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Niech wielkanocny czas zaowocuje
w naszych sercach mi∏oÊcià i pokojem.
B∏ogos∏awionych Âwiàt
˝yczà
Redakcja „WiadomoÊci Sàsiedzkich”
oraz
Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna

W tym roku kalendarzowa wiosna przysz∏a tu˝ przed Wielkanocà.
Po jej Êladach pozostawionych na polach, w lasach i ogrodach
zjawi∏a si´ radoÊç i nadzieja zmartwychwstania Pana w t´ Wielkà Noc.
Zawirowa∏y ˝yciem podniebne przestrzenie od Êpiewu ptaków,
szumu wiatru i s∏onecznych promieni rozwieszonych w b∏´kicie.
Ziemia delikatnie otuli∏a roÊliny i pozwoli∏a im piàç si´ do góry.
Zapachnia∏o powietrze aromatami wiosny.
Kolorowa aura otoczy∏a przestrzeƒ i ziemi´ Êwiàtecznym nastrojem
i pozwoli∏a wczuç si´ w magi´ tych metafizycznych zjawisk,
gdzie przemijanie w czasie ma znamiona wiecznoÊci.
W Wielkanoc ponad dwa tysiàce lat temu ludnoÊç tej Ziemi
doÊwiadczy∏a cudu przezwyci´˝enia Êmierci poprzez
zmartwychwstanie Chrystusa po ukrzy˝owaniu.
Odtàd po dziÊ dzieƒ obchodzimy uroczyÊcie to Êwi´to.
Dzielimy si´ jajkiem – symbolem ˝ycia i wi´zi mi´dzyludzkiej.
Âwi´conka na wielkanocnym stole jest wyrazem wielowiekowej
tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie.
Niechaj jak co roku zabrzmi „Alleluja” i przyniesie radoÊç
oraz spe∏ni wszystkie ˝yczenia.
Irena ¸ukszo

foto: Izabela Antosiewicz

Po Êladach wiosny
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Groby Paƒskie
O prawdziwym nastroju Wielkiego
Piàtku Êwiadczy∏y i Êwiadczà obecnie
Groby Paƒskie. Prawdopodobnie zwyczaj urzàdzania ozdobionych grobów
w koÊcio∏ach wprowadzi∏ w Polsce zakon bo˝ogrobców, czyli Kanoników
Regularnych Stró˝ów Bo˝ego Grobu
Jerozolimskiego. Zosta∏ on utworzony
w Jerozolimie w 1099 roku, po zwyci´stwie pierwszej wyprawy krzy˝owej.
Zadaniem zakonników by∏a opieka
nad koÊcio∏em Zmartwychwstania Pana Jezusa i znajdujàcym si´ tam Grobem Chrystusa.

W roku 1162 bo˝ogrobców sprowadzi∏ do Polski rycerz Jaksa – w∏aÊciciel
Miechowa, gdzie wystawi∏ im koÊció∏
i klasztor, zaÊ oko∏o roku 1170 otrzymali równie˝ Che∏m. Bo˝ogrobcy,
przybywajàc do Polski i innych krajów
Europy, przywieêli ze sobà liturgi´ nabo˝eƒstw zwiàzanych z Grobem Chrystusa. Od samego poczàtku zacz´li te˝
w swych klasztorach urzàdzaç Bo˝e
Groby na wzór jerozolimskiego. Gromadzi∏y si´ przy nich t∏umy wiernych,
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modlàc si´, s∏uchajàc kazaƒ i zyskujàc odpusty, jakie wczeÊniej by∏y nadawane jerozolimskim pielgrzymom. Wkrótce upowszechni∏ si´ zwyczaj
urzàdzania,
ubierania
i nawiedzenia grobów
Chrystusa równie˝ w innych koÊcio∏ach.
W Wielki Piàtek ka˝dy
pragnà∏ choç na chwil´
nawiedziç Grób Chrystusa. Tradycja krakowska,
znana zresztà ju˝ w Êredniowieczu w ca∏ej Europie, nakazywa∏a odwiedziç a˝ siedem
grobów (na pamiàtk´ siedmiu s∏ów wypowiedzianych
przez Chrystusa na krzy˝u
tu˝ przed Êmiercià).
Na wzór rzymskich ˝o∏nierzy zawsze pe∏niono stra˝
przy pogrzebanym Chrystusie. Cz´sto wart´ pe∏nili ˝acy, przedstawiciele cechów
rzemieÊlniczych, stra˝acy,
a w póêniejszych czasach
nawet harcerze. Zwyczaj
zaciàgania wart przy grobie
pozosta∏ do dnia dzisiejszego w niektórych miejscowoÊciach w ca∏ej Polsce.
W okresie baroku Grób wspaniale
przystrajano. WyÊcie∏ano kobiercami,
kaplic´ ku temu przeznaczonà strojono z wielkim przepychem.
Francuski podró˝nik Laboureur
tak pisze o grobach
wystawianych w koÊcio∏ach warszawskich za W∏adys∏awa IV (1632-1648):
„We wszystkich
prawie grobach le˝a∏ Pan Jezus umar∏y, przy nim Matka
NajÊwi´tsza; widaç
by∏o rozpadajàcà si´
ziemi´ i niebios ró˝ne obroty; wszystko to
nader okazale dla nieprzeliczonej liczby
lamp i Êwiec jarzàcych. Grób w koÊciele
jezuitów by∏ ca∏y z∏o˝ony z pa∏aszów, szyszaków i broni prawdziwej; wsz´dzie muzyka s∏yszeç si´ dawa∏a”.
Sto lat póêniej tak opisuje Groby ks.
J´drzej Kitowicz (Opis obyczajów
za panowania Augusta III, Wro-

c∏aw 1951): „Groby robione by∏y w form´ rozmaità, stosownà do jakiejÊ historii z pisma Âwi´tego Starego lub Nowego
Testamentu wyj´tej. Na przyk∏ad: reprezentowa∏y Abrahama patryjarch´, Syna swego Izaaka na ofiar´ Bogu zabiç
chcàcego, albo Józefa patryjarch´
od braci swoich do studni wpuszczonego, albo Daniela proroka w jamie miedzy lwami zostajàcego, albo Jonasza,
którego wieloryb po∏yka paszcz´kà swojà, i tym podobnie. Z Nowego Testamentu: Gór´ Kalwaryjskà z zawieszonym
na krzy˝u Chrystusem, z ˝o∏nierzami,
którzy Go krzy˝owali i z t∏umem ˝ydostwa, którzy si´ temu krzy˝owaniu przypatrywali; ska∏´, w której grób by∏ wyci´ty i w którym cia∏o Chrystusa by∏o z∏o˝one, z ˝o∏nierzami na stra˝y grobu pozostawionymi, Êpiàcymi, albo te˝ innà jakà
tajemnic´
M´ki
lub
Zmartwychwstania
Chrystusowego.
Po
niektórych
koÊcio∏ach
takowe wyobra˝enia
by∏y ruchome.
(...)
Ozdabiano
te
groby
rzeêbà, malowaniem, arkadami w g∏´bokà perspektyw´ u∏o˝onymi. Âwiat∏em rz´sistym lamp ukrytych
i Êwiec oÊwieconymi, a po bokach
i z frontu kobiercami i szpalerami os∏aniali, przesadzajàc si´ jedni nad drugich
w ozdobnoÊci grobów”.
Z portalu wiara.pl
Foto: Izabela Antosiewicz
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Otrzyjcie Ju˝ ∏zy p∏aczàcy,
˚ale z serca wyzujcie!
Bo zmartwychwsta∏ prawdziwie,
jak przepowiedzia∏ dok∏adnie!
ALLELUJA

Zdrowych, pogodnych Âwiàt Wielkanocnych,
pe∏nych nadziei i mi∏oÊci.
Radosnego, wiosennego nastroju oraz
serdecznych spotkaƒ w gronie rodziny i przyjació∏
˝yczà
Burmistrz
Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy

Przewodniczàcy Rady
Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy

Edward K∏os

Stefan S∏owikowski

Zast´pca Burmistrza
Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy

Zast´pca Burmistrza
Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy

Krzysztof Kacprzak

Marian Mahor

˚yczymy, by bliskoÊç Zmartwychwsta∏ego Pana
przywróci∏a Waszym sercom t´ Nadziej´,
której èród∏em jest On Sam.
Niech te Êwi´ta Wielkiej Nocy
przyniosà Wam obfitoÊç Bo˝ego pokoju,
radoÊci i wdzi´cznoÊci
za dar Zbawienia,
byÊcie wraz ze swymi bliskimi
Êwi´towali cud nowego ˝ycia w Chrystusie,
Êwiadczàc wobec bliskich
jako uczniowie Chrystusa,
˝e Bóg jest Mi∏oÊcià.
Ks. Krzysztof Cyliƒski
/proboszcz par. NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa/

Ks. Stanis∏aw Popis
/proboszcz par. Êw. Hieronima/

Konkurs na najwi´kszà
palm´ wielkanocnà
W niedziel´ palmowà w parafii Êw. Hieronima, jak co roku, odby∏ si´ konkurs
na najwi´kszà palm´ wielkanocnà. Zwyci´˝y∏a rodzina Falba, która wykona∏a 11metrowà palm´. Dla porównania w zesz∏ym roku zwyci´ska palma mia∏a 8 metrów.
Fundatorami nagród
by∏o studio fotograficzne Foto-Oscar oraz
Optyk Tracewicz.
Dla pozosta∏ych wykonawców ksiàdz proboszcz Stanis∏aw Popis
przygotowa∏ s∏odki pocz´stunek.
Joanna Januszewska
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Wszystkim
Przyjacio∏om i Sympatykom
ZHR z Weso∏ej
˝yczymy
Âwiàt pe∏nych nadziei, mi∏oÊci
i radosnego, wiosennego nastroju,
mi∏ych spotkaƒ w gronie Rodziny
i Przyjació∏ oraz wiary w moc
Chrystusa Zmartwychwsta∏ego.
Czuwaj!
Szczep 44 Mazowieckich Dru˝yn
Harcerskich ZHR

Z okazji zbli˝ajàcych si´
Âwiàt Wielkanocnych
˝yczenia radoÊci i nadziei
oraz
dni sp´dzonych w gronie najbli˝szych
˝yczà
Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie
Szko∏y Podstawowej nr 173

Wielkanoc w Wilnie
W 2004 roku
mia∏am okazj´
sp´dziç Êwi´ta
wielkanocne
w Wilnie. Zdj´cia sà efektem
pleneru fotograficznego jaki
wtedy si´ odby∏.
W
tamtym
roku zarówno
Wielkanoc ko-

Êcio∏a rzymsko-katolickiego jak
i prawos∏awnego
wypad∏y w tym
samym terminie.

Pogody ducha, zdrowia i radoÊci
oraz
wszelkiego dobra
Z okazji Âwiàt Wielkanocnych,
Wszystkim Czytelnikom
˚yczà
Dyrektor
Oraz Pracownicy
OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej
Dzielnicy Weso∏a

Doznajcie w te Âwi´ta wyjàtkowego szcz´Êcia,
poczujcie mi∏oÊç Boga i opiek´ anio∏ów.
Zrozumcie sens ˝ycia i pot´g´ rodziny.
Otwórzcie serca i wpuÊçcie ptaki nadziei.
Ciep∏ych, pe∏nych radosnej nadziei
Âwiàt Zmartwychwstania Paƒskiego,
a tak˝e kolorowych spotkaƒ z budzàcà si´
do ˝ycia przyrodà
˝yczy
Bogus∏awa WiÊniewska z rodzinà i kadra
Niepublicznego Przedszkola „ROBUÂ”

Rada i Zarzàd Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy
oraz Proboszcz Parafii Âwi´tego Brata Alberta

Majà przyjemnoÊç zaprosiç
na uroczysty koncert
w trzecià rocznic´ Êmierci
Papie˝a Jana Paw∏a II

„Âladami Jana Paw∏a II
– z e Ê m i e r c i d o ˝ycia”
Zdj´cie z poÊwiecenia pokarmów zosta∏y zrobione
w cerkwi Êw. Ducha nieopodal Ostrej Bramy. Pozosta∏e dwa zdj´cia przedstawiajà procesj´ rezurekcyjnà, która odby∏a si´
wokó∏ koÊcio∏a katolickiego w niedzielny poranek.
Joanna Januszewska
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W aran˝acji – Eo Nomine
Prowadzenie i scenariusz – Ryszard Nowaczewski
Poezje Wielkiego Polaka recytowaç b´dzie –
Olgierd ¸ukaszewicz
Koncert odb´dzie si´

29 marca 2008 roku, o godz. 18.30
w KoÊciele przy Parafii Âwi´tego Brata Alberta
ul. Szeroka 2, Warszawa-Weso∏a
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Z prac Rady Dzielnicy
Szanowni Paƒstwo!
W dniu 28 lutego odby∏a si´ XXII sesja Rady Dzielnicy Weso∏a. Radni zapoznali si´ z szeregiem informacji w szczególnoÊci o zaawansowaniu prac nad przebiegiem WOW, o kosztach
funkcjonowania placówek oÊwiatowych, o funkcjonowaniu
oÊrodków kultury, organizacji i stowarzyszeƒ kulturalnych
a tak˝e klubów i placówek sportowych w dzielnicy, o zarejestrowanych podmiotach gospodarczych na terenie dzielnicy
oraz o stanie uregulowaƒ w∏asnoÊciowych na potrzeby inwestycji planowanych w WPI. Ponadto Rada zaopiniowa∏a pakiet zmian w za∏àczniku
bud˝etowym dla naszej dzielnicy oraz zapozna∏a si´ z planowanym harmonogramem prac inwestycyjnych.
Ca∏y harmonogram, publikujemy na nast´pnej stronie. Chcia∏bym tylko skomentowaç niektóre z jego pozycji. Po pierwsze w wykazie tym znajdà Paƒstwo wiele
zadaƒ projektowych (g∏ównie ulic), które ju˝ sà w realizacji. W wi´kszoÊci sà to
zadania ubieg∏oroczne, które z ró˝nych przyczyn (g∏ównie zwiàzanych z oczekiwaniem na decyzje lokalizacyjne czy na mapy do celów projektowych) nie zosta∏y dokoƒczone w zesz∏ym roku. Na szcz´Êcie przeznaczone na nie Êrodki finansowe nie
przepad∏y i zosta∏y przesuni´te do bud˝etu tegorocznego, zaÊ opóênienia projektowe nie powinny w istotny sposób wp∏ynàç na mo˝liwoÊç realizacji tych inwestycji. Po drugie, podane terminy sà orientacyjne. Co prawda, w Weso∏ej bardzo rzadko si´ zdarza, aby jakiÊ przetarg by∏ uniewa˝niany w wyniku protestu wykonawców. Niestety, coraz cz´Êciej si´ zdarza, ˝e przetargi sà nierozstrzygane z powodu braku oferentów....
Kolejna sesja rady Dzielnicy zaplanowana jest na 27 marca 2008 r. na godzin´ 14.00. Sesje Rady Dzielnicy sà otwarte dla udzia∏u mieszkaƒców a z ich programem mo˝na si´ zapoznaç w internecie lub z obwieszczeƒ na s∏upach reklamowych.
Wszystkich zainteresowanych dzia∏alnoÊcià samorzàdu zapraszam na dy˝ury
radnych (radni ze Stowarzyszenia Sàsiedzkiego dy˝urujà w ka˝dy wtorek
w godz. 20.00-22.00 w lokalu Stowarzyszenia w budynku OSP Stara Mi∏osna, pozostali radni majà dy˝ury w Urz´dzie Dzielnicy w poniedzia∏ki w godz. 17.0018.00). Mo˝na te˝ zapytania do mnie przesy∏aç mailem: marcin@najcomp.com.pl
Z powa˝aniem
Radny Dzielnicy
Marcin J´drzejewski

Dobrze wydany 1%
Szanowni Paƒstwo,
w poprzednim numerze WS zwracaliÊmy si´ z proÊbà o wsparcie dzia∏aƒ naszego Stowarzyszenia wp∏atà 1% waszego podatku. Mamy nadziej´, ˝e to co robimy dla mieszkaƒców Weso∏ej
i okolic gwarantuje ˝e b´dzie to dobrze wydany 1%. ChcielibyÊmy
tylko przypomnieç jak przekazaç 1%. To bardzo proste.
Krok pierwszy
Przy wype∏nianiu rocznego zeznania podatkowego w odpowiednich rubrykach wpisaç nazw´: Stowarzyszenie Sàsiedzkie
Stara Mi∏osna, numer KRS: 0000216303 oraz wyliczonà kwot´ 1% podatku.
Dyspozycj´ przekazania 1% podatku wpisuje si´:
• w PIT 28 – rubryki 136, 137, 138
• w PIT 36L – rubryki 108, 109,110
• w PIT 36 – rubryki 312, 313, 314
• w PIT 37 – rubryki 124, 125,126 (w przypadku rozliczania podatku przez zak∏ad pracy nale˝y do ksi´gowoÊci przekazaç
swojà dyspozycj´ dot. jakiej OPP chce si´ przekazaç 1% swojego podatku)
• w PIT 38 – rubryki 60, 61, 62
Krok drugi
Ten krok robi ju˝ Urzàd Skarbowy. W ciàgu 3 miesi´cy ma
przekazaç wszystkie zadysponowane w ten sposób pieniàdze obdarowanym organizacjom.
Gdzie znaleêç wi´cej informacji?
Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
www.staramilosna.org.pl
Departament Po˝ytku Publicznego MPS
www.pozytek.gov.pl
Wszystkim darczyƒcom z góry dzi´kujemy!
Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna

Gazowa rozpusta

Zagubione s∏owa

Po naszym poprzednim artykule
na temat wyjàtkowo w tym roku wysokich rachunków za gaz do Stowarzyszenia zg∏osi∏o si´ prawie 100 osób.
Wszystkim, którzy porównali tegoroczne zu˝ycie gazu (przeliczone na 1
dzieƒ) w stosunku do analogicznego
okresu z poprzedniej zimy, wysz∏o ˝e
zu˝yli jakieÊ 30-40% wi´cej gazu.
No tak, zima by∏a bardzo ciep∏a, wiele
osób poociepla∏o domy bàdê wymieni∏o
piece na energooszcz´dne i... nic – dokopano nam wy˝szymi rachunkami!
Wszystkie osoby, które zg∏osi∏y si´
do nas poprosiliÊmy (bo takie reklamacje
mo˝na sk∏adaç tylko osobiÊcie) o z∏o˝enie indywidualnej reklamacji bezpoÊrednio do PGNiG. Wzór takiej reklamacji
znajduje si´ na stronie naszego Stowarzyszenia www.staramilosna.org.pl.
Z∏o˝enie reklamacji nie zwalnia
z obowiàzku zap∏acenia za rachunek
w terminie, ale w przypadku pozytywne-

Chrystianizm

go rozpatrzenia reklamacji mo˝na si´
spodziewaç korekty przy nast´pnych rachunkach. Osoby, które ju˝ zap∏aci∏y
swoje rachunki, nadal majà prawo z∏o˝yç reklamacj´ co do ich wysokoÊci!
Liczba osób pokrzywdzonych utwierdzi∏a nas w przekonaniu, ˝e warto interweniowaç dalej. Dlatego Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
w imieniu mieszkaƒców przygotowywuje proÊb´ o interwencj´ w tej sprawie do Rzecznika Praw Konsumentów
dla m.st. Warszawy.
Nadal zach´cam do sk∏adania reklamacji indywidualnych w PGNiG zw∏aszcza, ˝e niektórzy z nas ju˝ otrzymali rachunki za luty i te sà równie dramatycznie zawy˝one jak te za grudzieƒ i styczeƒ. Nawet jeÊli nie odzyskamy nienale˝nie pobranych kwot, to mo˝e wreszcie uda si´ ukróciç ten proceder PGNiG.
Oby do wiosny!
Ma∏gorzata Krukowska

Sà takie momenty, kiedy si´ widzi,
˝e ma si´ na swojej drodze kogoÊ
drugiego. I to kogoÊ takiego, kto ten
odcinek drogi przeszed∏ pierwszy.
Jest o par´ kroków do przodu.
Na tym polega chrystianizm jako
wi´ê z Chrystusem. To jest bardzo
swoiste prze˝ycie, nies∏usznie zwane
prze˝yciem mistycznym. Moim zdaniem jest to po prostu szalenie ludzkie prze˝ycie. Mamy je wobec ojca,
wobec matki, wobec najbli˝szych towarzyszy naszego dramatu. I nagle
pojawia si´ towarzysz wszystkich towarzyszy, który kiedyÊ, gdzieÊ powiedzia∏: „nie bójcie si´”. Wtedy cz∏owiek przestaje si´ baç…
Józef Tischner „MyÊli wyszukane”
Wybra∏a Anna Susicka
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HARMONOGRAM REALIZACJI ZADA¡ INWESTYCYJNYCH na 2008 rok. Stan na 19.02.2008
LP

Inwestycja

1 Projekt drogowy ul. Trakt Brzeski
2 Budowa ronda zachodniego: ul. GoÊciniec/ul. Jana Pawła II
2.1 Projekt ronda
3

Budowa Êcie˝ki spacerowo-rowerowej wzdłu˝ ul. Niemcewicza – projekt

4

Budowa ul. Jagielloƒskiej

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8
8.1
8.2
9
10
11
11.1
12
12.1
12.2
13
13.1
13.2
14
15
16
17
18
19
19.1
20
21
22
23
23.1
23.2
23.3
23.4
23.5
23.6
24
25
26
27
28
29
30
31
31.1
32
32.1
33
34
35
36
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Ogłoszenie przetargu
5.03
15.07

Planowana data
podpisania umowy
4.04
15.08

w realizacji
materiały do decyzji lokalizacji drogi - 30.05.
Po uzyskaniu decyzji - aktualizacja projektu.
Projekt kompletny, brak prawa dysponowania gruntem.
Podział gruntów w realizacji.

Zakoƒczenie realizacji
30.08.2009
15.10
30.06
20.04

Projekty drogowe ulic w os. Stara Miłosna
Projekt ul. Diamentowej
w realizacji
30.04
Projekt ul. KoÊciuszki
w realizacji
5.05
Projekt ul. Sagalli
w realizacji
30.06
Projekt ul. Biesiadnej
w realizacji
30.05
Projekt ul. Ułaƒskiej
w realizacji
30.07
Projekt ul. Cyklamenowej
w realizacji
30.06
Projekt ul. Mickiewicza
w realizacji
31.05
Projekt ulic: Jaspisowa, Szmaragdowa, Rubinowa
ogłoszony
3.03
30.11
Projekt ul. Słowackiego od Narutowicza do Rejtana
rozesłano zapytania ofertowe
5.03
30.11
Projekt ul. LeÊnych Ziół
rozesłano zapytania ofertowe
28.02
15.07
Projekty drogowe ulic w osiedlach: Centrum, Plac Wojska Polskiego i Wola Grzybowska
Projekt ul. Akacjowej
w realizacji
15.06
Projekt ul. Bocznej
w realizacji
15.06
Projekt ul. KoÊcielnej
w realizacji
10.06
Projekt ulic: Jasnej, Prostej, Przechodniej, Wàskiej
w realizacji
8.06
Projekty drogowe ulic i p´tli autobusowej w os. Zielona
Projekt ul. Wschodniej
projekt wykonany
Projekt ul. Wilanowskiej
w realizacji
31.05
Porjekt ul. Kasprowicza
w realizacji
31.05
Projekt ul. Dobrej
ogłoszony
4.03
20.12
Projekt skrzy˝owania ulic: Brata Alberta/Prusa
w realizacji
15.07
Budowa dróg ze współﬁnansowaniem mieszkaƒców w os. Stara Miłosna
Budowa ul. Hiacyntowej
30.05
30.06
30.09
Budowa ul. Łagodnej
15.04
20.05
1.08
Budowa ul. Fabrycznej – III etap
30.04
31.05
15.08
Budowa Êcie˝ki spacerowo-rowerowej wzdłuz kanału Wawerskiego – projekt
w realizacji
15.04
Budowa ul. Jeêdzieckiej - I etap
w realizacji
20.06
Budowa ul. Jeêdzieckiej - II etap
5.03
5.05
20.09
Budowa ul. Wspólnej - I etap
wprowadzenie na budow´ - 3.03
30.06
Projekt ul. Wspólnej - II etap - dec. lokalizacyjna
w realizacji
30.05
Budowa ul. Wspólnej - II etap
15.07
20.08
20.11
Budowa dróg ze współﬁnansowaniem mieszkaƒców w os. Zielona
Parking Piastowska (Wesolandia)
5.03
4.04
15.05
Parking Wspólna
Budowa ul. PodleÊnej od ul. Brata Alberta do ul. Jagielloƒskiej
7.05
15.06
30.09 - I etap, 30.06.2009
Budowa ul. Diamentowej
30.04
1.07
30.10
Budowa ul. KoÊciuszki
15.04
30.06
30.09
Budowa ul. Piaskowej
30.04
20.06
30.06.2009
Budowa ul. WiÊniowej
1.03
15.05
31.08
Budowa dróg ze współﬁnansowaniem mieszkaƒców w os. Centrum
Projekt przebudowy jezdni w os. Plac Wojska Polskiego
w realizacji
15.04
Budowa ul. Sagalli
30.06
10.08
10.10
Budowa ul. Biesiadnej
2.06
15.07
30.10
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego – V etap
29.02
31.03
31.05
Budowa i modernizacja dróg osiedlowych w os. Centrum, Wola Grzybowska i Plac Wojska Polskiego:
ul. Jasna, Prosta, Przechodnia, Wàska
1.06
1.07
15.09
ul. KoÊcielna
1.06
1.07
15.09
ul. Syrokomli – brakujàcy odcinek
Budowa po uzyskaniu prawa do dysponowania gruntem
ul. Akacjowa
1.06
1.07
15.09
ul. Boczna
1.06
1.07
15.09
ul. Mała
Po wybudowaniu kanalizacji przez MPWiK
Budowa ul. Ułaƒskiej
1.08
5.10
30.06.2009
Budowa budynku komunalno-socjalnego
15.04
2.06
14.11
Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 171 i Gimnazjum Nr 120
w realizacji
15.10
Budowa Zespołu Szkół: Podstawowa, Gimnazjum w os. Zielona celem wzbogacenia kapitału ludzkiego
w realizacji
31.12
poprzez zapewnienie podstawowej infrastruktury edukacyjnej Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy – I etap
Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna – projekt
16.06
5.08
30.01.2009
Budowa Przedszkola w os. Stara Miłosna – projekt
28.03
20.05
7.11
Budowa Przedszkola w os. Zielona - projekt
28.03
15.05
30.11
Budowa hali sportowej przy gimnazjum Nr 119, ul. Klimatyczna
15.04
15.06
31.08.2010
Projekt hali sportowej
w realizacji
31.03
Budowa oÊwietlenia dróg w osiedlach Zielona i Stara Miłosna
Budowa oÊwietlenia w ul. Pogodnej, Szerokiej i ul. Bez nazwy od Wspólnej do os. Warszawska
10.03
11.04
30.05
Budowa placu zabaw w os. Plac Wojska Polskiego
22.02
28.03
16.01.2009
Budowa dzielnicowego boiska trawiastego z infrastrukturà – prace przygotowawcze
31.12.2011
Âcie˝ka spacerowo rowerowa wzdłu˝ ul. 1 Praskiego Pułku – projekt
w realizacji
30.05
Budowa ul. Mazowieckiej - II etap
5.03
7.04
31.07
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DRZWI
DREWNIANE
typowe i nietypowe
du˝y asortyment

KRÓTKIE TERMINY – WYSOKA JAKOÂå

PARKIETY
pe∏en zakres us∏ug
du˝y asortyment
Tel. 773 51 56, 0 698 41 31 38

www.poldek-podlogi.pl
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Oszustwo na krewniaka
Komenda Rejonowa Policji Warszawa Weso∏a przestrzega przed fa∏szywà
rodzinà. Do komendy wcià˝ trafiajà
ofiary oszustów podszywajàcych si´
i podajàcych za cz∏onków rodziny. Tym
sposobem wy∏udzajà cz´sto bajoƒskie
wr´cz sumy lub wszystkie oszcz´dnoÊci
i dorobek ca∏ego ˝ycia. A wszystko to
pod pretekstem okazyjnej mo˝liwoÊci
zakupu samochodu lub sprz´tu RTV.
Zdarzenia takie dotykajà g∏ównie
osób starszych mieszkajàcych samotnie.
Proceder ten polega na tym, ˝e
do osoby starszej dzwoni kobieta mówiàca zachrypni´tym g∏osem, by w ten
sposób zmyliç swoich rozmówców. Najpierw umiej´tnie sprawdza i testuje
wspó∏rozmówc´, próbuje si´ zorientowaç, czy posiada rodzin´, ewentualnie,
jakà. Po chwili, kiedy ju˝ zorientuje si´

w sytuacji podaje si´ za wnuczk´, czy
te˝ innego krewnego. Mówi, ˝e potrzebuje pieni´dzy, ale po ich odbiór zg∏osi
si´ jej kole˝anka lub kolega. Sama nie
mo˝e przyjechaç gdy˝ aktualnie jest
w innej miejscowoÊci lub ma inne sprawy do za∏atwienia. W wi´kszoÊci przypadków staruszkowie sà ∏atwowierni
i wydajà pieniàdze osobom zg∏aszajàcym si´ po nie.
Na terenie Pragi Po∏udnie odnotowano przypadki, ˝e sprawcy umawiali si´
z osobami starszymi w okolicach banków.
Ofiara orientuje si´, ˝e zosta∏a oszukana dopiero wtedy, kiedy zadzwoni
do prawdziwego krewnego, za którego
podawa∏a si´ wczeÊniej wymieniona oszustka.
W celu unikni´cia przykrych sytuacji
policjanci proszà:

• sprawdê osob´, która do ciebie dzwoni podajàc si´ za twojego wnuczka
lub wnuczk´, lub innego krewnego,
• potwierdê to u najbli˝szej rodziny,
na którà powo∏uje si´ osoba dzwoniàca i proszàca o pomoc finansowà,
• nie otwieraj drzwi i nie wydawaj pieni´dzy osobom obcym, które przychodzà w imieniu twojego wnuczka
lub wnuczki,
• pieniàdze nale˝y przekazywaç tylko
znajomym cz∏onkom rodziny.
Dzielnicowy
Pawe∏ Obcowski
KA˚DY NIEZNAJOMY
MO˚E OKAZAå SI¢
NIEBEZPIECZNYM
PRZEST¢PCÑ!
DZWO¡ PO POMOC:
POLICJA – 997 LUB 112

Zmiany w organizacji oddzia∏ów klas „0”
w roku szkolnym 2008/2009
dotyczàce mieszkaƒców osiedla Stara Mi∏osna
Szanowni Paƒstwo.
Zmiana sieci oddzia∏ów przedszkolnych dla
szeÊciolatków – tzw. klas „0” jest podyktowana koniecznoÊcià cz´Êciowego rozwiàzania problemów lokalowych Szko∏y Podstawowej
nr 173, zwiàzanych z du˝à liczbà dzieci, a ma∏à
iloÊcià sal lekcyjnych. Od kilku lat nauczanie
w Szkole Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich odbywa si´ na dwie zmiany w godzinach 8:00-17:30. Aktualnie w Szkole Podstawowej nr 173 uczy si´ 765 dzieci i ich liczba z roku na rok wzrasta. Coraz trudniej jest zapewniç
bezpieczne warunki nauki i pracy, utrzymaç wysoki standard nauczania w zakresie dydaktycznym i wychowawczym.
Od 1 wrzeÊnia 2008 r. dzieci szeÊcioletnie zamieszka∏e w obwodzie Szko∏y Podstawowej
nr 173 im. Górników Polskich w Warszawie, ul.
Trakt Brzeski 18 (osiedle Stara Mi∏osna) b´dà
mia∏y zabezpieczone miejsca na realizacj´ obowiàzkowego przygotowania przedszkolnego
w Szkole Podstawowej nr 174 im. Tadeusza KoÊciuszki w Warszawie, Plac Wojska Polskiego 28 (osiedle wojskowe).

Szko∏a Podstawowa nr 174 im. Tadeusza Kowroty ze szko∏y, a dzieci, które nie zostanà z wa˝Êciuszki jest szko∏à kameralnà – w bie˝àcym roku
nych powodów odebrane przez rodziców z autoszkolnym uczy si´ tam 174 uczniów. Parterowy
karu, trafià pod opiek´ do Êwietlicy w Szkole
budynek szko∏y, po przeprowadzeniu prac adaptaPodstawowej nr 173.
cyjnych, b´dzie dysponowa∏ niezb´dnà bazà lokalowà na przyj´cie dzieci szeÊcioletnich z obwodu
Wydzia∏ OÊwiaty i Wychowania
dla Dzielnicy Weso∏a
Szko∏y Podstawowej nr 173. Stworzona zostanie
Urz´du m. st. Warszawy
odr´bna Êwietlica dla potrzeb oddzia∏ów „0”.
Dzieciom z obwodu
Stara Mi∏osna zostanie
zapewniony transport
do szko∏y. Dzieci b´dà
przewo˝one specjalnym autokarem wynaDr n. med. Iwona Bzd´ga
j´tym przez Urzàd
lekarz stomatologii ogólnej
Dzielnicy. Autokary
Dr
n. med. Wojciech Bzd´ga
b´dà zabieraç dzieci
specjalista
protetyki stomatologicznej,
z dwu lub trzech punkchirurg stomatolog
tów usytuowanych
na terenie Starej Mi∏o022 773 38 83, 0 602 351 757
snej. W czasie transStara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238
portu zapewniona b´PROFILAKTYKA
WYBIELANIE Z¢BÓW
LASEROTERAPIA
dzie opieka pedagoLECZENIE ZACHOWAWCZE PROTEZY, NAPRAWA
LECZENIE CHIRURGICZNE
giczna. Podobnie odLECZENIE DZIECI
PROTETYKA: KORONY, MOSTY RTG Z¢BÓW - CYFROWO
bywaç si´ b´dà po-

SPECJALISTYCZNY GABINET

STOMATOLOGICZNY

(

PRYWATNE PRZEDSZKOLE
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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Tenis dla wszystkich

Kompas darczyƒcy

Szykuje si´ du˝a inwestycja sportowo-tenisowa w centrum Weso∏ej. Na obiekcie
TKKF Ognisko Weso∏a ul. Armii Krajowej 32 dwóch zapaleƒców od lat zwiàzanych
z Weso∏à, chce stworzyç klub tenisowy z prawdziwego zdarzenia. Po wielomiesi´cznych negocjacjach wspólnie z TKKF doszli do wniosku, ˝e jest to ogromna szansa dla
rozwoju tenisa na naszym terenie. W efekcie 7 lutego 2008 roku zosta∏a podpisana umowa dzier˝awy cz´Êci w/w terenu. Nowi inwestorzy „Tenis Klub Weso∏a” D. Jazdrzyk, L. Sarnowski planujà m.in.:
- renowacj´ i modernizacj´ 3 istniejàcych kortów ziemnych poprzez wymian´
ogrodzenia i oÊwietlenia oraz przed∏u˝enie wybiegów,
- budow´ czwartego, pe∏nowymiarowego kortu ziemnego wraz z oÊwietleniem
i systemem nawadniania,
- budow´ trzech krytych kortów tenisowych (o nawierzchni sztuczna trawa) pozwalajàcych na gr´ przez ca∏y rok,
- budow´ domku klubowego z salà do fitness-u, pomieszczeniami do masa˝u
i odnowy, szatniami, przebieralniami.
Ca∏oÊç inwestycji jest planowana pod kàtem dost´pnoÊci dla osób niepe∏nosprawnych. Wspólnie z TKKF inwestorzy planujà szereg imprez sportowych i integracyjnych takich jak „Lato w mieÊcie” turnieje i pokazowe mecze tenisowe
z udzia∏em znanych osób i zawodników zajmujàcych wysokie miejsca w rankingach
w Polsce. Wbrew krà˝àcym od d∏u˝szego czasu plotkom, nie jest planowana likwidacja czwartkowego mini-bazarku na którym wielu mieszkaƒców Weso∏ej i okolic
robi zakupy. TKKF i inwestorzy zapraszajà serdecznie wszystkich ch´tnych do gry
w tenisa od 1 maja 2008 roku. Tel. 022-7737527, 0602686505, 602127620
Pozdrawiamy serdecznie!
Dariusz Jazdrzyk, Ludwik Sarnowski

