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A na Walentynki
zapraszamy na
Bal Karnawa∏owy
Stowarzyszenia Sàsiedzkiego.
Informacje na str. 4
zaÊ reklama
na str. 24.

Nowy Rok
tyle w nim oczekiwaƒ
i radoÊci od nowa
˝e mo˝na zaczàç inaczej
postrzegaç w∏asne s∏owa
gdzie toczy si´ los cz∏owieka
Ênie˝nà kulà i dreszczem
tu na tej ziemi i teraz
bez ostrze˝enia jeszcze
˝e czas niepostrze˝enie
kolejny rok w przesz∏oÊç goni
teraêniejszoÊç trwa chwil´
z niej si´ przysz∏oÊç wy∏oni
niech dla wszystkich szcz´Êliwa
jak bajeczne ˝yczenia
dzieƒ po dniu
noc po nocy
nasze ˝ycie odmienia
Irena ¸ukszo

foto. Piotr Antosiewicz
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WieÊci z Rady Dzielnicy
Tym razem WiadomoÊci Sàsiedzkie sà
drukowane przed sesjà Rady Dzielnicy,
nie b´dzie wi´c sprawozdania z sesji
Rady. Za to b´dzie krótka refleksja nad
naszym weso∏owskim samorzàdem.
O tym, jak marnotrawione sà pieniàdze
z naszych podatków na utrzymanie urz´du i rozrastajàce si´ zast´py urz´dników,
pisa∏em ju˝ nie raz. Nowà ciekawostkà
jest Biuletyn Urz´du Dzielnicy, wydawany i kolportowany równie˝ za pieniàdze
podatników, mieszkaƒców Weso∏ej. Biuletyn, który swà zawartoÊcià jak nic przypomina czasy kultu jednostki i propagandy sukcesu. Wydawany w kosztownej
szacie graficznej (pe∏ny kolor, kredowany papier) w znikomym stopniu zawiera
obiektywnà informacj´ urz´dowà. A jeÊli
nawet ju˝, to jego twórcy pope∏niajà przy
tym powa˝ne b∏´dy merytoryczne (np.
na ostatniej stronie w wykazie jednostek
organizacyjnych sà podane nazwy nieistniejàcych wydzia∏ów).
To oczywiÊcie dronostka. Bo wi´kszoÊç numeru nie s∏u˝y informacji, lecz
polemice i rozprawianiu si´ z krytykami

Zarzàdu. W ostrych s∏owach Zarzàd poucza radnych opozycji, co robiç powinni,
a czego nie, polemizuje z artyku∏ami
prasowymi czy wypowiedziami z sesji.
Szkoda, ˝e jednoczeÊnie uniemo˝liwia
oponentom przedstawienia swoich racji.
Za to z ka˝dej strony spoziera na nas
wielka radoÊç z osiàgni´ç i sukcesów aktualnych w∏odarzy. Nie znalaz∏ si´ za to
nawet skrawek miejsca na treÊç sk∏adanych interpelacji (czy˝by porusza∏y sprawy trudne, które lepiej przemilczeç?).
Przecie˝ Biuletyn jest finansowany
z pieni´dzy wszystkich mieszkaƒców
Weso∏ej, a nie tylko zwolenników grupy
aktualnie trzymajàcej w∏adz´. Dlaczego wi´c zamiast informowaç, zajmuje
si´ tylko propagandà?
Nikt nie kupi∏ sobie Weso∏ej na w∏asnoÊç, choç niektórzy o tym zapominajà. Na ostatniej Komisji Spo∏ecznej pani radna Helena Kazimierczak zwróci∏a si´ do urz´dników, którzy sk∏adali
sprawozdanie z przygotowaƒ do akcji
Zima w MieÊcie, aby zorganizowali
spotkanie integracyjne dla radnych!!!

Inwestycje 2004
W poczàtku roku, jak zawsze, goràcym tematem sà inwestycje miejskie.
U nas w Starej Mi∏osnej, gdzie tak du˝o
jest jeszcze do zrobienia, mieszkaƒców
pewnie zainteresuje, na co mo˝emy liczyç w bie˝àcym roku. Jak ju˝ pisa∏em
kilka miesi´cy temu, zarzàd Weso∏ej
wraz z radnymi z rzàdzàcej Weso∏à koalicji nie byli zbyt hojni dla mieszkaƒców Starej Mi∏osnej. Przeznaczyli wówczas na inwestycje w naszym osiedlu
kwoty nie osiàgajàce nawet po∏owy poziomu gwarantowanego w innych cz´Êciach Weso∏ej. Nie mogàc uzyskaç satysfakcjonujàcych rozwiàzaƒ w czasie
g∏osowaƒ w Radzie Dzielnicy, byliÊmy
zmuszeni jako radni z naszego osiedla
szukaç pomocy wsz´dzie, gdzie rysowa∏a si´ szansa na jej uzyskanie i dosyç
du˝o nam si´ uda∏o uzyskaç. Bardzo
pomóg∏ nam mieszkajàcy w Starej Mi∏osnej warszawski radny pana Andrzej
Szyszko. To w∏aÊnie on pomóg∏ nam
dotrzeç do osób zarzàdzajàcych Warszawà i przygotowa∏ naszych rozmówców do wys∏uchania nas z ˝yczliwoÊcià,
za co sk∏adamy Panu, Panie Andrzeju,
serdeczne podzi´kowania. Dzi´ki te-
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mu, oprócz wczeÊniejszych zadaƒ, uda∏o nam si´ uzyskaç dodatkowe pieniàdze na rozbudow´ naszego gimnazjum
w kwocie ponad 560 tys. z∏. Pozwoli
to na wybudowanie dodatkowo ponad
400 m2 powierzchni. Trzeba przyznaç,
˝e o za∏atwienie tej sprawy stara∏ si´
tak˝e Zarzàd Dzielnicy. Drugim nowym zadaniem jest rozpocz´cie budowy kanalizacji po pó∏nocnej stronie
Starej Mi∏osnej. W 2004 roku mo˝emy
zrealizowaç prace przy budowie kolektora o wartoÊci 1 mln. z∏. Nareszcie starania Pani Lidii Roz∏uckiej doczeka∏y
si´ zrozumienia. Szkoda tylko, ˝e nie
mogliÊmy liczyç nawet na najmniejszà
przychylnoÊç naszej lokalnej w∏adzy.
W czasie spotkania noworocznego
burmistrz Jastrz´bski zapewnia∏ o swoim obiektywnym podejÊciu do wszystkich osiedli w Weso∏ej. ˚a∏owaç nale˝y,
˝e jego deklaracje nie pokrywajà si´
z praktykà, bo w wieloletnim planie inwestycyjnym, bez zaopiniowania przez
Rad´ Dzielnicy, dokona∏ niekorzystnych dla nas przesuni´ç. Inwestycje
w Starej Mi∏osnej zosta∏y zepchni´te na
dalsze lata, w ich miejsce do wczeÊniej-

