowà stukilometrowà sztafet´
zdominowali reprezentanci klubu Byledobiec
Anin, którzy w obu okazali si´ bezkonkurencyjni.
Staromi∏oÊniaƒski maraton odby∏ si´ ju˝
po raz czwarty i po raz trzeci z rz´du jako pierwszy na mecie zameldowa∏ si´ Robert Celiƒski.
Podobnie jak w roku ubieg∏ym, tak i tym razem
nie mia∏ sobie równych, pokonujàc w dodatku
trudnà piaszczystà i pagórkowatà tras´ w czasie
poni˝ej 3 godzin. Rok temu by∏ równie˝ bliski tego osiàgni´cia, ale... pomyli∏ tras´. Teraz
na szcz´Êcie bieg∏ ju˝ jak po sznurku.

czonym przypomnijmy, ˝e to
bieg na dystansie 100 kilometrów pokonywanym przez czteroosobowe zespo∏y w formie
sztafety (co oznacza, ˝e jedna osoba ma do pokonania
Êrednio 25 kilometrów). Podobnie jak przed rokiem, tak
i teraz dzi´ki goÊcinnoÊci proboszcza Krzysztofa Cyliƒskiego
w sobot´ wyros∏o na placu
przykoÊcielnym ma∏e d∏ugodystansowe miasteczko – brama
startowa, namioty dla zawodników oraz ca∏e zaplecze imprezy. W po∏àczeniu
z 14 startujàcymi w tym roku ekipami sprawi∏o to,
˝e „si´ dzia∏o”. Trasa biegu to 5-kilometrowe p´tle,
które pozwalajà dawkowaç wysi∏ek i podzieliç go
na 5 odcinków pokonywanych z kilkudziesi´ciominutowymi przerwami na odpoczynek. Ale w b∏´dzie jest ten, kto sàdzi∏by, ˝e do takiego biegania
przygotowanie nie jest potrzebne. W czasie kiedy
na trasie sà pozostali cz∏onkowie dru˝yny, osoby
odpoczywajàce mi´dzy zmianami co prawda majà chwil´ na regeneracj´, ale równoczeÊnie mi´Ênie zm´czone narastajàcym dystansem coraz

foto: Izabela Antosiewicz
Tutaj równie˝ poza zasi´giem rywali okaza∏a
si´ ekipa z Anina. Robert Celiƒski, jego brat
Aleks, Grzegorz Jankowski (trzeci w maratonie),
wzmocnieni dodatkowo Jaros∏awem Widomskim nie dali rywalom szans, pokonujàc w dodatku dystans w czasie poni˝ej 7 godzin. Dwie
dru˝yny reprezentujàce Starà Mi∏osnà: „Stara
Mi∏osna” oraz „Na pewno si´ uda” zaj´∏y dalsze
miejsca: odpowiednio 12. i 13.
Marek Tronina

foto: Izabela Antosiewicz
Robert biega od 4 lat, kiedy przeczyta∏ w gazecie o starcie programu treningowego przygotowujàcego do Maratonu Warszawskiego. Przy∏àczy∏ si´ do ca∏ej zabawy i maratony sta∏y si´
jego drugim ˝yciem. W tej chwili startuje w kilku
maratonach rocznie, je˝d˝àc przy okazji po ca∏ym Êwiecie. Biega∏ ju˝ mi´dzy innymi w Atenach, Pary˝u, Kairze i Sydney. Co wi´cej, przygotowania do startów ∏àczy z dojazdami do pracy – po prostu, cz´sto zamiast jechaç autobusem czy samochodem drog´ do biura pokonuje
biegnàc. W ten sposób w jednà stron´ zalicza treningowo
oko∏o 17 kilometrów. W miejscu pracy specjalnie dla niego zainstalowano prysznic,
dzi´ki czemu na miejscu mo˝e si´ wykàpaç i zabraç
do pracy.
Drugie miejsce w biegu
maratoƒskim zajà∏ zawodnik
reprezentujàcy Starà Mi∏osnà
– Jaros∏aw Widomski. W ten
sposób po raz pierwszy w historii naszej imprezy mieszkaniec osiedla znalaz∏
si´ w czo∏owej trójce rywalizacji generalnej.
Olbrzymie emocje wywo∏a∏a imrpeza, która odby∏a si´ 12 maja – Weso∏a Stówa. Niewtajemni-
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foto: Marcin J´drzejewski

wolniej si´ regenerujà i coraz
bardziej sztywniejà. W efekcie ostatnie kilometry sà naprawd´ trudne.

Zwyci´ska sztafeta
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Wspania∏y sukces siatkarzy z gimnazjum
Corocznie, w ramach
Warszawskiej Olimpiady
M∏odzie˝y, odbywajà si´
mistrzostwa w wielu dyscyplinach. W tym roku reprezentacja siatkarzy Gimnazjum 120 w Weso∏ej uzyska∏a nadzwyczajny wynik.
Dosta∏a si´ do Êcis∏ego fina∏u, w którym zaj´∏a szóste
miejsce. Jest to, jak na razie, najwy˝sza pozycja uzyskana przez szkolnà dru˝yn´
z Weso∏ej w grach zespo∏owych. O skali osiàgni´cia
najlepiej Êwiadczy fakt, ˝e
za naszà dru˝ynà znalaz∏y
si´ reprezentacje ponad stu
warszawskich gimnazjów. Droga do fina∏u, w którym
wystàpi∏o szeÊç zespo∏ów, nie by∏a ∏atwa. Pierwszà
rundà by∏ turniej w Dzielnicy, w którym gimnazjum
z centrum Weso∏ej okaza∏o si´ bezkonkurencyjne.
Równie˝ znakomicie im posz∏o w dwóch kolejnych
eliminacjach, dzi´ki czemu awansowali do grona oÊmiu najlepszych zespo∏ów. Rozgrywki w tej fazie
wy∏oni∏y szeÊciu finalistów grajàcych o medale.
Poziom fina∏ów by∏ niezwykle wysoki. W dru˝ynach
rywali wyst´powali zawodnicy trenujàcy w znanych

klubach siatkarskich, walczà- po godzinach lekcyjnych. Miejmy nadziej´, ˝e inne
cych w mistrzostwach Polski dru˝yny z Weso∏ej pójdà w ich Êlady, choç z pewnow danej kategorii wiekowej. Po- Êcià b´dzie to niezwykle trudne zadanie.
nadto nasi reprezentanci byli
Adam K∏os
w fina∏ach jedynym gimnazjum
bez profilu sportowego. Pomimo tego, mecze z udzia∏em gimnazjalistów z Weso∏ej by∏y bardzo zaci´te.
Ostatecznie skoƒczy∏o si´ na nik∏ych pora˝kach
i szóstym miejscu
w klasyfikacji generalnej, co i tak
jest wspania∏ym wyczynem. Takie osiàgni´cie nie by∏oby mo˝liwe bez ogromnego zaanga˝owania osób prowadzàcych zespó∏. Funkcj´ opiekuna sprawowa∏ nauczyciel wychowania fizycznego
Jan PuÊcian, a rol´ trenera pe∏ni∏ jego
by∏y uczeƒ, niebawem instruktor siatkówki, Artur Âwiadek. Ch∏opcy ci´˝ko
Górny rzàd od lewej: Mateusz Soja (kibic), Piotr Dyka, Artur Âwiadek (trener),
pracowali na ten sukces. Przez d∏ugi Konrad Dyka, Micha∏ Kowalczyk, Pawe∏ Staszewski. Dolny rzàd od lewej: Kuba
czas trenowali trzy razy w tygodniu Choiƒski, ¸ukasz Lange, Micha∏ Kucharczyk, Adrian Kryczka, Pawe∏ Radosz