JeÊli chcia∏byÊ wspomóc dzia∏alnoÊç Êrodowiska harcerskiego w Starej Mi∏oÊnie i Weso∏ej, mo˝esz przekazaç 1%
swojego podatku.
Ustal kwot´ podatku nale˝nego za 2007 rok. Na organizacj´ po˝ytku publicznego (czyli m.in. ZHR) mo˝esz przekazaç
maksymalnie 1% obliczonej kwoty. Ustalonà sum´ zadeklaruj
w rozliczeniu. Pami´taj, ˝e mo˝esz wesprzeç tylko jednà organizacj´.
Dane, które pozwolà na w∏aÊciwe zidentyfikowanie naszej organizacji to nazwa: Zwiàzek Harcerstwa Rzeczypospolitej, i numer KRS: 0000057720.
Mo˝esz przekazaç swój 1% konkretnej dru˝ynie czy Êrodowisku. Wystarczy,
˝e w rubryk´: „Inne informacje, w tym u∏atwiajàce kontakt z podatnikiem”,
znajdujàcej si´ bezpoÊrednio nad wnioskiem o przekazanie 1% podatku nale˝nego wpiszesz kod przyznany danej jednostce (MAZ-44-nazwa dru˝yny)
44 MDH-ek Archandraja im. El˝biety Zawackiej ZO – MAZ-44-ARCHANDRAJA
44 MGZ-ek Ogród Marzeƒ – MAZ-44-OGRÓD
44 MDW Silva – MAZ-44-SILVA
44 MDH-ek Kasjopea – MAZ-44-KASJOPEA
44 MDH-y Stanica – MAZ-44-STANICA
44 MDH-y Kedyw – MAZ-44-KEDYW
Urzàd Skarbowy w przeciàgu 3 miesi´cy dokona przelewu na konto Zwiàzku Harcerstwa Rzeczypospolitej, a my, najszybciej jak to mo˝liwe, przeka˝emy pieniàdze poszczególnym jednostkom.
Poniewa˝ Urzàd Skarbowy nie przeka˝e nam danych naszych Darczyƒców,
ju˝ teraz wszystkim Wam SERDECZNIE DZI¢KUJEMY.

Nasza Ma∏a Weso∏a
Ju˝ od d∏ugiego czasu internetowy Êwiat
ogarni´ty jest sza∏em zak∏adania spo∏ecznoÊci
internetowych. W sieci pojawiajà si´ g∏ównie
portale z mo˝liwoÊcià tworzenia w∏asnego profilu i „kolekcjonowania” znajomych. Jednak niedawno netomaniacy z ca∏ego globu zupe∏nie
stracili g∏ow´ dla portalu My Mini City.
Jakkolwiek tutaj trzeba pozostaç anonimowym
(nie ma mo˝liwoÊci stworzenia w∏asnego profilu),
to mo˝na uto˝samiç si´ z miejscem swojego zamieszkania. W domenie portalu zak∏ada si´ bowiem swoje w∏asne wirtualne miasto. Idea ca∏ego
przedsi´wzi´cia jest bardzo prosta- wystarczy raz
dziennie wejÊç na adres internetowy swojego
miasteczka... i patrzeç jak roÊnie. OczywiÊcie, ˝eby przyspieszyç ten proces mo˝na zaprosiç
do odwiedzin „mieszkaƒców” innych osad na pu-

blicznym forum.
Na naszych oczach
miasto
roÊnie,
ewoluuje i staje si´
coraz nowoczeÊniejsze. W zale˝noÊci od iloÊci
mieszkaƒców oddzielnie rozwijajà
si´ bowiem: budownictwo, infrastruktura, zatrudnienie czy przemys∏. Przedsi´wzi´cie cieszy si´ ogromnà popularnoÊcià na ca∏ym Êwiecie- w niewiele ponad 110 dni portal odwiedzi∏o prawie 60 milionów
osób z ca∏ego Êwiata, tworzàc przy tym 1,3 mln
miast. Polska nale˝y do czo∏ówki „City-maniaków”- mamy ju˝ ok. 20 tys. osiedli.

OczywiÊcie nie bez
powodu publikujemy
informacj´ o tej stronie- ju˝ od d∏u˝szego
czasu istnieje tam te˝
profil Weso∏ej (skrywajàcy si´ pod nazwà
Wessola). Jak na razie
zajmujemy miejsce
w okolicach 13. tysi´cznego, ale zawsze
mo˝e byç przecie˝ lepiej. Wystarczy, ˝e
ka˝dy z nas, co jakiÊ czas odwiedzi wirtualnà
Weso∏à. Poni˝ej znajdujà si´ linki, dzi´ki którym
nasza dzielnica mo˝e si´ internetowo rozwijaç:
http://wessola.myminicity.com/
http://wessola.myminicity.com/ind
Karol Dziwiƒski

Szko∏a w Zielonej
Prace budowlane na terenie Zespo∏u
Szkó∏ nr 94 przyspieszajà. Zbli˝ajàca si´
wielkimi krokami wiosna pozwoli
na szybkie wybudowanie kolejnych cz´Êci budynku dla klas 4-6 szko∏y podstawowej oraz 1-3 gimnazjum. Nawiàzujàc
do komentarzy, które wywo∏a∏ poprzedni artyku∏ na temat budowy, oczywiÊcie
fundusze przeznaczone na ten cel sà zapewnione i z pewnoÊcià wzgl´dy finansowe nie stanà na drodze do terminowe-

go oddania ca∏ego kompleksu
szkolnego. Jedyne mo˝liwe
opóênienia mogà wyniknàç
z przyczyn niezale˝nych od
Dzielnicy, Dyrekcji ZS oraz
wykonawcy. Jednak, jak na razie, wszystkie prace przebiegajà terminowo. Planowane oddanie I etapu inwestycji –
na prze∏omie roku 2008 i 2009.
Karol Dziwiƒski
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Woda w Weso∏ej - tajna ale dobra
Od czerwca zesz∏ego roku
wod´ w naszych kranach kupujemy od MPWiK, jednak kolejne próby wydostania szczegó∏owych informacji jaka ta
woda jest, napotykajà na przedziwny opór. Najpierw biuro
obs∏ugi klienta twierdzi∏o, ˝e
nie wie. Potem rzeczniczka
prasowa MPWiK na pisemnà proÊb´ o szczegó∏owe
dane poda∏a tylko twardoÊç wody. Nast´pnie „ekspert” który ma obowiàzek zajmowaç si´ sprawami
dzielnicy Weso∏a, stwierdzi∏, ˝e tych informacji si´
u˝ytkownikom w ogóle nie udost´pnia. Wydawa∏o
si´ to skrajnà g∏upotà, zwa˝ywszy, ˝e na stronie internetowej MPWiK takie dane sà publikowane, tyle
˝e nie dotyczà Weso∏ej. Nalega∏am wi´c dalej, a˝ samo kierownictwo dzia∏u obs∏ugi klienta kategorycznie oznajmi∏o, ˝e te informacje mi si´ nie nale˝à
i ju˝. Tymczasem uda∏o mi si´ dotrzeç si´ do Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej, gdzie mi∏e i kompetentne panie od r´ki poda∏y najÊwie˝sze wyniki analiz wody z osiedla Stara Mi∏osna wraz z zapewnieniem, ˝e sà one przekazywane na bie˝àco
do MPWiK. No nareszcie! Woda jest ca∏kiem fajna, (o tym za chwil´) ale dlaczego ja, jako klient nie
mog´ si´ tego dowiedzieç od przedsi´biorstwa, które mi jà sprzedaje?
Ustawa o sprzeda˝y konsumenckiej (z 27 lipca 2002 r.) mówi przecie˝, ˝e „sprzedawca jest zobowiàzany do udzielania jasnych, zrozumia∏ych i nie
wprowadzajàcych w b∏àd informacji dotyczàcych
sprzedawanego towaru, które umo˝liwià kupujàcemu
podjàç w∏aÊciwà decyzj´ o jego nabyciu lub rezygna-

cji z takiego zamiaru.” Oprócz tego ustawa o ochronie JakoÊç wody
konkurencji i konsumentów (z 15 grudnia 2000 r.)
Woda wodociàgowa w Weso∏ej pochodzi ze studzakazuje wykorzystywania pozycji monopolisty
do stwarzania konsumentom trudnoÊci w dochodze- ni g∏´binowych, nast´pnie jest uzdatniana przez
niu swoich praw. Jest zatem jasne, ˝e MPWiK ∏amie SUW w Starej Mi∏osnej i stamtàd trafia do naszych
nasze prawa konsumenckie i to bez wi´kszego powo- kranów. Dane, które podaj´, udost´pni∏a mi Paƒdu ot, tak dla sportu. Dla nas jest to krzywdzàce, bo stwowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w War˝eby dopasowaç sobie filtr albo za∏o˝yç egzotyczne szawie. Próbka wody zosta∏a pobrana na ul. Klimaakwarium musimy szukaç tych danych na w∏asnà r´- tycznej 8 lutego br. Dla wi´kszej jasnoÊci, oprócz
k´, a przebadanie wody w prywatnym laboratorium podania ustawowej normy, porównuj´ naszà wod´
kosztuje prawie dwieÊcie z∏otych. Nasz przypadek nie z czystym górskim potokiem Bia∏a Wise∏ka.
Podsumowujàc, woda z naszych kranów bez trudu
jest odosobniony np. w Lublinie, Urzàd Ochrony Konspe∏nia
wymogi dla wody pitnej, a gdyby p∏yn´∏a
sumenta ukara∏ ju˝ kilka lat temu przedsi´biorstwo
w
potoku,
to spe∏nia∏aby wymogi pierwszej klasy czywodno-kanalizacyjne za takie praktyki. Chodzi∏o
stoÊci
i
ryby
∏ososiowate mia∏yby si´ w niej dobrze,
o niewprowadzenie w umowach zapisu o zasadach
czego
sobie
i
Paƒstwu ˝ycz´.
udzielania informacji dotyczàcych przerw w dostawie
Dorota Wroƒska
wody i jej jakoÊci, a tak˝e o terminach udzielenia odpowiedzi na pisemne i teNorma dla
Woda z potoku
lefoniczne skargi konsuParametr
Woda z Weso∏ej wody pitnej
Bia∏a Wise∏ka
mentów. Dok∏adnie tego
zapisu brakuje w umo- Barwa (mg Pt/l)
5
15
3,33
wach które podpisujemy M´tnoÊç
0,73
1
Brak danych
z MPWiK. Trzeba b´dzie Odczyn
7,61
6,5 -9,5
7,38
to wyprostowaç. Rozma- TwardoÊç (mgCaCO3/l)
280
60 – 500
28,42
wia∏am ju˝ z Warszaw- ˚elazo (mg/l)
0,058
0,2
0,045
skim Urz´dem Ochrony Mangan (mg/l)
<0,03
0,05
0,026
Konsumenta. PrzeÊl´ im Chlorki (mg/l)
51,5
250
2,250
umow´ do przeanalizo- Amoniak (mg/l)
0,07
0,5
0,1827
wania, kto wie, mo˝e Azotany (mg/l)
0,51
50
3,299
uchybieƒ jest wi´cej. Azotyny (mg/l)
<0,0005
0,05
0,01533
Choç, tak naprawd´, najle- Liczba bakterii Coli typu
piej by by∏o gdyby MPWiK ka∏owego (w 100ml)
0
0
245,7
zacz´∏o po prostu trakto- Liczba paciorkowców ka∏owych
waç klientów jak ludzi.
Enterococcus (w 100ml)
0
0
Brak danych

Otwarcie Przychodni nr 1 przy ul. Kiliƒskiego 50
Informujemy Paƒstwa, ˝e 25 marca zostanie otwarta Przychodnia nr 1 przy ulicy Kiliƒskiego 50.
W rozbudowanej i wyremontowanej placówce b´dà funkcjonowa∏y
poradnie podstawowej opieki zdrowotnej dla doros∏ych
i dzieci, poradnia stomatologiczna oraz poradnia medycyny pracy.
Do nowego obiektu zostanà równie˝
przeniesione poradnie specjalistyczne;
dermatologiczna, alergologiczna i ginekologiczna, a tak˝e pracownia USG.

Nowy obiekt, po remoncie i rozbudowie, stanie si´ centralnà jednostkà
SZPZLO Warszawa Weso∏a. Lokalizacja przychodni pozwoli wszystkim
sprawnie do niej dotrzeç, zarówno komunikacjà miejskà jak i w∏asnym samochodem (przed budynkiem wybudowano miejsca parkingowe z myÊlà o pacjentach). Zapraszamy naszych dotychczasowych pacjentów, a tak˝e wszystkie
osoby zainteresowane korzystaniem
z us∏ug palcówki. Przychodnia b´dzie
otwarta w dni powszednie w godzinach 8-18. Na wiLucynie
zyty b´dzie mo˝na

BIURO RACHUNKOWE
Licencja MF Nr 14424/99

Siedziba: Warszawa-Weso∏a
Stara Mi∏osna
ul. Irydowa 16
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tel./fax 022 773 26 93
0 695 708 695
email: fismag@poczta.fm

zapisaç si´ osobiÊcie, za poÊrednictwem osób trzecich oraz telefonicznie.
JednoczeÊnie Dyrekcja i Pracownicy
SZPZLO sk∏adajà serdeczne ˝yczenia
zdrowych i radosnych Êwiàt z okazji
zbli˝ajàcej si´ Wielkanocy.
Numery telefonów do przychodni;,
rejestracje; 773-53-63, 773-93-59, 79581-48, administracja 773-74-50.
Koordynator ds. Lecznictwa
Lek. med. Tomasz Droƒ

Paƒstwu
i Andrzejowi Zabiega

najszczersze kondolencje
i wyrazy wspó∏czucia
z powodu Êmierci
syna Jaros∏awa
sk∏ada Redakcja WiadomoÊci Sàsiedzkich
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Srebrna medalistka M∏odzie˝owych
Mistrzostw Polski w ∏ucznictwie z Weso∏ej
W dniach 1-2 marca w Milówce odby∏y si´ I Halowe M∏odzie˝owe Mistrzostwa Polski w ∏ucznictwie. Zakoƒ-

czy∏y si´ one wielkim sukcesem m∏odych ∏uczniczek z KS Weso∏a. Barbara
Koz∏owska zaj´∏a II miejsce w konkurencji Indywidualnej Olimpijskiej Rundy
FITA i zdoby∏a
tytu∏ M∏odzie˝owej I wicemistrzyni Polski
na rok 2008
w kategorii ∏uków bloczkowych.
Przebieg pojedynku fina∏owego:
Mata numer 4 –
Renata LeÊniak,
Dobczyce.

Wielki badminton
wraca do stolicy

Mata numer 5 – Barbara Koz∏owska
KS „Weso∏a”.
1. Po wystrzeleniu 3 strza∏ stan pojedynku 28 do 26 dla LeÊniak.
2. Po wystrzeleniu 6 strza∏ stan pojedynku 53 do 53.
3. Po wystrzeleniu 9 strza∏ stan pojedynku 90 do 90.
4. Po wystrzeleniu 12 strza∏ stan pojdynku 106 do 106.
O tytule Mistrzowskim zadecydowa∏ bara˝ – wystrzelenie 1 strza∏y.
Koz∏owska – 9 punktów, LeÊniak – 10
punktów.
Druga zawodniczka KS „Weso∏a” zaj´∏a wysokie, V miejsce.
Gratulujemy zawodniczkom i ˝yczymy
dalszych sukcesów na torach otwartych.
Hanna Koz∏owska

Weso∏a Stówa 2008

32. Otwarte Mistrzostwa Polski w
badmintonie – Yonex Polish Open 2008
W sto∏ecznej
hali „Arena Ursynów” (ul. Pileckiego 122) w tym
miesiàcu (czwartek-niedziela, 27-30.03) zostanie rozegrany
jeden z ostatnich turniejów kwalifikacyjnych badmintona do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, Yonex Polish
Open 2008.
Od koƒca lat 80. otwarte mistrzostwa Polski rozgrywano
poza Warszawà. Obecnie wracajà one na sto∏ecznà aren´ i to
od razu w randze olimpijskich przedbiegów i znakomitej obsadzie. W zawodach wystartujà najlepsi polscy badmintoniÊci, w tym notowana w czo∏ówce rankingu Êwiatowego piàtka
(Mobilat Team): Przemys∏aw Wacha; deble Micha∏ ¸ogosz,
Robert Mateusiak i Kamila Augustyn, Nadia Kostiuczyk;
mikst Mateusiak, Kostiuczyk. Niektórzy z nich majà ju˝
praktycznie zapewniony start w Pekinie, inni majà ten cel
w swoim zasi´gu i najbli˝sza seria turniejów zadecyduje
o kwalifikacji na Igrzyska.
Do turnieju zg∏osi∏o ok. 300
zawodników z 51 krajów,
w tym takich pot´g badmintonowych jak Korea, Indonezja,
Malezja, Dania, Anglia.
Andrzej Janecki

• Organizatorzy:
Stowarzyszenie
Sàsiedzkie Stara
Mi∏osna, Fundacja
"Maraton Warszawski".
• Termin: 17 maja 2008
• Miejsce: Warszawa-Weso∏a, os. Stara Mi∏osna
• Zg∏oszenia: do 9 maja 2008 r.
• Forma:
Sztafety do 4 osób na dystansie 100 km. Trasa w
p´tlach po 5 km. KolejnoÊç, d∏ugoÊç i cz´stotliwoÊç
zmian dowolna
Zapraszamy!
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Wszystkie drogi prowadzà do... Spó∏ki Ziemskiej
„Semper avarus eget
– Chciwemu zawsze ma∏o!”
Spó∏ka Ziemska wynaj´∏a
kancelari´ prawniczà z górnej pó∏ki i wystàpi∏a do
w∏adz Warszawy o odszkodowanie za grunty przeznaczone pod budow´ dróg
i ulic w osiedlu Stara Mi∏osna.
Z∏o˝ono do Sàdu oko∏o 400 pozwów na kwot´
ponad 60 mln z∏ w cenach rynkowych z 2005
roku, co po olbrzymim skoku cen dzia∏ek w 2006
i 2007 roku, mo˝e na dziÊ daç i 90 mln z∏otych.

