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Nr
„Pan jest tutaj i wo∏a ci´” us∏ysza∏ kardyna∏ Karol Wojty∏a w 2. dniu
konklawe 16 paêdziernika 1978 r., a chwil´ potem pytanie „Czy
przyjmujesz?”
W ciszy donoÊnie i bez wahania zabrzmia∏a odpowiedê „Przyjmuj´”.
Zaczà∏ si´ pontyfikat 264. biskupa Rzymu, papie˝a Jana Paw∏a II.
Min´∏o 25 niezwyk∏ych lat.
Ojcze Âwi´ty, kochamy Ci´, ˝yczymy zdrowia i wielu jeszcze lat
˝ycia, abyÊ móg∏ zobaczyç owoce swojego trudu.
Odrodzony KoÊció∏ i Âwiat.
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WieÊci
w pigu∏ce
Wróci∏o stare - budowanie innych osiedli kosztem Starej Mi∏osnej. O podziale Êrodków na inwestycje czytaj na str. 2-3
●●●
Warszawski bud˝et Weso∏ej niczego sobie.
Szczególnie dla Urz´du, którego utrzymanie
wzros∏o o 40%. O projekcie bud˝etu czytaj na
str. 4.
●●●
Odby∏o si´ spotkanie mieszkaƒców Starej Mi∏osny z Radnymi i Burmistrzem Dzielnicy. Relacja
na str. 6.
●●●
9 listopada zapraszamy wszystkich ch´tnych na
kolejnà edycj´ zawodów na orientacj´ - czytaj
str. 18.
●●●
Jak nazwaç nowe rondo przy ul. Jana Paw∏a II?
Zapraszamy do wspólnej zabawy na str. 10.
●●●

Apel do
Czytelników

Dzi´kujàc za 25 lat pos∏ugi pasterskiej, wlewanie nadziei i mi∏oÊci w nasze
serca, przybliêanie nam Jezusa, ˝yczymy wiele ∏ask, Bo˝ego
b∏ogos∏awieƒstwa i nieustannej opieki Matki Bo˝ej.
W imieniu mieszkaƒców Weso∏ej
Radni Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawa

Nasza Redakcja stara si´ byç na
bie˝àco z harmonogramem imprez
organizowanych na Osiedlu. Chcemy Was ,Drodzy Czytelnicy, informowaç o nich z odpowiednim wyprzedzeniem. Mamy jednak ÊwiadomoÊç, ˝e nie o wszystkich wydarzeniach mo˝emy si´ dowiedzieç „pocztà pantoflowà” na czas.
Stàd te˝ nasza proÊba o powiadamianie Redakcji, najch´tniej przez
organizatorów, o planowanych imprezach plenerowych, wystawach,
konkursach czy innych tego typu wydarzeniach.
Z przyjemnoÊcià to og∏osimy
i oczywiÊcie przyjdziemy.
Izabela Antosiewicz

STARA MI¸OSNA
Szansa na budow´ uliczek osiedlowych? Mo˝e
warto skorzystaç z przyk∏adu Jod∏owej i Tymiankowej? Czytaj na str. 18.
●●●
Po raz czwarty zosta∏y rozegrane Otwarte Mistrzostwa Starej Mi∏osny w siatkówce. Relacja
na str. 5.
●●●
Odby∏ si´ 48. godzinny trening przed biciem rekordu Guinnessa w kategorii najd∏u˝szego meczu w pi∏k´ no˝nà. Zdj´cia i ciekawostki z Mega
Meczu na str. 12-13.
●●●
Na staromi∏oÊniaƒskim hipodromie odby∏y si´ III Kawaleryjskie Mistrzostwa Polski. Relacja na str. 15.
●●●
Pojawi∏ si´ nowy autobus 720. Rozk∏ad jazdy na
str. 19.
●●●
Szko∏a Podstawowa nr 3 ze Starej Mi∏osny osiàgn´∏a kolejny sukces - tym razem sportowy. Zaj´∏a 9. miejsce we wspó∏zawodnictwie sportowym wszystkich warszawskich szkó∏ podstwowych. Sukces tym wi´kszy, ˝e szko∏a nie posiada praktycznie ˝adnego boiska.
●●●
Nie przyznano pieni´dzy z Gminnego Funduszu
Ochrony Ârodowiska na wywóz liÊci z naszych
posesji (jak to by∏o co roku). Referat Ochrony
Ârodowiska z∏o˝y∏ stosowny wniosek do Rady
Miasta Sto∏ecznego Warszawy o zwi´kszenie
Êrodków w bud˝ecie na ten cel (mówimy o kwocie 30.000 PLN).
●●●
Urzàd Dzielnicy Weso∏a podpisa∏ umow´ w gabinetami weterynaryjnymi i poniesie koszty leczenia psów i kotów poszkodowanych w wypadkach samochodowych. W przypadku, gdy
zauwa˝ymy poszkodowanego – rannego psa lub
kota nale˝y to zg∏osiç pod numery telefonów: 0606492555 lub 0-602130674. Pierwsza z lecznic znajduje si´ na terenie Starej Mi∏osny, druga
zaÊ na terenie Grzybowej.
Mo˝emy te˝ zg∏aszaç bezdomne wa∏´sajàce si´
zwierz´ta. Nale˝y wówczas zadzwoniç pod numer 773-60-36 – Referat Ochrony Ârodowiska
lub bezpoÊrednio do pana Dominika Szostaka
tel. 0-502454520. Pod te numery nale˝y równie˝ zg∏aszaç miejsca, gdzie le˝à martwe zwierz´ta – na przyk∏ad po wypadku samochodowym….
JeÊli ktoÊ z nas udzieli∏ schronienia bezdomnemu zwierz´ciu mo˝emy oddaç je do schroniska
„Na Paluchu” tel. 846-02-36.
●●●
Og∏oszenia drobne dziÊ na str. 19.
●●●
Radni ze Starej Mi∏osny pe∏nià swoje dy˝ury w
lokalu Stowarzyszenia Sàsiedzkiego przy OSP w
ka˝dy wtorek w godz. 20.00-21.00.
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WieÊci z Rady Dzielnicy
XVII Sesja Rady Dzielnicy w dniu 16 paêdzierna pewne przesuni´cia, brakowa∏o tylko ostanika mia∏a prawo byç bardzo burzliwa. A to dlatecznych deklaracji ze strony Weso∏ej Centrum.
tego, ˝e rozpatrywany mia∏ byç projekt bud˝etu,
Z atmosfery rozmów wynika∏o, ˝e po raz kolejny
w szczególnoÊci jego za∏àcznik z wykazem inw merytorycznych sprawach jesteÊmy w stanie
westycji. Choç jeszcze dzieƒ przed sesjà wydazbudowaç consensus. Jeszcze dzieƒ przed sewaç by si´ mog∏o, ˝e zostanie wypracowany
sjà wydawa∏o si´ nam, ˝e b´dzie to najnudniejconsensus.
sza sesja w tej kadencji.
A wszystko zacz´∏o si´ jeszcze w czerwcu,
O naiwnoÊci! Po raz kolejny potwierdzi∏o si´,
gdy by∏ uchwalany pi´cioletni plan inwestycyj˝e racj´ ma nie ten, kto ma argumenty, lecz ten
ny. Mimo g∏´bokich sporów personalnych
kto ma wi´kszoÊç. Godzin´ przed sesjà radni
nie patrzàc na to, jak przebiega∏y dotychz Zielonej wycofali si´ z wszystkich ustaleƒ. Miczasowe podzia∏y, potrafiliÊmy jako radni
mo tego sesja przebiega∏a dosyç spokojnie.
wypracowaç merytorycznie ten wa˝ny doW pierwszym punkcie na wniosek Józefa Wojtakument. Potwierdzona zosta∏a wówczas
sia Rada przyj´∏a treÊç ˝yczeƒ dla Ojca Âwi´teniepisana, ale funkcjonujàca w Radzie od
go. Nast´pnie Êlubowanie z∏o˝y∏ pan Ryszard
4 lat zasada, ˝e Êrodki inwestycyjne b´dà
Brzezik i kompletna ju˝ 15-osobowa Rada zapodzielone na wszystkie 3 okr´gi wyborcze
zna∏a si´ z informacjami na temat pracy Zarzàdu
proporcjonalnie do liczby zameldowanych
w okresie mi´dzysesyjnym oraz z przygotowaƒ
w nich mieszkaƒców. Inwestycje zosta∏y wpido zimy, a nast´pnie przystàpi∏a do pracy nad
sane do planu o prawie 50% wi´ksze ni˝ limit
bud˝etem na rok 2004. Choç, przystàpi∏a do
oferowany nam przez Warszaw´, uznaliÊmy bopracy, to chyba za du˝o powiedziane, bo
wiem, ˝e zawsze lepiej wpisaç wi´cej, bo mo˝e
wszystkie decyzje zapad∏y ju˝ wczeÊniej i 3 gocoÊ wi´cej uda si´ wyszarpnàç.
dziny argumentowania, wyliczeƒ i poszukiwania
To jednak by∏o w czasach, gdy grupa trzymaalternatywnych rozwiàzaƒ by∏y tylko czczà forjàca w∏adz´ w Weso∏ej utraci∏a czasowo swojà
malnoÊcià. Tradycyjnà wi´kszoÊcià 8 do 7 gruwi´kszoÊç. Gdy jednak miesiàc temu, robiàc
pa trzymajàca w∏adz´ zaakceptowa∏a praktyczpierwsi ruch w stron´ kompromisu i szukajàc
nie wszystkie zwi´kszenia w wydatkach bie˝àporozumienia w gronie Rady, przestaliÊmy blocych, w tym (chyba przez pomy∏k´) zwi´kszenie
kowaç uzupe∏nienie sk∏adu Rady i grupa trzymaÊrodków na utrzymanie dróg, co da∏oby mo˝lijàca w∏adz´ uzupe∏ni∏a swój sk∏ad do tradycyjwoÊç bocznà furtkà wprowadziç budow´ zagonych oÊmiu g∏osów wszystkie tamte ustalenia
spodarowania terenu przed Szko∏à Podstawowà
zosta∏y zanegowane!
nr 3, oraz odrzuci∏a hurtem wszystkie poprawki
Zacz´∏o si´ od tego, ˝e Warszawa planowane
do wykazu inwestycji na rok 2004. W zapami´przez nas 18 mln z∏ na inwestycje okroi∏a do
taniu, byle tylko ogoliç do cna Starà Mi∏osnà, zo11,7 mln z∏, dziwnym trafem skreÊlajàc prawie
sta∏y tak˝e odrzucone poprawki korzystne dla
wszystkie inwestycje z terenu Starej Mi∏osny.
mieszkaƒców Zielonej i Centrum. Nie b´dzie
Jak si´ dowiedzieliÊmy od Dyrektora Biura
wi´c koƒczony wodociàg na Groszówce, nie b´Inwestycji m. st. Warszawy, wyboru inwedzie budowana bie˝nia i zagospodarowanie terestycji, które majà byç realizowane w pierwnu przy SP nr 2 w Zielonej i nie b´dzie nowego
szej kolejnoÊci dokonano na podstawie
ogrodzenia oraz budowy zagospodarowania tepreferencji przedstawionych przez w∏adze
renu przy SP nr 1 w Centrum.
Weso∏ej. Powiedzia∏ nam tak˝e, ˝e jeÊli dokonaW obecnym kszta∏cie Stara Mi∏osna (5.700
my innego wyboru inwestycji, to oni oczywiÊcie
zameldowanych mieszkaƒców) na inwestycje
go uwzgl´dnià, byleby zmieÊci∏ si´ w przyznadostanie 2,4 mln z∏ (w tym 2,0 mln na dokoƒnym limicie. (Tak na marginesie, oczywiÊcie
czenie Gimnazjum nr 3), Centrum (5.500
nikt z w∏adz Weso∏ej nie chce si´ przyznaç
mieszkaƒców) – 4,7 mln z∏, zaÊ Zielona (4.900
do autorstwa z∏o˝onych w Biurze Inwestymieszkaƒców) – 4,6 mln z∏. G∏osami grupy trzycji preferencji.)
majàcej w∏adz´ zosta∏a tak˝e odrzucona
Na forum komisji rozpocz´∏y si´ mozolne neuchwa∏a, zobowiàzujàca Zarzàd do uzgodnienia
gocjacje i dyskusje, co musi zostaç, co mo˝e
z Warszawà takiego podzia∏u ostatecznie zdopoczekaç do przysz∏ego roku, co koniecznie
bytych na inwestycje Êrodków, aby kwoty przytrzeba wprowadziç. Poniewa˝ istnieje szansa, ˝e
padajàce na poszczególne osiedla mniej wi´cej
w 2005 roku ZDM wybuduje ul. Jana Paw∏a
II, ze strony Starej Mi∏osnej z∏o˝yliÊmy deklaracj´, ˝e jeÊli tak si´
stanie, to zgadzamy
si´ w latach nast´pnych na lekkie dysproporcje na rzecz innych
osiedli, radni z Zielonej
byli gotowi zgodziç si´
Weso∏a-Centrum „Pogodna”, ul. Jana Paw∏a II 23/25 B4

Sklep „Sempre”

Buty w∏oskie,
swetry, jeans

STARA MI¸OSNA
by∏y proporcjonalne do liczby zameldowanych
mieszkaƒców. Odrzucono tak˝e kompromisowà propozycj´ Zarzàdu wpisujàcà
wszystkie niezb´dne inwestycje, rozk∏adajàce si´ równo pomi´dzy osiedlami. Z formy g∏osowania i komentarzy w kuluarach
∏atwo by∏o zauwa˝yç, ˝e burmistrz Andrzej
Jastrz´bski i ca∏y Zarzàd sà tylko figurantami, a wszystkie karty rozdaje pani Helena Kazimierczak i Przewodniczàcy Rady,
pan Bogdan Wilk.
Innymi s∏owy, wróci∏o stare – traktowanie Starej Mi∏osny jako ludzi klasy „B”, wyrzuconych na
margines spo∏ecznoÊci Weso∏ej. Zadziwiajàce
jest tylko to, ˝e tak napastliwie atakujàcà i nienawidzàcà wszystkiego, co jest zwiàzane ze Starà
Mi∏osnà, jest pani Helena Kazimierczak, która jako reprezentant jeszcze PRL-owskiej Rady Narodowej wyst´powa∏a jako jeden z 16 Cz∏onkówza∏o˝ycieli Zespo∏u, który budowa∏ nasze osiedle!
Patrzàc na post´powanie radnych z grupy
trzymajàcej w∏adz´ przypomnia∏ mi si´ cytat
z „Potopu”, kiedy to zdrajca Bogus∏aw Radziwi∏∏
wyjawia∏ Kmicicowi swojà filozofi´ s∏u˝by publicznej: „Bo widzisz, panie Kmicic, Polska to
kawa∏ czerwonego sukna, z którego ka˝dy
chce urwaç jak najwi´cej dla siebie. A ja chc´

urwaç tyle, by mi na królewski p∏aszcz starczy∏o”. Nie wiem, jakie p∏aszcze chcà sobie
skroiç radni z grupy trzymajàcej w∏adz´, ale ich
post´powanie z myÊleniem o przysz∏oÊci ca∏ej
dzielnicy nie ma nic wspólnego.
OczywiÊcie, to jeszcze nie koniec ca∏ej batalii
o bud˝et. Przeniesie si´ ona teraz na forum Warszawy. Jednak b´dzie si´ ona toczy∏a nie w formie wspólnego zabiegania, aby jak najbardziej
powi´kszyç Êrodki na inwestycje dla Weso∏ej,
lecz w narzuconej przez radnych z grupy trzymajàcej w∏adz´ konwencji wyszarpywania jak najwi´cej dla swojego osiedla. A na tym mogà straciç wszyscy, bo gdzie dwóch si´ bije, tam trzeci
korzysta. A niedoinwestowanych dzielnic jest
w Warszawie wi´cej.
W cieniu ca∏ej dyskusji bez echa i niemal jednomyÊlnie przesz∏y dalsze punkty:
• zaopiniowanie zmian w tegorocznym bud˝ecie (g∏ównie chodzi∏o o rozdysponowanie
sum pozosta∏ych po taniej ni˝ zak∏adano wykonanych inwestycjach) w tym m.in. przeznaczenie 200 tys. z∏ na zakup agregatu pràdotwórczego do SUW Stara Mi∏osna oraz 50 tys. na prace
dodatkowe przy budowie kanalizacji w ul. Armii
Krajowej. A tak˝e rozszerzenie realizowanych
zadaƒ – wyd∏u˝enie budowanego odcinka kolek-