Wydaje mi si´, ˝e wykorzystywanie
urz´dników do takich zadaƒ jest daleko
idàcym nadu˝yciem, bo ich rolà jest
pracowaç dla ca∏ej spo∏ecznoÊci, a nie
dla grupki wybraƒców. A tak na marginesie, to z panià Helenà wspó∏pracowaç na forum rady musz´, bo taka by∏a
wola wyborców. Ale o tym, z kim chcia∏bym si´ integrowaç, to wol´ zdecydowaç
sam. I sam jestem w stanie zorganizowaç takie spotkanie, nie wys∏ugujàc si´
urz´dnikami.
A sàdzàc z odg∏osów dochodzàcych
z koalicji, to tam chyba rzeczywiÊcie jakaÊ integracja by si´ przyda∏a. Bo póki
by∏ noÊny temat wspólnego wroga w osobie poprzedniego burmistrza, to jeszcze
jako tako im si´ razem wspó∏pracowa∏o.
Ale odkàd my jako opozycja zaprzestaliÊmy ostrych ataków, to nadmiar osób
aspirujàcych do roli „szarych eminencji”
w klubie „Razem” dostarcza wielu emocji. Tym bardziej, ˝e burmistrz Jastrz´bski, wbrew oczekiwaniom niektórych,
marionetkà w ich r´kach byç nie chce.
Zanosi si´ na to, ˝e b´dzie to bardzo ciekawa kadencja. Byle do wiosny…
Radny Dzielnicy
Marcin J´drzejewski
szej realizacji wpisano nowe inwestycje
w Zielonej i Weso∏ej Centrum. Co istotne, dokonano tego bez poinformowania
nas o takich przesuni´ciach. Burmistrz
i Przewodniczàcy Rady Dzielnicy majàc
na to czas nie uznali za stosowne skierowaç tego planu na forum Rady Dzielnicy. Wystarczy∏y im ustalenia poczynione
w gronie zaufanych kilku osób. W tej sytuacji szko∏a podstawowa, w której uczy
si´ blisko 700 uczniów, nadal nie b´dzie
mia∏a boiska, a najwi´ksze w dzielnicy
gimnazjum prowadzi zaj´cia w.f. na korytarzach.
Ulica Jana Paw∏a II, jako droga powiatowa, znajduje si´ obecnie we w∏adaniu
Zarzàdu Dróg Miejskich i w∏aÊnie ZDM
zajmowa∏ si´ b´dzie projektowaniem
i budowà tej ulicy. Obecnie w bud˝ecie
ZDM sà przewidziane Êrodki na sfinansowanie w 2004 roku projektu, a w 2005
roku prac budowlanych. OczywiÊcie, po
podj´ciu wczeÊniej przez Rad´ Warszawy stosownej uchwa∏y. Jest du˝a szansa
na to, ˝e w nied∏ugim czasie ta ulica zostanie doprowadzona do przyzwoitego
stanu, jak równie˝ na uzyskanie po∏àczenia z Mi´dzylesiem, co w zasadniczym
stopniu poprawi∏oby nasze mo˝liwoÊci
dojazdu do Warszawy.
Józef WojtaÊ
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Rusza Sàsiedzka
Liga Siatkówki
Co roku Stowarzyszenie Sàsiedzkie organizowa∏o
Otwarte Mistrzostwa Starej Mi∏osny w Pi∏ce Siatkowej.
Ostatnie takie zawody zgromadzi∏y a˝ 16 dru˝yn, co Êwiadczy o olbrzymiej popularnoÊci tej dyscypliny. Wychodzàc
naprzeciw postulatom mi∏oÊników siatkówki, chcielibyÊmy
w tym roku zaproponowaç szerszà formu∏´ – Sàsiedzkà Lig´ Siatkówki.
Mog∏oby w niej graç 9–12 dru˝yn systemem ka˝dy z ka˝dym. Mecze rozgrywane by∏yby w marcu i kwietniu w co
drugà sobot´ (ka˝dorazowo ka˝da dru˝yna rozgrywa∏aby
2 mecze). By∏yby wi´c to 3 lub 4 soboty. W przypadku
wi´kszej liczby ch´tnych dru˝yn mo˝na by pomyÊleç o zorganizowaniu I i II ligii. Tak˝e jeÊli zg∏osi∏oby si´ co najmniej 4 dru˝yny ˝eƒskie, mog∏aby powstaç liga siatkarek.
Zak∏adamy, ˝e dru˝yny zg∏asza∏yby si´ w sk∏adach 7–10
osobowych (aby byli zmiennicy). Niestety, pewnie b´dzie
niezb´dne jakieÊ wpisowe (jego wysokoÊç b´dzie uzale˝niona czy otrzymamy dotacj´ od W∏adz Dzielnicy), za to
chcielibyÊmy zawodnikom zapewniç napoje, dyplomy i puchary dla zwyci´zców.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt
z przedstawicielem organizatorów Krzysztofem Kacprzakiem tel. 0-602 229 054 w terminie do 15 lutego br. Na
podstawie liczby tych zg∏oszeƒ zostanie zaproponowany
system rozgrywek i regulamin, a po potwierdzeniu udzia∏u
i zaakceptowaniu regulaminu przez zg∏oszone dru˝yny
przygotujemy terminarz rozgrywek.
Serdecznie zapraszamy
Marcin J´drzejewski

Kalendarium
roku 2003
Przejrza∏am w∏aÊnie numery „WiadomoÊci Sàsiedzkich”
z zesz∏ego roku i dosz∏am do wniosku, ˝e Stara Mi∏osna jest
miejscem, gdzie naprawd´ coÊ si´ dzieje.
Ruszy∏ w tym roku cykl wystaw w naszej bibliotece. I tak od
kwietnia do grudnia mogliÊmy obejrzeç 6 wystaw: poczàwszy
od malarstwa sakralnego, przez sztuk´ nowoczesnà, fotografi´,
a skoƒczywszy na wspomnieniu stanu wojennego.
Obok cyklicznych ju˝ imprez, takich jak Rodzinny Zlot
Cyklistów czy Mistrzostwa w Siatkówce rozegraliÊmy najd∏u˝szy w historii Starej Mi∏osny Megamecz (to tylko rozgrzewka przez próbà pobicia rekordu Guinessa) oraz mogliÊmy wziàç udzia∏ w Mi´dzynarodowej Wystawie Psów.
Powsta∏ na Osiedlu Babski Klub, który dzia∏a pr´˝nie
i stale si´ rozrasta, spotykajà si´ bryd˝yÊci.
Rok 2003 to tak˝e nasze wejÊcie w Êwiat cywilizacji –
ukoƒczono kolejny odcinek ul. Jana Paw∏a II.
Zmieni∏a si´ tak˝e nasza gazetka – powsta∏a nowa, bardzo
popularna rubryka „Witajcie wÊród nas”, w której zamieÊciliÊmy zdj´cia 48 dzieci – nowych mieszkaƒców naszego
Osiedla. WybraliÊmy najpi´kniejszy taras, balkon i ogród
Starej Mi∏osny.
W ciàgu ca∏ego roku a˝ 85 autorów opublikowa∏o swoje
artyku∏y na naszych ∏amach. Zapraszajàc do dalszej wspó∏pracy – mam nadziej´, ˝e w nowym roku b´dzie jeszcze ciekawiej, a Paƒstwo znów b´dziecie z zainteresowaniem czekaç na kolejny numer naszej gazetki.
Izabela Antosiewicz
Sekretarz Redakcji