Znakomite wyniki szermierzy klubu Victor
w Mistrzostwach Polski
W dniach 30 IV – 5 V w Opolu odby∏a si´ najwa˝niejsza w sezonie impreza dla kategorii do lat 15 Mistrzostwa Polski Juniorów M∏odszych w ramach
Ogólnopolskiej Olimpiady M∏odzie˝y. Prawo startu
w tych zawodach mia∏o dwanaÊcie najlepszych zespo∏ów w kraju i czterdziestu oÊmiu zawodników,
wy∏onionych we wczeÊniejszych trzech turniejach
eliminacyjnych. Z przyjemnoÊcià informujemy, ˝e
klub szermierzy z Weso∏ej osiàgnà∏ na niej fantastyczny rezultat. Dru˝yna szablistów w sk∏adzie:
Adam S´czek, Miko∏aj Grzegorek, Micha∏ Tomasiak,

Maciej Lusawa zdoby∏a srebrny medal ulegajàc jedynie w pojedynku fina∏owym zawodnikom AZS
AWF Warszawa 40: 45. Przyzwoite rezultaty osiàgn´li nasi zawodnicy równie˝ w turnieju indywidualnym.
Najlepszy z nich, Adam S´czek, przegra∏ dopiero
walk´ çwierçfina∏owà, zajmujàc miejsce w pierwszej
ósemce. Warto odnotowaç, ˝e pierwszy raz do tych
zawodów zakwalifikowa∏y si´ dziewczyny z naszego
klubu: Ola Gajewska, Joasia Nowicka, Ania Byczkowska, Olga Rogulska i zdoby∏y dru˝ynowo ósme
miejsce. Dzi´ki temu, istniejàcy zaledwie kilka lat,
klub Victor zdobywajàc 19 punktów zosta∏ sklasyfikowany na bardzo dobrym
piàtym miejscu w punktacji klubowej
w szabli. Jest to pozycja bezpoÊrednio
za najwi´kszymi klubami szkolàcymi
szablistów w Polsce. Ale to nie jedyne
znaczàce osiàgni´cie klubu w ostatnim
czasie. W lutym odby∏y si´ Mistrzostwa
Polski w Szabli kadetów do lat 17.
WÊród oÊmiu najlepszych szermierzy
w tej kategorii w Polsce znalaz∏o si´
dwóch reprezentantów Victora: Aleksander S´czek i Adam S´czek. Wynik
ten by∏ absolutnà sensacjà. Wystarczy
stwierdziç, ˝e dwóch zawodników
w pierwszej ósemce mia∏y jeszcze tylko dwa kluby: AZS Warszawa i KKSz
Konin, które sà pot´gami w szkoleniu

szermierzy. Jakby tego by∏o ma∏o to w kategorii m∏odzika – do lat 13 (dla której nie ma osobnych zawodów mistrzowskich), zwyci´stwo w klasyfikacji generalnej w tym sezonie zapewni∏ ju˝ sobie Miko∏aj
Grzegorek. ¸awo zauwa˝yç jak du˝y potencja∏ tkwi
w naszych zawodnikach. Miko∏aj Grzegorek, który
wyst´puje w kategorii do lat 13, znakomicie poradzi∏
sobie w zawodach dru˝ynowych do lat 15. Podobnie
Adam S´czek (kategoria junior m∏odszy – do lat 15)
ju˝ teraz potrafi∏ awansowaç do najlepszej ósemki
zawodników w kategorii do lat 17. Niepostrze˝enie,
klub prowadzony w naprawd´ skromnych warunkach
przez znakomitego trenera Krzysztofa Grzegorka, staje si´ jednym z lepszych w szkoleniu m∏odych szablistów w Polsce. Jednak dalszy rozwój klubu stoi
pod znakiem zapytania. Budowa nowej hali w Starej
Mi∏oÊnie, gdzie swoje miejsce mieli znaleêç szermierze wcià˝ si´ przesuwa. Ponadto zawodnicy, którzy w swoich kategoriach zdobywajà czo∏owe lokaty
w Polsce powoli b´dà wchodzili w wiek seniorski.
By∏oby wspaniale, gdyby wtedy równie˝ startowali
w barwach klubu z Weso∏ej. Wymagaç to b´dzie jednak wi´kszych Êrodków i lepszych warunków treningowych. Miejmy nadziej´, ˝e osoby odpowiedzialne
za sport w mieÊcie dostrzegà sukcesy naszych szablistów i nie dopuszczà do tego, aby wychowankowie Victora byli zmuszeni reprezentowaç inny klub
w swojej dalszej karierze sportowej.
Adam K∏os
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KS Weso∏a