Sprawiedliwie czy po równo
Od Zarzàdu Warszawy otrzymaliÊmy
projekt bud˝etu dla dzielnicy Weso∏a
na rok 2004. Analiza zapisów tego projektu prowadzi do nast´pujàcego wniosku. Nie jest to bud˝et dobry z punktu
widzenia podatnika – mieszkaƒca Starej Mi∏osnej.
Po zmianach organizacyjnych wynikajàcych z likwidacji miasta Weso∏a,
przy zmniejszonym zakresie zadaƒ,
którymi zajmuje si´ teraz Urzàd Dzielnicy, wzrasta w naszym urz´dzie zatrudnienie, rosnà te˝ o ok. 1 mln z∏
koszty osobowe tego urz´du.
Otrzymujemy wyjaÊnienia, ˝e Warszawa narzuca nam te standardy, a nasi burmistrzowie muszà to wszystko
grzecznie realizowaç.
Dobry i gospodarny zarzàd nie musi
wcale wykonywania ró˝nych zaleceƒ doprowadzaç do absurdu. Jednostki organizacyjne konieczne do obs∏ugi dzielnicy liczàcej 200 tys. mieszkaƒców nie muszà byç powielane w Weso∏ej liczàcej
tych mieszkaƒców kilkanaÊcie tysi´cy.
Sàdz´, ˝e zatrudniajàc w urz´dach coraz wi´cej urz´dników nie zamierzajà
nasi decydenci zlikwidowaç bezrobocia.
W dziale pomoc spo∏eczna z kwoty
1 263 tys. z∏ na obs∏ug´ przeznacza si´
328 tys. z∏, co stanowi ok. 26%. Jednak
Zarzàd Dzielnicy wystàpi∏ o dwa dodatkowe etaty i zwi´kszenie kwoty na
obs∏ug´ pomocy spo∏ecznej z 328 tys. z∏
do 448 937 tys. z∏. Z pomocy Spo∏ecz-

nej w Weso∏ej korzysta ok. 200 osób,
czyli 1,25% ogó∏u mieszkaƒców, z kolei
w innych dzielnicach np. na Targówku
z tej pomocy korzysta ok.12% mieszkaƒców. Nie wlicza si´ w koszty obs∏ugi blisko 100 tys. z∏, przeznaczonych na
remont budynku, w którym ma byç
prowadzona w tym zakresie obs∏uga
mieszkaƒców. Czy u nas funkcjonuje
autentyczna pomoc spo∏eczna, czy te˝
korzystajàc z ka˝dej okazji rozdaje si´
coraz to nowe stanowiska?
Pod przykrywkà pomocy spo∏ecznej
spe∏nia si´ zachcianki i fanaberie niektórych radnych i urz´dników, którzy
dysponujàc publicznymi pieni´dzmi
nie widzà potrzeby racjonalnego gospodarowania nimi.
Odbija si´ to mniejszymi mo˝liwoÊciami finansowania innych potrzeb,
takich jak: biblioteki, kultura, sport, inwestycje.
W inwestycjach Zarzàd ostatnio odprawi∏ jakieÊ czary. Po ich odprawieniu
w Starej Mi∏osnej zabezpieczono pieniàdze na budow´ Gimnazjum w kwocie 1
946 tys. z∏, na projekt ulicy GoÊciniec –
Liczba

Weso∏a
Centrum
Zielona
Stara Mi∏osna

Mieszkaƒców

Wyborców

15 847
5 270
4 986
5 591

12 692
4 252
4 052
4 388

tora w ul. Mickiewicza o odcinek od Letniej do
Godebskiego oraz rozszerzenie zadania budowy
kanalizacji ul. PodleÊnej o wykonanie projektu ul.
PodleÊnej.
• zaopiniowanie projektu umowy regulujàcej
stan prawny budynku OSP Stara Mi∏osna oraz
zaopiniowanie dotacji w kwocie 150 tys. z∏ na jego dokoƒczenie. Za∏atwienie tej ciàgnàcej si´ od
lat sprawy by∏oby pierwszym wi´kszym sukcesem burmistrza Jastrz´bskiego. Tym bardziej, ˝e
za∏atwia∏ to wbrew kilku niezbyt przychylnym naszym staromi∏oÊniaƒskim stra˝akom cz∏onkom
popierajàcej go grupy. Jednak w Êwietle rozgrywek wokó∏ bud˝etu na rok 2004, ten wa˝ny, ale
mimo wszystko tylko drobny gest, zosta∏ mocno
zdyskredytowany.
Pozosta∏ych nam na koniec sesji interpelacji
i spraw ró˝nych ju˝ nie doczekaliÊmy. Nieco
zniesmaczeni wspó∏pracà z klubem „Razem”
pozwoliliÊmy sobie na ma∏e zaniedbanie obowiàzków i wyszliÊmy z koƒcówki sesji. Tym
bardziej, ˝e czeka nas teraz sporo pracy, aby
odkr´ciç to, co zaufanie ludziom, których cz´Êç
dzia∏a bez ˝adnych zasad, przynios∏o Weso∏ej,
a Starej Mi∏osnej w szczególnoÊci.
Marcin J´drzejewski
Radny Dzielnicy Weso∏a

100 tys. z∏ oraz sp∏at´ raty za zakup lokalu dla przychodni zdrowia blisko 300 tys.
z∏. ¸àcznie na inwestycje Zarzàd Dzielnicy zaproponowa∏: w Starej Mi∏osnej 2
346 tys. z∏, w Zielonej 4 650 tys. z∏, a Weso∏ej Centrum 4 720 tys. z∏.
Pan burmistrz Jastrz´bski przekonywa∏ nas, radnych ze Starej Mi∏osnej,
o swojej ˝yczliwoÊci dla naszego osiedla, a tak˝e o tym, ˝e to w Warszawie
podejmujà decyzje, w wyniku których
na inwestycje w osiedlu zaniedbanym
od wielu lat i wymagajàcym wielkich
nak∏adów inwestuje si´ najmniej.
Uwa˝am, ˝e koalicyjna ósemka radnych, wspó∏pracujàcych z burmistrzem
Jastrz´bskim ma mocne postanowienie
okradania Starej Mi∏osnej przy ka˝dej
okazji, co obrazuje podzia∏ Êrodków inwestycyjnych.
Czy tak musi byç?
Radny z Zielonej, p. Ryszard Brzezik
w dyskusji nad bud˝etem, swoje stanowisko odnoÊnie do takiego podzia∏u
Êrodków okreÊli∏ w sposób bardzo interesujàcy cyt. „Sprawiedliwie nie musi
oznaczaç po równo, a ten bud˝et jest
sprawiedliwy.”
Józef WojtaÊ
Radny Dzielnicy Weso∏a

Inwestycje – propozycje
Rady Dzielnicy
Kwota
Na 1
mieszkaƒca
18 166,128
1 146,35
5 435 000
1 031,31
6 320 000
1 267,55
6 246 128
1 117,18

Inwestycje –
propozycje Warszawy
Kwota
Na 1
mieszkaƒca
11 741 128
740,91
4 720 000
895,64
4 650 000
932,61
2 346 128
419,62
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Bud˝eciku nasz malutki ...
... przejadamy ci´ na bzdurki. Tak zach i pozostanie on tylko przejawem
mo˝na by by∏o w skrócie nazwaç to, co optymistycznego myÊlenia ˝yczeniowezosta∏o zaproponowane naszej dzielni- go. Celowo nie pisz´, co pozosta∏o,
cy przez Warszaw´ i co bezkrytycznie, a co zosta∏o wykreÊlone, gdy˝ jest to
a nawet radoÊnie uzupe∏nione zosta∏o tylko projekt, w którym wiele si´ jeszcze
mo˝e
przyj´te przez
Koszt utrzymania urz´du na 1 mieszkaƒca
zmieniç.
grup´ trzymaZa to na
jàcà w∏adz´ 350
330,54
A
DMINIw Weso∏ej.
300
258,35
STRACJ¢!!!
Zacznijmy
216,95
Ho, ho, ho! Tu
od tego, ˝e nie 250
to mo˝na popotwierdzi∏y 200
szaleç! W stosi´ w pe∏ni 150
sunku do roku
obawy pesymi- 100
2002, gdy pe∏ny
stów (w tym
50
koszt utrzymamoje), ˝e po
0
nia
Urz´du
wejÊciu
do
2002
2003
2004
Miasta Weso∏a
Warszawy stracimy wszystko. Nie majà powodów do ra- wyniós∏ ok. 5,5 mln z∏, na rok przysz∏y
doÊci tak˝e ci, co mieli nadziej´, ˝e boga- na utrzymanie Urz´du Dzielnicy oraz
ta Warszawa raz dwa wyrówna nam stan- delegatur Urz´du Miasta (zakres komdardy ˝ycia do poziomu Êródmiejskiego. petencji Urz´du Dzielnicy i Delegatur
Bo faktem jest, ˝e pieni´dzy w bud˝ecie razem wzi´tych mniej wi´cej pokrywa
nawet troch´ przyby∏o (tegoroczny bu- si´ z zakresem kompetencji Urz´du
d˝et wynosi obecnie 36,3 mln z∏). Nieste- Miasta, a nawet jest troch´ mniejszy)
ty, podobno musimy je zmarnowaç, bo Warszawa zaproponowa∏a nam 7,75
mln
z∏
takie sà warszawskie standardy.
Generalnie w skrócie: na pensje na- ( w z r o s t mln. z∏
uczycielskie przyby∏o, na biblioteki, o 40%), zaÊ
11,75
MOK, sport, pomoc spo∏ecznà jest ty- Z a r z à d 12
le, co by∏o. A ˝e by∏o za ma∏o, to nadal D z i e l n i c y 10
nam brakuje i Rada Dzielnicy zgodnie wnioskowa∏ 8
wnioskowa∏a o ok. 20–25% zwi´ksze- o dodatkowe
nia wydatków na te cele. Na inwestycje zwi´kszenie 6
kwoty 4
nawet wzros∏o w stosunku do roku bie- tej
˝àcego (do kwoty 11,7 mln), ale w sto- o kolejne 0,5 2
z∏. 0
sunku do poziomu inwestycji z czasów mln
samodzielnoÊci Weso∏ej nadal jest A kwoty te
Inwestycje
mniej, ale trzeba przyznaç ˝e realnie dotyczà sanawet niewiele mniej. W pi´cioletnim mego tylko
planie inwestycyjnym, który omawia- Urz´du, bez jednostek organizacyjnych
∏em na ∏amach poprzedniego numeru takich, jak OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej
WS, zak∏adano inwestycj´ na kwot´ (tu te˝ niez∏a ciekawostka z ok. 1,4 mln
18,0 mln z∏. Ju˝ wtedy zaznaczy∏em, ˝e z∏, jakie mamy przeznaczyç na pomoc
mo˝e on ulec zmianom. Teraz si´ oka- spo∏ecznà, 0,45 mln kosztuje utrzymaza∏o, ˝e jego realnoÊç ju˝ leg∏a w gru- nie OPS, czyli z ka˝dych 300,00 z∏ przeznaczonych
dla
najubo˝szych
100,00 z∏ zabiera
Naszej Drogiej Kole˝ance
ich dystrybucja do
potrzebujàcych),
EWELINIE KOZAK
Miejski
Zespó∏
OÊwiaty (rozliczeoraz jej najbli˝szym
nie 14,5 mln Êrodków przeznaczosk∏adamy serdeczne wyrazy wspó∏czucia,
nych na oÊ-wiat´
a tak˝e s∏owa otuchy z powodu Êmierci
kosztuje zaledwie
0,36 mln z∏).
Drobna analiza
poprzednich bud˝etów wykazuje,
przyjaciele ze Stowarzyszenia Sàsiedzkiego
˝e na utrzymanie
Stara Mi∏osna
Urz´du (bez wnio-

Taty
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skowanych zwi´kszeƒ oraz jednostek organizacyjnych) statystyczny mieszkaniec
Weso∏ej (∏àcznie z niemowlakami)
w ostatnich latach wyk∏ada∏: w roku 2002
– 216,95, w roku 2003 – 258,35, zaÊ w roku 2004 b´dzie to ju˝ 330,54. Czy Szanowni Paƒstwo Petenci odczuli tak znaczà popraw´ obs∏ugi w Urz´dzie?
Na p∏ace pracowników Urz´du przeznaczono 3,9 mln z∏ plus 1,35 mln z∏ na
pensje pracowników delegatur. To
wzrost od poziomu roku bie˝àcego
o 1,15 mln. Wed∏ug moich wyliczeƒ,
przy zachowaniu dotychczasowego poziomu zatrudnienia, gwarantujàc
wszystkim pracownikom 10 proc. podwy˝ki wynagrodzeƒ wystarczajàcà kwotà by∏aby kwota 3,16 mln z∏ plus pensje
delegatur, na które nie mamy wp∏ywu.
Mój wniosek o zmniejszenie Êrodków
na wynagrodzenia w∏aÊnie o 740 tys. z∏
zosta∏ odrzucony g∏osami grupy trzymajàcej w∏adz´, choç tu warto odnotowaç, ˝e radna z Zielonej pani Irena
Kuk wstrzyma∏a si´ od g∏osu, jakoÊ nie
mogàc do koƒca przyjàç argumentacji
burmistrza Andrzeja Jastrz´bskiego, ˝e
koniecznie musi zwi´kszyç zatrudnienie w Urz´dzie o kolejne 6 osób (3 etaty sà obecnie nieobsadzone
i o 3 nast´pne w∏aÊnie
8,6
Koszt OPS (0,45)
Koszt MZO (0,36)
wystàpi∏ do
Koszty bie˝àce delegatur (0,1)
P∏ace delegetury (1,39)
Prezydenta
Koszty bie˝àce (2,3)
Warszawy).
Natomiast
kolejna
P∏ace urz´du (4,0)
propozycja
Zarzàdu
Utrzymanie
urz´du
(podobno
wymuszona
przez Warszaw´), aby za 140 tys z∏ zatrudniç ochron´ Urz´du, by∏a nawet
ponad si∏y popierajàcych Burmistrza
radnych i zosta∏a odrzucona.
W mojej ocenie taki kszta∏t bud˝etu
jest po prostu skandaliczny. Nie chcàc
go uwiarygodniaç, a nie majàc szans
wp∏ywu na jego kszta∏t, gdy˝ maszynka
do g∏osowania grupy trzymajàcej w∏adz´ w Weso∏ej jest g∏´boko odporna na
jakiekolwiek argumenty sprzeczne
z ich widzimisi´, w dniu 17 paêdziernika z∏o˝y∏em rezygnacj´ z funkcji Przewodniczàcego Komisji Bud˝etu. Panie
i Panowie radni z klubu „Razem”. Popierajcie dalej przejadanie publicznego grosza, ˝ycz´ smacznego. Ja jednak
na ten tort nie mam ochoty. A wy zastanówcie si´, jak wyt∏umaczyç si´ z tego swoim wyborcom, bo kiedyÊ si´ jednak was o to mogà zapytaç.
Radny Dzielnicy Weso∏a
Marcin J´drzejewski
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IV Otwarte Mistrzostwa Starej Mi∏osny w siatkówce
W sobot´ 11. paêdziernika 2003 roku
w Szkole Podstawowej nr 3 goÊciliÊmy
mi∏oÊników gry w pi∏k´ siatkowà. Ju˝
po raz czwarty
Stowarzyszenie
Sàsiedzkie Stara
Mi∏osna
we
wspó∏pracy z pionem
Kultury
Sportu i Rekreacji
Urz´du
Dzielnicy Weso∏a
m. st. Warszawy
zorganizowa∏o
Otwarte Mistrzostwa Starej Mi∏osny w tej coraz popularniejszej w naszym kraju grze zespo∏owej. Liczba
ch´tnych do wzi´cia udzia∏u w rozgrywkach przesz∏a najÊmielsze oczeki-

wania organizatorów. W turnieju wystàpi∏o szesnaÊcie dru˝yn, a my mogliÊmy podziwiaç w akcji ponad setk´
Wyniki IV Otwartych Mistrzostw Starej Mi∏osny
w Pi∏ce Siatkowej
Kategoria „OPEN”
Eliminacje
Stara Mi∏osna I – Halinów 1:2 (27:25, 18:25, 13:15)
Harnasie Sulejówek – Pogromcy Dziewic 2:1 (25:19,
18:25, 15:8)
Zemsta Bohuna – Komitet Mieszkaƒców Stara Mi∏osna
0:2 (20:25, 25:23, 7:15)
Amatorzy – Iks Igrek Zet 0:2 (23:25, 16:25)
Pó∏fina∏y
Komitet Mieszkaƒców Stara Mi∏osna – Iks Igrek Zet 1:2
(15:25, 25:23, 7:15)
Halinów – Harnasie Sulejówek 2:0 (25:23, 25:19)
Fina∏
Iks Igrek Zet – Halinów 0:2 (21:25, 22:25)
Kategoria „S”
Eliminacje
Mistrzowie Klatki Schodowej – HWDP 0:2 (22:25, 23:25)
Kolorowe Dropsy – Urzàd Dzielnicy Weso∏a 2:0 (25:22,
25:18)
Kwasteam – Czteropak Sulejówek 0:2 (14:25, 14:25)
Gwoêdzie – SSSM 2:0 (25:19, 25:20)
Pó∏fina∏y
HWDP – Kolorowe Dropsy 2:0 (25:20, 25:19)
Czteropak Sulejówek – Gwoêdzie 0:2 (15:25, 19:25)
Fina∏
HWDP – Gwoêdzie 2:1 (23:25, 25:21, 15:10)

siatkarek i siatkarzy amatorów. Chocia˝by te liczby Êwiadczà o tym, jaki
wp∏yw na uprawianie siatkówki w Pol-

sce mia∏y niedawne sukcesy naszych
reprezentacji narodowych, które zdoby∏y 2 z∏ote medale (reprezentacja
˝eƒska oraz juniorzy).
W naszym turnieju, jak zwykle,
wszystkie mecze by∏y bardzo zaci´te,
a zawodnicy wznosili si´ na szczyty
swoich umiej´tnoÊci. Wszyscy obserwatorzy zgodnie stwierdzili, ˝e tegoroczne mistrzostwa sta∏y na bardzo wysokim poziomie.
GoÊciliÊmy zawodników i zawodniczki m. in. z Warszawy, Sulejówka, Anina,
Mi´dzylesia, Marek, Zàbek, Halinowa,
Weso∏ej oraz oczywiÊcie kilka ekip ze
Starej Mi∏osny. Dru˝yny zg∏oszone do
turnieju zosta∏y podzielone na dwie kategorie: kategori´ „open” i kategori´
„S” (wyniki rozgrywek
obok).
W kategorii „S” –
dru˝yn m∏odzie˝owych
i
Êredniozaawansowanych – zwyci´˝y∏a
dru˝yna
„HWDP”
w sk∏adzie: Kuba
Rzadkiewicz, Mariusz
Bandyk, ¸ukasz Okulski, Pawe∏ Strulak,
Bartek Jakubczak, Micha∏ Lissowski, Aneta
Rzadkiewicz i Micha∏ Laskowski. W finale, po zaci´tej walce, wygrali z dru˝ynà „Gwoêdzi” 2:1 w setach 23:25,
25:21, 15:10.
W kategorii „open” pierwsze miejsce
zdoby∏a dru˝yna z Halinowa w sk∏adzie: Adam Michalski, Bogus∏aw Sàsara, Dariusz ¸apiƒski, Mariusz Przyby∏ek, Przemys∏aw Wasilewski i Przemys∏aw Grzelak. W fina∏owym pojedynku
okazali si´ minimalnie lepsi od dru˝y-

ny „Iks Igrek Zet”, którà pokonali 2:0 w setach 25:21, 25:22. Pokonana dru˝yna zagra∏a
w sk∏adzie: Przemek
Macios, Arek Woltersdorf, Sebek Ostrowski,
Agata Kacprzak, ¸ukasz Jarosiƒski, Marcin
Kwitowski,
Monika
Szewczak.
Zwyci´zcy fina∏ów
odebrali z ràk organizatorów okaza∏e puchary
oraz profesjonalne pi∏ki. Najlepszym zawodnikiem turnieju zosta∏
wybrany Marcin Kwitowski z dru˝yny „Iks
Igrek Zet”, który otrzyma∏ pamiàtkowà statuetk´. Stowarzyszenie
Sàsiedzkie uhonorowa∏o ponadto wszystkich
uczestników zawodów
pamiàtkowymi dyplomami.
Na organizatorach
i licznie zgromadzonych
w sali kibicach, du˝e wra˝enie zrobi∏a
równie˝ bardzo sympatyczna dru˝yna
dziewczàt z klasy sportowej Gimnazjum
przy ul. Ho˝ej w Warszawie. Dziewczyny odpad∏y tym razem w pó∏fina∏ach,
ale kto wie, mo˝e
wÊród nich sà nast´pczynie naszych mistrzyƒ: Skowroƒskiej,
Âwieniewicz czy Glinki.
Dru˝yna dziewczàt wystàpi∏a pod wdzi´cznà
nazwà
„Kolorowe
Dropsy”. Mo˝e warto
zapami´taç te nazwiska: Ada Ilewicz, Iga
Ilewicz, Magda Orlikowska, Iwona Trzaska,
Ela Kurek, Paulina ¸´zak i Aneta Kownacka. ˚yczymy sukcesów.
„WiadomoÊci Sàsiedzkie” serdecznie gratulujà zwyci´zcom, dzi´kujà
wszystkim uczestnikom i organizatorom mistrzostw, a mieszkaƒców zapraszajà na nast´pne imprezy organizowane przez Stowarzyszenie Sàsiedzkie
Stara Mi∏osna.
Krzysztof Kacprzak