Sztuka osiedlowa(?)
Obcowanie ze sztukà jest czymÊ po˝àdanym w dzisiejszym zap´dzonym
Êwi´cie. Sztuka odpr´˝a, zastanawia.
Jest tà lepszà cz´Êcià naszego ˝ycia…
Oto pewnego przedÊwiàtecznego popo∏udnia staliÊmy si´ (my – czyli rodzice i uczniowie b´dàcy na Jase∏kach
w naszej szkole) Êwiadkami swoistego
happeningu artystycznego pod tytu∏em „kreowanie sztuki, czyli p∏onàcy
wartburg”. W efekcie tego widowiska
o niespotykanych walorach artystycznych Stara Mi∏osna wzbogaci∏a si´
o nowoczesny (modernistyczny) eksponat w postaci z∏omu popo˝arowego. Wspomniany obiekt ma owà
szczególnà cech´, jakà jest permanentna ewolucja (choç w tym przypadku nale˝a∏oby powiedzieç raczej –
rewolucja – ze wzgl´du na tempo

przemian jakim wy˝ej
wspomniany
podlega). DoÊç powiedzieç, ˝e ka˝dego ranka wiozàc syna do szko∏y doznaj´ niespotykanych
wra˝eƒ widzàc go
ot, na przyk∏ad…
przysypanego Êniegiem…, a ju˝ po po∏udniu z wybità szybà … i tak dalej.
KtoÊ pokusi∏ si´ nawet o dekoracj´ (po) Êwiàtecznà, poniewa˝ obiekt wzbogaci∏ si´ ostatnio
w choink´. Nic dodaç, nic ujàç – nie
chce mi si´ tego komentowaç.
Przyk∏ady sztuki przez du˝e SZ mo˝na by mno˝yç. Przez blisko dwa tygo-

foto. Izabela Antosiewicz

dnie by∏em pod wra˝eniem nieco szokujàcej wariacji na temat choinki na
rondzie GoÊciƒca i ul. Jana Paw∏a.
Prawda, ˝e i na Was zrobi∏a wra˝enie?
Piotr Antosiewicz
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Koncerty
w MOK-u

7 stycznia odby∏ si´ kolejny koncert
z cyklu „Muzyczne Spotkania”. Tym
razem poÊwi´cony by∏ on pieÊniom
i marszom szkockim i irlandzkim.
Nast´pne spotkanie odb´dzie si´ ju˝
25 lutego. Nosi ono intrygujàcy tytu∏
„W zaczarowanym Êwiecie dêwi´ków”.
W programie znajdujà si´ utwory
s∏ynnych mistrzów, takich jak: L. van
Beethoven, J. S. Bach, F. Chopin.
Zapraszamy!

Polka Idolka – Fina∏ konkursu
W grudniu odby∏ si´ fina∏ konkursu
zorganizowanego przez „Wysokie Obcasy” na Polk´ Idolk´.
Sp∏yn´∏o dziesiàtki kandydatur znanych i podziwianych Polek. Pojawi∏y si´
nazwiska tak znakomitych kobiet jak:
Jolanty KwaÊniewskiej, Anny Dymnej,
Wis∏awy Szymborskiej, Moniki Olejnik
czy Krystyny Jandy.
WÊród nich pojawi∏a si´ równie˝ kobieta bezrobotna bez nazwiska i znaczàcej pozycji spo∏eczno-politycznej.

Nowa wystawa w bibliotece
staromi∏oÊniaƒskiej
9 lutego 2004 r. w bibliotece w Centrum Pogodna rusza nowa wystawa. Tym
razem b´dà to prace pani El˝biety Lipiec, mieszkanki naszego osiedla.
Obrazy olejne i pastele przedstawiaç b´dà zawsze wdzi´czne i mi∏e dla oka
tematy – kwiaty i pejza˝e. Tak te˝ b´dzie zatytu∏owana wystawa, na którà ju˝ teraz serdecznie Paƒstwa zapraszam.
Prace mo˝emy oglàdaç do 5 marca 2004 r.
Iza Zych

W Walentynki zapraszamy
na Bal Karnawa∏owy
Ju˝ tradycyjnie, po raz piàty Stowarzyszenie Sàsiedzkie organizuje Bal Karnawa∏owy. Tradycyjnie te˝ wspiera nas w tym restauracja „GoÊciniec”, oferujàc
smakowite potrawy, wspania∏à obs∏ug´ i du˝y parkiet, na którym mo˝na taƒczyç
i bawiç si´ do upad∏ego.
W tym roku termin Balu przypada dok∏adnie w dniu Âw. Walentego czyli popularne Walentynki. Zapraszamy wszystkich zakochanych, m∏odych i starszych! Có˝
mo˝e byç wspanialszym prezentem dla ukochanej osoby ni˝ mo˝liwoÊç wspólnej
zabawy i taƒców okraszonych wykwintnym jedzeniem?
Nasze Bale w „GoÊciƒcu” to tak˝e mo˝liwoÊç integracji i poznania nowych ciekawych ludzi, nie tylko ze Starej Mi∏osny, ale i ca∏ej Weso∏ej czy nawet Sulejówka. Co roku proponujemy goÊciom konkursy, zabawy czy loteri´ fantowà, z której
dochód przeznaczamy na pomoc potrzebujàcym. W tym roku chcielibyÊmy zebraç
fundusze na zakup dla naszych weso∏owskich harcerzy nowego namiotu (dru˝yny
powsta∏y niedawno i brak im sprz´tu, ˝eby organizowaç samodzielne obozy).
Zaproszenia w cenie 140,00 od osoby mo˝na nabyç w restauracji „GoÊciniec”
ul. Trakt Brzeski 90, lub zamówiç telefonicznie w Stowarzyszeniu Sàsiedzkim
(Szko∏a J´zyka Angielskiego) tel. 773 32 70 w terminie do 10 lutego 2004 r.
Marcin J´drzejewski
Nast´pny, lutowy numer „WiadomoÊci Sàsiedzkich”
planujemy wydaç ok. 15 lutego 2004 r.
Materia∏y do tego numeru b´dziemy przyjmowaç do 8 lutego 2004 r.