Zwracam si´ do Wiceprezydenta Warszawy
p. Jacka Wojciechowicza, zwracam si´ do Burmistrza Weso∏ej p. Edwarda K∏osa. Obaj panowie znajà kulisy i zakusy Spó∏ki Ziemskiej.
Wszyscy wiedzà, ˝e mamy do czynienia z nienaturalnà spó∏kà z o.o. ˚aden ze wspólników nie
wniós∏ kapita∏u za∏o˝ycielskiego, spó∏ka – jak to
pokazywa∏em w poprzednim felietonie – nie wypracowa∏a zysku, nie wytworzy∏a majàtku.
Nie ma wi´c wàtpliwoÊci, ˝e nie mo˝na dopuÊciç,
aby otrzymywa∏a na swoje konto pieniàdze publiczne.
Przestrzegam przed powa˝nym traktowaniem
zapewnieƒ Zarzàdu Spó∏ki, ˝e ewentualne wielomilionowe odszkodowania za drogi przeznaczà
na budow´ infrastruktury i ulic w Starej Mi∏osnej.
Je˝eli Spó∏ka deklaruje, ˝e chce przeznaczyç
Êrodki na infrastruktur´ osiedlowà, to Zrzeszenie gotowe jest, we wspó∏pracy ze s∏u˝bami
dzielnicy, wskazywaç konkretne cele, na które
w ca∏oÊci winniÊmy je przeznaczyç. W pierwszej
kolejnoÊci sfinansujmy budow´ szko∏y i przedszkola, wyposa˝enie tych placówek, je˝eli wystarczy to budujmy uliczki osiedlowe, zak∏adajmy oÊwietlenie itp.
Je˝eli wspólnicy majà szczere intencje to nic
nie stoi na przeszkodzie, aby Spó∏ka skomunalizowa∏a majàtek, w tym równie˝ dzia∏ki, na rzecz
dzielnicy pod budow´ szko∏y, domu kultury itp.
Nale˝y przy tym pami´taç, ˝e budowa infrastruktury miejskiej to prawo i obowiàzek w∏adz
samorzàdowych.
Przestrzegam pana Burmistrza przed optymistycznym za∏o˝eniem, ˝e Êrodki pochodzàce
z odszkodowania za grunty pod drogi zwi´kszà
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mo˝liwoÊci inwestycyjne Weso∏ej.
Przestrzegam pana Prezydenta, ˝e nie mo˝na za dobrà monet´ przyjàç hipotetycznego scenariusza w postaci np. deklaracji negocjujàcego
urz´dnika magistratu, ˝e obni˝y∏ w drodze ugody kwot´ ˝àdanego odszkodowania np. z 90 mln
z∏ do 60 mln z∏ i ˝e nale˝à mu si´ za to nagroda
i ordery. Ka˝da bowiem kwota odszkodowania,
ka˝da z∏otówka to dok∏adnie o z∏otówk´ za du˝o!
Mieszkaƒcy Starej Mi∏osnej z w∏asnych pieni´dzy zap∏acili za drogi i ulice, i bezp∏atnie je
przekazali miastu.
Spó∏ka z kapita∏em 6 z∏ nie zap∏aci∏a nawet
za 1m2 terenu, którym obecnie „w∏ada”, ani te˝
za tereny przeznaczone na drogi i ulice.
Panie Prezydencie, Panie Burmistrzu, pytam si´,
co zrobimy je˝eli Wspólnicy Spó∏ki po otrzymaniu
kilkudziesi´ciu milionów z∏otych na konto spó∏ki
z o.o. podejmà uchwa∏´ o rozwiàzaniu spó∏ki? Kodeks Spó∏ek Handlowych pozwala na to. W tej sytuacji nastàpi podzia∏ majàtku spó∏ki pomi´dzy 6
wspólników.
Beneficjentem b´dzie równie˝ Zrzeszenie. 60
mln z∏otych na 6 wspólników to po 10 mln z∏
na g∏ow´. Otrzymujàc takà kwot´ mo˝na nawet
sprzedaç dom w Starej Mi∏osnej i wyprowadziç
si´ w dowolne miejsce kraju lub wyjechaç
za granic´. B´dzie za co rzàdziç, mo˝na ustawiç
finansowo ca∏à rodzin´ na kilka pokoleƒ naprzód. I co my zrobimy? Co b´dziemy mieli
do powiedzenia? Zrzeszenie przeznaczy t´ 1/6
Êrodków na infrastruktur´ Starej Mi∏osnej. Pozosta∏e 5/6 pop∏ynie w sinà dal.
Mo˝na te˝ uchwa∏à wspólników potraktowaç
to jako zysk i wyp∏aciç go sobie w postaci dywidendy.
Zastanówmy si´ nad tym.
Podejmijmy powa˝ne dzia∏ania zapobiegawcze. Zegar
ju˝ nieub∏agalnie bije! Nie
dopuÊçmy do kolejnego rozboju w bia∏y dzieƒ!
Jak to si´ dzieje, ˝e w Starej Mi∏osnej mieszka co najmniej kilkunastu dobrych
prawników, kilkuset ekonomistów i bankowców, kilkuset sprawnych przedsi´biorców i wysokich urz´dników,
a pi´ç osób robi, co chce?
Dlaczego panuje taka oboj´tnoÊç? Dlaczego tak ma∏o
mieszkaƒców interesuje si´
sprawami
specyficznego
„prywatnego” osiedla, na którym mieszkamy?
Dlaczego zgadzamy si´, aby pi´cioro przypadkowych ludzi, w tym np. Jan Wypych, który nigdy nie
mieszka∏ i nie mieszka w Starej Mi∏oÊnie, zaw∏aszcza∏o nasz wspólny, ogromny jeszcze majàtek?
Skomunalizujmy nasz wspólny majàtek, nie
dajmy si´ dalej oszukiwaç!
Marzy mi si´ taka, wcale nieodleg∏a, wizja rozkwitu naszego osiedla, aby na terenach po zlikwidowanej oczyszczalni Êcieków wybudowaç

kompleks otwartych basenów z ciep∏à wodà ze
êróde∏ geotermalnych. Wody geotermalne dzi´ki
du˝ej zawartoÊci minera∏ów znakomicie leczà
ró˝ne dolegliwoÊci.
Nasze tereny le˝à dos∏ownie na ciep∏ych wodach. Odwierty na oko∏o 3 tys. metrów gwarantujà ciep∏à wod´ o temperaturze 30° do 39°
stopni. Podobna inwestycja realizowana jest
w Gostyninie k. P∏ocka.
Marzy mi si´ wybudowanie obok basenów zespo∏u saun fiƒskich i rzymskich oraz komory niskich
temperatur. Wybudujmy treningowe Êciany wspinaczkowe, tor do jazdy rowerami, taki cross dla fanów rowerów górskich, a tak˝e kryte lodowisko.
Tak nasze wspólne serwituty powinny byç
w przysz∏oÊci zagospodarowane, a nie w postaci
komercyjnych bloków mieszkaniowych, jak chce
pi´ciu wspólników Spó∏ki Ziemskiej. Nie pozwólmy na to! Nie zmarnujmy szansy, jakà stwarzajà
nam te ostatnie, nasze wolne osiedlowe tereny.
Ponownie apeluj´, aby poprzez Zrzeszenie
przeciwstawiç si´ kombinacjom Spó∏ki Ziemskiej. Szczególny apel kierujemy do prawników,
których pomoc w ka˝dej formie by∏aby dla Zrzeszenia wprost bezcenna.
O wiarygodnoÊci Wspólników Spó∏ki Ziemskiej Êwiadczy m.in. nast´pujàcy fakt.
W czerwcu 2007 roku, na Walnym Zgromadzeniu Wspólników, Prezes Tadeusz Romanowicz oznajmi∏, ˝e wypracowany w 2006 roku
zysk w wysokoÊci 50.782 z∏ Spó∏ka przeznaczy
na cel spo∏eczny.
Zrzeszenie jako reprezentant osiedlowej spo∏ecznoÊci mia∏o wskazaç na co konkretnie przeznaczyç te pieniàdze. W lipcu 2007 roku Zarzàd
Zrzeszenia pisemnie zaproponowa∏ Zarzàdowi

Spó∏ki, aby po po∏owie tej kwoty przeznaczyç
na wyposa˝enie Szko∏y Podstawowej i Gimnazjum w Starej Mi∏oÊnie.
No i co? No i jak zwykle – nic z tego!
Rozmawia∏em kilka dni temu na ten temat
z panià Ewà Tucholskà – dyrektor Gimnazjum
– Spó∏ka nie przekaza∏a ani grosza!
Cz∏onek Zrzeszenia
Tadeusz Opieka
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Wystawa Katarzyny Trembeckiej w bibliotece
staromi∏oÊniaƒskiej – Patchwork to dla mnie s∏owo magiczne…
Nazywam si´ Katarzyna Trembecka. Obecnie
ucz´ historii w gimnazjum w Starej Mi∏oÊnie. Moja droga zawodowa zawsze w jakiÊ sposób by∏a

blisko zwiàzana z dzia∏alnoÊcià twórczà. We Wroc∏awiu pracowa∏am w Galerii Tkactwa Artystycznego, a w ciàgu ostatnich kilku lat w Akademii

Obrony Narodowej w Rembertowie, gdzie organizowa∏am wystawy malarstwa. Praca z tkaninà
jest mojà ogromnà ˝yciowà pasjà, która czyni
moje ˝ycie barwnym i bardziej twórczym. Artystyczne aspiracje by∏y we mnie zawsze. Najpierw
„wy˝ywa∏am si´” w tworzeniu dzianiny, czyli pleceniu na drutach swetrów, szyjàc, bo przecie˝
w „socjalistycznej” rzeczywistoÊci trzeba by∏o
sobie radziç, nast´pnie pozna∏am techniki tkactwa artystycznego. Te umiej´tnoÊci pchn´∏y mnie
do poszukiwania innych technik r´kodzielniczych. Patchwork to dla mnie s∏owo magiczne,
które ∏àczy w sobie elementy sztuk plastycznych
i dekoracyjnych, dajàc mo˝liwoÊç uzyskiwania
fantastycznych efektów dzi´ki zestawieniu tkanin,
pasmanterii oraz ró˝nych technik tworzenia wzorów. Tkanina jest niezwykle inspirujàcà materià,
jej ró˝norodnoÊç, bogactwo barw, deseni i mo˝liwoÊci, wynikajàcych z ich wykorzystania spowodowa∏o, ˝e w∏aÊnie tej dziedzinie poÊwi´cam
swój wolny czas. Swoich prac nie projektuj´,
a efekt koƒcowy cz´sto uzale˝niam w∏aÊnie
od materia∏u. Preferuj´ materia∏y naturalne (len,
bawe∏na), nie stroni´ tak˝e od tkanin starych
i unikatowych, takich jak, np. ˝akard.
Ta prezentacja jest mojà czwartà wystawà.
W 2005 r. otrzyma∏am wyró˝nienie miesi´cznika
„Burda” za udzia∏ w konkursie na najpi´kniejszy
patchwork.

Serdecznie zapraszam Paƒstwa do biblioteki.
Prace pani Trembeckiej b´dzie mo˝na oglàdaç
od 7 kwietnia do po∏owy maja. Przypominam
godziny otwarcia placówki:
Poniedzia∏ki
13.00 – 19.00
Wtorki
13.00 – 18.00
Czwartki
10.00 – 15.00
Piàtki
13.00 – 18.00

Katarzyna Trembecka

Iza Zych

Destination Imagination – OczyMa Wyobraêni...a
„Patrz tam, gdzie inni patrzà i zobacz to,
czego inni zobaczyç nie potrafià”
Program DI – OczyMa Wyobraêni...a, to program kreatywnego myÊlenia, dajàcy mo˝liwoÊç
odkrywania i wydobywania niezmierzonych pok∏adów dzieci´cej wyobraêni. Skierowany jest
do tych wszystkich, którzy chcà rozwijaç w∏asne
zdolnoÊci. Bazuje on na koncepcji myÊlenia dywergencyjnego (rozbie˝nego), zak∏adajàcego, ˝e
istnieje wi´cej ni˝ jedna droga do rozwiàzania
problemu. DI zach´ca dzieci do tworzenia
przy wykorzystaniu w∏asnych mocnych stron,
zwi´ksza poczucie w∏asnej wartoÊci, pozwala
prze∏amywaç bariery i przyczynia si´ do odkrywania talentów, z których zwykle m∏odzi ludzie
nie zdawali sobie sprawy. DI – to najbardziej kreatywny, edukacyjny program Twórczego Rozwiàzywania Problemów w Praktyce.
Od paêdziernika 2007 roku program DI jest realizowany w Gimnazjum nr 119 przy ul. Klimatycznej 1. Dru˝yna uczestniczàca w programie sk∏ada
si´ z 7 dziewczàt z klas 1a i 1e (Adrianna Broc∏owska, Ma∏gorzata Bobrowska, Zuzanna G∏owacka,
Karolina Kalinowska, Julia Kubiak, Magdalena Obrocka, Katarzyna Wiercioch). Rzetelna praca oraz

ogromne zaanga˝owanie dziewczàt i ich trenerki,
p. Hanny Grodzkiej-Figza∏, zaowocowa∏y sukcesem. W Ogólnoplskiej Olimpiadzie KreatywnoÊci,
która odby∏a si´ 8 i 9 marca br. w Otwocku, dru˝yna z naszego gimnazjum zdoby∏a I miejsce
w swojej grupie wiekowej. Nagrodà za zwyci´stwo jest udzia∏ w Âwiatowej Olimpiadzie KreatywnoÊci, która b´dzie mia∏a miejsce w dniach 21-24
maja br. w USA. Jednak, aby tam si´ znaleêç, dru˝yna musi sfinansowaç podró˝ i cz´Êciowo pokryç koszty pobytu. Wst´pnie szacujemy, ˝e suma, jakà nale˝y zgromadziç, wynosi ok. 40.000
z∏otych. Zwracamy si´ zatem do Paƒstwa o pomoc w uzykaniu tych pieni´dzy. Prosimy o przekazywanie 1% podatku Stowarzyszeniu Sàsiedzkiemu Stara Mi∏osna (KRS 0000216303), koniecznie
wpisujàc w rubryce „Inne informacje” s∏owo „KreatywnoÊç” (okreÊlajàc w ten sposób cel – dofinansowanie wyjazdu na Olimpiad´ KreatywnoÊci).
Pozwólmy dzieciom przekonaç si´, ˝e pieniàdze to nie wszystko i, ˝e jeÊli sà potrzebne,
zawsze si´ znajdà. Niech wierzà, ˝e ich zdolnoÊci, praca, wytrwa∏oÊç i kreatywnoÊç sà najwa˝niejsze.
Zapraszamy do odwiedzenia strony www.kreatywnosc.pl gdzie mo˝na obejrzeç krótki film

z tegorocznej olimpiady oraz bli˝ej poznaç zasady programu DI.
Józef G∏owacki
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Kàcik bibliofila
Michel Crespy
¸owcy G∏ów
„Walka o stanowisko mo˝e
staç si´ sytuacjà
ekstremalnà.
A w sytuacji ekstremalnej cz∏owiek zdolny jest
do wszystkiego”.
To zdanie widnieje na ok∏adce tego
niepokojàco realistycznego thrillera,
którego g∏ównym bohaterem jest
chwilowo bezrobotny menad˝er wysokiego szczebla – Jerome Carceville.
Pewnego dnia w swojej poczcie e-mailowej znajduje informacj´ od presti˝owej agencji ∏owców g∏ów. Po wielu testach, wraz z pi´tnastkà innych
kandydatów zostaje zakwalifikowany
do ostatniego etapu rekrutacji.
Na wyspie poÊrodku alpejskiego je-

ziora weêmie udzia∏ w symulacji wojny ekonomicznej.
Autor ksià˝ki, francuski pisarz i profesor socjologii, nie tylko Êwietnie poprowadzi∏ akcj´, ale przedstawi∏ przenikliwà analiz´ ludzkich zachowaƒ
w warunkach bezwzgl´dnej rywalizacji.
Polecam.
Iza Zych
***
Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Crespy M. – ¸owcy g∏ów
2. Giffin E. – CoÊ niebieskiego
3. Kundera M. – Ksi´ga Êmiechu i zapomnienia
4. Quinn M. – Nadzieja na mi∏oÊç
5. Pelecanos G. P. – Nocny ogrodnik
6. Jurewicz A. – Dzieƒ przed koƒcem
Êwiata
7. Stewart H. – Je˝d˝àc po cytrynach:
optymista w Andaluzji

Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Kelman M. – Ubranko motyla
2. Uspienski E. – Troje z Prostokwaszyna
3.Langree A. – Smaczne dania dla
dzieci w wykonaniu pomys∏owych
mam: 50 ∏atwych przepisów, które
Êwietnie sprawdzajà si´ w karmieniu
dzieci
4. Collinsom R. – Lepkie paluchy
5. Hooper M. – Amy na czacie
Literatura popularnonaukowa:
1. Marton A. – Tom Cruise: nieautoryzowana biografia
2. Go∏as-Ners A. – Na Go∏asa
3. Schneebeli-Morell D. – Pisanki:
Techniki zdobienia i wiosenne stroiki
4. Red. Zemanek A. – Estetyka chiƒska: antologia
5. Clarke S. – Jak rozmawiaç ze Êlimakiem: dziesi´ç przykazaƒ które pomogà ci zrozumieç Francuzów
6. Grochowalska M. – Rama: By∏am
w sekcie: PowieÊç wspó∏czesna
Iza Zych

OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a zaprasza!
„Wiosna, wiosna, wiosna – ach to ty” – te s∏owa znanej piosenki
cz´sto pojawiajà si´ nam w g∏owach, gdy robi si´ s∏onecznie i ciep∏o
po wielu miesiàcach zimna i szarugi. Wielu z Paƒstwa b´dzie teraz
cz´Êciej na spacerach, dlatego pragniemy zach´ciç do odwiedzania
OÊrodka Kultury przy Starzyƒskiego 21 i do Filii – OÊrodka Dzia∏aƒ
Twórczych „Pogodna” przy ul. Jana Paw∏a II 25. Wielu mieszkaƒców
Weso∏ej traktuje t´ dzielnic´ jak sypialni´, nie majàc ÊwiadomoÊci, ˝e
w naszej dzielnicy tak du˝o si´ dzieje.
OÊrodek Kultury jest jednym z organizatorów du˝ej iloÊci zaj´ç artystycznych, imprez cyklicznych i wydarzeƒ artystycznych. Tych
wszystkich z Paƒstwa, którzy wcià˝ jednak czujà niedosyt lub widzà
luki w naszej ofercie, zach´camy do dzielenia si´ z nami swoimi
uwagami.
Nasza oferta zaj´ç artystycznych jest bardzo szeroka i ró˝norodna,
wcià˝ jednak wzbogacamy jà o nowe sekcje, chcàc zaspokoiç potrzeby ka˝dej grupy wiekowej i usatysfakcjonowaç wi´kszoÊç gustów. W naszych pracowniach plastycznych odbywajà si´ zaj´cia
z rysunku i malarstwa, plastyki, ceramiki i modelarni lotniczej. WÊród
zaj´ç muzycznych oferujemy udzia∏ w zespo∏ach (wokalny zespó∏
dzieci´cy „Sol–Mi–Sie” i zespó∏ wokalno-taneczny „Wesolinki”), çwiczenie warsztatu wokalnego w chórze „Il Canto Magnificat” lub
w m∏odzie˝owym Studio Piosenki, ponadto nauk´ gry na fortepianie,
gitarze, perkusji (szkó∏ka perkusyjna „B´bny Regionów). Mamy dwie
sekcje taneczne: taniec towarzyski dla dzieci i nauk´ flamenco dla
paƒ, ponadto rytmik´, balet, jog´, pilates, gimnastyk´ dla paƒ i panów. Sà równie˝ zaj´cia teatralne (M∏odzie˝owy Teatr Poszukujàcy),
brazylijska sztuka walki capoeira, bryd˝ i szachy. Dzieci w wieku
przedszkolnym, nie chodzàce jeszcze do przedszkola, ucz´szczajà
do naszego Klubu Malucha (w OK-u) lub Akademii Malucha (w Filii).
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Dwa razy w miesiàcu goÊcimy teatrzyki dla dzieci: w pierwszà
niedziel´ miesiàca w OK-u, zaÊ w czwartà niedziel´ miesiàca w „Pogodnej”. Spektakle rozpoczynajà si´ zawsze o godz. 16:00. Raz
w miesiàcu w OK-u odbywajà si´ koncerty Filharmonii, najbli˝sze
b´dà 16.04., 28.05. i 04.06., za ka˝dym razem o godz. 18:00.
W obydwu placówkach majà swoje spotkania seniorzy: w OK-u
o 16:00 w dniu koncertu Filharmonii, zaÊ w „Pogodnej” w ka˝dy
pierwszy wtorek miesiàca, równie˝ o godz. 16:00.
Najbli˝sza, niecykliczna impreza organizowane przez OK, to Happening Wiosenny przy ul. Starzyƒskiego 21, zapraszamy 29.03.
o 19:30. B´dzie koncert i wystawa fotografii i malarstwa. Szczegó∏y
wkrótce na plakatach i na stronie internetowej.
5.04. zapraszamy do Pogodnej m∏odzie˝ na Sobot´ OK. B´dà
warsztaty pod has∏em „Akcja – kreacja”, na których m.in. wykonamy komiksy ró˝nymi metodami plastycznymi (prosimy o przyniesienie gazet, zw∏aszcza kolorowych pism) i stworzymy materia∏y
do lokalnych pism. Po warsztatach b´dzie wspólna zabawa na mini dyskotece po∏àczonej z zabawami i konkursami (uwaga: gad˝ety do wzi´cia!). Startujemy o 14:00.
Wszystkie informacje dotyczàce sekcji i organizowanych przez
nas wydarzeƒ sà dost´pne na naszej stronie internetowej
www.domkultury.wesola.net, z przyjemnoÊcià odpowiadamy te˝
na Paƒstwa pytania osobiÊcie lub pod nr telefonów: 022 773 61 88
(OK), 022 427 37 74 (Filia). Zapraszamy do wspólnego tworzenia
i do wspólnej zabawy!
z pozdrowieniami
Za∏oga OÊrodka Kultury w Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy
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Oto kolejni nasi
najm∏odsi sàsiedzi.
Ich
rodzicom,
a tak˝e rodzicom
wszystkich innych
weso∏owskich maluchów,
˝yczymy
wiele radoÊci. A wy,
drogie maleƒstwa, serdecznie witajcie wÊród nas!
RoÊnijcie zdrowo i bàdêcie radoÊcià dla swoich rodziców. Mieszkacie w malowniczo po∏o˝onej dzielnicy, wokó∏ sà pi´kne lasy i czeka na was
spore grono nieco tylko starszych kolegów i kole˝anek.

foto – Fotooskar

Witajcie
wÊród
nas

Hanna Kinga Synaszko
urodzi∏a si´ 24 lipca 2007 r.
w szpitalu w Mi´dzylesiu.

Laura Jawad
urodzi∏a si´ 28 stycznia 2008 r.
Córka Wiolety i Piotra.

Inga Wasik
urodzi∏a si´ 5 marca 2008 r.
Waga 3350 g, wzrost 56 cm.

Ka˝dy maluch, którego zdj´cie publikujemy, otrzymuje drobny upominek od naszego sponsora – sklepu Baby Boom. Upominki sà do odbioru w sklepie. Nie posiadajàcym portretu nowourodzonego maleƒstwa nasz kolejny sponsor, firma Foto OSKAR, takie zdj´cie wykona za darmo! Zdj´cie uka˝e
si´ w naszej rubryce, a rodzice otrzymajà odbitk´ 10x15 cm. Wykonane w∏asnor´cznie zdj´cia mo˝na zostawiç w sklepie Baby Boom ul. Jana Paw∏a II (róg Diamentowej). Wersj´ elektronicznà mo˝na przes∏aç na adres: wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl (zdj´cie musi byç zeskanowane
na wymiar 4x5 cm i rozdzielczoÊç 300 dpi). Zg∏oszenia do najbli˝szego numeru przyjmujemy do 10 kwietnia 2008 r.
Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej. Zrobicie pi´knà pamiàtk´ swojemu dziecku!

PrzedÊwiàteczne
u∏atwienia
Ka˝da gospodyni wie, jak wiele jest do zrobienia przed Êwi´tami…bez wzgl´du na to, jakie to
Êwi´ta. Dlaczego wi´c sobie nie ul˝yç? Jest na
naszym osiedlu wiele propozycji garma˝eryjnych i cateringowych. Z czystym sumieniem polecamy kuchni´ „Smakosza”. Majà szeroki wybór asortymentu, dzia∏ajà na naszym terenie od
lat i cieszà si´ rosnàcà popularnoÊcià. Sà otwarci na inicjatywy spo∏eczne i wspomagajà Stowarzyszenie Sàsiedzkie w organizacji chocia˝by
„Weso∏ej Stówy” czy Maratonu. Zawodnicy do
tej pory wspominajà pyszny bigos ze „Smakosza”. W∏aÊcicielom „Smakosza” za to wielokrotne wspieranie niniejszym serdecznie dzi´kujemy, zaÊ czytelnikom gwarantujemy, ˝e z zakupów w „Smakoszu” b´dziecie zadowoleni.
Redakcja

akcesoria
a do
o butów

ul. Marmurowa 6
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W Stryju, czyli Âwiàteczna Paczka 2008
Szczep 44 MDH i Z wraz z zaprzyjaênionymi dru˝ynami harcerskimi
z okolic odwiedzi∏ Polaków w miejscowoÊci Stryj na Ukrainie. Jest to nie-

wielkie miasteczko po∏o˝one 70 kilometrów od Lwowa nad rzekà Stryj.
W mieÊcie urodzi∏ si´ m. in. Kornel
Makuszyƒski i Julian Stryjkowski.
Do niedawna g∏ównym miejscem pracy
mieszkaƒców Stryja by∏ garnizon wojskowy, niestety zosta∏ zamkni´ty i wiele osób zosta∏o bez pracy. Dlatego byliÊmy tam naprawd´ potrzebni.
Âwiàteczna Paczka z okazji Wielkanocy jest dla nas czymÊ nowym. Do tej
pory jeêdziliÊmy z darami tylko
przed Êwi´tami Bo˝ego Narodzenia.
Dzi´ki uprzejmoÊci mieszkaƒców na-

szej dzielnicy zebraliÊmy kilkadziesiàt
paczek z ˝ywnoÊcià, zabawkami
i ksià˝kami, oraz 500 z∏. W naszym
szczepie zainteresowanych pomocà
dla Polaków na Ukrainie te˝ przybywa. Tym razem pojecha∏o 14 osób
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z dru˝yn: 44 MDH-ek Archandraja,
44 MDH-ek Kasjopea, 44 MGZ-ek
Ogród Marzeƒ, 44 WDH-y Kedyw
i 44 WDH-y Stanica.
WyruszyliÊmy 14 marca
(piàtek) wieczorem. Podró˝ by∏a dosyç d∏uga,
na dodatek niewiele spaliÊmy. W sobot´ rano,
po przyjeêdzie do Stryja,
zakwaterowaniu w polskiej plebanii i Êniadaniu
podzieliliÊmy si´ na grupy 7- osobowe. Ka˝dà
z nich prowadzi∏a m∏odzie˝ ze Stryja, Polacy.
DostaliÊmy konkretne adresy, gdzie mieliÊmy si´
udaç z paczkami. Najbardziej wzruszajàce by∏y
spotkania ze starszymi
ludêmi, w których cz´sto by∏o widaç t´sknot´ za Polskà, innymi ludêmi, m∏odoÊcià i zdrowiem. StaraliÊmy si´ rozmawiaç z nimi jak najwi´cej. Szczególnie zapad∏y mi w pami´ç s∏owa pewnej
starszej pani: „KiedyÊ ja pomaga∏am,
przynosi∏am jedzenie (…). Widzicie
jak Pan Bóg mi wszystko zwraca?
Na Êwi´ta Bo˝ego Narodzenia dzieci
(harcerze- przyp. red.) przynios∏y mi
paczk´, a teraz Wy…”.
Po ca∏ym dniu roznoszenia paczek udaliÊmy si´
na zwiedzanie Stryja, a póêniej tradycyjnie do Lwowa,
gdzie zakwaterowano nas
w
polskiej
szkole. StaraliÊmy si´ tam
zobaczyç jak
najwi´cej.
Pewne rzeczy
by∏y dla nas
urokliwe, jak na przyk∏ad
opera, kamienice. Inne
zaÊ szokowa∏y czy bawi∏y
np. przy przechodzeniu
przez jezdni´ trzeba by∏o
iÊç bardzo szybko, gdy˝
kierowcy samochodów widzàc przechodnia przyspieszali… Najwi´kszà
frajd´ sprawi∏o nam kosztowanie regionalnych potraw i oczywiÊcie targ ludowy. Po po∏udniu musieliÊmy po˝egnaç,
ukochanà ju˝ przez niektórych harce-

rzy, Ukrain´ i powitaç znów Polsk´…
Im cz´Êciej uczestniczymy w Âwiàtecznej Paczce tym bardziej widzimy jej
sens. Jest ona bardzo potrzebna naszym
rodakom, nie tylko ze wzgl´du na mo˝liwoÊç otrzymania skromnych darów,
lecz tak˝e ÊwiadomoÊç tego, ˝e ktoÊ

o nich si´ troszczy i pami´ta. Dla nas radoÊcià jest sama rozmowa z nimi, ich ∏zy
wzruszenia. Wtedy wiemy, ˝e naprawd´
warto pomagaç innym. Koƒczàc t´ relacj´ pragn´ przekazaç pozdrowienia
od Polaków z Ukrainy, którzy bardzo
dzi´kujà za pami´ç i wsparcie.
Z harcerskim pozdrowieniem – Czuwaj!
Pwd. Mariola Majszyk w´dr.
(Dru˝ynowa 44 MDH-ek Kasjopea)
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Zimowy odpoczynek Ptaszków Âw. Franciszka
i ministrantów w Krakowie
Tu˝ po rozpocz´ciu ferii zimowych, tj.
w poniedzia∏ek, zwartà ekipà ministrantów i Ptaszków Âw. Franciszka z parafii
NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa wyruszyliÊmy na zimowy wypoczynek
do Krakowa. G∏ównodowodzàcym by∏
oczywiÊcie ks. Hubert Walczyk, którego
dzielnie wspierali: s. Cecylia, Joanna Wytrykowska, Beata Carko, Majka

Delura, El˝bieta i Rafa∏ Kruschewscy.
Nieoceniony okaza∏ si´ tak˝e kierowcapan Szymon ze swoim poczuciem humoru i bezinteresownà pomocà.
Stary gród Kraka przyjà∏ nas w swoje
progi nader goÊcinnie. Nawet pogoda
by∏a ka˝dego dnia naszym sprzymierzeƒcem. MieszkaliÊmy w „Stodole”
i „Spichlerzu”, w których bynajmniej
nie by∏o ani siana, ani zbo˝a, nie mieszka∏y tu te˝ konie. Za to zadomowi∏y si´
grupy dzieci o wdzi´cznych nazwach
Prosiaczki, Kubusie, K∏apouszki, Puchatki i Króliczki.
Nie sposób wymieniç wszystkich
atrakcji, jakie nas spotka∏y, bo by∏o ich,
co niemiara. OdwiedziliÊmy siedzib´
królów i ksià˝àt polskich – Wawel, spotkaliÊmy si´ ze smokiem, który by∏ leniwy i nie bardzo chcia∏ ziaç ogniem. Wys∏uchaliÊmy hejna∏u z wie˝y koÊcio∏a
Mariackiego, a mimo próÊb o „bis”

hejnalista tylko nam pomacha∏ tràbkà.
O∏tarz Wita Stwosza i Rynek G∏ówny
te˝ widzieliÊmy.
Podczas pobytu w Krakowie nie pomin´liÊmy Wadowic – szczególnego
miejsca dla ka˝dego Polaka, Sanktuarium Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej i ¸agiewnik. Kopalnia soli
w Wieliczce i msza Êwi´ta pod ziemià,
to tak˝e niezapomniane chwile, które pozostanà w pami´ci ka˝dego z nas.
Odpoczynek w dawnej stolicy Polski dostarczy∏ nam nie tylko doznaƒ intelektualnych.
Ksiàdz Hubert zadba∏
te˝ o rozwój ruchowy i...
rozrywk´. Jeden z krakowskich dni by∏ wyjàtkowy. ZmierzyliÊmy si´
wtedy z kinem i filmem
„Asterix na olimpia-

dzie” oraz lodowiskiem, na którym
forsowaliÊmy nasze
nadwàtlone organizmy a˝ dwie godziny! Oj dzia∏o si´
wtedy, dzia∏o...
W drodze powrotnej odwiedziliÊmy Sanktuarium
Matki Bo˝ej Ostrobramskiej w Skar˝ysku-Kamiennej.
Nie omieszkaliÊmy te˝ wstàpiç
do McDonalda,
gdzie wzbudziliÊmy ogólne zainteresowanie. Nie
chodzi tu oczywiÊcie o nasze
zachowanie, ale

raczej o liczebnoÊç grupy – 52 dzieci.
Troch´ zm´czeni, z niezapomnianymi
wra˝eniami i wspomnieniami wróciliÊmy do Warszawy w sobot´ wieczorem.
Mam nadziej´, ˝e po zimowym wypoczynku w Krakowie, w naszej pami´ci pozostanà obrazy, które chcia∏oby
si´ zachowaç jak najd∏u˝ej, bo podobno sympatyczne chwile zapami´tuje si´
na zawsze.
Majka Delura
akcja trwa przez
ca∏y miesiàc

K A R M Y i A K C E S O R I A dla PSÓW i KOTÓW
M O J E Z O O (022) 760-23-15
na telefon, z dostawà do domu GRATIS

0-502-718-285
dobra cena
wysoka jakoÊç
szybko
solidnie

S∏u˝ymy fachowà poradà w wyborze karmy
Arion, Royal Canin, Eucanuba, Best Choice, Magnuson,
Nutra, Hills, oraz inne na zamówienie klienta

Izabela Rupiƒska, ul. Hebanowa 16 tel. 606 482 555
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Koniec nudy – Zima w mieÊcie 2008
W Szkole Podstawowej nr 171 i w Gimnazjum
nr 120 w Weso∏ej zorganizowana zosta∏a akcja
„Zima w MieÊcie 2008”. W akcji uczestniczy-

∏o 111 uczniów. Atrakcyjne zaj´cia i smaczne
posi∏ki zach´ci∏y tak˝e dzieci z innych okolicznych szkó∏ do korzystania z zaj´ç. Uczniowie
weso∏o rozpocz´li wypoczynek zimowy uczestniczàc w uroczystym otwarciu akcji w Ursynowskim Centrum Rekreacji i Sportu. Z ogromnym
zaanga˝owaniem brali udzia∏ w lekcji muzealnej
w Muzeum Narodowym. Wycieczka do miejscowej Jednostki Wojskowej dostarczy∏a wszystkim
niezapomnianych prze˝yç. Zarówno ch∏opcy, jak
i dziewczynki, chcieli zobaczyç jak najwi´cej
i bli˝ej poznaç warunki ˝ycia ˝o∏nierzy. Najwi´cej
emocji wzbudzi∏y czo∏gi i transportery, do których nawet mo˝na by∏o wejÊç. Dzieci systema-

tycznie korzysta∏y z oferty Wydzia∏u Rekreacji
i Sporty Urz´du Dzielnicy Weso∏a w Klubie „KoÊciuszkowiec”- oglàda∏y filmy, teatrzyki.
Podczas zimowiska na terenie
szko∏y dzieci wraz z wychowawcami zorganizowa∏y Walentynki.
Uczestniczy∏y w pieczeniu kie∏basek. Uczniowie mieli mo˝liwoÊç
rozwijania swojej t´˝yzny fizycznej na miejscowej
p∏ywalni. Ciekawe
zaj´cia wokalne
w szkole prowadzi∏ aktor, anga˝ujàc
wszystkie
dzieci do przedniej
zabawy. W szkole
odbywa∏y si´ zaj´cia plastyczne,
muzyczno-taneczne, teatralne, informatyczne, sportowe. Dzieci
mog∏y wi´c rozwijaç swoje zainteresowania i zdolnoÊci. Akcja
„Zima w MieÊcie” zakoƒczy∏a si´ Êwietnà imprezà w Sali Kongresowej.
Wszystkie zaj´cia sà udokumentowane zdj´ciami. Wystawy zdj´ç by∏y oglàdane z uwagà
przez dzieci i rodziców. Atrakcyjne ferie zimowe
min´∏y uczniom jak mgnienie oka i wszyscy ˝a∏owali, ˝e trzeba czekaç ca∏y rok na takie „odlotowe” zaj´cia.
Podczas akcji „Zima w MieÊcie 2008” realizowaliÊmy program w∏asny, Urz´du Dzielnicy Weso∏a i Miasta Warszawy.