Liga okr´gowa 2006/2007, grupa: Warszawa II

Walka o utrzymanie wkracza
w decydujàcà faz´

Poz. Nazwa

Po rundzie jesiennej wydawa∏o si´, ˝e pi∏karze KS Weso∏a grajàcy w lidze okr´gowej nie b´dà mieli wi´kszych
szans na utrzymanie. Zdobytych zosta∏o zaledwie kilka
punktów, a dru˝yna gra∏a poni˝ej oczekiwaƒ. Aby sezon
nie by∏ ca∏kowicie stracony nale˝a∏o przeprowadziç zmiany. Pierwszym krokiem by∏a proÊba skierowana do Jacka
Ciborskiego o obj´cie ponownie, po pó∏rocznej przerwie,
funkcji trenera. Trener odpowiedzia∏ pozytywnie, jednak
pod warunkiem, ˝e zespó∏ otrzyma pewnà pul´ pieni´dzy, która zapewni przynajmniej minimalne diety dla pi∏karzy. Zarzàd Dzielnicy bardzo zaanga˝owa∏ si´ w pomoc
dru˝ynie. Uda∏o si´ równie˝ uzyskaç wsparcie firm prywatnych jak Piekarnia Putka, Wena, Groszek i Elwat.
Stworzono zasady wyp∏at diet, które zosta∏y zaaprobowane przez dru˝yn´. Dzi´ki temu, trenerowi Ciborskiemu,
∏atwiej by∏o sprowadziç nowych pi∏karzy do Weso∏ej.
Do klubu przyszli min: napastnicy Karol Kowalik (by∏y
gracz KS Weso∏a, ostatnio wyst´pujàcy z Dolcanem
w IV lidze), Janek Endzelm (grajàcy w MLS w barwach
Victorii Sulejowek), bramkarz – Bartek Domaƒski, stoper
Robert Nowak, Adam Jakubowicz oraz Marcin Jakubowski. Wszystko to spowodowa∏o, ˝e dru˝yna zacz´∏a si´
odradzaç. Nawet gdy leje deszcz na treningi przychodzi
po 18 zawodników. Poczàtek rundy wiosennej to jeszcze
kilka pora˝ek, spowodowanych bardziej rewolucjà
w sk∏adzie, ni˝ brakiem przygotowania. Wreszcie nadesz∏y dobre wyniki. Zwyci´stwa z PUG Bielany, Soko∏em
Serock czy Targówkiem sprawi∏y, ˝e zespó∏ ma realne
szanse na skuteczny finisz i unikni´cie degradacji. Nie
jest jeszcze pewne, czy z ligi spadnà dwa czy trzy zespo∏y. Ale teraz najwa˝niejsze jest wygrywanie kolejnych
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meczów, a nie rozwa˝anie mo˝liwych wariantów.
Do koƒca rozgrywek zosta∏o szeÊç spotkaƒ. Nasi rywale
to, oprócz Marcovii Marki, zespo∏y z dolnej po∏ówki tabeli. Jest wi´c du˝a szansa na kolejne punkty. Zespó∏ jest
silny i bardzo zmotywowany, aby walczyç o utrzymanie
do koƒca. Warto wi´c przyjÊç i kibicowaç dru˝ynie w meczach, z których ka˝dy mo˝e byç na wag´ utrzymania.
PS. W ostatnich dniach operacj´ kolana przeszed∏
jeden z kluczowych zawodników – obroƒca – Mariusz Blautenberg. ˚yczymy szybkiej rehabilitacji
i jeszcze wielu wyst´pów w barwach KS Weso∏a.
Ostatnie wyniki:
7 kwiecieƒ 2007
KS Weso∏a 1:1 Âwit II Nowy Dwór Mazowiecki
15 kwiecieƒ 2007 PUG
Bielany 1:3 KS Weso∏a
21 kwiecieƒ 2007
KS Weso∏a 2:3 NTP Wyszków
28 kwiecieƒ 2007
Sokó∏ Serock 2:4 KS Weso∏a
1 maj 2007 Mazur Radz.
6:2 KS Weso∏a
6 maj 2007 KS Weso∏a
4:3 GKP Targówek
Najbli˝sze mecze:
12/13 maj 2007 Legionovia II – KS Weso∏a
16 maj 2007 1630
KS Weso∏a – Wkra Pomiechówek
19/20 maj 2007
Marcovia Marki – KS Weso∏a
26 maj 2007 1500
KS Weso∏a – Marymont W-wa
2/3 czerwiec 2007
Bóbr T∏uszcz – KS Weso∏a
9 czerwiec 2007 1700
KS Weso∏a – KS Falenica
Nieoficjalna strona internetowa klubu: http://kswesola.waw.pl/ prowadzona przez
Krzysztofa Grabczaka.
Adam K∏os
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Mazur Radzymin
Marcovia 2000 Marki
GKP Targówek
NTP Wyszków
Wicher Koby∏ka
Bia∏o∏´ka Warszawa
Dolcan II Zàbki
Marymont Warszawa
Sokó∏ Serock
Bóbr T∏uszcz
KS Falenica (Warszawa)
Legionovia II Legionowo
Âwit II Nowy Dwór Maz.
PUG Bielany (Warszawa)
Wkra Pomiechówek
KS Weso∏a (Warszawa)

Mecze Punkty

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

59
57
41
41
40
39
37
35
33
31
27
27
24
20
18
15

Bramki

55-18
44-13
56-42
59-35
45-30
62-33
53-57
50-31
53-50
32-45
31-45
37-46
35-61
31-67
31-56
36-81

!

Dostawa
Zabawki i akcesoria dla dzieci
gratis
tel. 503-156-126
Nasz sklep internetowy: www.happybaby.pl
Sklep sezonowy: 05-075 Warszawa-Weso∏a, ul. Pstrowskiego 1
W naszej ofercie zabawki ogrodowe, rozwojowe, edukacyjne i wiele innych.
Zapraszamy 7 dni w tygodniu! od 900 do zmroku.
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Mini poradnik genealoga-amatora – cz´Êç 1I