„Dostrzeg∏a” jà w t∏umie tych „lepszych” i zag∏osowa∏a na nià Pani Zofia
Tyszkiewicz. Ku wielkiemu mo˝na by
rzec zdziwieniu kobieta bezrobotna
znalaz∏a si´ na 11 miejscu (gratulujemy!) wyprzedzajàc w rankingu Iren´
Eris (12 miejsce), Haan´ Gronkiewicz-Waltz (15 miejsce), czy Hann´ Suchockà (26 miejsce). Oto „g∏os” oddany przez Panià Zofi´ Tyszkiewicz na jej
idolk´:
Polka Idolka
Wielka Polek trwa kampania.
W niej m´˝atka jest i panna.
Trzecia Rzeczypospolita
– lista kobiet znakomita!
Którà wybraç? Trudna sprawa,
Dobra z lewej, dobra z prawa.
Chocia˝ myÊlisz ju˝ od rana,
nawet sen ci nie pomaga.
Sà z imienia i z nazwiska,
trafisz tak˝e na przezwiska
– ot – trzydziestka wyzwolona,
kiedyÊ stara panna ona!
I ta, co bez pracy – matka,
siostra, ˝ona i kamratka,
bez komórki i laptopa,
której marzy si´ robota!
ta od grupy paƒ odstaje,
ona jedna nie ma zaj´ç
ponad te, co niesie stad∏o
– walczy, by si´ nie rozpad∏o!
Chocia˝ pi´kna, jak my wszystkie,
szybko jej uroda niknie
pod ci´˝arem ton udr´ki.
W oczach b∏yszczà ∏ez kropelki.
Szminka dawno wywietrza∏a
ju˝ kolorków nie poprawia.
Opadni´te ust kàciki
– gdzie˝ jej tam do polityki!
W niej talenty skromnie siedzà
– a sponsorzy nic nie wiedzà!
I nie w g∏owie jej kariera,
gdy brakuje na fryzjera
i na szewca oraz krawca.
Czy nadarzy si´ wybawca?
Mo˝e teraz! Ruszaj Êmia∏o!
Bo˝e, ˝eby si´ uda∏o!
Tyle rymy, w ˝yciu proza,
Gdzie prym zwykle wiedzie poza.
Wiem jak trudno b´dzie tobie
na idola zasiàÊç tronie,
lecz ty BEZROBOTNA POLKO
zawsze b´dziesz mà IDOLKÑ,
I TAK B¢D¢ G¸OSOWA¸A,
choç na starcie szansa ma∏a
– bez nazwiska, w szarym t∏umie
rzadko kto rozpoznaç umie!
Zofia Tyszkiewicz
DOT
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Wielka Orkiestra Âwiàtecznej
Pomocy znowu zagra∏a w Weso∏ej!!!
Dnia 11 stycznia 2004 r. odby∏ si´ XII
fina∏ WOÂP. Dla nas mieszkaƒców Weso∏ej jest to jubileusz, poniewa˝ „graliÊmy”
po raz piàty! Wolontariusze ze szkó∏ podstawowych i gimnazjów (uczniowie i nauczyciele!!!) kwestowali na rzecz chorych
dzieci. W tym roku Orkiestra zakupi
sprz´t diagnostyczny dla noworodków
oraz dzieci m∏odszych.
ZebraliÊmy: 42.803,71 PLN, 7 $ USA,
z∏ota obràczka (szeroka), srebrna obràczka, bi˝uteria srebrna (szeÊc sztuk),
kamienie szlachetne (szeÊç sztuk).
Nasi wolontariusze (152) dzia∏ali
w oÊmiu sztabach, a baz´ i g∏ówny sztab
mieliÊmy w Szkole Podstawowej nr 4.
Tworzà go: Jolanta Ilewicz, Ma∏gorzata
Ko∏odziejczyk, Dariusz Falana, Pawe∏
Malinowski, Tomasz Struzik.
Brawo sztabowcy, brawo wolontariusze. Pewnie spotkaliÊcie ich Paƒstwo na
ulicach naszej dzielnicy i w ca∏ej Warszawie. Dzi´kujemy za czàstk´ Waszego serca, które oddaliÊcie Im oraz chorym dzieciom w ca∏ym kraju!

A o godzinie 1500 rozpocz´liÊmy mocnymi dêwi´kami koncert w klubie „KoÊciuszkowiec”. Oj, dzia∏o si´, dzia∏o!
Tradycyjnie rozpoczà∏ chór „WIOLINEK” sp nr 4 pod dyrekcjà Zygfryda
„Dziadka” Gaja. Koncert uda∏ si´ znakomicie i trwa∏ a˝ do do godz. 2000. Swojà
obecnoÊcià i goràcymi sercami wspomogli chore dzieci, a nas oczarowali: Edyta
Jungowska, Izabela Trojanowska, Kaja
Paschalska, Teresa Lipowska, Natalia
Rybicka, Mieczys∏aw Gajda, Damian
Aleksander, Marco Bocchio, Piotr Zelt,
Oktawian Zagórski, Studio „Buffo”, Studio Stepu I˝iny Nowakowskiej, Show
band Adama Maruszaka, orkiestra OSP
Weso∏a, Strange Brew, Klub Sportowy
„Atlas”, Karate Klub Weso∏a, Klub Kibica Reprezentacji Polski w pi∏ce no˝nej.
Bardzo Wam za to dzi´kujemy!
W trakcie koncertu w towarzystwie aktorów licytowaliÊmy gad˝ety WOÂP oraz
darowane przez sponsorów precjoza: koszulka WOÂP w oprawie, moneta
z dziurkà WOÂP, sakiewka du˝a z mo-

Siedziba
sztabu

Osoba
odpowiedzialna

Rejon

S.P. nr 1
ul. Armii Krajowej

Justyna Jezierska-Kalbarczyk
Gra˝yna Tucholska

Weso∏a Centrum, Wola Grzybowska
Szkopówka, Groszówka

19

Gimn. nr 1
ul. Armii Krajowej

Iwona Kardyna∏
Jan PuÊcian

Weso∏a Centrum, Wola Grzybowska
Szkopówka, Groszówka

19

S.P. nr 4
Plac Wojska Polskiego

Joanna Budyƒska
Barbara Szkur∏at

Plac Wojska Polskiego

S.P. nr 2 i Gimn. nr 2
ul. Krótka

Miros∏awa Figielska
Anna MÊcichowska

Szko∏a Spo∏eczna nr 12 Iwona Skaliƒska
ul. Armii Krajowej
Marcin Jankowski

IloÊç
wolontar.

15+6

Weso∏a Zielona
20+4
rejon p´tli, koÊcio∏a
Weso∏a Centrum, koÊció∏, rejon szko∏y,
Stara Mi∏osna: stacja paliw BP,
20
McDonald’s, Orlen

S.P. nr 3
ul. GoÊciniec

Alicja Napiórkowska

ul. GoÊciniec, koÊció∏ (na górce),
szko∏a, stacja paliw BP przy osiedlu

23

Gimn. nr 3
ul. Klimatyczna

Izabela Nowacka
Krystyna Drozda

KoÊció∏ Âw. Hieronima,
osiedle, ul. Jana Paw∏a II

20

O.S.P. Weso∏a
ul. 1 Praskiego Pu∏ku

Janusz Jarzàb

Warszawa, PKP

4

netami WOÂP, sakiewka z samorodkami srebra WOÂP, kubek WOÂP, wielkie
serce chlebowe (od Paƒstwa Putka),
ksià˝ka Andrzeja Wajdy z autografem
(od p. Ligii Krajewskiej), puzzle (od p.
Ma∏gorzaty Ko∏odziejczyk), bezp∏atna
karta telefoniczna (od p. Andrzeja Jastrz´bskiego), plecak (od paƒstwa Szumacher), kalendarze WOÂP, tort (z cukierni paƒstwa Murawskich), karnety