Bardzo dzi´kuj´ wychowawcom za ogromny
wk∏ad pracy w przygotowaniu i prowadzeniu zaj´ç oraz troskliwà opiek´ nad dzieçmi.
Wychowawcy pracujàcy w czasie akcji „Zima
w MieÊcie 2008” w SP nr 171 i Gimnazjum
nr 120: Bogumi∏a Jaroch, Jadwiga Ros∏oniec,
Monika Dra˝an, Dorota Strupiechowska, Olga
Karmowska, Aurelia Marczyk, Jolanta Drzewiecka, Kinga Âledziewska, Micha∏ Paszkowski.

Szeroka oferta zaj´ç nie by∏aby mo˝liwa bez
wsparcia innych instytucji.
Dzi´kuj´ Rodzicom oraz w∏adzom Urz´du
Dzielnicy Warszawa Weso∏a za pomoc w organizacji akcji „Zima w MieÊcie”.
Sk∏adam specjalne podzi´kowania dla Biura
Edukacji Narodowej m. st. Warszawy za cenne
wskazówki, wsparcie i pomoc.
Koordynator – Marzenna Nagórka
Foto – Maciej Feldo

Zimowe ferie w Szkole Podstawowej nr 173

Ledwie zabrzmia∏ ostatni dzwonek przed feriami, a ju˝ od poniedzia∏ku Szko∏a Podstawowa
nr 173 rozbrzmiewa∏a dzieci´cym gwarem. To
znak, ˝e rozpocz´∏a si´ tu akcja „Zima w mieÊcie”. W bie˝àcym roku szkolnym (ze wzgl´du
na odbywajàce si´ w szkole prace remontowe)
akcja skierowana by∏a dla dzieci z klas 0-III.
Codziennie do szko∏y zmierza∏o ponad 100
uczniów! Dzieci wiedzia∏y, co robià, bo dzia∏o si´
tu bardzo wiele ciekawych rzeczy.
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Od samego rana w szkolnej Êwietlicy dzieciaki
zimowych ferii, wzi´∏y udzia∏ w konkursie plamog∏y pobawiç si´, zagraç w gry stolikowe, postycznym z nagrodami.
czytaç najnowsze komiksy, wziàç udzia∏ w konO godzinie 12 kochane panie kucharki serwokursach plastycznych, zagraç w szachy, czy powa∏y pyszne obiadki, poniewa˝ zaj´cia wyczerpyçwiczyç na sali gimnastycznej. Odbywa∏y si´
wa∏y dzieci´ce organizmy. Po dok∏adki ustawia∏a
równie˝ zaj´cia j´zykowe – panie uczy∏y wierszysi´ d∏uga kolejka – wiadomo, dzieci wiedzà, co
ków i piosenek obcoj´zycznych. Ju˝ o godzinie 9
jest dobre.
czeka∏o na dzieci pyszne Êniadanko.
Program zaj´ç oferowany przez wykwalifikoW ciàgu dwóch tygodni akcji uczniowie cowanà kadr´ pedagogicznà SP 173 by∏ propozydziennie korzystali z zaj´ç na basenie „Wesolancjà na zagospodarowanie wolnego czasu dziedia” w Weso∏ej.
ciom, które ferie zimowe sp´dzi∏y w Warszawie.
Dzieci odwiedzi∏y szeÊciokrotnie Klub KoMamy nadziej´, ˝e akcja „Zima w mieÊcie” b´Êciuszkowiec, cztery razy wyÊwietlano im hity
dzie si´ cieszy∏a zawsze takim powodzeniem
filmowe, dwukrotnie obejrza∏y wspania∏e widowÊród naszych uczniów.
Majka Delura
wiska teatralne. Nauczyciele zorganizowali fani koordynator akcji „Zima w mieÊcie”
tastycznà ca∏odziennà wycieczk´ do warszawskiego ZOO oraz do teatru „Guliwer”.
PROJEKTOWANIE
Uczniów odwiedzi∏
WN¢TRZ – REALIZACJA
tak˝e przedstawiciel
Stra˝y Miejskiej, dzieci
Bogus∏awa Przedpe∏ska
obejrza∏y wówczas film
o niebezpieczeƒstwach
Tel. (0-22) 77 38 038
kom. (0) 605-089-599
czyhajàcych w trakcie

ART-DOM
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Integracja niepe∏nosprawnych w spo∏eczeƒstwie
Stosunek otoczenia do osób niepe∏nosprawnych
przejawia si´ w postawach, jakie reprezentuje Êrodowisko ludzi zdrowych. Postawy Êrodowiska przejawiajà si´ okreÊlonymi zachowaniami wobec dziecka czy osoby doros∏ej. Prawid∏owy, przychylny stosunek jest warunkiem pomyÊlnej rewalidacji i pe∏nej
integracji, decyduje o wyniku tego procesu.
W∏aÊciwe postawy spo∏eczne u∏atwiajà integracj´ jednostki ze spo∏eczeƒstwem, umo˝liwiajàc jej
egzystencj´ wÊród zdrowych.
Oddzia∏ywanie otoczenia jest bardzo wa˝ne ju˝
w okresie dzieciƒstwa. Ma decydujàcy wp∏yw
na rozwój i integracj´.
Poza wp∏ywem postaw spo∏ecznych kszta∏tuje si´
obraz w∏asnej osoby dziecka chorego. Nale˝y eliminowaç czynniki Êrodowiska hamujàce przebieg dzia∏aƒ rewalidacyjnych i jednoczeÊnie wyrabiaç
w dziecku mechanizmy uodparniajàce na negatywne postawy otoczenia.
Postawy dzieci zdrowych wobec niepe∏nosprawnych zale˝à od stopnia i rodzaju uszkodzenia,
od wieku dzieci zdrowych, od postaw, jakie reprezentujà ich rodzice.
Reasumujàc, istotnym elementem w umo˝liwieniu osobie niepe∏nosprawnej integracji spo∏ecznej jest ˝yczliwoÊç Êrodowiska, którà nale˝y
kszta∏towaç.
Zadaniem pedagogicznym jest te˝ wyrabianie
u osób niepe∏nosprawnych pozytywnych emocjonalnie form obcowania z pe∏nosprawnymi i kszta∏to-
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wanie osobowoÊci nie zamykajàcej si´ w l´ku
przed Êwiatem.
Dà˝yç nale˝y, aby wychowanie dziecka niepe∏nosprawnego we wszystkich uzasadnionych przypadkach odbywa∏o si´ w grupie rówieÊniczej. Przystosowanie spo∏eczne szybciej nast´puje w warunkach
normalnych.
OsobowoÊç cz∏owieka rozwija si´ we wczesnym
dzieciƒstwie. DoÊwiadczenie, jakiego dziecko nabywa w tym okresie rzutuje na ca∏e dalsze jego ˝ycie.
Dzieci ma∏e, idàce do klas „0” nie tak ostro dostrzegajà swojà innoÊç, nie przejawiajà postaw dyskryminacyjnych. Bawià si´ wspólnie. Uczà si´
wspó∏˝ycia zespo∏owego niezale˝nie od poziomu
rozwoju i sprawnoÊci poszczególnych cz∏onków.
Ma∏e dziecko w sposób naturalny akceptuje ró˝nice
indywidualne. Wczesny, wspólny pobyt ma tu du˝e
znaczenie.
Podstawowe trudnoÊci w integracji stwarzajà rodzice obydwu stron. Jedni – chroniàc
swe chore dziecko, aby nie dozna∏o jakiejÊ
krzywdy, przykroÊci, unikajà bli˝szych kontaktów dziecka z otoczeniem. Drudzy – chronià swe zdrowe dzieci od zetkni´cia z „anormalnoÊcià”. Obie te postawy wymagajà modyfikacji i odzia∏ywaƒ wyjaÊniajàcych.
Nauczyciel klasy integracyjnej ma zasób wiedzy
na temat post´powania z dzieckiem niepe∏nosprawnym, jego ograniczeƒ i mo˝liwoÊci rozwojowych,
akceptuje dziecko niepe∏nosprawne, przejawia gotowoÊç do podejmowania dodatkowych zaCZYNNE:
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daƒ, umie zapewniç atcodziennie 6.00 - 21.30
mosfer´ ˝yczliwej pow niedziele 8.30 - 17.00
mocy ze strony rowieÊników dziecka.
✦ ARTYKU¸Y SPO˚YWCZE I CHEMICZNE ✦
Klasa integracyjna sprzyja pe∏nemu
✦ KOSMETYKI ✦ ARTYKU¸Y SZKOLNE ✦
rozwojowi psychospo✦ OWOCE ✦ NAPOJE ✦ SOKI ✦ WARZYWA ✦
∏ecznemu ucznia, wy✦ ALKOHOL ✦
zwala w nim dynamizm
✦ NABIA¸ ✦ MI¢SO I W¢DLINY ✦
wewn´trzny, nie powo✦ POKARM DLA ZWIERZÑT ✦
duje stresów i zaburzeƒ
emocjonalnych, ukazu✦ DU˚Y WYBÓR PRASY ✦
je mo˝liwoÊci i podkreÊla normalnoÊç, co

dogodny dojazd
parking

niskie ceny
SAMOOBS¸UGA

Bilety MZK i karty telefoniczne Âwie˝e pieczywo 2 razy dziennie
Stara Mi∏osna ulica Jana Paw∏a II 108, tel. 022 773 25 30

ZAPRASZAMY DO NOWEGO PUNKTU

przy ulicy Rumiankowej 18, tel. 022 773 69 15

W „Groszku” kupisz
szybko, tanio i prawie wszystko

nasz
nowy sklep

przyczynia si´ do podwy˝szenia stopnia akceptacji
spo∏ecznej, stwarza lepsze warunki integracji.
Pedagogizacja dzieci pe∏nosprawnych poprzez
dzia∏alnoÊç wychowawczà nauczycieli i ich rodziców
Êwiadomie posy∏ajàcych swe dzieci do klas integracyjnych, zapewnia powodzenie integracji. Dzieci
pe∏nosprawne sà przygotowywane do przyj´cia nowego kolegi czy kole˝anki.
W placówkach integracyjnych rodzice dzieci niepe∏nosprawnych mogà znaleêç indywidualnà pomoc
dla siebie i dziecka w osobie specjalisty.
Odzia∏y integracyjne pomagajà rodzicom uwierzyç we w∏asne dziecko, w jego mo˝liwoÊci, przyczyniajà si´ do zaakceptowania dziecka takim, jakie jest.

Szko∏a Podstawowa Nr174
z oddzia∏ami integracyjnymi
im. T. KoÊciuszki
Warszawa Weso∏a
Plac Wojska Polskiego 28
Tel/fax: 022 773-40-03
E-mail: sp174w-wa@wp.pl
og∏asza nabór
do klas integracyjnych
w oddzia∏ach 1-6
na rok szkolny 2008/2009
Szko∏a nasza jest ma∏a i kameralna, a atmosfera
w niej panujàca jest przyjazna uczniowi. Posiadamy
odpowiednio przygotowanà do pracy w oddzia∏ach
integracyjnych kadr´ pedagogicznà oraz odpowiednie zaplecze dydaktyczne.
Dzieci o zro˝nicowanych mo˝liwoÊciach edukacyjnych znajdà tu w∏aÊciwe warunki do swojego
rozwoju.
Wszystkim czytelnikom wielu ∏ask, wiary,
nadziei i mi∏oÊci w zmartwychwsta∏ym Panu
˝yczy dyrekcja i grono pedagogiczne szko∏y.
Ewa Cybulska

Mechanika pojazdowa
• Silniki, rozrzàdy
• Zawieszenia, hamulce
• Sprz´g∏a, g∏owice
• Alternatory, rozruszniki
Romuald Porzeziƒski
Wystawiamy faktury VAT

022 773 18 61 0607 092 124 ul. Jeêdziecka 4, Stara Mi∏osna

Morfeusz - Przyj´cia
OkolicznoÊciowe
ul. Szosa Lubelska 20, 05-077 Warszawa-Weso∏a

tel. 508 12 88 92 lub 022 612 93 98

akceptujemy karty p∏atnicze i talony Sodexho

www.wesele.waw.pl
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Pami´ci Henryka
Sienkiewicza

Metamorfoza Êwietlicy
w szkole nr 173
W czasie ferii uda∏o si´ przenieÊç Êwietlic´
z jednej sali do drugiej. Jest w nowym miejscu,
które da∏o mo˝liwoÊç wydzielenia cz´Êci korytarza i uzyskanie nowego pomieszczenia Êwie-

tlicowego, w którym dzieci mogà w ciszy i spokoju odrobiç lekcje, pograç w ulubione gry, poczytaç ksià˝k´.
Zakupione zosta∏y wygodne pufy, aby zwi´kszyç komfort pobytu na Êwietlicy.
W du˝ej sali sà nowe meble i dodatki m.in.:
kanapa naro˝na z poduchami, na której dzieci

ch´tnie odpoczywajà po lekcjach, kolorowe stoliki, kàciki zainteresowaƒ.
Ch∏opcom najwi´kszà frajd´ sprawi∏ „ma∏y
majsterkowicz” gdzie ochoczo wkr´cajà Êrubki,
wbijajà gwoêdzie (oczywiÊcie plastikowe) i tworzà wymyÊlne konstrukcje. Dla dziewczynek du˝à atrakcjà sà mówiàce lalki, sztuczne owoce
i warzywa, którymi bawià si´ w sklep, oraz gra
„Wielkie zakupy” – dzi´ki której poza dobrà zabawà utrwalajà dzia∏ania matematyczne.
Na pod∏odze i na Êcianach zosta∏a po∏o˝ona niebieska wyk∏adzina (kolor dla osób potrzebujàcych spokoju i wypoczynku, przynosi uspokojenie i inspiruje).
Na pó∏kach pojawi∏o si´ du˝o nowych gier dla
ró˝nych grup wiekowych, wszystkie poza funkcjà
zabawowà, spe∏niajà równie˝ funkcj´ dydaktycznà.
Ciàg∏a ewaluacja pozwala nauczycielom
na usprawnianie i ulepszanie warunków panujàcych w szkole. Âwietlica zyska∏a dodatkowà sal´, meble, gry, zabawki, wszystko po to, aby
dzieci przychodzàce do nas przed i po lekcjach
mog∏y w mi∏ej atmosferze sp´dziç czas.
Nauczyciele Êwietlicy:
Anna Kowalczyk, Marlena Urban

7 marca w Szkole Podstawowej nr 173 odby∏ si´
apel poÊwi´cony polskiemu nobliÊcie Henrykowi
Sienkiewiczowi. To ju˝ kolejny wyst´p uczniów naszej szko∏y w ramach projektu „Oni te˝ byli ucznia-

mi-nobliÊci polscy”. Tym razem uroczystoÊç przygotowa∏y klasy IV b oraz IV d. Inscenizacja pozwoli∏a przenieÊç si´ widzom w czasy Henryka Sienkiewicza i wziàç udzia∏ w konferencji prasowej z tym
wielkim Polakiem. Nasi m∏odzi artyÊci zaprezentowali publicznoÊci tak˝e g∏ówne dzie∏a Henryka
Sienkiewicza oraz jego bohaterów – mogliÊmy
spotkaç Stasia Tarkowskiego z malutkà Nel, Zbyszka z Bogdaƒca, a tak˝e Janka Muzykanta. Niespodziankà by∏ fina∏ tego wyst´pu, kiedy uczniowie zaÊpiewali piosenk´ w ho∏dzie Sienkiewiczowi.
Joanna Gryz

Ca∏a Polska czyta dzieciom
Pani Naczelnik Wydzia∏u OÊwiaty Jolanta Skwerens przeczyta∏a wychowankom przedszkola „RobuÊ” bajeczk´
„Kozucha K∏amczucha” J. Poraziƒskiej, tà samà, którà niegdyÊ wielokrotnie czyta∏a swoim dzieciom. Przedszkolaki opowiedzia∏y o swoich ulubionych
bajeczkach, o spotkaniach z autorami
ksià˝eczek dla dzieci w naszym przedszkolu. ZaÊpiewa∏y mi∏emu goÊciowi
kilka piosenek, których nauczy∏y si´
na zaj´ciach z umuzykalnienia. Dzieci

opowiedzia∏y o swoim
przedszkolu i pokaza∏y wystawy prac i wszystkie pomieszczenia. Zapozna∏yÊmy
Panià Naczelnik z realizowanym programem i prowadzonymi zaj´ciami w naszym przedszkolu.
Dzi´kujemy za niezapomniane spotkanie.
Bogus∏awa WiÊniewska

US¸UGI ELEKTRYCZNE
Monta˝ i naprawa video- i domofonów.
Naprawa sprz´tu AGD (pralek, zmywarek
lodówek itp.) i pod∏àczanie nowych urzàdzeƒ.
Pod∏àczanie czujników temperatury do pieców gazowych.