Od czego zaczàç poszukiwania?
Na to pytanie jest prosta odpowiedê – od siebie.
Prac´ zaczynamy od zapisania najwa˝niejszych danych o sobie, takich jak: data i miejsce urodzenia,
imiona i nazwiska rodziców oraz informacje dotyczàce
chrztu – data i miejsce (parafia), a tak˝e imiona i nazwiska chrzestnych. Nast´pnie zbieramy dokumenty:
Êwiadectwa szkolne, legitymacje, metryki, dyplomy
itp. Zapisujemy równie˝ kolejne miejsca zamieszkania
i miejsca zatrudnienia oraz wa˝ne wydarzenia.
Osoby zam´˝ne lub ˝onate dopisujà dat´ i miejsce
Êlubu oraz imi´ i nazwisko wspó∏ma∏˝onka, a tak˝e
zbierajà takie same dane – jak o sobie – na temat
wspó∏ma∏˝onka. Potem przychodzi kolej na dzieci
i wnuki. Zapisujemy ich imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, wszystko to w miar´ mo˝liwoÊci uzupe∏niajàc dokumentami, np. aktami urodzenia, Êlubu.
Wybieramy równie˝ fotografie, najlepiej charakteryzujàce nas i naszych bliskich na danym etapie ˝ycia. OczywiÊcie wszystkie zdj´cia podpisujemy (data, miejsce, okolicznoÊci, osoby sfotografowane).
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Po zebraniu informacji o sobie, wspó∏ma∏˝onku i dzieciach przychodzi czas na rodziców i rodzeƒstwo. Dane zbieramy podobnie jak wczeÊniej. Tu mo˝emy napotkaç na trudnoÊci, szczególnie gdy jedno lub oboje z rodziców nie ˝yjà.
Wtedy zapisujemy wszystko, co pami´tamy,
∏àcznie z opisem fizycznym. Im wczeÊniej to zrobimy tym b´dzie ∏atwiej. JeÊli rodzice odeszli
spisujemy daty ich zgonów, pogrzebów, zbieramy akty zgonu. Dokumentujemy miejsca ich
spoczynku.
JeÊli rodzice ˝yjà nale˝y z nimi porozmawiaç lub
poprosiç o spisanie wspomnieƒ.
Tak samo post´pujemy w przypadku dziadków
i rodzeƒstwa rodziców.
Porzàdkowanie zebranych informacji
Kolejnym etapem jest porzàdkowanie zebranych
danych i dokumentów. Ka˝dy genealog-amator wypracowuje sobie w∏asny system katalogowania da-
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nych i uwa˝a go za najlepszy. Mo˝na stosowaç tzw.
karty rodziny, na których wpisuje si´ dla ka˝dej osoby z monogamicznej rodziny nast´pujàce dane:
• data i miejsce urodzenia,
• data i miejsce chrztu,
• data i miejsce Êmierci,
• data i miejsce pogrzebu,
• data i miejsce zawarcia ma∏˝eƒstwa,
• imi´ i nazwisko ojca,
• imi´ i nazwisko panieƒskie matki.
Jedna rodzina monogamiczna to mà˝, ˝ona i dzieci. Ka˝de dziecko, które zak∏ada w∏asnà rodzin´ otrzymuje nast´pnà kart´ rodziny. Informacj´
o tym fakcie umieszcza si´ na karcie rodziny rodziców. Nowe karty rodziny wype∏nia si´ równie˝
w przypadku ponownego ma∏˝eƒstwa po rozwodzie
lub Êmieci wspó∏ma∏˝onka. Wtedy na pierwszej karcie robi si´ odpowiednià adnotacj´.
Do katalogowania danych mo˝na stosowaç specjalne programy komputerowe, które po wpisaniu
danych odpowiednio je segregujà i porzàdkujà. Stosowanie programów znacznie u∏atwia prac´ w bardzo licznych rodzin.
Joanna Januszewska-MiÊków
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Og∏aszamy konkurs na najciekawsze historie rodzinne. Na prace w formie elektronicznej (CD) i tradycyjnej czekamy do 30 wrzeÊnia 2007 roku. Maksymalna wielkoÊç prac to 10 stron maszynopisu.
Prace prosz´ przesy∏aç na adres siedziby Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara
Mi∏osna: ul. Trakt Brzeski 28; 05-077 Warszawa-Weso∏a z dopiskiem „Konkurs
– wspomnienia rodzinne”
Do wygrania cenne nagrody: I miejsce – zestaw pióro wieczne i kulkowe marki Ungaro; II miejsce – pióro kulkowe marki Ungaro.
Sponsor: Lava Group – dystrybutor marki Ungaro
w Polsce
oko∏a siebie i nie wstydz´ si´ schylaç, by sprzàtaç
Êmieci w swoim otoczeniu. Niestety, postawa taka
nie jest powszechna i wielu z naszych sàsiadów
dba tylko o swojà posesj´, nie baczàc na to co jest
tu˝ za nià. Przecie˝ my tu mieszkamy!!
Pi´kny las staje si´ Êmietniskiem. Jadàc rowerem
wspania∏ymi Êcie˝kami z˝ymam si´ na tych brudasów,
bezmyÊlnych czy wr´cz wandali, którzy tak dewastujà nasz
najwi´kszy skarb.
Pami´tam te˝ kilka po˝arów naszego lasu, szcz´Êliwie
ugaszonych przez stra˝aków. Wiem jak szybko ˝ywio∏ mo˝e wymknàç si´ spod kontroli. Osobom, które palà ogniska
w miejscach niedozwolonych zwracam uwag´, nie zwa˝ajàc na nieprzyjemne komentarze.
W odró˝nieniu od Autora, nie wiem, dlaczego sta∏em si´
adresatem tego silàcego si´ na wyszukanà ironi´ listu, pe∏nego pohukiwaƒ i pogró˝ek, ale spróbuj´ wyjaÊniç tà zagadk´.
Popieram jednak Autora i doprowadzam do wydrukowania listu w WiadomoÊciach Sàsiedzkich w nadziei, ˝e
czytelnicy wesprà zbiorowe myÊlenie o naszym miejscu
na Ziemi i dzia∏ania na jego rzecz poprzez zwracanie uwagi
na nasze otoczenie i dba∏oÊç o nie jak o swój dom i traktowanie lasu jako wspólnego dobra.
Z przykroÊcià stwierdzam, ˝e sam list, jego forma, sposób rozumowania i ferowanie wyroków, ton szanta˝u jest
odzwierciedleniem poziomu debaty jakà na co dzieƒ mo˝emy obserwowaç w ˝yciu publicznym. Szkoda, bo chcia∏bym pozostaç w przeÊwiadczeniu, ˝e nie tylko otoczenie
mojego domu jest pi´kne, ale ˝e ludzie wÊród których ˝yj´
sà naprawd´ wyjàtkowi.

Listy do redakcji
Szanowna Redakcjo,
4 maja br. otrzyma∏em niezwyk∏y list. W∏aÊciwie anonim, choç podpisany: „Mieszkaƒcy Starej Mi∏osny”. Wi´c
po trosze napisa∏em go sam do siebie. Osobie piszàcej ten
list nie starczy∏o odwagi by podpisaç si´ z imienia i nazwiska. Wielka to szkoda, bo znalaz∏a by we mnie sprzymierzeƒca w sprawie przez siebie opisanej, a w takich sprawach warto wyjÊç spoza zas∏ony anonimowoÊci.
Nie majàc mo˝liwoÊci wymiany myÊli i poglàdów z moim Szanownym Interlokutorem oraz uznajàc wag´ poruszanego problemu zwróci∏em si´ do WiadomoÊci Sàsiedzkich z proÊbà o udost´pnienie ∏amów pisma na wydrukowanie listu in extenso i zamieszczenie kilku zdaƒ poparcia
dla jego Nieznanego Autora.
Mieszkam tu od 15 lat, z radoÊcià i dumà obserwuj´
zmiany jakie zachodzà w Starej Mi∏oÊnie. Nadal jednak jest
wiele problemów i bolàczek, do których mi´dzy innymi zaliczam bezmyÊlne Êmiecenie na osiedlu i w przyleg∏ym lesie. To prawda, ˝e mamy tylko nieliczne kosze na ulicach,
˝e nie ma pojemników na pozostawiane przez naszych
czworono˝nych pupilów nieczystoÊci, których beztrosko
nie zauwa˝amy liczàc na si∏y natury i ∏ut szcz´Êcia, ˝e to nie
my w nie wdepniemy. Nie zwalnia to jednak nas i naszych
dzieci z utrzymania czystoÊci w naszym otoczeniu. Nie b´dzie problemu sprzàtania, jeÊli sami nie naÊmiecimy i nie
pozwolimy innym na to. Tak jak wiele innych osób (zapewne tak˝e Autor listu), mam naturalnà potrzeb´ czystoÊci do-