„Willa Park”, karnety „Wesolandia
Aqua Park”, dres (Klub Kibica Reprezentacji Polskiej), reprodukcje (od p. Jaros∏awa Pietrzaka). ¸àczna kwota z licytacji to 3.340,00 PLN. Oj, dzia∏o si´,
dzia∏o!!!
Izabela Trojanowska osobiÊcie i z pasjà
podgrzewa∏a licytacj´, uderzajàc m∏otkiem w desk´, którà w efekcie z∏ama∏a(!!!). Edyta Jungowska i Piotr Zelt licytowali w duecie (tak jakby robili to od
zawsze). Burmistrz Andrzej Jastrz´bski
wylicytowa∏ tort, który podzieli∏ pomi´dzy artystów, a v-ce burmistrz Janusz
Przàdka obdzieli∏ koncertowà publicznoÊç wielkim chlebowym sercem.
Ca∏y czas dzia∏a∏y sklepiki, w których
nasze wspania∏e dzieci oraz ich mamusie,
a tak˝e nauczyciele sprzedawali wiele ciekawych rzeczy. By∏o s∏odko, goràco i rockowo tego dnia. Pienià˝ki policzyliÊmy,
a nast´pnie zapakowane zawieêliÊmy pod
eskortà policji do studia na Woronicza.
Dzi´kujemy wszystkim za bycie z Orkiestrà podczas XII fina∏u WOÂP. Wasz
udzia∏ jest dowodem na to, ˝e warto
graç do koƒca Êwiata i jeden dzieƒ d∏u˝ej. Liczymy na wspólne spotkanie
w przysz∏ym roku w kolejnym finale!
Szef Sztabu WOÂP Weso∏a
Tomasz Struzik
www.wosp.wesola.net
wosp@wesola.net
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Zima w mieÊcie 2004
Od dnia 2 lutego rusza w ca∏ej Warszawie coroczna akcja dla dzieci i m∏odzie˝y „Zima w MieÊcie”.
Jak co roku g∏ównym celem akcji jest zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom, które ferie zimowe
sp´dzà w Warszawie. Plan ca∏ej akcji w Dzielnicy
Weso∏a zamieszczamy w tabeli poni˝ej.
W naszej Dzielnicy zaj´cia b´dà prowadzone
w oÊmiu placówkach – tzw. „punktach sta∏ego pobytu”, gdzie zapewniony b´dzie szereg zaj´ç: muzycznych, plastycznych, informatycznych, teatralnych
oraz gry i zabawy sportowe. B´dà organizowane spotkania z ciekawymi ludêmi, konkursy, turnieje a nawet warsztaty filmowe.
Zaj´cia w wi´kszoÊci b´dà prowadzone przez kadr´
pedagogicznà szkó∏ bioràcych udzia∏ w akcji. Liczymy na du˝e zaanga˝owanie instruktorów, profesjonalne przygotowanie zaj´ç i ciekawe ich prowadzenie.
Podczas ca∏ej akcji, jej uczestnicy b´dà korzystaç
z bezp∏atnego ˝ywienia, a je˝eli dana placówka nie
posiada ku temu odpowiednich warunków, b´dà posilaç si´ w najbli˝szym przystosowanym do tego

punkcie (np. uczestnicy akcji w MOK b´dà mieli zapewnione obiady w SP Nr 1).
Oprócz tego planujemy zaj´cia dla dzieci i m∏odzie˝y z ca∏ej Dzielnicy Weso∏a jak np. projekcje filmów w kinie „KoÊciuszkowiec”, ulgowe korzystanie
z basenu „Wesolandia” (na zasadach podobnych jak
podczas akcji „Lato w MieÊcie” – uczestnik ponosi
symbolicznà cz´Êç kosztu reszt´ pokrywa Urzàd
Dzielnicy) oraz, je˝eli pogoda pozwoli, budow´ lodowisk przy SP Nr 4 i przy OSP.
Dla wszystkich ch´tnych uczestników „Zimy
w MieÊcie” b´dà organizowane wycieczki do teatrów
i muzeów, ZOO, a na zakoƒczenie ferii, zawody p∏ywackie i je˝eli dopisze
aura – kulig z ogniskiem Punkty dziennego pobytu
i pieczeniem kie∏basek. S.P. nr 1 ul. Amii Krajowej 39 tel. 773 90 52 - zaj´cia Êwietlicowe, sportowe i informatyczne.
nr 1 ul. Amii Krajowej 39 tel. 773 97 61 - zaj´cia Êwietlicowe, sportowe i informatyczne.
Jak co roku Miasto Gminazjum
S.P. i Gminazjum nr 2 ul. Krótka 1 tel. 773 48 21 - zaj´cia Êwietlicowe, teatralne i informatyczne.
Sto∏eczne Warszawa pod- S.P. nr 3 ul. Trakt Brzeski 18 tel. 773 39 25 - zaj´cia sportowe, literackie, warsztaty muzyczne, teatralpisa∏o umow´ z ZTM dzi´- ne, zaj´cia plastyczne, szachowe, gimnastyka i pedagogika korekcyjna, zaj´cia komputerowe, opiekuƒki czemu zorganizowane czo wychowawcze.
grupy uczestników akcji S.P. nr 4 Pl. Wojska Polskiego 28 tel. 773 40 03 - zaj´cia sportowe, Êwietlicowe, techniki komputero-