5

STARA MI¸OSNA

Po spotkaniu mieszkaƒców Starej Mi∏osny
z burmistrzem Andrzejem Jastrz´bskim i naszymi radnymi
1 paêdziernika br. w Szkole Podstawowej nr 3
odby∏o si´ spotkanie mieszkaƒców Starej Mi∏osny
z burmistrzem Andrzejem Jastrz´bskim i radnymi.
Innym przedstawicielem w∏adz Dzielnicy by∏ wiceburmistrz ds. inwestycji Janusz Przàdka. W spotkaniu uczestniczyli nasi osiedlowi radni: Marcin
J´drzejewski, Marianna Burszewska, Katarzyna
Zakrzewska, Marian Mahor i Józef WojtaÊ.
Frekwencja by∏a jak zwykle Êrednia – oko∏o 70
osób, co niezmiennie dziwi i niepokoi. Czy to tylko ogarniajàca coraz wi´kszà grup´ ludzi choroba
„niechcenia”, a mo˝e po prostu brak wiary w zasadnoÊç i skutecznoÊç takich spotkaƒ? A szkoda,
bo jest to okazja do poruszania spraw trudnych,
niepokojàcych, cz´sto bulwersujàcych, ale i tych
pozornie b∏ahych – po prostu naszych.
Spotkanie przebieg∏o kulturalnie i spokojnie
oraz posiada∏o elementy daleko idàcego optymizmu. ZostaliÊmy nawet przez pana burmistrza
Jastrz´bskiego pochwaleni, ˝e nale˝ymy do
rzadko spotykanej grupy ludzi, potrafiàcej wysup∏aç w∏asne, ostatnie pieniàdze na wspólne cele.
I miejmy nadziej´, ˝e nie by∏ to tylko chwyt psychologiczny, bo po pierwsze: spo∏ecznoÊç osiedlowa kitu sobie nie da wcisnàç, a po drugie: ile˝
mo˝na dok∏adaç z w∏asnej kieszeni? Dlatego na
pewno z radoÊcià zosta∏y przyj´te s∏owa pana
burmistrza Jastrz´bskiego, który stwierdzi∏, ˝e
Starej Mi∏oÊnie, jako najbardziej zaniedbanej
cz´Êci Weso∏ej nale˝y si´ nawet wi´cej Êrodków na inwestycje. Na podyktowane g∏´bokim
zdziwieniem pytanie radnego Marcina J´drzejewskiego czy „tak Êmia∏e tezy pan Burmistrz
powtórzy∏by gdyby na spotkaniu byli tak˝e
mieszkaƒcy Centrum czy Zielonej“ Burmistrz

Gdy Twoje dziecko
ma trudnoÊci szkolne, emocjonalne, jest nadpobudliwe lub
sprawia problemy wychowawcze

p r o p o n u j e m y
■
■
■
■
■

konsultacje, porady
badania psychologiczne
badania pedagogiczne
badanie dojrza∏oÊci szkolnej
reedukacj´ dzieci
dyslektycznych
■ terapi´ myÊlenia matematycznego dzieci m∏odszych

telefon 773 12 22,
tel. kom. 0-601 097 058
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Jastrz´bski stwierdzi∏ ˝e nie jest populistà i nie
rzuca s∏ów na wiatr. Obieca∏ osobiÊcie zainteresowaç si´, dopilnowaç, a nawet za∏atwiç nast´pujàce sprawy:
1. Przej´cie w I kwartale 2004 roku od Spó∏ki
Ziemskiej przez Urzàd Dzielnicy oczyszczalni
Êcieków,
2. Budowa kanalizacji burzowej,
3. Ustawienie publicznych koszy na Êmieci,
4. Zorganizowanie wywozu Êmieci nietypowych, czyli np. lodówek, wersalek,
5. Uporzàdkowanie Êmieci przy ulicy Agatowej,
6. Zagospodarowanie terenu przy SP nr 3,
7. Skuteczne posprzàtanie lasu wokó∏ osiedla,
8. Uregulowanie problemu parkowania przy
Atlas Klubie,
9. Problem odprowadzenia wód podeszczowych w rejonie skrzy˝owania ul. Fabrycznej
z GoÊciƒcem,
10.Zbudowaç w tym roku wodociàg w ulicy
Agawy, a w przysz∏ym kanalizacj´ w ulicy
Cieplarnianej,
11. WyjaÊniç spraw´ samowoli budowlanej przy
budowie wodociàgu w ulicy U∏aƒskiej,
12.Przejàç oÊwietlenia przy ulicy Konwaliowej
przez Dzielnic´,
13.Rozpoczàç kompleksowà budow´ oÊwietlenia na osiedlu,
14.Rozwiàzaç problem zabudowywania przez
mieszkaƒców pasa drogowego ulic,
15.Ograniczanie pr´dkoÊci przez zbyt szybkich
kierowców – mo˝e „Êpiàcy policjanci”?
16.Poprawienie widocznoÊci u wylotu ul. Granicznej przez rondo do ulicy Torfowej – propozycja zainstalowania du˝ego lustra,

17.Poporawiç nawierzchni´ przystanków przy
ulicy Nizinnej,
18.Pomóc w likwidacji betoniarnii przy ul.
Jeêdzieckiej,
19.Wykonaç zagospodarowanie pi´tra przychodni przy ul. Pogodnej,
20.Wprowadziç policj´ konna,
21.Spowodowaç pojawienie si´ patroli stra˝y
miejskiej na osiedlu,
22.Pomóc w zorganizowaniu w Starej Mi∏oÊnie
filii Domu Kultury.
Lista spraw do za∏atwienia d∏uga, ale....skoro
si´ obieca∏o, s∏owa trzeba dotrzymaç, na co my,
mieszkaƒcy Starej Mi∏osnej bardzo liczymy.
Iza Zych

Gdy pora
rozbierajà si´ drzewa
szumiàc jesiennie
wiatr taƒczy z liÊçmi
deszcz wystukuje rytm
ju˝ bielejà
rozwieszone w przestworzach
babie lato i mg∏y
a niebo
zabarwione szaroÊcià
popada w depresj´
tak sennie p∏ynà dni
noc szybko zapada w cisz´
i nawet nadzieja
przewiana jesiennà melancholià
dr˝y
Irena ¸ukszo

OÂRODEK REHABILITACJI
I ODNOWY BIOLOGICZNEJ
mgr Beata i Jacek Horszczaruk

➣ LECZENIE: –
–
–
–
–

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

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

Tel.

773 22 53

Weso∏a – Stara Mi∏osna
ul. S∏onecznej Polany 5
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Moje dziecko na p∏ywalni
Od poczàtku paêdziernika rozpocz´∏a si´ nauka p∏ywania dla maluchów na
basenie Wesolandii w Zielonej. Aby
przybli˝yç rodzicom, na czym polega
taka nauka, rozmawiam z naszà trenerkà panià Bo˝enà Borys.
Od kiedy uczy pani p∏ywaç takie maluszki?
Trenerkà p∏ywania jestem od 35 lat –
zaczyna∏am na studiach AWF-u. Niemowl´ta i ma∏e dzieci ucz´ p∏ywaç od
1988 roku, czyli ju˝ 15 lat – poczàtkowo
na basenie przy ul. Spartaƒskiej w Warszawie. W tamtych czasach by∏ to jedyny
basen, który mia∏ w∏asnà kot∏owni´ i dlatego mogliÊmy w weekendy podgrzewaç
wod´ do temperatury odpowiedniej dla
takich maluszków. 12 lat temu przenios∏am si´ do basenu na ul. Kwatery G∏ównej (Grochów), gdzie woda by∏a ch∏odniejsza, ale dzieciom to nie przeszkadza∏o. A teraz ciesz´ si´, ˝e jako mieszkanka
Zielonej od 12 lat mog´ pracowaç z naszymi dzieçmi w tak doskona∏ych warunkach na basenie Wesolandia.

Czy ma pani swój autorski program
nauki p∏ywania dla niemowlàt?
Skonstruowa∏am swój program na
podstawie ró˝nych doÊwiadczeƒ. W latach osiemdziesiàtych by∏am u kole˝anki w Australii i tam – dzi´ki jej pomocy
– mog∏am wziàç udzia∏ w kursie nauki
p∏ywania dla maluchów. Poza tym opiera∏am si´ na dobrej szkole rosyjskiej (bo
p∏ywanie dzieci by∏o tam powszechne)
m.in. profesora Charkowskiego, który
uczy∏ p∏ywaç ju˝ dwutygodniowe maluchy. Mam stamtàd filmy i podr´czniki,
na których si´ wzorowa∏am. Skoƒczy∏am tak˝e kurs w Monachium u trenera
Baumeistera. On uczy∏ p∏ywaç trzylatki.

Mia∏ swój prywatny basen, w którym zainstalowa∏ na dnie hulajnog´, wózek
i inne zabawki, aby zach´ciç dzieci do
nurkowania. Jego kursy koƒczy∏y si´
tym, ˝e dziecko w ubraniu potrafi∏o
utrzymaç si´ pionowo w wodzie, mia∏y
wi´c bardziej charakter nauki bezpiecznego poruszania si´ w wodzie.
Jakie sà g∏ówne etapy Pani programu?
W pierwszym etapie oswajamy dziecko
z wodà. W drugim etapie uczymy je le˝eç
w wodzie na plecach. W przypadku dzieci
w wieku przedszkolnym program jest u∏o˝ony nieco inaczej ze wzgl´du na to, ˝e
z tymi dzieçmi jest inny kontakt. Wi´cej
czasu poÊwi´cam na technik´ pracy nóg.
Nie chc´ zdradzaç swoich sekretów,
ale mój program jest wyjàtkowy i do tego bardzo skuteczny. W trakcie nauki
przygotowujemy z rodzicami m.in. specjalny czepek, który pomaga dzieciom
utrzymaç g∏ow´ na wodzie.
Sà ró˝ne opinie na temat wieku, w którym powinno si´ zaczàç uczyç dziecko
p∏ywaç. A co Pani
o tym sàdzi?
Niektórzy uwa˝ajà, ˝e do 3-4 miesiàca dziecko ma jeszcze odruch zamykania ust w wodzie –
pozosta∏oÊç z ˝ycia
p∏odowego i dlatego
nale˝y zaczynaç nauk´ p∏ywania w∏aÊnie w tym okresie.
Inni dowodzà, ˝e
rozpoczàç mo˝na
dopiero oko∏o 6
miesiàca ˝ycia, ze wzgl´du na tzw. wymian´ gazowà, czyli sposób oddychania
niemowl´cia. Oko∏o 6 miesiàca odruch,
o którym mowa powy˝ej, zanika i wtedy
dziecko trzeba oswajaç z wodà znacznie
d∏u˝ej. Trzeba jednak pami´taç, ˝e nasze dzieci ró˝nie si´ rozwijajà, i to co
dla jednego jest dobre wczeÊniej, dla
drugiego niekoniecznie.
Dlaczego nauk´ p∏ywania w tak m∏odym wieku jest dobra?
P∏ywanie w tak m∏odym wieku oznacza sta∏e stymulowanie mi´Êni oddechowych dziecka. Poprawia si´ krà˝enie, a poza tym hartuje ca∏y organizm.

Nasze dzieci rzadziej chorujà. P∏ywanie stymuluje rozwój mi´Êni, poprawia
motoryk´, co wp∏ywa tak˝e na uk∏ad
nerwowy, a w przysz∏oÊci mo˝e zapobiec np. problemom dziecka w szkole.

Wiem, ˝e jest Pani autorkà kilku ksià˝ek, prowadzi pani szko∏´ rodzenia...
Moja szko∏a nazywa si´ Delfin i prowadz´ jà od wielu lat. Nied∏ugo zaczynamy zaj´cia w Wesolandii, która dysponuje salà do çwiczeƒ gimnastycznych
i oczywiÊcie basenem do çwiczeƒ wodnych (zainteresowane panie prosimy
o kontakt z Aquaparkiem 773 91 91).
Napisa∏am trzy ksià˝ki, z czego wyda∏am dwie, a trzecia le˝y w wydawnictwie
i czeka na swojà kolej (wszystkie PZWL).
Pierwsza z nich, zatytu∏owana „Mamo,
tato, çwiczmy razem” zawiera m.in. propedeutyk´ jazdy na nartach i p∏ywania.
Druga „åwiczenia gimnastyczne dla kobiet w cià˝y” – przygotowywuje przysz∏e
mamy do porodu i prezentuje çwiczenia
po porodzie (sprawdzi∏am, ˝e ta ksià˝ka
jest do kupienia m.in. w internetowej ksi´garni www.merlin.pl – MJ). Trzecià napisa∏am wspólnie ze Êw. pami´ci prof. W∏odzimierzem Fija∏kowskim, wybitnym ginekologiem, prekursorem naturalnego
porodu w Polsce.
Rozmawia∏a Magdalena J´drzejewska
Drodzy rodzice. W wyniku naszej
akcji powsta∏y dwie grupy nauki p∏ywania: liczniejsza dla dzieci od 6 do
18 miesi´cy i mniej liczna dla starszych. GdybyÊcie chcieli zapisaç swoje maluchy na nauk´ p∏ywania prosimy o zg∏aszanie si´ bezpoÊrednio do
Wesolandii (773 91 91). JeÊli chcecie
porozmawiaç o zaj´ciach z osobà,
która w nich uczestniczy, prosz´ o telefony do mnie, oddzwoni´ (773 13
15).
Magdalena J´drzejewska
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Âwi´to Edukacji Narodowej

Grono pedagogiczne SP nr 3
Dzieƒ Nauczyciela

˚yczenia

˚ycz´ pani z okazji jej Êwi´ta,
Niech b´dzie zawsze taka mi∏a
i uÊmiechni´ta,
Weso∏a jak skowronek,
Dobra jak moja Mama,
Gdy b´d´ mia∏a problem,
Pomo˝e mi sama.
Jest ˝yczliwa i cierpliwa,
Pomaga w nauce.
Kocham mojà panià, dobrze
si´ ucz´.
Dzisiaj jest ten dzieƒ,
Dzieƒ Nauczyciela.
Ka˝dy ∏adnie si´ ubiera.
Âwi´to, Êwi´to – fajnie b´dzie
Akademia si´ odb´dzie.
Póêniej kwiaty i ˝yczenia
Bo to dzieƒ nie do
zapomnienia.

Najlepsze ˝yczenia dla mojej
pani
Która jest lepsza od samej
niani.
Codziennie si´ uÊmiecha
I na nic nie narzeka.
CierpliwoÊç to jej cecha
W tym ca∏a moja uciecha.
Kiedy na przerwie szalej´
Ona si´ tylko Êmieje.
Kiedy wyg∏upom nie ma kresu
Pani nie wytrzymuje takiego
stresu
Krzyczy: ja si´ zastrzel´
Wtedy pokorniej´ jak ciel´
Jestem ju˝ grzeczna i mi∏a
By pani jak najd∏u˝ej ˝y∏a.
Dzi´kuj´ Jej za ca∏y trud
˚ycz´ zdrowia i szcz´Êcia
w bród.