Nieznanemu Autorowi ˝ycz´ wi´cej roztropnoÊci i odwagi cywilnej, a przede wszystkim wytrwa∏oÊci w autentycznym, jak mam nadziej´, dbaniu o nasz wspólny dom.
Choç nie mia∏em przyjemnoÊci delektowania si´ winem
marki Sophia i spo˝ywania pysznych zapewne krewetek
przy ognisku w lesie wybior´ jakàÊ zaÊmieconà polank´
i posprzàtam jà. Licz´ na wspó∏udzia∏ Autora, którego ch´tnie poznam.
Z powa˝aniem,
W∏odzimierz Zych, lekarz.
Stara Mi∏osna, 15.04.2007
Pan W∏odzimierz Zych
Gratulujemy wspania∏ej zabawy przy ognisku w Mazowieckim Parku Krajobrazowym. Sophia z wy˝szej pó∏ki
zrobi∏a swoje, piwo te˝, krewetki i czekolada napewno
smakowa∏y. Rozumiemy, i˝ to pozytywne (a mo˝e negatywne?) wieÊci z centrum Egzaminów Medycznych
w ¸odzi przyczyni∏y si´ do zorganizowania tego romantycznego ogniska.
Tylko g∏ówka nie ta – szataƒski pomys∏ ogniska z pijackà bibà w Êrodku lasu i totalny bajzel zastaliÊmy na wzgórzu w lesie z pot∏uczonym szk∏em w∏àcznie nie przystoi lekarzowi... Ma Pan szcz´Êcie, ˝e nie spali∏ pó∏ Parku Krajobrazowego i osiedla Stara Mi∏osna.
Solennie Panu obiecujemy, ˝e jeÊli w najbli˝szym czasie
nie posprzàta Pan polanki, na której Pan urz´dowa∏, o Paƒskim zachowaniu dowiedzà si´ Szefowie Pana Kliniki Gastroenterologii, CEM, gazeta w Starej Mi∏osnej i wiele innych instytucji.
Liczymy na Pana rozsàdek i skruch´.
Mieszkaƒcy Starej Mi∏osny
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Witaj majowa jutrzenko
Pod kierunkiem wychowawczyni,
uczniowie kl. IVd ze Szko∏y Podstawo-

wej nr 173 przygotowali niecodziennà lekcj´ historii – uroczystoÊç upami´tniajàcà
rocznic´
uchwalenia
Konstytucji
3 Maja.
26 kwietnia
s∏owami piosenek i wierszy m∏odzi artyÊci opowiedzieli o burzliwych
dziejach Polski – czasach rozbiorów, Sej-

Przyjaciele Pana Karpia
– wiersze dla dzieci
„P∏yƒ zatem wzrokiem po stronach tej
ksià˝eczki i zanurz g∏´boko swojà wyobraêni´ pod powierzchnià bajkowego
stawu, gdzie pod troskliwà opiekà rybaka mieszkajà przyjaciele Pana Karpia...”
Tym krótkim, ale jak˝e poetyckim
wst´pem – jak przysta∏o na zbiór wierszy – zapraszajà do odwiedzenia podwodnej krainy Zbigniew Szczepaƒski
i Bogus∏aw Zdanowski. Ksià˝k´ wydano staraniem Instytutu Rybactwa Âródlàdowego w Olsztynie i Towarzystwa
Promocji Rybactwa i Produktów Rybnych przy wspó∏udziale Êrodków z Unii
Europejskiej
Obrazki znad stawu Jana Motyli bawià i uczà – gdzie cudowne lustro wody,
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mi∏oÊç poczuç do przyrody. Potwierdzajà jak pi´knà i wa˝nà cz´Êcià naszej
przyrody sà stawy i ˝yjàce tam zwierz´ta.
Takie jest zapewne przes∏anie inicjatorów tego nowatorskiego wydarzenia
na ksi´garskim rynku, nowatorskiej
formy promocji rybactwa stawowego.
Autor tej wspania∏ej ksià˝eczki by∏ niedawno goÊciem Niepublicznego Przedszkola „ROBUÂ”. Tradycja przedszkola
sà spotkania z autorami ksià˝ek dla dzieci. Tym razem dzieci za sprawà wierszyków przenios∏y si´ nad staw, gdzie pozna∏y jego mieszkaƒców i ich przygody.
Ksià˝eczka jest êród∏em ciekawych dla
dzieci informacji o mieszkaƒcach stawów, a za sprawa pi´knych, dowcipnych

mie Czteroletnim, Targowicy, wieloletniej niewoli naszej Ojczyzny.
Anna Szewc
wierszy oraz ilustracji skarbnicà wiedzy
o zwierz´tach tam zamieszka∏ych.
Przedszkolaki z ochotà recytowa∏y
wiersze wraz z autorem i zaÊpiewa∏y
piosenk´ z pierwszej strony tej niezwyk∏ej pozycji literackiej. Pan Jan Motyla
(pseudonim autora) rozmawia∏ z dzieçmi tak˝e o roli ryb jakà spe∏niajà w ˝yciu cz∏owieka. Wszyscy byli zgodni co
do tego ˝e ryby sà smaczne i bardzo
zdrowe, a w szczególnoÊci PAN KARP.
Bogus∏awa WiÊniewska
Jan Motyla
PAN KARP
Usiad∏ wiosnà rak na brzegu
I pozdrowi∏ swych kolegów,
Ci siedzieli ju˝ na grobli.
Wi´c orzekli mu: „Dzieƒ dobry!”
Obok raków siedzi kaczka
I ∏ab´dzi ca∏a paczka,
Wodna kurka oraz bobry
Wszyscy mówià mu: „Dzieƒ dobry!”
DziÊ do stawu trafia skarb,
P∏ywa∏ b´dzie tam Pan Karp.
To dla niego dziÊ od rana
Rybak leje wod´ z dzbana.
Dzi´ki niemu wszyscy wko∏o
b´dà mieli tak weso∏o.
b´dzie mi∏o, ˝e ho, ho
-woda ju˝ przykrywa dno.
Wreszcie b´dzie gdzie nurkowaç
I weso∏o baraszkowaç.
Razem z karpiem, tak dla draki,
W chowanego chcà graç raki.
Jest szcz´Êliwa równie˝ kaczka
I ∏ab´dzi ca∏a paczka,
Wodna kurka oraz bobry
Co mówi∏y mu: „Dzieƒ dobry!”
Wczesnà wiosnà tak czeka∏y,
A˝ sie staw nape∏ni∏ ca∏y,
Teraz z karpiem chcà zamieszkaç,
Bo to fajny jest kole˝ka.
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05-077 Warszawa Weso∏a os. Stara Mi∏osna
ul. Dolomitowa 2 (róg Diamentowej)
tel./fax 022-773-36-10, 022-773-02-70, 0501-773-670
www.jablonski.com.pl, biuro@j-n.pl
licencja zawodowa nr 232