Nosi∏ Wilk razy kilka…
Niezbyt d∏ugo cieszy∏ si´ bezkarnoÊcià Przewodniczàcy Rady Dzielnicy Bogdan Wilk. 21 stycznia br. Sàd Rejonowy dla
Warszawy Pragi uchyli∏ wczeÊniejsze postanowienie prokuratury i nakaza∏ jej wszcz´cie post´powania w sprawie poÊwiadczenia nieprawdy przez funkcjonariusza publicznego. Przypomnijmy, blisko rok temu po niekorzystnym dla rzàdzàcej Weso∏à koalicji wyniku g∏osowania nad obsadzeniem mandatu
radnego przez pana Antoniego Baraƒskiego (wynik 7: 7 oznacza∏ ˝e uchwa∏a nie zosta∏a podj´ta) Przewodniczàcy Rady tà
uchwa∏´ podpisa∏ i nada∏ jej numer (tak jakby zosta∏a podj´ta)
a Burmistrz Andrzej Jastrz´bski przes∏a∏ jej treÊç do W∏adz
Warszawy wraz z innymi uchwalonymi na tej sesji uchwa∏ami.
Wiceprzewodniczàcy Rady Warszawy pan Karol Karski z∏o˝y∏
w tej sprawie doniesienie do prokuratury, która dwukrotnie odmówi∏a wszcz´cia post´powania. Teraz jednak, po wyroku sàdu,
b´dzie musia∏a sprawà si´ zajàç. Dodatkowo sàd w post´powaniu Przewodniczàcego dopatrzy∏ si´ jeszcze jednego przewinienia. Otó˝ mimo przegranego g∏osowania dopuÊci∏ on do z∏o˝enia Êlubowania przez pana Antoniego Baraƒskiego co zdaniem
sàdu nosi znamiona czynu z art. 231 k. k. („funkcjonariusz publiczny, który przekraczajàc swoje uprawnienia lub nie dope∏niajàc obowiàzków, dzia∏a na szkod´ interesu publicznego lub
prywatnego podlega karze pozbawienia wolnoÊci do lat 3”)
To nie koniec sàdowych perypetii liderów grupy trzymajàcej
w∏adz´ w Weso∏ej. P. Irena Kuk, p. Andrzej Jastrz´bski, p.
Edward Zdzieborskim, p. Stefan S∏owikowski (i 2 osoby spoza Rady) zostali pozwani przez jednego z mieszkaƒców Weso∏ej p. Krzysztofa Maciàga za znies∏awienie i pomówienia rozpowszechniane w czasach kampanii przed referendum w sprawie przynale˝oÊci Weso∏ej do Warszawy. Kolejna rozprawa
w tej sprawie odb´dzie si´ w sàdzie rejonowym w Miƒsku (którego oskar˝eni tak bardzo zawsze nie lubili) ju˝ 10 lutego br.
Choç sprawy wydajà si´ b∏ache, tak naprawd´ b∏achymi nie
sà. Bowiem ich konsekwencje mogà byç nadspodziewanie
du˝e. W przypadku wyroków skazujàcych (nawet w zawieszeniu) ∏àczy si´ to z natychmiastowym wygaÊni´ciem mandatu radnego.
Marcin J´drzejewski
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z opiekunami b´dà mia∏y zapewnione bezp∏atne przejazdy Êrodkami komunikacji miejskiej (na podst. druków
bezp∏atnego przejazdu). W∏adze Dzielnicy zwróci∏y si´
do ZTM o nie zawieszanie podczas ferii linii okresowych.
W sprawie kursowania autobusu 415 ju˝ jest odpowiedê
pozytywna.
Z ramienia Urz´du Dzielnicy Weso∏a akcj´ „Zima
w MieÊcie 2004” nadzoruje Zast´pca Burmistrza Pan
Edward Zdzieborski (773-60-60) koordynuje Pani
Jolanta Skweres z Wydzia∏u OÊwiaty i Wychowania
(773-60-81) przy wspó∏udziale Marii Kryckiej z Wydzia∏u Spraw Spo∏ecznych (773-60-81), S∏awomira
Luliƒskiego z Wydzia∏u Sportu, Turystyki i Wypoczynku (773-60-50) oraz Piotra Szepietowskiego
z Wydzia∏u Kultury (773-60-50).
S∏awomir Luliƒski

wej i kulturalno-teatralne.
Gminazjum nr 3 ul. Klimatyczna 1 tel. 773 23 35 - zaj´cia sportowe, komuterowe, palstyczne teatralne i filmowe.
MOK ul. Starzyƒskiego 21 tel. 773 61 88 - gry i zabawy edukacyjne (muzyczne, plastyczne), sportowe, spotkania z ciekawymi osobami, konkursy (muzyczne, plastyczne i literackie), czytanie na g∏os +
konkurs „po∏amanie j´zyka”, wycieczki, turnieje sportowe, bale, dyskoteki i ogniska.
Klub Garnizonowy „KoÊciuszkowiec” Pl. Wojska Polskiego tel. 681 22 64 - gry i zabawy
edukacyjne i sportowe, zaj´cia plastyczne, taneczne, aerobic, bajki video.

Putka pomaga dzieciom
Niecodziennà akcj´ pomocy dla dzieci przed Êwi´tami Bo˝ego Narodzenia
zorganizowa∏a znana mieszkaƒcom Weso∏ej firma piekarniczo–cukiernicza
Polpain-Putka Sp. z o.o.
Pieniàdze uzyskano ze sprzeda˝y 100 tysi´cy specjalnie oznakowanych bochenków pieczywa z b∏onnikiem – z ka˝dego sprzedanego chleba 10 groszy przeznaczono na pomoc dla dzieci.
Uzyskane w ten sposób 10 tys. z∏otych przekazano dzieciom z Domu Dziecka pod Sandomierzem.
Akcj´ wspar∏a firma Microstructure – producent b∏onnika i bezp∏atna gazeta Metro.
Magdalena J´drzejewska
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Góra przysz∏a do Mahometa
AS-MAR to firma z tradycjami. Wiele tysi´cy domów, mieszkaƒ i rezydencji zamówi∏o tam zabudowy pomieszczeƒ: indywidualne projekty szaf, garderób, sypialni i strychów, a tak˝e bibliotek i pokoi biurowych.
To stara, znana firma z Sulejówka (ul. Kombatantów 59) lecz dla wygody szybko rosnàcej liczby klientów z naszego terenu otworzy∏a punkt w Starej Mi∏osnej, na ul. Jana
Paw∏a II 15C.
Klienci to docenili, bo nie trzeba ju˝ jechaç do Sulejówka, by obejrzeç wystawione
projekty szaf, propozycje zabudowy rozmaitych pomieszczeƒ, tak˝e kuchni, przejrzeç
katalogi czy dotknàç próbek.
To dobra inicjatywa zw∏aszcza, ˝e –
UWAGA! – tylko do maja mo˝emy korzystaç z ni˝szego VATu. Potem b´dzie a˝
22%! JeÊli wymieniaç drzwi przejÊciowe lub
wn´ki to teraz! AS-MAR, rozumiejàc, ˝e
nie zawsze mamy odpowiednià iloÊç gotówki, by zrealizowaç swoje plany, proponuje
swoim klientom bardzo korzystne raty 0%.
Ekspozycja b´dzie si´ zmieniaç, chodzi
o podkreÊlenie tego, ˝e firma bez problemu realizuje najbardziej nietypowe, indy-

widualne projekty i w dodatku bez pi´trzenia nieuzasadnionych kosztów! Dla prawdziwych znawców ju˝ w koƒcu stycznia pojawià si´ pomys∏y na kuchnie z naturalnego drewna. Kuchnie mo˝na zamawiaç ju˝
dziÊ, wybierajàc w wielu gatunkach najlepszego, szlachetnego drewna odpowiednio
sezonowanego i perfekcyjnie zabezpieczonego przed kuchennà wilgocià itp. Sà równie˝ kuchnie z MDF.