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

s

tel. 0500 322 255 – Jan Stachyra
ROLETY · WERTIKALE · ˚ALUZJE · OKNA
PCV · MOSKITIERY · DRZWI ALIMINIOWE
MONTA˚, SERWIS OKIEN

Solidnie, ceny konkurencyjne
Tel.

0 502 028 554
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Listy do redakcji
S∏ów kilka o tolerancji
Mieszkam wraz z rodzinà od czterech lat w Starej Mi∏osnej. Ostatnio oburzy∏y mnie s∏owa pani
sprzedajàcej w pewnej cukierni, mieszczàcej si´
w na naszym osiedlu. Zwróci∏a ona mojemu (wracajàcemu wczeÊniej ze szko∏y) synowi uwag´, ˝e
nie uczestniczy w rekolekcjach (o czym jest mi wiadomo), a nas, jego rodziców, nazwa∏a „osobami
niepowa˝nymi”, po czym wyrzuci∏a go ze sklepu.
Chcia∏abym zwróciç tej pani uwag´, ˝e na terenie
osiedla mieszkajà te˝ ludzie niewierzàcy lub wierzàcy w innego Boga i nie uwa˝am ich za osoby niepowa˝ne. Co wi´cej, traktuj´ s∏owa i zachowanie
tej pani jako obraêliwe, bo wyobraêmy sobie sytuacj´, w której to ja nazwa∏abym wierzàcych podobnym okreÊleniem. Oburzenie spo∏eczne murowane.
Zgadzam si´ natomiast z poglàdem tej pani, ˝e
zaj´cia takie sà potrzebne. Màdrzy i Êwiatli ksi´˝a,
z jakimi mam do czynienia, mieszkajàc i pracujàc
w Warszawie, uczà dzieci wi´kszej tolerancji. Proponuj´ wi´c autorce tych s∏ów wzi´cie udzia∏u
w rekolekcjach. A listem tym chcia∏abym zwróciç
uwag´ czytelników na istnienie osób niewierzàcych, których obra˝aç nie wolno.
PS. Mój syn postanowi∏ nie korzystaç wi´cej
z us∏ug tego sklepu.
Imi´ i nazwisko do wiadomoÊci redakcji

ró˝nica w op∏atach za mc. I-II.2007 r. i I-II.2008 r.
Zimy coraz cieplejsze, a op∏aty wy˝sze. Poza tym
zauwaêy∏am dzisiaj, ˝e przy mniejszej mocy
zamówionej (by∏o 14 a jest 12), koszty za gaz
obliczane sà z tej samej grupy taryfowej W-5,
posiadamy zainstalowany czytnik godzinowy przez
co mieliÊmy mieç obliczenia wg taryfy W-4. Ten

problem zg∏osz´ równieê sama do gazowni, ale
Paƒstwa informuj´ o tym, ˝eby i na tego typu
wyliczenia zwróciç uwag´ przy sk∏adaniu protestu.
Pozdrawiam
Urszula Nawrocka

Sprawa dot. wy˝szych op∏at za gaz
Przeczyta∏am w gazetce artyku∏, aby przesy∏aç
do Paƒstwa rachunki za gaz, w celu wystosowania
protestu do gazowni.
W naszych blokowych fakturach za gaz
(centralne ogrzewane gazowe + ciep∏a woda) jest

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

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

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

tel. 022 773 83 49
fax 022 773 83 69

Restauracja

„Aplauz”
Pawilony na Trakcie Brzeskim (nr 60b)
Czynne 10.00-22.00
oraz

Restauracja

„U Szymona”

AUTO NA GAZ
R

A

D

A

N

• Mechanika pojazdowa
• Atrakcyjne ceny
• Wieloletnie doÊwiadczenie
• Monta˝ i serwis samochodowych instalacji gazowych
• Klimatyzacja
• Wulkanizacja

ul. 1 Praskiego Pu∏ku 62 (wjazd od S. ˚eromskiego)
05-075 Warszawa-Weso∏a
tel. 888 90 85 68, 501 92 02 72
tel. 022 499 80 59

Hipodrom
Czynne 10.00-19.00

serdecznie
zapraszajà na

Wyszukane dania
oraz
Mi∏e sp´dzenie czasu
W ofercie znajdujà si´ równie˝ us∏ugi cateringowe,
organizacja przyj´ç.
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Mocne uderzenie i inne dêwi´ki

Optymistyczo-pesymistyczne rockowanie
Happysad
„Podró˝e z i pod pràd”
DziÊ po raz pierwszy opisuj´ polskà muzyk´ – pierwszej patriotycznej recenzji postanowi∏am poddaç zespó∏
majàcy doÊç czarnà wizj´
w∏asnego kraju – Happysad.
„Podró˝e z i pod pràd” to
drugi studyjny album zespo∏u.
Wybra∏am go dlatego, ˝e
pierwszy („Wszystko jedno”)
ukaza∏ si´ ju˝ chyba tyle razy
w recenzjach, opisach, odwo∏aniach, a single z niego – „Zanim pójd´” i „Psychologa!!!”
tak d∏ugo okupowa∏y rockowe
listy przebojów, ˝e niektórym
si´ przejad∏y. Skoro si´ przejad∏y postanowili nie sprawdzaç,
co takiego kryje si´ na drugim krà˝ku grupy,
a kryje si´ wiele ciekawego.
Zespó∏ Happysad to przede wszystkim teksty
– muzyka jest doÊç niewybredna, rockowo-punkowa, ∏atwa w odbiorze, satysfakcjonujàca prawie ka˝dego s∏uchacza. W ucho ∏atwo
wpadajà refreny, uzyskane za pomocà chwytli-

wych riffów. Muzyka ta ma w sobie sporo energii, punkowej Êwie˝oÊci, co oczywiÊcie jest
niezb´dne, jednak musi temu towarzyszyç jakieÊ uzupe∏nienie – czyli tekst. I Happysad to
zadanie wype∏nia w stu procentach, no, mo˝e
osiemdziesi´ciu.
W tekstach zespo∏u dominujà zdecydowanie
dwa tematy – Polska i jej spo∏eczeƒstwo oraz
jego problemy i... mi∏oÊç (co mo˝na by∏o bardzo wyraênie odczuç na pierwszej p∏ycie). Do opisania problemów narkotykowych lub te˝
z∏a czajàcego si´ za ka˝dym
rogiem w naszym ukochanym,
ojczystym kraju u˝ywajà mniej
lub bardziej rozbudowanych,
ciekawych metafor, jednak
za ka˝dym razem wiadomo, co
majà do przekazania. KtoÊ
móg∏by powiedzieç, ˝e nie sà
wystarczajàco wysublimowani, a ich niektóre teksty sà zbyt ubogie i banalne, ˝e to przejaw wybitnego grafomaƒstwa nie
wartego uwagi. Jednak ten zespó∏ tak w∏aÊnie
powinien pisaç, nie inaczej. Chcà trafiç do s∏uchacza, nie zmuszaç go do zastanawiania si´
nad tym, co powinien przypomnieç sobie
z lekcji historii lub polskiego, aby tekst odczy-

Chrapiesz? Masz bezdech?
Radiochirurgia – prze∏om w leczeniu chrapania

www.chrapanie-bezdech.pl
Warszawa, ul. Lanciego 13

tel. (022) 408 01 10
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taç prawid∏owo. Chcà, aby ich muzyka odarta
z niepotrzebnych epitetów pokazywa∏a jak wyglàda nasz Êwiat – pe∏en z∏a, niebezpieczeƒstw, k∏amstw. Bo jak mo˝na lepiej opisaç
strach taksówkarza, który wola∏by umrzeç
na zapalenie p∏uc ni˝ z no˝em wbitym w kark
ni˝ jak to robi Happysad w jednym ze swoich
najbardziej przejmujàcych utworów – „Bakteryja”. Przecie˝ taki taksówkarz nie u˝ywa s∏ów
nieznanych nawet niektórym s∏ownikom wyrazów obcych, on po prostu chce powiedzieç
co go boli. Happysad te˝ chce to zrobiç. I robi
to doskonale.
Z ca∏ej p∏yty najbardziej polecam trzy utwory:
„To Miejsce Na Mapie” (czyli troch´ bolesnego
narzekania na ojczyzn´), „Od Kiedy Ropà...”
(wzruszajàcy utwór o wojnie) oraz wy˝ej wspomnianà „Bakteryj´” opisujàcà trafnie kilka wa˝nych problemów naszego spo∏eczeƒstwa. JeÊli
chodzi o utwory o tej drugiej tematyce, czyli mi∏osne, zdecydowanie najlepszy jest „30 raz”
o licznych rozstaniach i sile uczucia.
JesteÊcie spragnieni czegoÊ energetycznego,
muzyki, która opisa∏aby wasze myÊli dotyczàce
problemów, które znacie z codziennego ˝ycia?
Happysad b´dzie idealnym wyborem.
Martyna Nowosielska
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TA X I - W E S O ¸ A
tel. 022

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

SALON

FIRAN i ZAS¸ON

DOJAZD GRATIS 24 h

• FIRANY
• ZAS¸ONY

OÊrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej

• NARZUTY

mgr Beata Dobrowolska-Horszczaruk

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

Gimnastyka korekcyjna
zaj´cia indywidualne i grupowe
z elementami „gimanstyki mózgu“ – metoda Dennisona.

•

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

•
tel.

• 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“

• MASA˚E: lecznicze, relaksacyjne i wyszczuplajàce

•

• KARNISZE

Joga dla kr´gos∏upa

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

SULEJÓWEK – PAWILONY
ul. KOMBATANTÓW 63
tel. 022 760 10 52
pon.-pt. 10.00-18.00, sob. 10.00-14.00
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

Bramy gara˝owe Ogrodzenia
Bramy wjazdowe Pe∏na automatyka

Pranie Dywanów

PORADY – MONTA˚ – SERWIS – PROMOCJE

Tel 0-510-126-840

RAJDOOR – SERWIS
Warszawa, ul. Che∏m˝yƒska 10 B
ul. Wa∏ Miedzeszyƒski 389

Wyk∏adzin i tapicerki meblowej

www.rajdoor.com.pl
tel. (022) 879 93 23
tel. (022) 617 85 23

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

- DOJAZD GRATIS!

KANCELARIA PRAWNA
UL. LEÂNYCH ZIÓ¸ 12
05-077 Warszawa–Weso∏a
Tel. 0 602 774 471, 0 604 235 076
§
§
§
§
§
§

§

obs∏uga firm
porady dla klientów
podania, umowy, pozwy
prawo pracy
prowadzenie spraw sàdowych
mo˝liwoÊç dojazdu do klienta
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WIZYTY DOMOWE
DR

EWA K ARCZEWSKA

LEKARZ RODZINNY
I PEDIATRA
TEL. 601 91 43 19

Poradnia Okulistyczna dla Dzieci i Doros∏ych
Punkt Optyczny
Warszawa – Weso∏a / Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 25
Tel. 022 – 374 00 94
•
•
•
•
•
•
•
•

Leczenie chorób oczu u dzieci i doros∏ych
Leczenie jaskry, retinopatii cukrzycowej i zespo∏u suchego oka
Program wczesnej diagnostyki i leczenia jaskry (profilaktyka jaskry)
Angiografia fluoresceinowa
Fotografia przedniego odcinka i dna oka
Dobór okularów, soczewek kontaktowych i pomocy optycznych
Pomiar ciÊnienia Êródga∏kowego, Komputerowe badanie wzroku
Komputerowe badanie pola widzenia, Drobne zabiegi okulistyczne

✓ Zapisy bez skierowania, Krótkie terminy
✓ Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ)

OPTIMED☺
Niepubliczny Zak∏ad Opieki Zdrowotnej, Zak∏ad Lecznictwa Specjalistycznego i Rehabilitacji,
04-330 Warszawa, ul. Kordeckiego 49 (wejÊcie od ulicy Serockiej)

www.optimed.waw.pl

Zapraszamy !!!

Lecznica Stomatologiczna
ELIXIR sp. z o.o.
lek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko
+ DOROÂLI
+ DZIECI
+ ORTODONCJA
+ IMPLANTY

+ CHIRURGIA
+ RTG cyfrowe z´ba
+ PANTOMOGRAF
+ PROTETYKA

Godziny otwarcia: pon.–pt. 830–2030, sobota 830–1330
tel. 022 773 21 12, 022 795 74 62
05-077 Warszawa-Weso∏a, Os. Stara Mi∏osna, ul. Kameliowa 12
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Beton Towarowy ❖ Transport ❖ Pompa
05-462 Wiàzowna, Duchnów, Szosa Miƒska 48
tel. 022 795 15 94, 022 795 11 14
tel. kom. 0601 384 524
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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

MIESZKANIA – CZ¢Âå OFERTY

DZIA¸KI – CZ¢Âå OFERTY

Nr
oferty
667
707
706
675
705
687
649
653
646

Nr
oferty
1041
1040
1036
928
1016
1045
989
992
1044

Pow. Pi´tro Licz.
m2
pokoi
160 1/2 6
85 2/2 3
78 0/2 3
96 2/2 3
54 0/2 3
73 0/2 3
47 1/3 2
98 3/3 4
61 1/3 3

Rejon

Cena w PLN

Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Weso∏a Zielona
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna

1.122.000
550.000
510.000
660.000
377.000
600.000
310.000
634.400
396.500

Pow. Rejon
1087
585
427
6650
388
289
10000
1000
834

Mi´dzylesie
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Góraszka
Góraszka
RadoÊç

Cena
w PLN
795.000
560.000
420.000
2.660.000
400.000
235.000
1.500.000
370.000
650.000

Rodzaj
dzia∏ki
budowlana
budowlana
budowlana
budowlana
budowlana
lbudowlana
rolna
rolna
budowlana

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
DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Nr
oferty
490
487
485
483
446
482
472
494
493

Pow.
domu
220
320
200
140
292
240
172
400
100

Pow.
dzia∏ki m2
400
300
300
300
199
850
500
500
2650

Rejon
Sulejówek
Stara Mi∏osna
Anin Sadul
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Weso∏a Zielona
Zakr´t
Weso∏a Zielona
Weso∏a

Cena
w PLN
750.000
1.500.000
970.000
1.000.000
868.000
1.814.000
700.000
1.630.000
750.000

Rodzaj
domu
bliêniak
segment naro˝ny
bliêniak
segment naro˝ny
segment Êrodkowy
wolnostojàcy
bliêniak
wolnostojàcy
wolnostojàcy

Rok
2007
2003
2007
2004
2007
1995
2006
2007
1938

Stan wykoƒczenia
bez pod∏. i bia∏ego mont.
wykoƒczony
bez pod∏. i bia∏ego mont.
wykoƒczony
cz´Êciowo wykoƒczony
wykoƒczony
bez pod∏. i bia∏ego mont.
wykoƒczony
do remontu
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Jan

Pan

SALON
ODZIEŻY MĘSKIEJ
•
•
•
•
•
•
•
•

garnitury
marynarki
spodnie
koszule
krawaty
kurtki
... a takze
swetry
garsonki damskie....
bielizna

Sulejówek
ul. Dworcowa 76 & ul. Kombatantów 64

tel. : 022 783 37 00-01
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Dla DZIECI:
balet z musicalem od 4 lat,
balet grupa zaawansowana,
taniec towarzyski, hip-hop

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

Trakt Brzeski 68
tel.:
504 290 509
507 117 541

FITNESS: aerobik, fitball, low, dance, pilates
i joga, salsa fitness, tbc
TANIEC: niedzielny kurs taƒca
towarzyskiego
organizujemy imprezy urodzinowe dla dzieci
zaj´cia dla dzieci prowadzà pedagodzy!!!
fotel masujàcy!!!