Karolina Klapa

Marysia Dubowska
Dla Pani !
Gdy na lekcji przeszkadzamy,
Kary srogie wtedy mamy.
Pani bardzo si´ z∏oÊci,
Gdy si´ nie uczymy
Lecz gdy wszystko ∏adnie
umiemy,
W nagrod´ uÊmiechy i plusy
dostajemy.
A kiedy grzecznie na lekcji
siedzimy,
To na wycieczk´ na pewno
zas∏u˝ymy.
Dlatego do szko∏y chodziç
lubimy,
Bo nasza panià bardzo
lubimy!!!
Alicja Dziliƒska

14 Paêdziernika
Dzisiaj mamy wielkie Âwi´to
Ka˝dy uczeƒ o tym wie.
Akademia, brawa, kwiaty
To okazja do zap∏aty:
Za cierpliwoÊç i ból g∏owy,
Tolerancj´ i ˝yczliwoÊç,
Wiedz´ oraz uÊmiech radosny.
W ka˝dej szkole jest ten dzieƒ,
W którym wszyscy Êmiejà si´:
Nauczycieli dostojne grono
Oraz uczniów ca∏y t∏um.
Marta Kasprzak
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Lubi´ naszà panià
Lubi´ naszà panià
za to, ˝e jest mi∏a,
˝e nas pilnie uczy
i, ˝e lubi nas.
Zgadnijcie sami,
która to pani.
Jak ptaszek si´ nazywa
i weso∏a jest.
Zuzanna Krzy˝anowska

Oj, dzia∏o si´ dzia∏o w naszej szkole
podstawowej 14 paêdziernika. Rano
„starszaki” zaprosi∏y swoich nauczycieli na lekcj´, a w po∏udnie, m∏odsze
klasy pochwali∏y si´ u∏o˝onymi przez
siebie rymowankami i przeprowadzi∏y
test na pi´kny uÊmiech po … cytrynowym soku. Maluchy chcia∏y sprawdziç,
czy ich nauczyciele potrafià si´ Êmiaç
w ka˝dej sytuacji. W nagrod´ za Êliczne uÊmiechy wszyscy zostali udekorowani naszyjnikami z cukierków (zdj´cie).
Nasza Redakcja do∏àcza si´ do ˝yczeƒ Waszych podopiecznych Drodzy
Nauczyciele oraz Pracownicy Szkó∏:
Niech trud poniesiony w codziennej
pracy z naszymi pociechami zaowocuje màdroÊcià w ich doros∏ym ˝yciu.
Izabela Antosiewicz

Tajne przez
poufne
Ile jest naprawd´ pracowników zatrudnionych w Urz´dzie Dzielnicy trudno dociec. Teoretycznie najbardziej
kompetentna w tej sprawie osoba, jakà
powinna byç pani Naczelnik Wydzia∏u
Kadr przez godzin´ próbowa∏a si´ bezskutecznie doliczyç. ZaÊ radnym z komisji spo∏ecznej nie uda∏o si´ tak˝e dowiedzieç, kto jest zatrudniony w Urz´dzie. Bowiem wed∏ug pani Naczelnik
nazwiska urz´dników sà chronione
ustawà o ochronie danych osobowych!!!
Bardziej zasadna wydaje si´ teoria, ˝e
po tym, jak ujawniliÊmy na ∏amach WS,
˝e w Urz´dzie sà zatrudniani synowie
osób z partyjnego zaplecza burmistrza
Andrzeja Jastrz´bskiego, pozosta∏e nazwiska zosta∏y utajnione, bo moglibyÊmy znowu czegoÊ si´ dogrzebaç.
Tak na marginesie, rada dla pani naczelnik, aby znowu si´ nie kompromitowa∏a: mo˝e by tak zapoznaç si´ z ustawà o dost´pie do informacji publicznej?
Tak przy okazji, wysz∏o na jaw, ˝e
wÊród 6 osób pracujàcych w sekretariacie burmistrza, jedna odpowiada za
kontakty z prasà. Niestety, nazwiska
tej osoby te˝, ze wzgl´du na ustaw´
o ochronie danych osobowych, poznaç
nie mogliÊmy!!! Nawet wówczas, gdy
wystàpiliÊmy z proÊbà o to, jako przedstawiciele prasy lokalnej!!!
CzegoÊ takiego to nawet George Orwell by nie wymyÊli∏. Bardzo prosimy
o wpis do Wielkiej Ksi´gi Absurdów.
Marian Mahor

STARA MI¸OSNA

KLUB M¸ODZIE˚OWY CZY FILIA MOK?
Rozmowy w sprawie powstania Klubu M∏odzie˝owego toczy∏y si´ prawie rok. Ochotnicza Stra˝ Po˝arna w Starej Mi∏oÊnie mia∏a udost´pniç pomieszczenie – sal´ po dawnej filii MOK. Stowarzyszenie
Sàsiedzkie mia∏o zapewniç stron´ organizacyjnà
funkcjonowania Klubu.
PisaliÊmy o tym kilkakrotnie w ciàgu roku ubolewajàc, i˝ przyczyny natury formalnej nie pozwalajà na definitywne sfinalizowanie sprawy. Niejasny stan prawny
budynków OSP nakazywa∏ ostro˝noÊç w dysponowaniu jego pomieszczeniami. DziÊ sprawa wydaje si´ byç
przesàdzona. Rada Dzielnicy Weso∏a jednog∏oÊnie
przeg∏osowa∏a pozytywnà opini´ w sprawie nieodp∏atnego przekazania Stra˝akom na w∏asnoÊç budynków
wraz z poniesionymi w nich nak∏adami inwestycyjnymi.

W oczekiwaniu na takà w∏aÊnie decyzj´ ju˝ wczeÊniej opró˝niono sal´ klubowà z zalegajàcego jà
sprz´tu i gratów i pomi´dzy OSP i Stowarzyszeniem
podpisane zosta∏o wst´pne porozumienie, w myÊl którego sala, za poÊrednictwem Stowarzyszenie by∏aby
przekazana w u˝ytkowanie m∏odzie˝y. A konkretnie na
próby zespo∏ów muzycznych, zaj´cia sekcji literackoteatralnej i tzw. dzieƒ klubowy czyli spotkania przy herbatce i coca-coli.
Có˝ stoi na przeszkodzie, by rzecz uruchomiç
natychmiast? Nic innego jak brak Êrodków finansowych na dokonanie niezb´dnego, choçby powierzchownego remontu, bez którego nie sposób nawet
w myÊlach przekroczyç goÊcinne progi przysz∏ego
klubu. M∏odzie˝ nie jest wymagajàca, udowodni∏a

Kàcik m∏odych rodziców
W nowym cyklu przeznaczonym dla rodziców ma∏ych dzieci planuj´ publikacj´ wywiadów
z ciekawymi ludêmi – lekarzami, trenerami, po∏o˝nymi, rodzicami, producentami i sprzedawcami wyrobów dla dzieci. W pierwszym odcinku rozmawiam z panià, która uczy moje dziecko p∏ywaç. Kolejne teksty b´dà m.in.: o szkole rodzenia, w trakcie której przysz∏e mamy çwiczà gimnastyk´ w wodzie; rozmowa z po∏o˝nà przyjmujàcà porody w wodzie, a tak˝e rozmowa z ortopedà dzieci´cym. Pod numerem telefonu 773 13 15 czekam na Paƒstwa sugestie
dotyczàce kolejnych tematów.
W tym kàciku chcemy te˝ uruchomiç gie∏d´ rzeczy u˝ywanych. JeÊli macie paƒstwo coÊ do
sprzedania lub chcielibyÊcie coÊ kupiç dla waszej pociechy/waszych pociech prosimy o telefony do redakcji (613 34 37) lub maile na adres: wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl
Magdalena J´drzejewska
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to dzielnie przez niemal rok prowadzàc próby w siedzibie Stowarzyszenia i wywiàzujàc si´ z wszelkich
przedstawionych jej warunków wspó∏dzia∏ania.
Niemniej wprawienie okien i odÊwie˝enie Êcian sà
nieodzowne.
Na szcz´Êcie odby∏o si´ na poczàtku paêdziernika
w Starej Mi∏oÊnie spotkanie radnych z jej mieszkaƒcami, w którym uczestniczyli panowie burmistrzowie:
Jastrz´bski i Przàdka. Atmosfera spotkania, które rzeczywiÊcie przebieg∏o bez istotnych napi´ç i animozji,
tak pozytywnie wp∏yn´∏a na naszà dzielnicowà w∏adz´, ˝e burmistrz Jastrz´bski z w∏asnej inicjatywy
i bez wahania popar∏ ide´ przekazania klubu pod auspicje MOK i zadeklarowa∏ pomoc finansowà przy takim w∏aÊnie podstawowym remoncie. I chwa∏a mu za
to, m∏odzie˝ mu tego nie zapomni!
Wiedziony bokserskim instynktem pójÊcia za
ciosem natychmiast umówi∏em si´ z Darkiem Falanà, dyrektorem MOK i uzyska∏em od niego zapewnienie, ˝e wprawdzie MOK w bud˝ecie na 2004 rok
Êrodków na fili´ w Starej Mi∏oÊnie nie posiada, ale
jeÊli takowe si´ znajdà, to on oczywiÊcie tylko inicjatywie przyklaÊnie. Prezes OSP w Starej Mi∏oÊnie,
pani Ela Ko∏buk te˝ przyj´∏a pomys∏ z aprobatà
i obieca∏a go rozwa˝yç wraz ze swymi Stra˝akami.
Rzecz wydaje si´ wi´c realna.
OSP udost´pni∏aby lokal, MOK da∏by podstawy formalno-prawne, Stowarzyszenie wsparcie merytoryczno-organizacyjne a Urzàd podstawowe zabezpieczenie
finansowe. Czy si´ uda? Có˝, trzymajmy kciuki.

Marian Mahor

J¢ZYK ANGIELSKI
DLA

Serdecznie zapraszamy do

sklepu spo˝ywczo-przemys∏owego„SAS”
przy ulicy Irysów 9
(Dojazd: z ulicy Pogodnej za sklepem mi´snym „AS” skr´ciç w ulic´ Konwaliowà)
00
00

Sklep czynny codziennie w godz. 6 -22

•
•
•

DZIECI (RÓWNIE˚ 5–6-LATKÓW)
M¸ODZIE˚Y
DOROS¸YCH

tel. 0602 350 870
W sklepie m.in.:
Goràce kajzerki
Kurczaki z grilla

STARA MI¸OSNA UL. STOKROTKI 18
TEL. 0-692 075 812

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

- PROTETYKA
- PROFILAKTYKA
- PERIODONTOLOGIA

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

Magdalena Gaw´cka

LECZENIE DZIECI I DOROS¸YCH,
PROTETYKA, RTG Z¢BÓW

tel.

773 14 30

Stara Mi∏osna
Zadanie 08, dom nr 589
ul. Kryszta∏owa 6
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Oto kolejna grupa naszych najm∏odszych sàsiadów. Ich rodzicom, a tak˝e rodzicom
wszystkich innych staromi∏oÊniaƒskich maluchów, ˝yczymy wiele radoÊci. A wy,
drogie maleƒstwa, witajcie, witajcie, witajcie! RoÊnijcie zdrowo i bàdêcie radoÊcià dla
swoich rodziców. Mieszkacie na malowniczo po∏o˝onym Osiedlu, wokó∏ sà pi´kne lasy
i czeka na was spore grono tylko nieco starszych kolegów i kole˝anek. A ju˝ teraz ka˝dy
maluch, którego zdj´cie publikujemy, otrzymuje drobny upominek od naszego sponsora.
Upominki sà do odbioru w sklepie Baby Boom.

Witajcie
wÊród
nas

Zg∏oszenia do najbli˝szego numeru przyjmujemy w terminie do
15 listopada 2003 r. Mo˝na je
przes∏aç mailem na adres:
wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl

Aleksandra Lis
ur. 9.12.2002 r.
w Szpitalu Kolejowym
w Mi´dzylesiu
waga 3280 g, d∏. 53 cm

StaÊ Chudzik
ur. 11.07.2003 r.
w Szpitalu Âródmiejskim
przy ul. Solec
waga 3580 g, d∏. 56 cm

Marceli Jan Kotowski
ur. 8.10.2003 r.
w Szpitalu Kolejowym
w Mi´dzylesiu
Mieszka z bratem Micha∏em
na osiedlu Akacjowa.

(zdj´cie musi byç wówczas zeskanowane na wymiar 4 x 5 cm
i rozdzielczoÊç 300 dpi), przynieÊç do siedziby Stowarzyszenia
Sàsiedzkiego w ka˝dy wtorek
w godz. 20.00–21.00, zostawiç
w sklepie „Baby Boom” Jana
Paw∏a róg Diamentowej, przekazaç za poÊrednictwem znajomego
cz∏onka Stowarzyszenia Sàsiedzkiego lub umówiç telefonicznie na
innà form´ przekazania, (tel. 812
70 39).

Pierwsze
urodziny
Baby Boom

Konkurs na nazw´
nowego ronda przy
ul. Jana Paw∏a II

W dniach od 4 do 11 paêdziernika sklep Baby Boom przy Jana Paw∏a II
obchodzi∏ swoje pierwsze urodziny. Sklep, zwany przez niektóre klientki
pieszczotliwie „Bumek” prowadzà dwie panie w∏aÊcicielki, mieszkanki na
naszego Osiedla – pani Marta Pudelska i pani Ania Kubalska. „Nie mia∏yÊmy
˝adnego doÊwiadczenia, ba∏yÊmy si´ czy sobie poradzimy, ale uwa˝amy, ˝e
do odwa˝nych Êwiat nale˝y. Zaprojektowa∏y wszystko same od wystroju
wn´trza po logo. I uda∏o si´! Cieszymy si´, ˝e jesteÊcie z nami. Przez ten
rok sklep „dorobi∏ si´” armii sta∏ych klientów, nie tylko z osiedla.
Rocznic´ uczci∏y imprezami dla dzieci. 4 paêdziernika odby∏ si´ pokaz
zdalnie sterowanych modeli samochodów i samolotów firmy Nikko – na
Jana Paw∏a zastosowano nawet ruch wahad∏owy, ˝eby ch∏opcy mogli
poÊcigaç si´ na prawdziwej ulicy. 11 paêdziernika odby∏ si´ fina∏ wielkiej
loterii z nagrodami. 435 kuponów znalaz∏o si´ w urnie, z czego 78
wylosowa∏o nagrody. A by∏y wÊród nich: radiomagnetofon z CD
ufundowany przez w∏aÊcicielki sklepu – nagroda g∏ówne, a tak˝e zabawki
firm Nikko, Bruder, Lego i Diddl.
Urodzinowà ankiet´ wype∏ni∏o ponad stu rodziców, wi´kszoÊç z nich
przekaza∏a konstruktywne uwagi i rady na przysz∏oÊç.

Mamy ju˝ fragment ∏adnej, nowoczesnej ulicy, mamy
rondo, a nawet dwa. Dla
osoby postronnej, nie
mieszkajàcej na osiedlu,
taka informacja mog∏aby si´ wydaç dziwna,
mo˝e nawet Êmieszna.
Ale nie dla nas, staromi∏oÊniaƒskich, osiedlowych pionierów, z ut´sknieniem i niecierpliwoÊcià wyczekujàcych
ka˝dego kawa∏ka ucywilizowanej ulicy.
Odetchn´liÊmy z ulgà na wieÊç, ˝e nie b´dziemy musieli
zmieniaç nazw ulic i uliczek, co nam grozi∏o po zmianach
terytorialno-administracyjnych.
Unikn´liÊmy k∏opotów, mo˝emy mieç przyjemnoÊç.
Chcemy Paƒstwu zaproponowaç mini-konkurs na nazw´
nowego ronda przy ul. Jana Paw∏a II (u zbiegu ulic Torfowej i Granicznej.
Ostateczna decyzja o nazewnictwie nale˝y do Rady
Warszawy. Mo˝emy jednak zebraç Paƒstwa propozycje, a
tà która pó˝niej zyska najwi´ksze uznanie czytelników
przeka˝emy Radzie pod g∏osowanie.
Kontakt: wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl

Magdalena J´drzejewska

Iza Zych
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Kàcik bibliofila – nowoÊci w bibliotece
muje walk´ i wygrywa, tak jak póêniej
wyÊcig.
Przepi´kna opowieÊç o sile charakteru, przyjaêni i mi∏oÊci. OpowieÊç optymistyczna.
Mi∏oÊnicy dwóch kó∏ek znajdà tu
wiele ciekawych informacji dotyczàcych sportów rowerowych oraz zakulisowych tajników wyÊcigów kolarskich.
Serdecznie polecam!

Lance Armstrong, Sally Jenkins „Mój
powrót do ˝ycia”
Niezwyk∏a biografia niezwyk∏ego
cz∏owieka. Tak mo˝na okreÊliç ksià˝k´
Sally Jenkins, dziennikarki sportowej,
która spisa∏a histori´ m∏odego m´˝czyzny – zwyci´zcy wyÊcigu Tour de France. Ten m´˝czyzna to Lance Armstrong. S∏ynny amerykaƒski kolarz
w wieku 25 lat, u szczytu s∏awy, bogaty,
zakochany i szcz´Êliwy dowiaduje si´,
˝e ma raka z przerzutami, a jego szanse na prze˝ycie sà minimalne. Podej-

Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Azolski A. – Komórka
2. Baku∏a H. – Idiotka: mi∏oÊç w Nowym Jorku
3. King S. – Zielona Mila
4. Perez-Raverte
A. – Terytorium
Komanczów
5. Monroe M.A. –
Klub ksià˝ki

2. Delahaye G. – Martynka leci balonem
3. Disney W. – Prosiaczek i przyjaciele
4. Kasolepke G. – Niegrzeczniaki
5. Clark C. – Pami´tny dzieƒ
Literatura niebeletrystyczna:
1. Armstrong L. – Mój powrót do ˝ycia
2. Bessant C. – Zaklinacz kotów
3. S∏omczyƒska –Pierzchalska M. – Nie
mog∏em byç inny
4. Kruczyƒski W. – Zawsze bezpieczna
(samoobrona dla kobiet)
5. Facet A. – Rodzeƒstwo bez rywalizacji
Iza Zych

Piel´gniarka:

Literatura
dla
dzieci i m∏odzie˝y:
1. Luckett D. –
Rhianna i pierwotna magia

♥ opieka ♥ piel´gnacja
♥ zabiegi w domu pacjenta
tel. 773 28 21, 0-506 032 318

Chcemy Paƒstwu zaoferowaç:
♦ gotowe wzory z mo˝liwoÊcià dopasowania
do sylwetki i gustu,
♦ szycie na miar´ z naszych oraz powierzonych materia∏ów,

... nie tylko

♦ poprawki ulubionych kreacji nabytych
wczeÊniej.