Poszukujemy dla naszych
klientów mieszkaƒ, domów,
dzia∏ek z terenu Wawra,
Weso∏ej, Sulejówka i okolic.
Zg∏oszenia NieruchomoÊci przyjmujemy pod
numerem telefonu 022-773-02-70
adresem e-mail: biuro@jablonski.com.pl
Zapraszamy do skorzystania z naszego poÊrednictwa

MIESZKANIA – CZ¢Âå OFERTY

DZIA¸KI – CZ¢Âå OFERTY

Nr
oferty
658
644
643
632
515

Nr
Pow.
oferty
992
1000
990
1920
989 10000
987
2800
982
3950

Pow. Pi´tro Licz.
m2
pokoi
73 0/2 3
85 2/2 3
53 3/3 2
80 2/2 4
71 3/3 3

Rejon
Stara
Stara
Stara
Stara
Stara

Cena w PLN
Mi∏osna
Mi∏osna
Mi∏osna
Mi∏osna
Mi∏osna

560.000
600.000
450.000
440.000
420.000

Rejon
Góraszka
Stara Mi∏osna
Góraszka
Góraszka
Stara Mi∏osna

Cena
w PLN
370.000
1056.000
1500.000
345.000
1550.000

Rodzaj
dzia∏ki
budowlana
leÊna
rolna
rolna
rolna

DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Nr
oferty
461
465
466
476
470
473
474
476
477

Pow.
domu
300
260
260
272
185
240
162
180
340

Pow.
dzia∏ki m2
495
154
750
1043
150
312
700
170
460

Rejon
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Wawer
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Majdan
Stara Mi∏osna
Weso∏a

Cena
w PLN
875.000
750.000
1200.000
1600.000
880.000
600.000
650.000
750.000
700.000

Rodzaj
domu
wolnostojàcy
segment
bliêniak
wolnostojàcy
segment
bliêniak
bliêniak
segment
bliêniak

Rok
2004
2000
–
2006
1996
2005
2007
1995
1988

Stan wykoƒczenia
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
bez pod∏ug i bia∏. mont.
wykoƒczony
wykoƒczony
bez pod∏ug i bia∏. mont.
wykoƒczony
wykoƒczony
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Serwis samochodowy MOTOLAB
05-077 Warszawa-Weso∏a, Trakt Brzeski 1
tel. 022 773 22 50, 022 773 22 49
pn.-pt. 800–1700, sob. 900–1400
Mechanika pojazdowa
Diagnostyka podwozi - komputerowa
geometria kó∏
- test amortyzatorów
Elektromechanika
Elektronika
- uk∏ady wtryskowe
i zap∏onowe
systemy ABS/ASR,
komfortu i Air-bag
Sprzeda˝ cz´Êci zamiennych marki BOSCH
Sprzeda˝ i wymiana opon
Obs∏uga i naprawa klimatyzacji
Instalacje gazowe
- serwis, monta˝
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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
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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

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
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

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

LEKARZ
INTERNISTA
l e k . m e d . To m a s z D r o ƒ
specjalista chorób wewn´trznych II stopnia

Wizyty domowe
Leczenie doros∏ych i m∏odzie˝y
Profilaktyka – szczepienia
Doradztwo medyczne
Wydawanie zaÊwiadczeƒ i opinii medycznych
Edukacja medyczna – wyk∏ady i szkolenia

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

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
PROMOCJA 90 gr za minut´
2. ¸ó˝ko SOLTRON 600 z klimatyzacjà i nag∏oÊnieniem,
posiadajàce dwukolorowe, które oprócz lepszego opalania
nóg dodatkowo stymulujà przemian´ materii, poprawiajà
ukrwienie i pobudzajà profiilaktyk´ antycelulitowà.
3. TUBA (∏ó˝ko stojàce) posiadajàce 180 watowe lampy
z efektem bràzujàcym.
— W sprzeda˝y kosmetyki przed i po opalaniu
— Kàcik dla dzieci
— Karnety, karty sta∏ego klienta, promocje

promocja
ZBIERAJ PUNKTY – ODBIERAJ
NAGRODY
1 min. = 1 pkt.
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)
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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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MAMBO PROPONUJE:

SPINNING – AEROBIK
NA ROWERACH
Pod has∏em „LATO ZA PASEM”
Program Spinning stworzony zosta∏ w 1987 roku przez trenera i sportowca
Johnny'ego G i jest oryginalnym programem kolarstwa halowego, ∏àczàcym zaj´cia w grupie, silnà motywacj´, profesjonalnà kadr´ instruktorskà i muzyk´.
Spinning skierowany jest do ludzi w ka˝dym wieku i na ka˝dym poziomie kondycji... nawet dla najwi´kszych leni! Dla kobiet i m´˝czyzn!
Spinning to grupowa jazda na rowerze w rytm muzyki i wyst´puje pod ró˝nymi nazwami – Indoor Cycling, Schwinn Cycling, Keiser Cycle. Zaletami cyclingu
halowego jest fakt, ˝e wzrasta si∏a i wytrzyma∏oÊç mi´Êni, w tym najwa˝niejszego, czyli serca. Po drugie, mocniejsze robià si´ koÊci. Po trzecie, klatka piersiowa zwi´ksza obj´toÊç, co polepsza wentylacj´ i ukrwienie p∏uc. Po czwarte i chyba dla nas najwa˝niejsze (szczególnie, ˝e zbli˝a si´ lato), podczas jednej godziny sesji treningowej spalasz ok. 900kcal. Dzi´ki temu nast´puje spadek masy
cia∏a, szczególnie w okolicy bioder i nóg. Poza tym w treningu rowerowym nie ma
impaktów, a wi´c stawy çwiczàcego sà bezpieczne.
Typowa lekcja SPINNINGU rozpoczyna si´ rozgrzewkà koƒczy wyciszeniem
i stretchingiem, natomiast cz´Êç g∏ówna zale˝y od celu treningu. Niektóre lekcje
opierajà si´ na wizualizacji, kiedy instruktor kreuje tras´, opowiada jak zmienia si´
teren. Zwykle lekcja trwa 45-60 minut.
CZAS NAJWY˚SZY PRZESTAå SIEDZIEå W FOTELU, JEÂå CHIPSY I OGLÑDAå OG¸UPIAJÑCÑ TELEWIZJ¢! NADCHODZI LATO, WI¢C ZADBAJ O SWOJÑ SYLWETK¢ I KONDYCJ¢...
Zapisy i informacje MAMBO CLUB FITNESS ul. Jana Paw∏a II 13
tel. 22 773 17 53, www.mambo-fitness.pl
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CH¢TNYCH
Treningi w ka˝dy poniedzia∏ek godz. 20.30 oraz Êrod´ i piàtek godz. 18.00
ILOÂå MIEJSC OGRANICZONA