Koncert w szkole spo∏ecznej
W obecnej dobie, kiedy coraz wi´ksza
iloÊç dzieci i rodziców narzeka na tradycyjny model edukacji, szczególnie cenne
wydajà si´ byç te inicjatywy, które umo˝liwiajà ukazanie innego, nieraz zaskakujàcego oblicza szko∏y. Jednym z dobrych
przyk∏adów by∏ V szkolny koncert noworoczny, zorganizowany przez Szko∏y Spo∏eczne im. Emanuela Bu∏haka w Weso∏ej
w dniu 20 stycznia. w budynku Szkó∏ przy
ul. Armii Krajowej 9. Spora sala gimnastyczna nie by∏a w stanie pomieÊciç
wszystkich ch´tnych do wys∏uchania kilkunastu utworów w wykonaniu uczniów
Szkó∏. Jako pierwsi zaprezentowali si´
najm∏odsi, w tym uczniowie nowo za∏o˝onej Spo∏ecznej Szko∏y Muzycznej
I stopnia. Kolejne wyst´py indywidualne
jak równie˝ zbiorowe (uczniowie ca∏ej
klasy) wzbudza∏y goràcy aplauz zebranych goÊci. WÊród wykonawców byli debiutanci jak równie˝ zespó∏ „studio 12”
majàcy za sobà sukcesy artystyczne i wydanà p∏yt´. Najbardziej zaskakujàce by∏o

zakoƒczenie koncertu kiedy to wystàpi∏
chór, specjalnie przygotowany na ten
koncert; w sk∏ad którego weszli nauczyciele i rodzice uczniów naszych szkó∏.
Chór ze stowarzyszeniem zespo∏u instrumentów wykona∏ po ∏acinie siedemnastowiecznà pieÊƒ Bo˝onarodzenoiowà

Do maja firma utrzyma ceny z 2003 roku
(kto firm´ zna, ten wie, ˝e by∏y to nie wysokie ceny i doskona∏a, bezusterkowa jakoÊç,
potem – zobaczymy.
Tymczasem warto tam zajrzeç, bo ka˝dy
wola∏by mieç w domu wi´cej miejsca, ni˝
ma, a szafy potrafià byç naprawd´ pi´kne i –
co nie mniej wa˝ne – szalenie funkcjonalne!
Ego AS-MAR Stara Mi∏osna,
ul. Jana Paw∏a II 15C,
czynne pon.-pt. godz. 10-18, sob. 9-14
AS MAR Sulejówek, ul. Kombatantów 59, tel.
783 10 30
Artyku∏ sponsorowany
-

„Adeste Fideles”, Ozdobà zespo∏u by∏
goÊcinnie wyst´pujàcy znany warszawski
skrzypek i i dyrygent Tomasz Radziwonowicz. Atmosfera tego koncertu pokaza∏a, ˝e misja Szko∏y wykracza po za
standardowe cele edukacyjne i wychowawcze, integrujàc wszystkie stany
szkolne, tworzàc klimat wspólnoty.
„NUTKA”

Zapraszamy do odwiedzenia NOWEJ strony internetowej szko∏y TOM LAW’S
SCHOOL OF ENGLISH w Starej Mi∏oÊnie: www.tomlaws.edu.pl
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XII fina∏ Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy
w Szkole Podstawowej nr 3 w Warszawie-Weso∏ej
11 stycznia 2004 roku odby∏ si´ XII fina∏
Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy. Zgodnie z wieloletnià tradycjà podobnie, jak w ubieg∏ych latach, Szko∏a Podstawowa nr 3 im. Górników Polskich wzi´∏a czynny udzia∏ w finale.
Solidarnie, wraz z innymi szko∏ami dzielnicy,
uczniowie i nauczyciele naszej szko∏y – przy
wydatnej pomocy rodziców brali udzia∏ w tegorocznej zbiórce pieni´dzy, chcàc nieÊç bezinteresownà pomoc chorym dzieciom, majàc jednoczeÊnie nadziej´, i˝ nasz skromny wk∏ad
przyczyni si´ do uratowania im ˝ycia. Wychodzàc przy tym z za∏o˝enia, ˝e trzeba uczyç dzieci od najm∏odszych lat wra˝liwoÊci na cierpienia innych ludzi oraz umiej´tnoÊci dzielenia si´
z innymi, szko∏a wykorzystujàc jednà z form
nauczania, jakà jest praktyczne dzia∏anie, wzi´∏a udzia∏ w tym szczytnym przedsi´wzi´ciu.
W ramach przygotowaƒ do przeprowadzenia akcji odby∏o si´ mi´dzy innymi zebranie
z rodzicami, na którym zapoznano ich z celami XII fina∏u WOÂP i z przydzielonym dla
szko∏y rejonem prowadzenia akcji oraz ustalono zasady zg∏aszania dzieci na wolontariuszy. Rodzice zostali zapoznani z czasem prowadzenia zbiórki oraz trybem i sposobem
rozliczania si´ wolontariuszy ze szkolnym
sztabem po zakoƒczeniu zbiórki.
Idea wolontariatu podczas fina∏u WOÂP
spotka∏a si´ z bardzo du˝ym zainteresowa-

niem wÊród uczniów i szerokim poparciem
ze strony rodziców. Wp∏yn´∏o znacznie wi´cej zg∏oszeƒ, ni˝ szko∏a otrzyma∏a identyfikatorów ze sztabu dzielnicowego. Po zakoƒcze-

siak, El˝bieta Siemiƒska, Beata Grochowska, Magda Kruk, Gra˝yna ˚a∏obka, Ewa
Walczuk, Mariola Wróblewska, Bo˝ena
Wojciechowska i Agata Stajszczak.
Wolontariuszami byli
uczniowie klas IV-VI, którzy podczas zbiórki odbywajàcej si´ na terenie
osiedla Stara Mi∏osna
w godzinach 9.00–14.00,
zebrali ∏àcznie 6.157,04 z∏.
Pieniàdze te zosta∏y przekazane do Sztabu Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej
Pomocy dzielnicy Weso∏a
miasta sto∏ecznego Warszawy.
Szczególne podzi´kowania pragniemy z∏o˝yç
na r´ce wszystkich rodziców którzy dzielnie wspierali naszych wolontariuszy a w szczególnoÊci: pani Kamili Sarniewicz, panom: Cezaremu
Tyszkiewiczowi, Dariuszowi Guzak i Zbigniewowi Przybysz oraz paƒstwu Joannie
i Markowi Krzyczkowskim.
Pragniemy te˝ podzi´kowaç wszystkim
anonimowym mieszkaƒcom naszego osiedla za hojne datki do puszek wolontariuszy
oraz moralne wsparcie akcji.
Podzi´kowania kierujemy równie˝ pod
adresem Policji i Stra˝y Miejskiej, które
podczas trwania akcji pilnie strzeg∏y bezpieczeƒstwa wolontariuszy. Dzi´kujemy te˝
wszystkim – nie wymienionych z imienia,
którzy przychylnym okiem spoglàdali na
poczynania naszych wolontariuszy wspierajàc anonimowo ich dzia∏anie.
Szkolny organizator XII fina∏u WOÂP
Alicja Napiórkowska