Moja Moda.

Pracownia krawiecka

Ewa N.

czynny pon.–pt. 12–19
sob. 10–15
tel. 0-503 359 043
0-503 957 398
Storczykowa 10A
Marysin Wawerski
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Mega Mecz
No i sobie pokopaliÊmy!
Ponad 200 graczy, ponad 700 bramek. Wypito 270 l. wody, 80 l. kawy
i herbaty. A najwa˝niejsze, ˝e kopano
pi∏k´ przez 48 godzin prawie non stop.

Zawodnicy spisali si´ na medal. Ca∏y
czas panowa∏a przyjacielska i pogodna
atmosfera. Niestety, lejàcy podczas zakoƒczenia deszcz ograniczy∏ wyst´p zespo∏u cherleaderek z Zielonej, które
mia∏y uÊwietniç
ceremoni´ zakoƒczenia
meczu.
Zamiast na boisku, odby∏ si´
w skróconej formie w holu gimnazjum. Tam te˝
uczestnicy otrzymali pamiàtkowe
dyplomy-certyfikaty potwierdzajàce udzia∏ w meczu. Strzelcy 1,
100, 200, 300,

Wyró˝nieni
Prawie, bo pierwszej nocy jednej ekipie
pomyli∏y si´ terminy i nie stawi∏a si´ na
boisku. Szkoda, ale po to robi si´ treningi, aby wyeliminowaç b∏´dy. A mieliÊmy ró˝ne przygody: awari´ oÊwietlenia – na szcz´Êcie noc by∏a jasna, a grajàcy wówczas harcerze nic sobie nie robili z pó∏mroku na boisku, oberwanie
chmury, lekkie przymrozki i upa∏ (mo˝e niezbyt wielki, ale zawsze).

Król Strzelców – 52 gole –
Przemek Smoderek

si´ porwiemy na granie przez tydzieƒ
non stop, to mimo ˝e grajàcy teraz zawodnicy byli fenomenalni i strasznie
zaanga˝owani, ju˝ teraz widzimy, ˝e
trzeba znacznie wi´cej graczy. Pe∏na
poÊwi´cenia postawa graczy z dru˝yny
Radka Dmitriuka czy Dominika Szambelana (sp´dzi∏ na boisku rekordowà
liczb´ 11,5 godzin), którzy w sytuacji,
gdy ich nast´pcy przyszli w nieco niepe∏nym sk∏adzie, zostali, aby graç z nimi kolejne 2 godziny, w sytuacji meczu
7-dniowego mo˝e nie wystarczyç.
Przy okazji chcia∏em z∏o˝yç podzi´kowania Urz´dowi Dzielnicy za dofinansowanie imprezy, Dyrekcji Gimnazjum nr 3 za udost´pnienie boiska,

Najd∏u˝ej grajàcy – 11,5 h –
Dominik Szambelan
Strzelcy bramek:
1. – Karol Kopeç
100. – Przemek Jackiewicz
200. – Adam Pogorzelski
300. – Marek Szambelan
400. – Piotr Skolimowski
500. – Bartek Chinowski
600. – Darek Ozga
700. – Miko∏aj Markiewicz
400, 500, 600 i 700 bramki oraz
król strzelców – Przemek Smoderek – zostali uhonorowani pamiàtkowymi statuetkami.
Wynik 404 do 344 dla zielonych by∏ zaiste imponujàcy. Ale
nie o wynik tu chodzi∏o, lecz
o gr´ i wspólnà zabaw´. I ta zabawa naprawd´ si´ uda∏a. Dlatego mo˝emy spokojnie myÊleç
o powtórce, tym razem ju˝ na
ca∏ego.
Dla nas, organizatorów by∏o
to wa˝ne doÊwiadczenie. Zanim

pracownikom Gimnazjum za pomoc
w utrzymaniu czystoÊci, piekarni Polpain-Putka za obdarowanie graczy
pysznymi pàczkami, które po tak intensywnym wysi∏ku smakowa∏y niczym
ambrozja, harcerzom z 44 MDH oraz
p. Chudoliƒskim za zorganizowanie

STARA MI¸OSNA

Lista graczy
(Ze wzgl´du na nieczytelnoÊç niektórych
wpisów na listach uczestników, poni˝sza lista mo˝e zawieraç braki i b∏´dy
w nazwiskach za co zainteresowanych
serdecznie przepraszamy)
1. Andrzej Sulej
2. Marian Mahor
3. Krzysztof Kacprzak
4. S∏awek Luliƒski
5. Wojtek Kieda
6. Edward K∏os
7. Marcin J´drzejewski
8. Wies∏aw Paulski
9. Józef WojtaÊ
10. Micha∏ Âwiàtek
11. Patryk Paprota
12. JaÊ Jab∏oƒski
13. Maciej Tarnowski
14. Marek Szmit
15. Rulowiecki
16. Miros∏aw Rawski
17. Jaczenko
18. Piotr Banaszek
19. Tomasz Michalak
20. Bartosz Pachnik
21. ¸ukasz Kamiƒski
22. Micha∏ Kurek
23. Tomek Lasek
24. Krzysiek P´kacki
25. Olek S´czek
26. Piotrek Fàfara
27. Zbigniew Zi´ba
28. Stanis∏aw Linowski
29. Marek S´czek
30. Tomasz Nowosielski
31. Rafa∏ Wasilkiewicz
32. Adam Bieliƒski
33. Karol Tkacz
34. Jacek Bobowicz
35. Bartek Bobowicz
36. Roman Wasielkiewicz
37. Artur Balcer
38. Wojciech Gospodarczyk
39. S∏awomir Jadachowski
40. Jacek Karpiƒski

41. Krzysztof Staƒkowski
42. Wojciech Markiewicz
43. Piotrek Wasilewski
44. Tomasz Le˝aƒski
45. Darek Ozga
46. Antoni Gwardys
47. Adam Pogorzelski
48. Grzegorz Lipka
49. Darek S´k
50. Zbyszek Jackiewicz
51. Jarek Jackiewicz
52. Radek Dmitruk
53. Robert Jarosiewicz
54. Marcin Szyperski
55. Piotr Kielewski
56. Andrzej Kwiatkowski
57. Piotr Skolec
58. Bogdan Kraszewski
59. Grzegorz Sbokierski
60. Grzegorz Bàkowski
61. Mariusz Jarosiewicz
62. Tomasz Jenak
63. Emil Meler
64. Pawe∏ Grzelak
65. Micha∏ Batóg
66. Mirek Sokalski
67. Sebastian Gruba
68. Muszyƒski
69. Tomasz Woênicki
70. ¸ukasz Fàfara
71. Piotr Bienias
72. Arek Bienias
73. Kuba Woênicki
74. Wiktor Dybul
75. Micha∏ Kosiƒski
76. Mi∏osz B∏aszczak
77. Karol Leszczyk
78. ¸ukasz ¸aboda
79. Marcin Lorens
80. Krzysiek B∏okarski
81. Waldemar Paprota
82. Micha∏ Grzybowski
83. Pawe∏ Krzemiƒski
84. Andrzej Kalinowski
85. Karol Bartoszewicz
86. Artur Plewnicki
87. Grzegorz Pasek

88. Jakub Droƒ
89. Jan Tomaszewski
90. Cyprian Ciemny
91. Marcin Jakubczak
92. Kamil Cio∏kiewicz
93. Patryk ¸osiak
94. ¸ukasz Cheh∏owski
95. Marek ˚urawek
96. Przemek Smoderek
97. Irek Smoderek
98. Marcin Skonomcha
99. Arkadiusz Âliwa
100. Daniel Witanowski
101. ¸ukasz Dereƒ
102. Karol Groczewicz
103. Tomasz Dereƒ
104. Marcin Lach
105. Pawe∏ Rosik
106. ¸ukasz Âwistak
107. KrzyÊ Spirydowicz
108. Adam K∏os
109. Jarek K∏os
110. Hubert Kopeç
111. Stanis∏aw Paulski
112. Piotr Paulski
113. Pawe∏ Kaczorowski
114. Lech Krzemiƒski
115. Antoni Jab∏oƒski
116. Roman Okuƒ
117. Kazimierz Krytuƒski
118. Grzegorz Lewandowski
119. Marek Chojecki
120. Zbigniew Petrow
121. S∏awomir Gil
122. Rafa∏ Fàfara
123. Andrzej Sota
124. Piotr Piszcz
125. Tomek WojtaÊ
126. Marcin Zbierzkowski
127. Jan Górzyƒski
128. Micha∏ P´kalski
129. Pawe∏ P∏ochocki
130. Andrzej Cze˝ad
131. Ryszard Tatarynowicz
132. Przemek Jackiewicz
133. Karol Kopeç
134. Grzegorz Kalinowski

135. Mirek Fryc
136. Grzegorz Rzadkiewicz
137. Darek C´tynowski
138. Tomasz Tkacz
139. Robert Rogala
140. Artur Pulikowski
141. Piotr Maciak
142. Pawe∏ Wasilewski
143. Pawe∏ Merle
144. Adam Michniok
145. Grzegorz Fràszczak
146. Artur Pulikowski
147. Rafa∏ Pulikowski
148. Pawe∏ Olewniczak
149. Artur Go∏´biowski
150. Micha∏ Storma
151. Grzegorz Babiƒski
152. Przemek Smodarek
153. Jacek Smodarek
154. Pawe∏ Rosik
155. Marcin Skomorucha
156. ¸ukasz Rachubka
157. Hubert M´˝yƒski
158. Patryk Paprota
159. Maurycy Turski
160. Krzysiek P´kacki
161. Micha∏ R´bowski
162. Tomasz Fija∏kowski
163. Micha∏ P´kacki
164. ¸ukasz Kuszewski
165. Pawe∏ Darek
166. Micha∏ Ros∏aniec
167. Norbert Bielicki
168. Pawe∏ Bryska
169. Micha∏ Âwiàtek
170. Krzysztof WojtaÊ
171. Krzysztof Rek
172. Piotr Wieczorek
173. Grzegorz Rek
174. Tomek Mielcarz
175. Piotr Rudnicki
176. Adam Gruhacz
177. Andrzej Sobociƒski
178. Adam Wali∏ko
179. Daniel Walicki
180. Rafa∏ Sieradzki
181. Bartosz Strza∏kowski

182. Bartosz Garwoliƒski
183. Pawe∏ Pa∏ysa
184. Pawe∏ Ksià˝ek
185. Karol Pa∏ysa
186. Mieczys∏aw Pa∏ysa
187. Grzegorz Walicki
188. Grzegorz Kwiatkowski
189. Tadeusz Walicki
190. Miko∏aj Markiewicz
191. Marek Szambelan
192. Jaros∏aw Szambelan
193. Norbert Szambelan
194. Edward Szambelan
195. Józef Szambelan
196. Dominik Szambelan
197. Bartek Borkowski
198. Jerzy Wnuk
199. Waldemar ¸adowski
200. Grzegorz Drzazga
201. Andrzej Cichecki
202. Rafa∏ Storc
203. Marek Ziemkiewicz
204. Piotr Wo∏yniec
205. Pawe∏ Wiàcek
206. Piotr Staniszewski
207. Tomasz Czorniej
208. Marcin Bieƒkowski
209. Zbyszek Kowalczyk
210. Pawe∏ Czaplicki
211. Maciej ¸ugowski
212. Tadeusz Tenderenda
213. Bartek Cialnowski
214. Jan Gronkiewicz
215. Ryszard Manteuffel
216. ¸ukasz Celej
217. Franc van der Veer
218. Krzysztof Dobrzyƒski
219. Pawe∏ Mierzejewski
220. Rafa∏ Banaszek
221. Piotr Gospodarczyk
222. Mietek Dobrzyƒski
223. Marek Piórkowski

mu zorganizowanemu przez Piotra Banaszka oraz ludziom ze Stowarzyszenia
Sàsiedzkiego, którzy wspó∏tworzyli ze
mnà Komitet Organizacyjny: Krzysztofowi Kacprzakowi, Paw∏owi Malinowskiemu, Marianowi Mahorowi, Józefowi Wojtasiowi, Tadeuszowi Walickiemu
oraz Izie Antosiewicz, która, co prawda, nie da∏a namówiç si´ na gr´, ale
szczerze i serdecznie nas dopingowa∏a.
Marcin J´drzejewski
Foto: P. Antosiewicz, M. J´drzejewski

i uprzàtni´cie zaplecza oraz s∏u˝by
medycznej, a tak˝e wszystkim graczom, ale w szczególnoÊci Wojtkowi Gospodarczykowi i Markowi
S´czkowi, których zaanga˝owanie
upewni∏o nas, ˝e ca∏a impreza jest
wykonalna, zesp∏owi s´dziowskie-
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Listopadowy Tryptyk
Sceneria jesiennych dni nastraja do rozmyminamy sobie najbli˝szych, którzy zakoƒczyli
Êlaƒ o ˝yciu w perspektywie spraw ostateczziemskie pielgrzymowanie, mo˝emy uzyskaç
nych. „Kto b´dzie przebywa∏ w Twym przybytku,
odpust dla nich, czyli darowanie kary doczesnej,
Panie, kto zamieszka na Twojej Êwi´tej górze?”
modlimy si´ o ich zbawienie.
(Ps. 15,1) – pytamy zadumani nad tajemnicà
W tym roku min´∏o 10 lat od Êmierci ks. Józeprzemijania. Ci, którzy
fa Iwaniuka, d∏ugoletniego
umierajà w ∏asce i przyjaêni W smutnym miejscu
proboszcza naszej parafii.
z Bogiem, oni – pisze Êw.
Przez çwierç wieku troszJan – b´dà Go oglàdaç granity stojà na stra˝y
czy∏ si´ o pi´kno zabytkoludzkiej pami´ci
„twarzà w twarz”. „To dowej Êwiàtyni. Wielu z nas
skona∏e ˝ycie Trójcà Âwi´tà, ich kryszta∏y
dobrze pami´ta, ile potrafi∏
ta komunia ˝ycia i mi∏oÊci lÊnià smutkiem
uczyniç pracà w∏asnych
z Nià, z Dziewicà Maryjà, ziemia skrywa wyciszenie
ràk. Wspominam ks. Józeanio∏ami i wszystkimi Êwi´fa, bo goràco wierz´, ˝e to
tymi, jest nazwane «nie- droga do wiecznoÊci
on czuwa u Dobrego Boga
bem». Niebo jest celem bez odpowiedzi
nad rozpocz´tym dzie∏em
ostatecznym i spe∏nieniem tylko modlitwa
zabezpieczenia naszego
najg∏´bszych dà˝eƒ cz∏o- przerywa ci´˝kie milczenie
koÊcio∏a na dalsze 50 lat.
wieka, stanem najwy˝szego
Pragn´ goràco podzi´koi ostatecznego szcz´Êcia” Irena ¸ukszo
waç mieszkaƒcom Parafii
(KKK 1024). To w∏aÊnie 1 liNajÊwi´tszego Serca Pana
stopada KoÊció∏ oddaje czeÊç Wszystkim Âwi´Jezusa i ca∏ej Starej Mi∏osnej, którzy swojà motym, którzy wstawiajà si´ za nami u Ojca i pomadlitwà i wsparciem finansowym tak bardzo pogajà nam, ˝ebyÊmy nie zeszli z drogi, na której
mogli przy remoncie dachu na Êwiàtyni i dzwondrogowskazami sà Chrystusowe b∏ogos∏awieƒnicy. Przez blisko trzy miesiàce pracowali górale
stwa z Kazania na Górze. Ka˝dy z nas jest powospod Jas∏a, wymieniajàc ca∏y gont. Sà nowe de∏any do Êwi´toÊci. Ten dzieƒ jest dniem wielkiej
ski chroniàce bezcenne malowid∏a sufitowe, poradoÊci. UÊmiechajà si´ do nas Êw. Antoni i Êw.
∏o˝ono te˝ na ca∏ym strychu we∏n´ mineralnà
Hieronim, nasi Patronoi wszystkie drewniane
wie i „ostatnia” z b∏ogokonstrukcje zabezpieRemont koÊcio∏a
s∏awionych: Matka Tereczono odpowiednimi
Parafia NSPJ Stara Mi∏osna
sa z Kalkuty.
preparatami. Mamy noBorkowska 1, 05-077 Warszawa-Weso∏a
Dzieƒ Zaduszny, dzieƒ
wy krzy˝ misyjny, kaNr r-ku: 2615001878-1218700268850000
2 listopada, to czas, gdy
pliczk´ Pana Jezusa
KoÊció∏ wspomina i moFrasobliwego i ogrodli si´ za wszystkich zmar∏ych, którzy oczekujà
dzenie od ulicy Borkowskiej. W Êrodku koÊcio∏a
w czyÊçcu, aby wejÊç do wiecznego szcz´Êcia.
zmieniono wyk∏adzin´ w prezbiterium i odrestauChrzeÊcijaƒski zwyczaj prowadzi nas na mogi∏y,
rowano trzy figury umieszczone na wysokoÊci
gdzie Êwiat∏o krzy˝a rozjaÊnia mroki Êmierci.
chóru. Do koƒca roku Pani Konserwator odnowi
„Zaprawd´, zaprawd´, powiadam wam: kto we
tabernakulum, chrzcielnic´ i stacje Drogi KrzyMnie wierzy, ma ˝ycie wieczne” (J6,47). I gdy
˝owej. Zostanie zaobserwujemy niezbyt radosnà panoram´ tego
montowany system
Êwiata, dochodzimy do wniosku, ˝e warto
sygnalizacji w∏amania
wszystko Êcierpieç dla jedynej nadziei zmari system przeciwpo˝atwychwstania i wielkoÊç swojà rzeêbiç otwarrowy. W przysz∏ym rociem si´ na mi∏oÊç, która nie zniszczeje. Przypoku czeka nas wymiana