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”

MYJNIA

SAMOCHODOWA
• pranie tapicerki
• polerowanie lakieru

US¸UGI WULKANIZACYJNE
SPRZEDA˚ OPON - NOWE I U˚YWANE
MONTA˚ I WYWA˚ANIE SPECJALNOÂå
OPON TYPU RUNONSLAT + NISKIE PROFILE
MECHANIKA POJAZDOWA
Marek Karczewski
ul. Trakt Brzeski 70
05-077 Warszawa
tel. 0 692 969 484

Czynne: pon. - sob. 8.00 – 20.00

• 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. Bartycka 175 lokal 5K
tel. 022 499 53 54
ul. P∏owiecka 25 (róg Âwieckiej)
tel./fax 022 815 35 98

www.sosnowemeble.pl e-mail:meble.sosnowe@op.pl
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TA X I - W E S O ¸ A
tel. 022

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

CZYNNE:
codziennie
w niedziele

6.00 - 21.30
8.30 - 17.00

D E L I K AT E S Y

BIURO RACHUNKOWE

AKTYW

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

tel./fax 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 022-773-84-69
www.nodbiz.com.pl
e-mail:info@nodbiz.com.pl
tel. 0602 398 468
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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

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
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O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
◗ Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi
w domu tel.: 022-773-28-21, 0-506-032318.
◗ J´z. niemiecki – profesjonalne t∏umaczenia:
zwyk∏e, przysi´g∏e, expresowe tel. 022773-28-70.
◗ Esperal – odtrucia alkoholowe ca∏odobowo, lek. med. chirurg (dyskrecja zapewniona) tel. 0-601-62-22-62.
◗ SKRZYPCE – udzielam lekcji i gram na Êlubach tel. 0-515-34-94-60.
◗ Wró˝enie – lepsze samopoczucie – tel. 0691-257-038.
◗ Tipsy: ˝elowe, french, szklane. Wtapianie
halogenów. Za∏o˝enie 70 z∏, uzupe∏nienie 50 z∏. Dojazd gratis. Tel. 0-504-803574.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego- wszystkie
stopnie nauczania tel. 022-773-28-07.
◗ Szafy, garderoby, okna – 0-601-22-30-20.
◗ Ch´tnie naprawi´ monitor, drukark´, CD-ROM, DVD-ROM lub stacjonarne DVD,
tak˝e inne tel. 022-773-96-35.
◗ Rosyjski – nauczycielka z certyfikatem Uniwersytetu w Petersburgu. St. Mi∏osna
tel. 022-773-22-54.
◗ Angielski z Anglikiem (dyplomowany nauczyciel z Londynu) tel. 022-773-38-99.
◗ PRANIE DYWANÓW, wyk∏adzin i tapicerki
meblowej oraz samochodowej maszynà
i Êrodkami firmy Karcher. Dojazd bezp∏atny.
tel. 0510-126-840.
◗ US¸UGI ELEKTRYCZNE, naprawa sprz´tu
AGD oraz monta˝ i naprawa domofonów.
Stara Mi∏osna tel. 0500-322-255 JAN STACHYRA.
◗ AUTO NA GAZ – tel. 501-92-02-72, 88890-85-68, 022-499-80-59.
◗ RENCISTA poszukuje pracy (stolarstwo
i inne) tel. 022-773-19-85.
◗ Student sprzedaje odtwarzacze MP4. Prezentacja u klienta. Âwietny prezent.
Tel. 022 773-20-78, 0509-043-962.
◗ Dachy. Krycie z materia∏em 022-760-8547.
◗ Posiadam samochód Fiat Ducato Max
i czas wolny. Tel. 0513-144-668.
◗ ZU˚YTE OPONY do utylizacji nieodp∏atnie
przyjm´. Wulkanizacja. St. Mi∏osna ul. Trakt
Brzeski 19 tel. 0501-086-581.
◗ FIRMA poleca tanie, solidne sprzàtanie
na zawo∏anie + „z∏ota ràczka”. Prosz´
o kontakt tel. 0507-097-028.
◗ Kierownik budowy – Nadzory tel. 0608612-979.
◗ Do wynaj´cia: pokój z ∏azienkà w suterenie
tel. 022-773-27-24.
◗ J´zyk angielski-korepetycje. Student
SGGW tanio i solidnie pomo˝e w nauce angielskiego, przygotuje do egzaminów
w gimnazjum i liceum. 5 lat doÊwiadczeƒ
i gwarancja efektów nauki. Tel. 506 193
203.
◗ Sprzedam rower dla dziecka w wieku 7-10
lat niedrogo, dobry standard tel. 022 773
27 71.
◗ Wynajm´ pomieszczenie o powierzch-

ni 100m2 na cichà dzia∏alnoÊç gospodarczà
lub magazyn 022 773 22 33.
◗ Zatrudni´ kelnerk´ do kuchni staropolskiej
Zapiecek, os. Stara Mi∏osna, praca w godz.
12-20. Tel. 022 773 84 92.
◗ Zaopiekuj´ si´ starszà Panià tel. 022 773
22 23.
◗ Wynajm´ miejsce parkingowe na Osiedlu
Akacjowa – tel. 0-606249150.
◗ DoÊwiadczony nauczyciel zaopiekuje si´
dzieckiem od 2 lat liczàc na d∏u˝szà wspó∏prac´. Stara Mi∏osna i Weso∏à tel. 022 773
41 75 po 2000.
◗ Sprzedam wózek dzieci´cy Tacobell Colection, gondola+spacerówka. Stan dobry. 0507 264 517, cena 200 z∏ (do uzgodnienia).
◗ Us∏ugi transportowo-kurierskie do firm
i domu tel. 889 744 630.
◗ REMONTY: Suche tynki, Êciany kartonowo-gipsowe, sufity obni˝ane (nietypowe
kszta∏ty), g∏adê gipsowa, malowanie, glazura, terakota, uk∏adanie parkietów i mozaiki,
itp. 604-778-458
◗ Sprzedam zderzaki (przód i ty∏) do Renaulta Megane II, stan idelany tel: 601 382 681
◗ GEODEZYJNE us∏ugi – mapy, tyczenia, inwentaryzacje, tel. 022 773 30 44, kom.
o 508 895 802.
◗ CHEMIA – ka˝dy poziom. Dojazd do ucznia.
Doktorant Akademii Medycznej w Warszawie. 0507 468 271
◗ DoÊwiadczona osoba zaopiekuje si´ dzieckiem. Prosz´ dzwoniç pod numer
Tel. 0510 544 779.
◗ Zakopane – do wynaj´cia apartament
4 osoby w centrum 697727473.
◗ US¸UGI DOMOWE – trzepanie bezpy∏owe
dywanów, tapicerki, wyk∏adzin oraz pranie
(renowacja) maszynà KIRBY. Czas schni´cia 1,5 godziny. tel. 783-28-37; kom. 606752-724.
◗ Drobne naprawy domowe – „Z¸OTA RÑCZKA” TEL. 783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ Prace remontowo-budowlane, pe∏ny zakres
robót przy wykoƒczeniach wn´trz. Telefon 0514568655 lub 0697590085.
◗ SPRZEDAM Parkiety, listwy, drzwi, schody,
parapety, kleje, lakiery. Sulejówek ul. Sobieskiego 11 A. Tel. 22 760-00-65
◗ 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)
◗ Domowa szko∏a gitary zaprasza na lekcje
gry na gitarze akustycznej/elektrycznej oraz
basowej dla poczàtkujàcych i Êredniozaawansowanych. M∏odzi nauczyciele,
otwarci na ró˝ne style muzyczne. Mi∏a,
przyjazna atmosfera, indywidualny tok nauki. Tel: 508 613 097, 668 201 242.
◗ BRAMY GARA˚OWE, OGRODZENIA, NAP¢DY.
SPRZEDA˚, MONTA˚, SERWIS. SZYBKO, TANIO I SOLIDNIE!!! ZAPRASZAM!!! TEL.: 0 692
190 889
◗ Przyjm´ sprzàtanie, osoba solidna, dok∏adna i czysta z referencjami ze Starej Mi∏osny, 1
lub 2 razy w tygodniu tel: 0601-715-540.

◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà w Weso∏ej, 2500m2, media, asfalt, akt. plan
przestrz. zagosp; 500z∏/m2 7735549,
0601878157.
◗ Sprzedam dzia∏k´ zalesionà w Weso∏ej 2250m2, media, asfalt; 650.000z∏
0227735549, 0601878157
◗ Sprzedam dzia∏k´ produkcyjno-us∏-handl-mag. w Weso∏ej 3100m2, idealny punkt,
g∏ówna ulica; 1.350.000z∏ 7735549, 0601
878 157.
◗ Poszukuj´ dzia∏ki w okolicach Starej Mi∏osnej i jej okolicach. Najlepiej 800-1200m2.
Prosz´ o kontakt 502702802.
◗ Pilnie poszukuj´ niani do dwójki dzieciaczków na 1-2 dni w tygodniu. Prosz´ o kontakt 502702802
◗ Sprzedam sukni´ Êlubnà (gorset+spódnica) rozm. 40-42. W Weso∏ej. TANIO!
tel. 516-628-451
◗ 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.
◗ US∏UGI TRANSPORTOWE – samochód IVECO kontener z windà. tel: 605 056 066.
◗ ZATRUDNI¢ SPRZEDAWC¢ do sklepu „Galeria Wina” przy ul. Jana Paw∏aII. Tel. 0662-245-428 lub marcio@compi.net.pl.
◗ SZUKAM STANCJI (pokoju przy rodzinie)
od wrzeÊnia 2007 dla spokojnego, kulturalnego 12 letniego gimnazjalisty z rodziny
lekarskiej. Najlepiej Weso∏a, Stara Mi∏osna
lub
okolice.
Halina
Grzywacz
tel.: 601597925.
◗ Sprzedam mieszkanie w Starej Mi∏osnej 3 pokojowe – 69,50 m2. Tel.: 773 26 45,
696390455.
◗ Szukam pracownika do prac magazynowo
– biurowych na pe∏en etat w Sulejówku,
tel 0602-26-21-93.
◗ Rejsy morskie – 609 840 340.
◗ Mercedes Sprinter. Transport – 601 221
350.
◗ Szukam pracy: 37 lat, wykszta∏cenie wy˝sze. Obszar: marketing b2b i b2c, promocje, eventy. Specjalizacja – marketing bez-

poÊredni: bazy danych, mailing, e-mailing,
telemarketing, badania. Kontakt: 604 333
445.
◗ 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
◗ Angielski – nauczyciel j´zyka angielskiego.
Korepetycje, konwersacje, przygotowanie
do egzaminów. Dojazd. Tel. 0506 661 672
◗ Angielski – nauka, konwersacje, t∏umaczenia; nauczyciel z dyplomem Uniwersytetu
w Londynie tel. 773 12 10, kom. 0513 669
905.
◗ Szukam odpowiedzialnej i doÊwiadczonej
opiekunki dla dwóch chopców: 3,5 roku
i 15 miesi´cy – od polowy lipca. Tel.: 0509578-209
◗ Sprzedam tanio rowery u˝ywane. Damka,
czerwona, North Star. Damka, czerwona,
Jocker Best. Stan: bardzo dobry.
tel. 022 773 33 85 (po 17).
◗ KARMY DLA PSÓW I KOTÓW Arion, Royal
Canin, Eucanuba, Best Choice, Nutra,
Hills oraz inne na zamówienie klienta wysokiej jakoÊci z dostawà do domu SZYBKO
TANIO SOLIDNIE 0502-718-285/022-76023-15
◗ Serwis drukarek komputerowych, regeneracja tonerów do drukarek HP, materia∏y
eksploatacyjne. Stara Mi∏osna, tel. 604403-067, 606-939-443
◗ GLAZURA-uk∏adanie glazury, terakoty i paneli pod∏ogowych osobiÊcie tel. 0-502215-245.
◗ Poszukuj´ do wynaj´cia mieszkanie 2 pokojowe, najch´tniej w Starej Mi∏osnej,
tel. 600 828 389.
◗ Szukam kawalerki lub samodzielnego pokoju, w Weso∏ej lub okolicach, tel. 510 754
411.
◗ Sprzedam sprz´t do çwiczeƒ si∏owych
i muskulacyjnych: KETTLER – medic sport,
nieu˝ywany, tel. 606 248 743.
◗ Poszukuj´ osoby, która zaopiekuje si´
czasem psem u siebie w domu, odp∏atnie.
Tel. 0 503 300 140.

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, Marta PaczeÊniak (reklama, tel. 022 773 15 34, 0500 083 818), 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.
Wydawca: NAJ-COMP. ISSN 1509-0833. Nak∏ad: 9000 egz., Gazeta bezp∏atna! Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych i nie gwarantuje ich publikacji.
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów i korekty j´zykowej. Za informacje zawarte w reklamach Redakcja nie odpowiada.

Reklama:
Marta PaczeÊniak
– tel. 022 773 15 35
0500 083 818
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GADOMSKA NIERUCHOMOÂCI

ORGANIZUJEMY

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

w godzinach 1030 - 2200
w niedziele od 1300

ZAPRASZAMY

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!

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

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

773 05 55
601 26 96 26
605 55 55 08

022

miko@miko.pl