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

tel. 022 773 28 98
0603 379 677

APTEKA
LEKI GOTOWE i RECEPTUROWE

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

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

LICENCJA MINISTERSTWA FINANSÓW NR 3682/2003

BIURO RACHUNKOWE

AKTYW

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

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

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

☛ ZABIEGI KINEZYTERAPEUTYCZNE
☛ MASA˚ LECZNICZY
☛ TERAPIA MANUALNA
☛ ZABIEGI Z ZAKRESU FIZYKOTERAPII:

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
ortopeda-traumatolog

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

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

KARNETY I KORZYSTNE RABATY
10% ZNI˚KI DLA EMERYTÓW
Agnieszka Szczepanek
Warszawa
Stara Mi∏osna
ul. Kruszyny 18
Tel. 0609-228880
022-3534578

Wizyta po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

MO˚LIWOÂå ZAKUPU
SZWEDZKICH PROFILOWANYCH
PODUSZEK ORTOPEDYCZNYCH,
KOREKTORÓW DO SIEDZENIA
I POD PLECY,
ORAZ STABILIZATORÓW STAWÓW.
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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
Nowe lampy podwójnie bràzujàce.
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)

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
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DOM POGRZEBOWY
„JANKOWSCY”
• 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

Fitness Art...
to sposób na ˝ycie
Bogaty wybór zaj´ç
Fitness: TBC, ABT,
Fatburning, P∏aski
brzuch, Body
Sculpt, Celluli Burn
Tanecznych: Flamenco, Salsa, Taniec Brzucha, Latino,
Nike Dance, Taniec Towarzyski
Relaksacyjnych: Yoga, Tai-Chi, Stretching, Body Art
Prozdrowotnych: Szko∏a Kr´gos∏upa, Pilates, Zaj´cia dla
ci´˝arnych
PLATFORMA WIBRACYJNA – absolutny hit na rynku
fitness!!! Ju˝ dost´pna w naszym klubie
– spróbuj i przekonaj si´ sam!
NOWOÂå!!!
Zaj´cia na rowerach stacjonarnych – BODY BIKE

➢ ODDZIELNE GRUPY – DAMSKA I M¢SKA
➢ SPALANIE KALORII..........................
➢ KSZTA¸TOWANIE SYLWETKI......
➢ NIEZAPOMNIANY KLIMAT

Fitness Art
Stara Mi∏osna, ul. Trakt Brzeski 60/60a (obok BP)
Tel. (022) 773 14 33
www.fitnessart.pl
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O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
◗ Esperal – odtrucia alkoholowe ca∏odobowo, lek.
med. chirurg (dyskrecja zapewniona) tel. 0-60162-22-62.
◗ SKRZYPCE – udzielam lekcji i gram na Êlubach
tel. 0-515-34-94-60.
◗ Wró˝enie – lepsze samopoczucie – tel. 0-691257-038.
◗ Tipsy: ˝elowe, french, szklane. Wtapianie halogenów. Za∏o˝enie 70 z∏, uzupe∏nienie 50 z∏. Dojazd
gratis. Tel. 0-509-464-146.
◗ J´z. niemiecki – profesjonalne t∏umaczenia: zwyk∏e, przysi´g∏e, expresowe tel. 022-773-28-70.
◗ 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.
◗ OKNA PCW, DRZWI ALUMINIOWE, monta˝, szybko, solidnie, ceny konkurencyjne, tel. 505133140.
◗ 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, 888-90-8568, 022-499-80-59.
◗ Zatrudni´ maniciurzystk´. Tel. 600 626 510.
◗ RENCISTA poszukuje pracy (stolarstwo i inne)
tel. 022-773-19-85.
◗ Student sprzedaje odtwarzacze MP4. Prezentacja
u klienta. Âwietny prezent. Tel. 022 773-2078, 0509-043-962.
◗ Dachy. Krycie z materia∏em 022-760-85-47.
◗ Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi w domu
tel.: 022-773-28-21, 0-506-032-318.
◗ 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.
◗ Us∏ugi OGRODNICZE, sprzàtanie ogrodów, tak˝e
malowanie + „z∏ota ràczka”. Prosz´ o kontakt
tel. 0507-097-028.
◗ Poszukuj´ opiekunki do dziecka (dziewczynka 13
miesi´cy) 8 godz./dziennie. Osoby zainteresowane prosz´ o kontakt natdar@autograf.pl.
◗ Zatrudni´ ekspedientk´. Tel. 0501707236.
◗ Kierownik budowy – Nadzory tel. 0608-612-979.
◗ Zatrudni´ w Biurze Rachunkowym. Elastyczny
czas pracy. Tel.: 0-607-05-33-22.
◗ STYLIZACJA PAZNOKCI: tipsy, ˝el, akryl, manicure, zdobienia artystyczne -produkty Perfect Lady.
Serdecznie zapraszam. Weronika 691-945-598.
◗ Foto – video – reporta˝e, wesela, komunie, studniówki. Tel.: 0603 313 938.
◗ Francuski z dojazdem wy∏àcznie Stara Mi∏osna
tel. 602 276 202.

◗ Pedagog-terapeuta pomo˝e dzieciom w trudnoÊciach szkolnych: dysleksja, dysgrafia, dysortografia. Tel. 022 872 96 31, kom. 0 604 753 455.
◗ Walka wr´cz – Combat Kalaki. Info:
tel. 609 835 761, www.dynamis-kalaki.yoyo.pl
◗ Bezp∏atne doradztwo ubezpieczeniowe, OFE.
Tel. 501 104 755.
◗ US¸UGI DOMOWE – trzepanie bezpy∏owe dywanów, tapicerki, wyk∏adzin oraz pranie (renowacja)
maszynà KIRBY. Czas schni´cia 1,5 godziny. Ekologiczne czyszczenie obiç skórzanych. Tel. 78328-37; kom. 606-752-724
◗ Uk∏adanie, cyklinowanie parkietów – tel. 773-4964, 0-602-707-127.
◗ Ch´tnie przyjm´ sprzàtanie mieszkaƒ, biur.
Tel.: 0504- 960-914.
◗ KOMPUTERY – sklep internetowy Telap. W ofercie
notebooki, monitory, telewizory, akcesoria, telefony, sieci, serwis. Sprzeda˝ ratalna www.telap.pl.
Tel/fax: 022 773 04 40, kom. 504 251 007.
◗ Regeneracja tonerów do drukarek HP, sprzeda˝
materia∏ów eksploatacyjnych. Stara Mi∏osna,
tel. 606-939-443.
◗ Serwis drukarek komputerowych, Stara Mi∏osna,
tel. 604-403-067.
◗ Us∏ugi fryzjerskie w domu klienta dla m∏odych
mam, dzieci, osób starszych, chorych. Kosmetyki klienta. Stara Mi∏osna, Weso∏a – dojazd gratis.
Od 9.00 do 15.00 tel. 022 773 38 49.
◗ Poszukuj´ niani do 3-letniego ch∏opca, ok. 9 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu w Weso∏ej Groszówce. Tel. 604 491 681.
◗ Gara˝e, blaszaki – transport, monta˝ gratis.
Tel.: 0603 313 938.
◗ Us∏ugi transportowo-kurierskie dla firmy i dla domu. Tel.: 889 744 630.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio mieszkanie 46m2 w Starej Mi∏osnej (Centrum Pogodna). Cena 345 tys.
z∏. Tel: 0609 724 683.
◗ Remonty mieszkaƒ i domów jednorodzinnych glazura, terakota, hydraulika, elektryka, systemy
w∏amaniowe, malowanie, g∏adzie itp. Us∏ugi wykonywane fachowo i solidnie. Tel. 509-358-336.
Stara Mi∏osna i okolice.
◗ Sprzedam wózek dzieci´cy, BeBeCar, Raider AT,
srebrno-czarny, ko∏a pompowane, stan dobry, tel
504 530 760.
◗ PILNE !!! Poszukuj´ opiekunki do 4-miesi´cznej
dziewczynki, poczàtkowo 2-3 razy w tygodniu, na
2-3 godziny. Prosz´ o kontakt tel.608-111-433.
◗ Poszukuje lokalu do wynaj´cia o pow. 40 m2
w Starej Mi∏oÊnie. Cel dzia∏alnoÊci: us∏ugi. Tel.
603 807 109.
◗ Francuski - korepetycje tel. 0607 125 663.
◗ Sprzedam mieszkanie o pow. 71m2 (3 pok.) z gara˝em i w∏asnym ogródkiem o pow. 120m2. Dom pi´trowy, 5 rodzinny. Cena 719000z∏ – tel. 608 038 580.
◗ Us∏ugi remontowo-wykoƒczeniowe. Ocieplanie
poddaszy, strychów, Êcianki z p∏yt G/K, malowanie,g∏adzie itp. Tel kom. 691-396-473.
◗ ROSYJSKI – mgr Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Korepetycje, t∏umaczenia. tel.
515 631 107.

BIURO RACHUNKOWE Lic. MF 9130/98
Us∏ugi ksi´gowe w pe∏nym zakresie, doradztwo podatkowe, us∏ugi kadrowe i ZUS
ul. Trakt Brzeski 54A, Warszawa-Weso∏a (pawilony handlowe)
tel. 022

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

◗ Uczennica liceum udzieli korepetycji z j´zyka angielskiego na poziomie beginner-intermediate. Tel:
0-880-383-761. Tanio.
◗ Kupi´ rowerek u˝ywany, trójko∏owy na ∏aƒcuch,
np. typu MAGIC, tel.0-504 257 460.
◗ PIELUCHY dla dzieci i doros∏ych hurtownia/sklep,
Weso∏a Trakt Brzeski 55, godz 9-16, 696-655-830.
◗ Sprzedam tanio wnios∏a treningowe do çwiczeƒ
w domu - ROMET. Stan bardzo dobry.100 z∏ .
Tel.691-133-737.
◗ Poszukuj´ niani do dwójki dzieci od kwietnia-maja. Praca na 7-10 godz dziennie na Osiedlu Stara
Mi∏osna. Tel. 502702802.
◗ Poszukuj´ solidnà, dok∏adnà i uczciwà Panià do
sprzàtania domu, oraz do prasownia, dwa razy w
tygodniu. Tel. 604-10-10-35.
◗ Pranie dywanów „na sucho" przy u˝yciu profesjonalnego urzàdzenia firmy „KIRBY”. Tel.: 0 (22)
812 55 72, 506 365 676.
◗ Us∏ugi transportowe, przeprowadzki itp. Samochód
Peugeot Boxer Max. Tanio. Tel. 0 500-783-440.
◗ Kuchenki gazowe, zmywarki, pralki pod∏àcz´ oraz
inne drobne us∏ugi hydrauliczno-sanitarne, tanio i
solidnie tel. (22) 773-82-27.
◗ BezpoÊrednio sprzedam mieszkanie(62,5 m2) na
Grochowie cena 399 tys. Tel. 0-604562213.
◗ Pracujàcy student poszukuje samodzielnego ma∏ego mieszkania do wynaj´cia w okolicach Zielonej, Weso∏ej, Starej Mi∏osny, Halinowa. Tel. 602336-439, 022 374-74-20.
◗ Profesjonalne us∏ugi hydrauliczne tel. 693 124 004.
◗ Profesjonalne us∏ugi wykoƒczeniowo-remontowe: glazura, terakota, gipsy, zabudowy g-k tel.
514 681 163.
◗ Rega∏y u˝ywane: lata 80-te, koloru mahoƒ, stan
dobry - cena 350 z∏ oraz rega∏ koloru jasny dàb,
stan bardzo dobry (kupiony w 2006 r.) - cena
1000 z∏. Tel. 022 773 04 40.
◗ Ubezpieczenia - firma ALLIANZ. Agent ubezpieczeniowy przyjedzie, wyjaÊni i doradzi. Kontakt:
Stara Mi∏osna 0501 272 633.
◗ Kredyty Mieszkaniowe Banku Nordea. Najlepsze
warunki. Sp∏acimy Twój drogi kredyt naszym taƒszym i damy dodatkowo kwot´ na dowolny cel.
Tel. 698 636 906.
◗ Kupi´ dzia∏k´, segment, dom do wykoƒczenia lub
remontu w Starej Mi∏osnej tel. 609 408 501
◗ Poszukuj´ opiekunki do 4 miesi´cznego dziecka.
Sulejówek i okolice. Tel. 604-188-486.
◗ Angielski - nauczyciel j´zyka angielskiego. Korepetycje, konwersacje, przygotowanie do egzaminów. Dojazd. Tel. 0506 661 672.
◗ Poszukuj´ pracy w charakterze opieka nad dzieçmi/osobami starszymi. Posiadam d∏ugoletni sta˝
pracy oraz referencje. Jestem osobà niepalàcà,
dyskretnà, bezkonfliktowà, punktualnà, zamieszka∏à w Weso∏ej. Prosz´ o kontakt tel. 887673950.
◗ Licealista Staszica udzieli pomocy w nauce i odrabianiu lekcji, z zakresu przedmiotów Êcis∏ych
gimnazjalistom i uczniom szkó∏ podstawowych.
Tel. 514842 229.

◗ Absolwentka Indiana University udzieli lekcji
konwersacji (20 lat w USA). Tel.: 773 13 08.
◗ US¸UGI STOLARSKIE. Przyjm´ te˝ stolarzy. Tel.
502 575 950.
◗ Us∏ugi krawieckie. Trakt Brzeski 68, (przy sklepie
WELMAX). tel. 609-711-754.
◗ Restauracja „U Dziadka" w Sulejówku zatrudni
kelnerk´ - barmank´. Telefon kontaktowy –
601312550.
◗ Szukam pana do pomocy w pracach w du˝ym
ogrodzie w Starej Mi∏oÊnie-dorywczo.Tel. 0227731007 lub 0501 358 985 – Grzegorz.
◗ Uk∏adanie glazury, terakoty oraz inne prace wykoƒczeniowe-solidnie tel. 798 698 433.
◗ Ch´tnie poszerz´ wiadomoÊci z j´zyka angielskiego dziecku w wieku 6 do 10 lat. Posiadam certyfikat Certificate in Advanced English. Dojazd do
domu ucznia. Tanio! tel: 606 642 784.
◗ Wulkanizacja opon w Starej Mi∏oÊnie przy ul.
Trakt Brzeski 77. Sprzeda˝, serwis, przechowalnia opon". Tel. 22 773 80 66, 0 509 141182. e-mail:borut7@wp.pl
◗ Glazura-hydraulika. Uk∏adanie glazury, terakoty,
paneli pod∏ogowych wymiana drzwi i wszelkie remonty osobiÊcie tel. 502-215-245.
◗ Spokojny student poszukuje pokoju do wynaj´cia
od zaraz 798 232 242.
◗ Sklep „WELMAX" zatrudni ekspedientk´ (mo˝e
byç osoba uczàca si´ - mo˝liwoÊç pracy w niepe∏nym wymiarze godzin) Stara Mi∏osna; ul. Trakt
Brzeski 68; tel. 773 19 03, 604 49 85 85.
◗ Masz problemy z matematykà lub fizykà? Student
Wydzia∏u Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
ch´tnie pomo˝e Ci przyswoiç sobie ca∏y materia∏.
Tel. 0-698-746-511.
◗ Niemiecki - korepetycje, przygotowania do egzaminów udziela germanista magistrant U.W. Dojazd gratis. tel: 0602-120-632; 773-82-31.
◗ Remonty: suche tynki, Êciany kartonowo-gipsowe,
g∏adê gipsowa, malowanie, glazura, terakota, uk∏adanie parkietów i mozaiki, itp. Tel. 604-778-458.
◗ MEBLE NA WYMIAR - zabudowa wn´k, meble kuchenne, biurowe, drzwi przesuwane i inne. Tel. 0
888 785 778.
◗ Poszukuj´ Pani do sprzàtania w domu, okolice ul
Korkowej. 10z∏/godz., 2 razy w tyg. Referencje
tel. 603240161.
◗ J´zyk angielski - poziom podstawowy i ponadpodstawowy. Nauka w niedu˝ych grupach - do 5
osób. Tel. 660-330-450, (22)773-17-89.
◗ RRRROSYJSKI-NAUKA. Korepetycji z j´z. Rosyjskiego udziela rodowita rosjanka z dyplomem
warszawskiej uczelni. Dla firm – t∏umaczenia bez
uprawnieƒ t∏umacza przysi´g∏ego. tel. 660-330450 oraz (22) 773-17-89.
◗ Sprzedam 2 konsole fryzjerskie z oÊwietleniem
cena 700 z∏ sztuka i biurko naro˝ne (recepcja)
cena 1000 z∏. Sprzedam te˝ solarium UVA PARADIES 2800TI ze zlikwidowanego zak∏adu,
dzia∏ajàce bez zarzutów. Cena 1000 z∏. Kontakt
tel. 505 390 102.

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

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
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Redaguje zespó∏: Izabela Antosiewicz (sekretarz redakcji), Joanna Januszewska-MiÊków, Magdalena J´drzejewska, Marcin J´drzejewski (redaktor naczelny),
Adam K∏os, Anna Susicka, Natalia Mileszyk (reklama), Dorota Wroƒska, Izabella Zych, Judyta Weso∏owska, Karol Dziwiƒski, Martyna Nowosielska.
Foto: Iza Antosiewicz, Joanna Januszewska-MiÊków, Magdalena J´drzejewska, autorzy. Kontakt z redakcjà: tel.: 022 773 94 94, 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: 8500 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:
Natalia Mileszyk
0 609 34 94 94
reklama@
staramilosna.org.pl
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i inne...

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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Zapraszamy
do Salonu
przy ulicy

Hynka 2a
(Warszawa-Ok´cie).
Godziny
otwarcia:
pon.-pt.
9.00-18.00,
sob.
9.00-15.00.

www.motortest.com.pl

motortest®

Tel./fax
022
868-01-21
do 23
Krzysztof Szadkowski rok za∏. 1979

Oferujemy luksusowe samochody ró˝nych marek
na zamówienie z gwarancjà.
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JSCU
MIE
A
N
DYT
KRE

Piotr Smenda, licencja paƒstwowa nr 339
ubezpieczenie OC 260 000 eur.
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
ewa@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

ww
w.d
esen.c
om.pl
ORGANIZUJEMY
05-077 Warszawa Weso∏a
ul. Trakt Brzeski 90
tel./fax: 022 773 30 02
tel.: 022 773 20 98
www.gosciniec.net

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

ZAPRASZAMY
w godzinach 1030 - 2200
w niedziele od 1300

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

www.miko.pl

773 05 55
601 26 96 26
605 55 55 08

022

miko@miko.pl

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