Wystawa fotografii
pt. „Tenis w obiektywie
Krzysztofa Kentli”
w bibliotece
staromi∏oÊniaƒskiej
Od 21 do 29 listopada Biblioteka
Publiczna w Starej Mi∏oÊnie b´dzie
goÊci∏a wystaw´ fotografii pt. „Tenis
w obiektywie Krzysztofa Kentli”.
Autor zdj´ç – Krzysztof Kentla –
jest trenerem tenisa ziemnego i pasjonatem fotografowania. Od 15 lat
jest równie˝ fotoreporterem magazynu „Tenis”.
G∏ówny temat jego zdj´ç to oczywiÊcie sport, ale nie tylko. Na zdj´ciach pojawiajà si´ te˝ uroki natury.
Wystawa poÊwi´cona b´dzie tenisowi w wydaniu najwi´kszych s∏aw tej
dziedziny sportu. Zdj´cia powsta∏y
podczas wielkoszlemowych turniejów tenisowych w kraju i za granicà.
Mamy nadzieje, ze fotografie
Krzysztofa Kentli zach´cà niektórych z Paƒstwa do uprawiania tego
pi´knego sportu.
Tatiana i Krzysztof Kentlowie
okien i tzw. szalunku Êwiàtyni, czyli desek zewn´trznych, wtedy koÊció∏ek b´dzie jak nowy.
Chcemy tak˝e dokoƒczyç grodzenie cmentarza
i odnowiç znajdujàcà si´ tam figur´ NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa. I jak tu nie wierzyç w pomoc ks. Józefa?
Wszystkim Ofiarodawcom jeszcze raz wielkie
Bóg zap∏aç!
ks. Krzysztof

Sklep „Sempre”

Buty w∏oskie,
swetry, jeans

GABINET STOMATOLOGICZNY
J. i W. Bzd´ga, lekarz stomatologii ogólnej, chirurg stomatolog

–
–
–
–
–
–

– naprawa protez
profilaktyka
leczenie zachowawcze – leczenie chirurgiczne
leczenie dzieci
RTG z´bów
laseroterapia
protetyka

(0-22) 773 38 83
✆ 0-602 351 757

05-077 Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238
naprzeciwko nowej szko∏y, zad. 33 dz. 1983
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III Kawaleryjskie Mistrzostwa Polski
W dniach 26–28.09.2003 na terenie
OÊrodka Przygotowaƒ Olimpijskich
WKKW w Starej Mi∏oÊnie przy ulicy
Szkolnej 14 odby∏y si´ III Kawaleryjskie Mistrzostwa Polski. W zawodach
tego rodzaju biorà udzia∏ ochotnicze
szwadrony kawalerii sk∏adajàce si´
z entuzjastów kontynuujàcych przedwojenne tradycje kawaleryjskie, oraz
˝o∏nierze s∏u˝àcy w Szwadronie Kawalerii WP.

Jedyna kobieta startujàca
w konkursie

Szwadron Kawalerii WP stacjonuje na co dzieƒ w w/w oÊrodku, którym zarzàdza Stowarzyszenie szwadron Jazdy RP, wspó∏twórca regularnej kawalerii III RP. Z inicjatywy
prezesa Stowarzyszenia Romana Jagieliƒskiego, dyrektora oÊrodka Józefa Barana, oraz dowództwa
Ochotniczego Szwadronu Kawalerii
im. I Pu∏ku Szwole˝erów im. Józefa
Pi∏sudskiego/ stacjonujàcego rów-

Szwole˝erowie, u∏ani
i strzelcy konni zmagali
si´ ze sobà w siedmiu
konkurencjach:
1. Ocena wyglàdu konia, rz´du i jeêdêca /wygra∏ Pawe∏ Papis ze
Szwadronu Kawalerii
WP/
2. Uje˝d˝enie /Miko∏aj
Walter z 15 PU Poznaƒskich/
3. Skoki /Robert Sidor
ze Szwadronu Kawalerii
Autor tekstu - Andrzej WaÊ
WP/
nie˝ w Starej Mi∏oÊnie ju˝ po raz trze- 4. Próba terenowa-cross /Mariusz Naci goÊciliÊmy u∏anów z ca∏ego kraju.
skr´t ze szwadronu Kawalerii WP/
W zawodach wzi´∏o udzia∏ 36 kawa- 5. Strzelanie z broni d∏ugiej na strzelnilerzystów z 9 Êrodowisk z ca∏ej Polski,
cy wojskowej /Rados∏aw Kozakienawiàzujàcych do tradycji Jazdy Polwicz ze Szwadronu Kaw. WP/
skiej II RP.
6. W∏adanie lancà konno /Robert Si1. Szwadron kawalerii WP
dor/
2. 1 Pu∏k Szwole˝erów JP
7. W∏adanie szablà konno /Pawe∏ Papis/
3. 11 Pu∏k U∏anów Legionowych
Zwyci´zcy /z wy∏àczeniem strzelania/
4. 15 PU Poznaƒskich
otrzymali szable oficerskie wz. 21/22
5. 7 Strzel. D.H. 3 PU Âlàskich
z wytrawionymi na g∏owniach pamiàt6. 10 PU Litewskich
kowymi napisami.
7. Stow. 1 PU Krechowieckich
W zawodach wzi´∏a równie˝ udzia∏
8. 25 BKPow
jedna amazonka Justyna Kudliƒska na
9. KM 9 PU Ma∏opolskich
co dzieƒ reprezentujàca barwy KJ
Szwadron Jazdy RP.
Zawody przebiega∏y w mi∏ej atmosferze, przy pi´knej pogodzie i dopingu
licznie zgromadzonej publicznoÊci.
W przerwach mi´dzy konkursami mo˝na by∏o podziwiaç pokazy komandosów z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego oraz
pokazy musztry paradnej Orkiestry
Reprezentacyjnej Wojsk Làdowych.
Andrzej WaÊ
Zawody strzeleckie
Szwole˝er z 1 PU im. Józefa Pi∏sudskiego

GABINET STOMATOLOGICZNY
lek. stomatolog Beata Bedra

• profilaktyka
• leczenie zachowawcze – doroÊli i dzieci
• protetyka
• ortodoncja – leczenie wad zgryzu
• badania profilaktyczne – bezp∏atnie

tel. 773-27-95
0602 785 695

Osiedle Stara Mi∏osna
ul. Jeêdziecka 20

Wystawa
w bibliotece
Zapraszam naszych czytelników i nie tylko na kolejnà
wystaw´ do naszych skromnych progów. Do koƒca paêdziernika mo˝na jeszcze oglàdaç malarstwo utalentowanego m∏odego mieszkaƒca osiedla, studenta I roku grafiki –
Jakuba Wróblewskiego. Chcia∏abym w tym miejscu przeprosiç autora prac za mylne podanie tytu∏u wystawy. Brzmi
on: „Zamkni´te-Splàtane.” Chochliki wdar∏y si´ do kultury.
Iza Zych
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Koniec Roku Ró˝aƒca
Czy ró˝aniec jest modlitwà starszych,
zdewocia∏ych paƒ?
Gdy przychodzi∏em do koÊcio∏a, zauwa˝a∏em
starsze Panie, które odmawiajà ró˝aniec, póêniej
natomiast idà sobie poplotkowaç i obgadaç ca∏à
parafi´. Powy˝sza sytuacja potrafi∏a mnie skutecznie odsunàç od tego rodzaju modlitwy.
Âwiadectwo post´powania nie tylko zwiàzane
z plotkarstwem, ale w ogóle z ˝yciem i zachowaniem tych osób sprawia∏o, ˝e podejmowa∏em inny rodzaj modlitwy. Mój problem zaczà∏ si´ wtedy, kiedy chcia∏em okazaç wdzi´cznoÊç Matce
Bo˝ej za doznane ∏aski. Szuka∏em sposobu, aby
byç bli˝ej niej. Szpera∏em w encyklikach Papieskich. Zapoznawa∏em si´ z Ewangelià, bardzo
wnikliwie studiujàc miejsca dotyczàce Matki Bo˝ej. Wertowa∏em tak˝e dokumenty dotyczàce
objawieƒ Maryjnych. Okaza∏o si´ ˝e je˝eli chc´
byç bli˝ej Maryi, poznawaç jà, musz´ odmawiaç
ró˝aniec. Nie chcia∏bym nikogo obraziç, poniewa˝ tak naprawd´ nasze serce zna tylko Pan
Bóg, natomiast musz´ si´ tu przyznaç do ma∏oÊci swej wiary, która zamiast patrzeç na Boga
widzia∏a niedoskona∏oÊci cz∏owieka osàdzanego
przeze mnie byç mo˝e niesprawiedliwie. Odnalaz∏em bardzo wiele przyk∏adów osób, które nazwa∏bym Herosami Bo˝ymi odmawiajàcymi w∏aÊnie ró˝aniec. Nale˝à do nich Jan Pawe∏ II i wielu, wielu innych. Poni˝ej podziel´ si´ z wami niektórymi uwagami na temat ró˝aƒca.
Nazwa ró˝aniec
Nazwa wywodzi si´ od Êw. Dominika i z romantyzmu Êredniowiecza. By∏o wówczas powszechnym zwyczajem dopatrywaç si´ zwiàzków mi´dzy Êwiatem duchowym i materialnym.
Âwiat stworzony uwa˝ano za ksi´g´ opowiadajàcà o Bogu W przyrodzie dopatrywano si´ znaków rzeczywistoÊci duchowych.
Uprzywilejowane pod tym wzgl´dem by∏y
kwiaty. Osobom ukochanym nadawano nazwy
kwiatów np. Viola, czyli fio∏ek, cechy ludzi okreÊlano przez porównanie do kwiatów, np. czystoÊç symbolizowa∏a lilia lub ró˝a; ofiarowywano kwiaty Bogu i ukochanym. Praktyki pobo˝ne
te˝ traktowano jako Kwiaty duchowe. Odmawianie Psa∏terza NMP porównywano do ofiarowania
Matce Bo˝ej 150 ró˝, dlatego t´ modlitw´ nazwano wieƒcem z ró˝, czyli ró˝aƒcem.
Historia ró˝aƒca
Ró˝aniec jest modlitwà, w której wyst´puje
po∏àczenie kilku elementów: sznura modlitewnego, rozwa˝anie tajemnic wiary, u∏o˝enie na wzór
150 psalmów.
Jest to niezwyk∏a synteza, która dokona∏a si´
za sprawà tysi´cy niekiedy zupe∏nie anonimowych Êwi´tych w ciàgu prawie tysiàca lat dziejów chrzeÊcijaƒskiej Europy – mniej wi´cej od
siódmego do szesnastego wieku.
Sznur modlitewny nie jest wcale chrzeÊcijaƒskim wynalazkiem: wyst´puje on we wszystkich
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nieomal religiach i duchowych praktykach, gdzie
stosuje si´ modlitw´ polegajàca na powtarzaniu
jakiegoÊ Êwi´tego imienia wezwania lub wersetu. S∏u˝y on do odmierzania iloÊci wypowiedzianych modlitw.
Na chrzeÊcijaƒskim Zachodzie sznurów modlitewnych zacz´to u˝ywaç do odmawiania Modlitwy Paƒskiej i dlatego nazwano je „paternostrami”. Otó˝ ju˝ we wczesnym Êredniowieczu
przyjà∏ si´ zwyczaj odmawiania w klasztorach
wszystkich 150 psalmów w ciàgu dnia. Nie
wszyscy zakonnicy jednak potrafili je przeczytaç, potrafili to tylko ci najbardziej wykszta∏ceni.
Inni wi´c zast´powali ka˝dy psalm przez jedno
Ojcze nasz. Ci w∏aÊnie zakonnicy jako pierwsi
zacz´li u˝ywaç sznurów modlitewnych z odpowiednià liczbà paciorków. Z czasem zacz´∏y si´
przy∏àczaç do nich pobo˝ne osoby Êwieckie,
które zacz´∏y praktykowaç ten rodzaj modlitwy.
Modlitw´ nazwano Psa∏terzem Chrystusa.
Od jedenastego wieku zacz´to praktykowaç
tak˝e Psa∏terz NajÊwi´tszej Maryi Panny polegajàcy na zastàpieniu Modlitwy Paƒskiej poprzez
Pozdrowienie Anielskie, czyli s∏owa wypowiedziane przez Anio∏a do NajÊwi´tszej Maryi Panny
podczas zwiastowania. W dwunastym wieku dodano do Pozdrowienia Anielskiego tak˝e pozdrowienie Êw. El˝biety. Wielcy mistrzowie duchowi
tamtych czasów podajà przepi´kne uzasadnienie
podobnej praktyki:
„Gdy pozdrawiamy Maryj´, to nie jest chyba
tak niewychowana, aby i nas w odpowiedzi nie
pozdrowiç. El˝bieta, gdy us∏ysza∏a pozdrowienie
Maryi, zosta∏a nape∏niona Duchem Âwi´tym. Tak
wi´c Maryj´ cz´sto pozdrawiaç nam trzeba,
abyÊmy przez jej pozdrowienie byli nape∏nieni ∏askà”.(Hugo de Santa Clara – 1263).
„Pozdrawiamy si´ nawzajem – my i Maryja.
Pozdrawiamy Jà tak, jakbyÊmy chcieli, aby i Ona
nas pozdrowi∏a.”(Êw. Albert Wielki)
„Zobacz, jak wielka jest moc pozdrowienia
Maryi: daje nam ono radoÊç, daje nam samego
Ducha Âwi´tego, daje nam objawienie Bo˝ych
tajemnic, daje nam moc prorokowania. PowinniÊmy zatem ochoczo pozdrawiaç Maryj´ za
wszystko, co zyskujemy, gdy Ona odwzajemnia
nam jà.” (Nicholas de Gorran)
Na czym polega modlitwa ró˝aƒcowa
Specyfikà ró˝aƒca jest odmawianie i rozmyÊlanie, równoczesne po∏àczenie modlitwy ustnej
z rozwa˝aniem Ewangelii. Papie˝ Leon XIII w encyklice ró˝aƒcowej „Iucunda semper” z 1894r.
uczy, ˝e „bez rozwa˝ana tajemnic nie ma Ró˝aƒca”. Natomiast Pawe∏ VI mówi wi´cej „ró˝aniec
ze swej natury jest modlitwà kontemplacyjnà,
czyli polegajàcà na rozmyÊlaniu o zbawczych tajemnicach wiary, pozbawiony tego niezb´dnego
elementu staje si´ podobny do cia∏a bez duszy”
czyli jest martwy i staje si´ bezmyÊlnym powtarzaniem pewnych formu∏, co jest w sprzecznoÊci z upomnieniem Chrystusa, który powiedzia∏:

„ Na modlitwie nie bàdêcie gadatliwi jak poganie,
oni myÊlà, ˝e przez wzglàd na swe wielomówstwo b´dà wys∏uchani”. Ró˝aniec bowiem z natury swej wymaga odmawiania w rytmie spokojnej modlitwy i powolnej refleksji, by przez to modlàcy ∏atwiej odda∏ si´ kontemplacji tajemnic ˝ycia Chrystusa i Maryi. Przeciwnie zachodzi∏oby
niebezpieczeƒstwo, ˝e ró˝aniec nie tylko nie
przyniesie po˝àdanych skutków duchowych, ale
dojdzie nawet do takiej sytuacji, ˝e sznur, na którym zazwyczaj si´ go odmawia, b´dzie si´ traktowaç jak amulet lub przedmiot magiczny zabobonny. Osoby, które popad∏y w takie wypaczenia, pok∏adajà wiar´ nie w Bogu, tylko w swojej
praktyce. Sàdzà nawet, ˝e jeÊli jednej kropki zabraknie lub cokolwiek opuszczà, Bóg nie wys∏ucha ich modlitwy. Wspomniane osoby powinny
pami´taç, ˝e im wi´cej wierzà w swoje praktyki,
tym mniej ufajà Bogu i nie uzyskajà od Niego tego, czego pragnà. Gdy˝ troszczà si´ one raczej
o spe∏nienie swych w∏asnych zachcianek, nawet
jeÊli one sà sprzeczne z wolà Bo˝à. Jest to wielkim lekcewa˝eniem i obrazà Boga.
Istotà modlitwy ró˝aƒcowej jest rozwa˝anie
i prze˝ywanie wraz z Matkà NajÊwi´tszà tych
zbawczych wydarzeƒ, w których Ona uczestniczy∏a od pocz´cia Jezusa Chrystusa a˝ do wyniesienia jej na Królowà.
Rozwa˝ajàc wydarzenia z ˝ycia Zbawiciela
i Jego Matki, spotykamy si´ z Ich przyk∏adem
pomagajàcym nam w kszta∏towaniu naszej osobowoÊci. Rozwa˝anie tajemnic ˝ycia Êw. Rodziny ma prowadziç nas do zastosowania podawanych nam przyk∏adów w naszym ˝yciu. Oraz do
jednoczenia si´ z Chrystusem, do którego jesteÊmy powo∏ani i które musi nastàpiç jak nie w ˝yciu doczesnym, to w ˝yciu wiecznym. Ró˝aniec
jest ogromnà ∏aska danà nam od Boga, o czym
wcià˝ przypomina nam Maryja przychodzàc do
nas w Fatimie, Getrzwa∏dzie, Lourdes, Medjugorie oraz tak wielu innych miejscach. Wykorzystujmy tà ∏ask´!.
SkutecznoÊç ró˝aƒca Êwi´tego
SkutecznoÊç ró˝aƒca Êwi´tego, zale˝y w du˝ej mierze od nas.
1. Od naszego zaanga˝owania w kontemplacje
tajemnic zbawczych, co ma nas prowadziç do
wprowadzania podanych nam przyk∏adów
w ˝ycie. Chrystus mówi „Wiara bez uczynków
martwa jest”.
2. Od naszego ˝ycia w ∏asce uÊwi´cajàcej.
3. Od zgodnoÊci naszych próÊb z wolà Bo˝à.
4. Od naszego zjednoczenia z Maryjà i bliênimi.
Modlitwa ró˝aƒcowa ma wi´kszà skutecznoÊç, gdy jest odmawiana we wspólnocie.
Szatan boi si´ ró˝aƒca i dr˝y przed jego pot´gà. Na ró˝ne sposoby zwalcza ró˝aniec i usi∏uje
ludzi odwieÊç od modlitwy ró˝aƒcowej. Obserwowano to szczególnie w obozach koncentracyjnych na Wschodzie i na Zachodzie, oraz na
przes∏uchaniach NKWD i Gestapo. Za samo posiadanie ró˝aƒca katowano na Êmierç (choçby
wspomnieç Êmierç m´czeƒskà ks. Kowalskiego
w obozie hitlerowskim).

STARA MI¸OSNA
Propozycja sposobu odmawiania ró˝aƒca zaczerpni´ta od Êw. Dominika z Prus
W 1409 roku do opactwa Êw. Albana zapuka∏
pewien m∏odzian. By∏ to Dominik, by∏y student
Uniwersytetu Jagielloƒskiego, który musia∏ uciekaç z Krakowa i w ogóle z Polski z powodu d∏ugów i skandalicznych historii, w które wplàta∏o
go uprzednio prowadzone hulaszcze ˝ycie. Nie
by∏ on jednak Krakowianinem: urodzi∏ si´ na Pomorzu, które wtedy jeszcze by∏o cz´Êcià paƒstwa krzy˝ackiego i dlatego nazwano go „Dominikiem z Prus”. Do Krakowa wys∏ali Dominika jego ubodzy rodzice do szko∏y, którà prowadzili
Dominikanie. Dominik odznacza∏ si´ bystrym
umys∏em, ale niestety uleg∏ licznym pokusom
czyhajàcym na prowincjuszy w wielkiej stolicy.
Po ucieczce z Krakowa tu∏a∏ si´ po ca∏ej Europie,
gdy˝ do rodzinnego domu ba∏ si´ wróciç. Próbowa∏ te˝ wstàpiç do zakonu, ale z podobnym typkiem nikt nie chcia∏ rozmawiaç. Zrobi∏ to dopiero

b∏. Adolf z Essen. PowiedzielibyÊmy, da∏ mu
ostatnià szans´. Przeor klasztoru musia∏ odczytaç w sercu Dominika pok∏ady wielkodusznoÊci
i szlachetnoÊci, której nie zdo∏a∏y zatrzeç nami´tnoÊci i grzechy. Dominik zosta∏ zakonnym nowicjuszem, a przeor poleci∏ mu modliç si´ psa∏terzem Maryi. Niestety, Dominik zupe∏nie nie móg∏
si´ skupiç na modlitwie: wydawa∏o mu si´ to
wprost niemo˝liwe, aby rytmiczne powtarzanie
Ave Maria móc po∏àczyç z medytacjà Ewangelii.
Âwiat∏o przysz∏o niespodziewanie w Adwencie
A.D. 1409 r. Dominik uzmys∏owi∏ sobie, ˝e do
Imienia Jezus koƒczàcego Pozdrowienie mo˝na
do∏àczyç jakieÊ ewangeliczne wydarzenie. Spontanicznie u∏o˝y∏ dopowiedzenia, które pozwala∏y
mu przejÊç przez ca∏e ˝ycie Chrysystusa w trakcje pozdrawiania jego Matki. To odkrycie zupe∏nie zmieni∏o Dominika. Prze∏o˝eni nie mogli nadziwiç si´, skàd u niego tyle pozytywnych
zmian, skàd wyp∏ywa tyle cnót, o których istnie-

Gabinet Stomatologiczny
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niu nikt nie móg∏ nawet przypuszczaç. Dominik,
który w przeciàgu jednej nocy potrafi∏ przepuÊciç niez∏à fortun´, zostaje po paru latach ekonomem opactwa. Tylko przeor Adolf zna∏ jego
sekret: po jakimÊ czasie zach´ci∏ go do spisania
dopowiedzeƒ. Ró˝aniec Dominika rozpowszechnia∏ si´ w niesamowitym tempie. Aby zapami´taç dopowiedzenia, zacz´to nawet rzeêbiç
przedstawienia ka˝dego z nich.
Jan Pawe∏ II w swoim liÊcie na temat ró˝aƒca
potwierdza praktyk´ dopowiedzeƒ (stosowanà
powszechnie w krajach niemieckoj´zycznych)
oraz zach´ca do twórczego rozwijania modlitwy
ró˝aƒcowej.
Ja natomiast prosz´, Êw. Dominiku, dopomó˝,
aby mi∏oÊç do Matki NajÊwi´tszej obejmowa∏a
wszystkie przestrzenie.
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LECZENIE DZIECI I DOROS¸YCH
RTG Z¢BÓW
Godziny otwarcia:

poniedzia∏ek, wtorek, czwartek 9-2030
Êroda 15-2030, piàtek 9-13

Tel. 773-21-12
Weso∏a, Osiedle Stara Mi∏osna, ul. Hiacyntowa 19

Marek Chaciƒski

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

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

tel. 773 83 49
fax 773 83 69

ZAPRASZAMY: pon.–pt. 11–19, sob. 9–15
Stara Mi∏osna, Trakt Brzeski 54A
(pasa˝ handlowy)
tel. 773 24 19, 0-600 857 307
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Odzie˝ i obuwie dzieci´ce
Bielizna: damska, m´ska,
dzieci´ca
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Czerwone – rowery, szare – piesi
Nowobudowane chodniki sà dwukolorowe. Poniewa˝ zdarzy∏o mi si´
ostatnio zapoznaç z opinià, ˝e jeden
kolor
jest dla
idàcych
w jednà
stron´
a drugi
w przeciwnà,
pozwalam sobie na
drobne wyjaÊnienie: kostka szara wyznacza chodnik, a kostka czerwona –
Êcie˝k´ rowerowà. Ostatnio nawet
dzi´ki interwencji radnych uda∏o si´
namalowaç na kostce symbole roweru
oznaczajàce w∏aÊnie Êcie˝k´ rowerowà.

Niby ka˝dy ju˝ wiedzieç to powinien,
a ma∏o kto tego przestrzega. Piesi chodzà po czerwonym, rowerzyÊci p´dzà
jak leci slalomem. Co niektórzy w ogóle nie zauwa˝ajà Êcie˝ki rowerowej
i je˝d˝à po ulicy (a zgodnie z kodeksem drogowym, jeÊli wzd∏u˝ ulicy jest
Êcie˝ka rowerowa, to jazda ulicà jest
wykroczeniem) co jest ma∏o bezpieczne, bo niektórzy kierowcy rozanieleni
równà nawierzchnià ulicy Jana Paw∏a
II rozp´dzajà si´ zdrowo ponad 100-k´
i o nieszcz´Êcie nie trudno. Ludzie, jesteÊmy miastowi. Nie po to mozolnie
zmieniane sà p∏yty na Êlicznà drog´,
aby kultywowaç p∏ytowy styl poruszania – slalomik mi´dzy dziurà a ka∏u˝à
byle do przodu...
Iza Antosiewicz

Jod∏owa
w nowym
wydaniu

nansowym Dzielnicy kolejna uliczka
wyglàda jak miasto. W takim samym
trybie, wspó∏finansowania budowy
przez mieszkaƒców i przez Dzielnic´
powsta∏a tak˝e ulica Tymiankowa. Byle wi´cej takich inicjatyw i wi´cej takiego elastycznego podejÊcia do
spraw ze strony Zarzàdu Dzielnicy
a z czasem wygrzebiemy si´ z b∏ota na
naszych zaniedbanych uliczkach.

Przy budowie ul. Jana Paw∏a II ul.
Jod∏owà by∏ poprowadzony kolektor
burzowy. Zdejmowane i uk∏adane byle jak w czasie mrozów p∏yty pop´ka∏y i pozapada∏y si´. W ramach prac
przy utrzymaniu ulic Dzielnica mia∏a
prze∏o˝yç i naprawiç p∏yty. Jednak
mieszkaƒcy wyszli z ciekawà propozycjà: po co zmieniaç fatalne na kiepskie? My kupimy materia∏y, a Dzielnica zamiast przek∏adaç p∏yty sfinansuje u∏o˝enia kostki. Na szcz´Êcie tym
razem nie zabrak∏o gospodarskiego
podejÊcia i przy niezbyt wielkim obcià˝eniu finansowym mieszkaƒców
oraz niewielkim zaanga˝owaniu fi-
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Zapraszamy
na BnO
Jak co roku, jesienià Weso∏a goÊci
mazowieckich biegaczy na orientacj´.
Jest to ostatnia impreza sezonu biegowego, na której oprócz tradycyjnie rozgrywanego biegu o Puchar Burmistrza
Weso∏ej odbywa si´ zakoƒczenie ca∏orocznego wspó∏zawodnictwa w ramach
Warszawskiej Olimpiady M∏odzie˝y
oraz Mistrzostw Warszawy w BnO.
Jak co roku organizatorzy przewidzieli specjale trasy dla osób poczàtkujàcych, mieszkaƒców Weso∏ej i okolic.
B´dà one dosyç proste i krótkie, zaÊ
przed startem dla ch´tnych przewidziane jest krótkie szkolenie. B´dzie
tak˝e specjalna trasa dla dzieci, wyznakowana wstà˝eczkami.
Wszystkich ch´tnych zapraszamy
w niedziel´ 9 listopada na boisko Gimnazjum nr 3 przy ul. Klimatycznej 1
w Starej Mi∏oÊnie. Start przewidywany
jest o godz. 11.30. Jednak trzeba
przyjÊç troch´ wczeÊniej aby dokonaç
rejestracji. Sekretariat zawodów b´dzie
czynny w godz. 9.00 - 11.00. Prosimy
o wczeÊniejsze zg∏oszenie udzia∏u, najlepiej mailem: tomasz.cisbankiewicz@henkel.at lub telefonicznie
0-691 513 478. Serdecznie zapraszamy!
Jacek Koz∏owski
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Listy do Redakcji
Z zainteresowaniem przeczyta∏am w przedostatnim numerze
WiadomoÊci Sàsiedzkich (nr 38) o zaj´ciach, które odbywajà si´ w Miejskim OÊrodku Kultury w Weso∏ej. Podj´∏am prób´ wys∏ania mojego dziecka do Klubu Malucha i niestety
musz´ stwierdziç, ˝e bez samochodu jest to prawie bez
szans. OÊrodek jest po∏o˝ony w takim miejscu, do którego
doje˝d˝a wprawdzie jeden autobus ze Starej Mi∏osnej, ale
ma on na naszym osiedlu tylko jeden przystanek i akurat dla
mnie jest to drugi koniec osiedla (poza tym autobus jeêdzi
rzadko). Przesiadki nawet nie bior´ pod uwag´, znajàc cz´stotliwoÊç kursowania naszych autobusów. Dochodzenie
lub czekanie na przystanku przy brzydkiej pogodzie z ma∏ym
dzieckiem nie jest zbyt dobrym rozwiàzaniem.
Wniosek dla mnie jest jeden – niby MOK w Weso∏ej ma s∏u˝yç i Weso∏ej, i Starej Mi∏osnej, ale prawda jest taka, ˝e dla
mieszkaƒców naszego osiedla dost´p jest du˝o trudniejszy.
W koƒcu nie wiem, czy jest to dla nas taka rewelacja, skoro
2 godziny zaj´ç dla maluchów w MOK kosztujà 10 z∏ do tego bilet 4,80 z∏ a z przesiadkà drugie tyle i jeszcze czas przeznaczony na transport. I w dalszym ciàgu pozostajemy na
naszym osiedlu z ogromnà liczbà ma∏ych dzieci, dla których
jest tylko jedno publiczne przedszkole p´kajàce w szwach.

a ponadto daje nam znacznie wi´cej mo˝liwoÊci, je˝eli chodzi o przesiadki. Bo bez przesiadki mieszkaƒców Starej Mi∏osnej do centrum si´ nie wpuszcza. RównoÊç równoÊcià –
ale sà mieszkaƒcy naszej stolicy równi i równiejsi.
Tacy na przyk∏ad mieszkaƒcy Anina – jadà do centrum bezpoÊrednio dwoma liniami /125 i 525/, których przebieg
w obr´bie dzielnicy si´ pokrywa.
O mo˝liwoÊci dojechania do centrum kolejkà – znowu nawet
nie wspominam.
Mo˝e wi´c gorsi sà ci nowi – jeszcze jakieÊ pi´tnaÊcie lat bycia „kotem” i te˝ doczekamy si´ równego traktowania jak
„prawdziwi Warszawiacy” – przynajmniej w postaci bezpoÊredniej komunikacji do centrum. A póki co, trzeba uczyç si´
pokory...
Ale okazuje si´, ˝e i tu sà równi i równiejsi. Ci równiejsi to –
mieszkaƒcy okolic Urz´du Dzielnicy i Zielonej. Posiedli mo˝liwoÊç przejechania przez ca∏e miasto autobusem linii 415.
Co prawda na razie tylko szczytowym – ale jeÊli ustawià si´
na przystanku o odpowiedniej porze, to wystarczy ˝e poczekajà góra 15–17 minut i mogà jechaç... ho ho – jak chcà to
i pod samà Hut´.
O tym, aby lini´ t´ przed∏u˝yç do Mi∏osnej i nie daj Bo˝e
uczyniç ca∏odziennà, choçby nawet kosztem likwidacji „widmowego” 173 zapewniajàc tym samym nam rzeczywistà
komunikacj´ z centrum naszej dzielnicy i miasta nie ma co
marzyç. Aby mieszkaƒcy wschodnich skrajów osiedla Centrum Weso∏ej nie czuli si´ poszkodowani, mo˝na by wczeÊniej robiç stosownà p´telk´ po tej dzielnicy. KtoÊ w koƒcu
musi byç tym kotem – nie?
Podobnie nierealnym pomys∏em jest puszczenie którejÊ z linii krà˝àcych po Aninie – wszystko jedno 125 lub 525 prosto Traktem Brzeskim. Odleg∏oÊç jest mniej wi´cej taka sama, jak do obecnej ich p´tli, przystanków mniej, a jeÊli dodaç do tego likwidacj´ 415, to mo˝e da∏oby si´ jeszcze
oszcz´dziç na dodanie paru autobusów na wzmocnienie
drugiej z tych linii, która dalej przeje˝d˝a∏aby przez Anin.
Zdaj´ sobie bowiem spraw´, ˝e mieszkaƒców Anina ten
ostatni pomys∏ z pewnoÊcià nie zachwyci.
Ale na razie – cieszmy si´, ˝e jesteÊmy Warszawiakami –
nawet je˝eli tylko drugiej kategorii. Wolno nam przecie˝ p∏aciç podatki na utrzymanie infrastruktury naszego kochanego, nowego miasta!
Imi´ i nazwisko do wiadomoÊci redakcji

Przy okazji MOK nasun´∏o mi si´ jeszcze kilka refleksji na temat naszej komunikacji miejskiej. Po wejÊciu do Warszawy
pod wzgl´dem komunikacji z naszà metropolià mia∏o byç
pi´knie – a jest jak zwykle, tak jak jest.
Owszem, dorobiliÊmy si´ nowych linii i to nawet dwu. Tyle
˝e autobus 173 jest z punktu widzenia mieszkaƒców naszego osiedla linià donikàd. Chcàc dostaç si´ za jego pomocà
do centrum (a o to z regu∏y chodzi tym, którzy przemieszczajà si´ z naszego osiedla), nie doÊç, ˝e trzeba jechaç na
oko∏o, przez Sulejówek to jeszcze do tego na p´tli w Marysinie, gdzie koƒczy si´ „prawdziwe” miasto. Potem trzeba
pokornie dokonaç czasoch∏onnej przesiadki.
Nabytek ten dodatkowo zahacza swà p´tlà jedynie o odleg∏y dla wi´kszoÊci mieszkaƒców skraj naszego osiedla
i do tego jeêdzi rzadziej ni˝ na godzin´. Nic wi´c dziwnego, ˝e ze wspomnianej p´tli wyje˝d˝ajà na ogó∏ przestronne i puste autobusy, wo˝àc nasze zdrowe, staromi∏oÊniaƒskie powietrze.
Patrzàc na przebieg linii 173 wychodzi na to, ˝e na wejÊciu
Weso∏ej do Warszawy pod wzgl´dem komunikacyjnym wi´cej zyska∏a gmina Sulejówek – która do tej Warszawy nie wesz∏a, wi´c na koSklep piekarsko-cukierniczy
munikacj´ warszawskà ze
swoich podatków nie p∏aci.
O tym, ˝e zarówno z Sulejówka jak i z centrum Wezaprasza po Êwie˝e pieczywo i ciasta domowe
so∏ej do centrum Warszawy
Torty na zamówienie
dojechaç mo˝na kolejkà nawet nie wspominam.
pon.–pt. 7.00–19.00, sob. 7.00–15.00
Mamy jeszcze jednà lini´ –
tym razem szczytowà –
Warszawa-Weso∏a „Centrum Pogodna”, ul. Jana Paw∏a II 25
402. Od poprzedniej ró˝ni
tel. 0-601 157 262, 0-601 178 418
si´ tym, ˝e autobusy sà
z regu∏y nieêle napakowane,

„PAKO”

Og∏oszenia drobne
◗ Sprzedam segment meblowy czarny, stan bardzo dobry,
tel. 773 37 90.
◗ Kupi´ dzia∏k´ budowlanà lub dom w budowie. Tel.: 777 36 70,
0-600 927 435.
◗ Kompleksowe projektowanie wn´trz, tel. 0-601 338 669,
0-602 229 262.
◗ Angielski z Anglikiem, dyplomowany nauczyciel z Londynu,
tel. 773 38 99.
◗ Matematyka – korepetycje w zakresie liceum, gimnazjum,
szko∏a podstawowa udziela nauczycielka tel. 773 35 98.
◗ Kupi´ u˝ywany wk∏ad kominkowy, ˝eliwny, ewentualnie same
drzwiczki kompletne lub bez szyby, tel: 0-506 636 811.
◗ Integracja technologii kodów kreskowych z systemem klienta,
tel. 0-602 118 088.
◗ Prace ksi´gowe – KH, KPiR, ZUS. Tel. 0-694 105 943.
◗ Kupi´ bez poÊredników dzia∏k´ budowlanà powy˝ej 500 m kw.
Tel. 0-606 28 78 38.
◗ Chemia, matematyka – fachowo i skutecznie – 0-609 693 468.
◗ Us∏ugi domowe – bezpy∏owe trzepanie oraz PRANIE dywanów
i tapicerki meblowej na sucho. Tel. 783 28 37, 0-606 656 686.
◗ Do wynaj´cia gara˝ przy ul. Diamentowej przy goÊciƒcu (Stara
Mi∏osna). Tel. 0-604 432 583, 773 14 75.
◗ Rosyjski – korepetycje – udziela student SGH, 0-607 950 617.
◗ Korepetycji z historii udziela student prawa, tel. 773 35 77.
◗ Biuro rachunkowe – licencja Ministerstwa Finansów – oferuje:
prowadzenie ksi´gi przychodów i rozchodów, rycza∏t, ZUS,
karty wynagrodzeƒ pracowników, maszynopisanie komputerowe – tel. 773 16 05, 0-609 39 71 62.
◗ Angielski sam wchodzi do g∏owy! Lekcje indywidualne.
Ju˝ 10 lat w Starej Mi∏oÊnie! Tel. 773 11 23, 0-601 37 97 35.
◗ Poszukuj´ taniej kawalerki do wynaj´cia (Stara Mi∏osna i
okolice). Rafa∏ 0-507 739 545.
◗ Poszukuj´ do wynaj´cia samodzielnego pokoju lub ma∏ego
mieszkania w Starej Mi∏osnej, tel. 0-601 29 12 48.
◗ Korepetycje z j´zyka polskiego. Wszystkie stopnie nauczania.
Tel. 773 28 07.
◗ J´zyk rosyjski – korepetycje, t∏umaczenia (z dojazdem do
ucznia) – tel. 773 54 53.
◗ Sprzedam 3 rega∏y wielofunkcyjne w kolorze czarnym o wymiarach ok. 250 cm x 100 cm. Bardzo tanio!
Tel. 773 17 02 (dzwoniç po godz. 19.00).
◗ Sprzedam ró˝ne elementy do wyposa˝enia sklepu spo˝ywczego.
Tel. 773 17 02 (dzwoniç po godz. 19.00).
◗ Szukam pracy jako pomoc domowa lub opiekunka do dzieci,
tel. 0-505 103 948.
◗ Przyjm´ z wdzi´cznoÊcià: kanap´ do spania, stolik, dywan.
Bezp∏atnie lub za niewielkà sum´. Tel. 0-600 167 838.
◗ Sprzàtanie, mycie okien, prasowanie. Tel. 0-600 167 838.

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

NowoÊci komunikacyjne
Pierwszego paêdziernika pojawi∏ si´
w Starej Mi∏oÊnie nowy autobus. Linia
noszàca numer 720 kursuje na trasie
WIATRACZNA – Grochowska – P∏owiecka – Czecha – Trakt Brzeski – Szosa Lubelska – WIÑZOWNA.
Pewne zmiany mia∏y miejsce tak˝e
w Weso∏ej. Od po∏owy wrzeÊnia (na
okres ok. trzech miesi´cy) linie 173,
415, 601 oraz 803 omijajà rozkopany
fragment ul. Armii Krajowej i je˝d˝à
równoleg∏à ul. Sikorskiego.
Justyna Ko∏akowska

720
przystanek WESO¸A —>WIATRACZNA
Dzieƒ powszedni
Âwi´to i sobota
godz.
min.
godz.
min.
5.
01
41
6.
04
6.
41
7.
59
7.
19
9.
54
8.
29
11.
44
10.
39
13.
24
12.
19
15.
04
14.
19
16.
44
15.
09
18.
44
16.
24
20.
24
17.
04
59
21.
59
18.
48
23.
34
20.
09
22.
09
23.
44

720
przystanek WIATRACZNA—>WIÑZOWNA
Dzieƒ powszedni
Âwi´to i sobota
godz.
min.
godz.
min.
5.
28
6.
55
6.
12
8.
35
7.
15
10.
30
9.
20
12.
15
11.
10
13.
55
12.
50
15.
35
14.
00
17.
35
15.
05 45
19.
15
16.
55
20.
55
17.
40
22.
30
18.
50
21.
00
22.
40

19

STARA MI¸OSNA

Najpi´kniejsze Ogrody Starej Mi∏osny
Wyró˝nienie otrzyma∏ równie˝ zielony taras z oryginalnà balustradà p. Morawskich z ul. Piotrusia Pana 22a
(fot. 6–7).

Zapraszam do obejrzenia kolejnych
wyró˝nionych w naszym konkursie
ogrodów, tarasów i balkonów.
DziÊ przedstawiam Paƒstwu wyró˝niony, pachnàcy i szemrzàcy, niesamowity ogród p. Andrzeja Sidorenko z ul.
Azaliowej 12; (fot 1–5).
fot.1. Na skarpach
z artystycznie u∏o˝onego kamienia
poÊród roÊlin zimozielonych zauwa˝ymy ˝ywe akcenty
kolorystyczne-begonie.

fot. 6. Taras p. Morawskich wyró˝nia si´ bardzo
oryginalnà drewnianà balustradà z bali.
fot. 3. WejÊcie do ogrodu podkreÊla i zdobi olbrzymi bieluƒ, wieczorem roztacza on niesamowità woƒ
i wprowadza nastrój egzotyki.

fot. 4. Pi´knie wyglàdajà wapienie przywiezione z Jury
w zestawieniu z roÊlinami skalnymi
i okrywowymi. W tle
miejsce spotkaƒ i zabaw
pod d´bem.

Ten ogród ma wiele ciekawych i niespotykanych w innych
ogrodach
miejsc: staw z kaskadà w którym
w∏aÊciciel hoduje
nie tylko rybki, kamienne skarpy, kominek
ogrodowy

fot. 2. Pan Andrzej zadba∏, aby w ogrodzie nie
zabrak∏o wody, w stawie
hoduje nie tylko ozdobne
rybki, ale równie˝ ˝ó∏wie

20

z placykiem wypoczynkowym,
kompozycje
z kamieni
i
roÊlin
(równie˝
jednorocznych i doniczkowych), plac
zabaw i oryginalny warzywnik.
Jednym s∏owem nie brakuje w nim atrakcyjnych miejsc
i jest bardzo
funkcjonalny.

fot.7. Drewniana pergola ∏àczy si´ kamiennà Êcie˝kà z tarasem. Wykonana jest w tym samym stylu
co balustrada.

Wyró˝niono uznany, pi´kny bia∏ozielony balkon, wr´cz ogród p. Zuzanny Oziemkowskiej z ul. GoÊciniec
47/12; (fot. 8–9). W∏aÊcicielka starannie dobiera roÊliny do swojej kompozycji, tworzy zestawienia dwu, trzybarwne, dzi´ki czemu otrzymuje
wspania∏e efekt „dyskretnej elegancji”. W ciàgu roku balkon zmienia wyglàd, co widaç na zdj´ciach, ale nawet
zimà pozostaje zielony.
fot.8. Co roku przybywajà nowe roÊliny, ale P. Zuzanna uwa˝nie je dobiera. Balkon zmienia wyglàd
nawet w sezonie, na poczàtku tego by∏ bia∏o- niebiesko-zielony.

fot.5 Oryginalny kominek
ogrodowy z blatem ze szlifowanego
piaskowca
i wszelkimi wygodami typu
pó∏ki, zlew.
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Wszystkim
zwyci´zcom
i wyró˝nionym jeszcze
raz gratulujemy, otrzymali oni od
Redakcji
WiadomoÊci
pamiàtkowe
dyplomy,
nagrody dla
zwyci´zców
ufundowa∏a
firma Gardena, zaÊ roÊlinne upofot.9 Zielone od roÊlin wn´trze balkonu sk∏ania do wypoczynku. Biel dominuje w kolo- minki firma
rze kwiatów, skrzynkach balkonowych i meblach.
Artis.

Prag´ równie˝ przeprosiç Paƒstwa
z ul. Wiàzów 4 za redakcyjny b∏àd
i brak dyplomu na rozdaniu.
W kolejnych numerach b´d´ prezentowaç Paƒstwu kolejne wyró˝nione najpi´kniejsze staromi∏oÊniaƒskie ogrody
i balkony.
Ula Wróblewska
ARTIS. Architektura krajobrazu
artis@w.pl
773 36 12, 0601 336 462
Zdj´cia (1–5) Iza Antosiewicz
Zdj´cia (6–9) Ula Wróblewska
Zdj´cie (10) z archiwum p. Oziemkowskich

Zgni∏y pomidorek (czyli biznes na osiedlu)
B´dàc m∏odym ekonomistà (parafrazujàc s∏owa Ewy Szumaƒskiej z serii
skeczy „B´dàc m∏odà lekarkà”) pragn´
zaznaczyç, ˝e jestem entuzjastà gospodarki wolnorynkowej.
Z powy˝szego faktu wynika wewn´trzny przymus poszukiwania
(w granicach rozsàdku) produktów
i surowców w celu zu˝ycia ich w gospodarstwie domowym. Podstawowe kryteria stawiane wspomnianym towarom
sà banalne: cena i jakoÊç. Nic dodaç,
nic ujàç… nic bardziej mylnego.
Poniewa˝ liczba mieszkaƒców (ekon.
populacja) stale si´ zwi´ksza. Teren
naszego osiedla znacznie zyskuje na
atrakcyjnoÊci pod wzgl´dem za∏o˝enia
i prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej (ekon. przedsi´biorczoÊç).
Przejd´ do meritum. WÊród raczkujàcych biznesów sà równie˝ namiastki
sklepów warzywnych. Tak, namiastki,
bo jak inaczej nazwaç namiot z paroma
skrzynkami ró˝nych warzyw (ekon.
asortyment) i ekspedientkà ukrytà na
zapleczu (czytaj: w samochodzie).
Wspomniana namiastka posiada jeszcze dwa s∏abe punkty: system wa˝enia
produktów (w postaci starej wagi
o wàtpliwym wywa˝eniu) oraz kas´
(w postaci kalkulatora).
Powy˝sze elementy mogà jednak nie
byç dla nas decydujàce o wyborze innych êróde∏ zaopatrzenia. W koƒcu, je˝eli waga nawet troch´ niedowa˝a,
a ekspedientka przy ka˝dej naszej wizycie dolicza nam coÊ na kszta∏t dodatkowej op∏aty za mo˝liwoÊç odwiedze-

nia tak niespotykanego przybytku nieco na kszta∏t biznesu wczesnych lat 90,
to zawsze mo˝emy wybraç ekologi´…
Kupi´ pomidory na sa∏atk´. – zdecydowa∏em i wyszed∏em do „warzywniaka”. Pami´tam jeszcze opowieÊci mojej mamy tak pi´tnujàce niezdrowà
˝ywnoÊç.
– Tak, produkt ekologiczny. Samo zdrowie. Kupi´ dzieciom, b´dà zdrowsze...
Problem w tym, ˝e zakupione pomidory by∏y tak zdrowe, ˝e a˝ zgni∏e. Co
wi´cej, ka˝dy z nich przeszed∏ przez r´ce zr´cznej sprzedawczyni (podkreÊl´

s∏owo, zr´czna, poniewa˝ nabra∏o ono
dla mnie nowego znaczenia). Nie wierz´, ˝e mo˝na w∏o˝yç klientowi towar
do torebki plastikowej nie wiedzàc, co
si´ wk∏ada. Tak samo jak nie wierz´, ˝e
mo˝na kilka razy z rz´du pomyliç si´
w rachunkach!
Ja ju˝ wybra∏em. Nie b´d´ popiera∏
lokalnego, raczkujàcego biznesu. Szkoda tylko, ˝e przez takich ludzi upadajà
sklepy o znacznie wy˝szym poziomie
obs∏ugi, jakoÊci towarów, z legalnà wagà i kasà fiskalnà. Szkoda…
Piotr Antosiewicz

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

☛ DOMOWE WARUNKI
☛ POBYTY CZASOWE
☛ OPIEK¢ LEKARSKÑ (INTERNISTA, NEUROLOG, SPECJALISTA DO
SPRAW REHABILITACJI, ORTOPEDA TRAUMATOLOG, REUMATOLOG)
☛ PE¸NÑ OPIEK¢ PIEL¢GNACYJNÑ
☛ PROFESJONALNÑ REHABILITACJ¢:
- SCHORZENIA NEUROLOGICZNE TAKIE, JAK: UDARY,
WYLEWY, ZATORY, PORA˚ENIA, STWARDNIENIE ROZSIANE
- STANY POURAZOWE: PO Z¸AMANIACH, AMPUTACJACH,
URAZACH KR¢GOS¸UPA
- CHOROBY ZWYRODNIENIOWE STAWÓW, KR¢GOS¸UPA,
DYSKOPATIE
KARNETY
KORZYSTE RABATY
OÂRODEK ÂWIADCZY RÓWNIE˚ US¸UGI W ZAKRESIE:
REHABILITACJI, MASA˚U, FIZYKOTERAPII
BEZP¸ATNE
DLA OSÓB DOCHODZÑCYCH.
PORADY MEDYCZNE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Nasz adres:

Weso∏a – Stara Mi∏osna,
www.odnowa.nes.pl
ul. Diamentowa 759, ZADANIE 10, tel. 773-14-97
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BUDUJ DOM Z
05-077 Stara Mi∏osna
ul. Trakt Brzeski 75
tel. (022) 773 21 55
fax (022) 773 30 41
pn. – pt. 8.00 – 19.00
sob.
9.00 – 15.00

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

najciekawsze PROJEKTY
najdogodniejsze KREDYTY
najtaƒsze MATERIA¸Y

Przychodnia Zdrowia „POGODNA”
w Starej Mi∏oÊnie, przy ul. Jana Paw∏a II 25, tel. 773-83-23
Filia Przychodni Zdrowia w Mi´dzylesiu (obok SPZOZ nr 3)
Nieodp∏atna, pe∏na opieka zdrowotna dla ubezpieczonych w Kasie Mazowieckiej i Bran˝owej
Na miejscu:

–
–
–
–

Przyj´cia przez lekarzy rodzinnych, internist´ i pediatr´
Badania laboratoryjne, EKG, szczepienia,
Program opieki nad kobietà w cià˝y, ginekolog
Opieka piel´gniarska

Ponadto:

– pe∏na diagnostyka na miejscu i w placówkach wspó∏pracujàcych
– dost´p do wszystkich specjalistów w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej
– dost´p do nocnej i Êwiàtecznej pomocy medycznej w Sulejówku-Mi∏oÊnie
Przychodnia jest czynna w dni powszednie w godz. 8-18, w soboty 10-12
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Firma WARS-BRUK

udziela wszelkich porad na temat budowy ciàgów pieszo-jezdnych
na naszym Osiedlu. Od projektu do wykonania.

– uk∏adamy kostk´ brukowà
– odwodnienia rynien
– chodniki, parkingi, wjazdy
do gara˝y
– automatyczne nawadnianie
– ogrodzenie z klinkieru
udzielamy 36 miesi´cznej gwarancji

wystawiamy rachunki VAT

P 773 03 69, fax 773 03 68, 501 075 963

Zapraszamy do sklepu

RYBNO–GARMA˚ERYJNEGO
Polecamy w szerokim asortymencie:
• przetwory rybne i ryby,
• wyroby garma˝eryjne,
• pó∏miski okolicznoÊciowe.
pon.–pt. 9.00–20.00, sob. 9.00–15.00
Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 106
(obok delikatesów „Groszek”)

e-mail: warsbruk@o2.pl

CZYNNE:
codziennie
w niedziele

PROFESJONALNA OPRAWA
OBRAZÓW, GRAFIK, PLAKATÓW, LUSTER
na ˝yczenie - oprawa u klienta odbiór i dostawa do domu

05-075 Weso∏a Zielona, ul. Wspólna 20b
tel./fax

773 47 54,

fax

815 40 76

D E L I K AT E S Y

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

Ko
l
LO ekt
TT ur
O a

RAMY

6.00 - 22.00
9.00 - 15.00

dogodny dojazd
parking

niskie ceny
SAMOOBS¸UGA

Bilety MZK i karty telefoniczne Âwie˝e pieczywo 3 razy dziennie
St. Mi∏osna Zad. 10 dz 627 przy ulicy Jana Paw∏a II 108
(dawna OBWODNICA)

tel. 773-25-30

u nas kupisz
szybko, tanio
i prawie wszystko

akceptujemy karty p∏atnicze
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Licencja nr 51
Mgr Ewa Gadomska - Smenda

CU
IEJS
M
A
N
DYT
KRE

Od 12 lat sprzedaj´ w Starej Mi∏osnej
mieszkania i domy
zadzwoƒ

0601 355 130

oddzwoni´

pe∏na obs∏uga transakcji
Dzwoƒ, korzystna i bezpieczna sprzeda˝!!

AUTORYZOWANA
STACJA OBS¸UGI

–
–
–
–

sprzeda˝ samochodów
naprawa gwarancyjna
naprawa pogwarancyjna
czeÊci

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