niu procedury zg∏aszania si´ dzieci, odby∏o
si´ spotkanie z wolontariuszami, na którym
wydane zosta∏y identyfikatory i skarbonki.
Podczas tego spotkania dokonano podzia∏u
miejsc prowadzenia akcji pomi´dzy wolontariuszy w ramach szkolnego rejonu.
Udzielono tak˝e szczegó∏owego instrukta˝u odnoÊnie warunków bezpieczeƒstwa podczas prowadzenia akcji, zasad
dokonywania zbiórki
oraz terminu i spoAquapark Wesolandia (ul. Wspólna 4) zaprasza od 14 lu- sobu rozliczania si´
tego (sobota) maluchy wraz z rodzicami na kolejnà tur´ w szkolnym sztabie
nauki p∏ywania.
WOÂP w którym
Dzieci od roku do trzech lat b´dà p∏ywa∏y o godz. 1100 – pracowali nauczycieto jest grupa ju˝ istniejàca.
le: Marianna TomaMaluchy w wilku od 6 miesi´cy do roku, które chcà dopiero rozpoczàç swojà przygod´ z p∏ywanie zapraszamy
z rodzicami o godz. 1130.
SPECJALISTYCZNY GABINET
Op∏ata za 15 pó∏godzinnych zaj´ç wynosi 300 z∏otych.
Lekcje prowadzi doÊwiadczony instruktor nauki p∏ywania
pani Bo˝ena Borys (rozmow´ z panià Bo˝enà publikowaliIwona i Wojciech Bzd´ga
Êmy w 40 numerze naszej gazetki z paêdziernika). Szegó∏owe informacje o ca∏ej ofercie Wesolandii mo˝na uzyskaç
LEKARZ STOMATOLOGII OGÓLNEJ, CHIRURG STOMATOLOG
SPECJALISTA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ
pod nr. tel. 773 91 91.
Uwaga!
Pani Bo˝ena Borys b´dzie tak˝e prowadzi∏a nauk´ p∏ywania dla przedszkolaków i zaj´cia w wodzie dla kobiet
Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238
w cià˝y. Zainteresowane osoby prosimy o jak najszybszy
PROFILAKTYKA
WYBIELANIE Z¢BÓW
LASEROTERAPIA
kontakt z Aquaparkiem.
LECZENIE ZACHOWAWCZE PROTEZY, NAPRAWA
LECZENIE CHIRURGICZNE
Magdalena J´drzejewska
LECZENIE DZIECI
PROTETYKA: KORONY, MOSTY RTG Z¢BÓW - CYFROWO

Nauka p∏ywania
dla dzieci

STOMATOLOGICZNY

(
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773 38 83, 0 602 351 757
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Zmiany, nowoÊci i wydarzenia w Fundacji KOT
Fundacja KOT dzia∏a wÊród dzieci i m∏odzie˝y z terenu Starej Mi∏osnej ju˝ kolejny sezon.
Koniec 2003 roku obfitowa∏ w szereg
ciekawych wydarzeƒ, o których chcielibyÊmy opowiedzieç.
13 grudnia odby∏a si´ wspania∏a wystawa
prac plastycznych naszych dzieci w Urz´dzie Gminy Weso∏a pod patronatem Burmistrza Gminy. Autorami tych fantastycz-

S∏odki pocz´stunek

nych prac sà dzieci od 5 do 15 lat, które
uczà si´ zasad rysunku, malarstwa i plastyki pod kierunkiem m∏odych i utalentowanych nauczycielek. Ca∏e to przedsi´wzi´cie
by∏o ukoronowaniem ca∏orocznej pracy
i zabawy dzieci, dumà dla rodziców i pozytywnym prze˝yciem dla zwiedzajàcych.

Zaraz potem czeka∏a nas przeprowadz- Ênie, oraz wszystkim innym, którzy nam
ka do nowego, dwupoziomowego lokalu, pomogli.
w którym mamy dla dzieci wi´ksze i ∏adW najbli˝szym czasie zapraszamy dzieniejsze sale: du˝à kominkowà, j´zykowà, ci do wspólnego sp´dzenia FERII ZIkomputerowà, dwie ∏azienki, kuchni´ MOWYCH.
oraz spory taras. Teraz Fundacja mieÊci
Zaj´cia prowadzone b´dà od godz. 900
si´ w bardzo dobrym miejscu, w bliskim do 1500 (Istnieje mo˝liwoÊç indywidualsàsiedztwie Szko∏y Podstawowej – przy nego przed∏u˝enia godzin opieki nad
ul. Jana Paw∏a II 13 (nad Atlas Club) dzieckiem). Wszystkie materia∏y, soki,
gdzie dotrzeç mo˝na po wygodnym owoce i s∏odycze dzieci otrzymujà od
i oÊwietlonym chodniku.
Fundacji – jedyne co muszà same przyJu˝ w kilka dni potem, tu˝ przed Âwi´- nieÊç to drugie Êniadanie i koniecznie
tami odby∏a si´ ju˝ po raz kolejny otwar- kapcie na zmian´.
ta, bezp∏atna IMPREZA
BO˚ONARODZENIOWA dla dzieci.
W programie zaj´ç by∏y:
historia biblijna, zaj´cia
plastyczne, gry, konkursy
z nagrodami oraz najwa˝niejsze dla dzieci: spotkanie z Miko∏ajem, który
wszystkie dzieci obdarzy∏
paczkà Êwiàtecznà. W trakcie dwugodzinnego spotkania uda∏o nam si´ przybli˝yç dzieciom ducha Âwiàt
Kolejka do Miko∏aja po paczki pe∏ne niezpodzianek
i wywo∏aç du˝o uÊmiechów
Dzi´ki dotacji z Ministerstwa OÊwiaty zana ich twarzach. ChcielibyÊmy bardzo
podzi´kowaç wszystkim, którzy przyczy- j´cia b´dà p∏atne tylko 3z∏. za godzin´.
Poni˝ej przedstawiamy ramowy plan
nili si´ do naszych dzia∏aƒ, a zw∏aszcza:
Cukierni GAMA, Restauracji GOÂCI- zaj´ç, który mo˝e ulec zmianie w zale˝NIEC, Sklepowi BABY BOOM, Komi- noÊci od pogody i liczby uczestników.
Wszelkich informacji udzielamy
tetowi Mieszkaƒców Starej Mi∏osnej
oraz Zrzeszeniu W∏aÊcicieli Mieszkaƒ tel: 0 501-516-589. Serdecznie zapraszamy
Monika Sacewicz
i Domów Jednorodzinnych w St. Mi∏o-

PLAN ACJI „ZIMA W ST. MI¸OÂNIE” 2004
WT. 3 II

ÂR. 4 II

CZW. 5 II

PIÑT. 6 II

900-1000 Gry i zabawy
edukacyjne z nagrodami

PON. 2 II

Gry i zabawy
edukacyjne z nagrodami

Gry i zabawy
edukacyjne z nagrodami

KINO DOMOWE

Gry i zabawy

1000-1130PLASTYKA
„lodowa kraina”
malowanie akwarelami

PLASTYKA
PLASTYKA
robienie domowych dekoracji „wyspa moich marzeƒ”
wydzieranka i wyklejanka

PLASTYKA
„tajemniczy zamek”
szkice w´glem

PLASTYKA
„sporty zimowe”
malowanie pastelami

1130-1230 zaj´cia sportowo-rekreacyjne

zaj´cia sportowo-rekreacyjne

zaj´cia sportowo-rekreacyjne

zaj´cia sportowo-rekreacyjne

zaj´cia sportowo-rekreacyjne

1230-1330Modelarstwo lub haftowanie

Modelarstwo lub haftowanie

Modelarstwo lub haftowanie

Modelarstwo lub haftowanie

Modelarstwo lub haftowanie

1330-1500Gry i zabawy
edukacyjne z nagrodami

KINO DOMOWE

Gry i zabawy
edukacyjne z nagrodami

Gry i zabawy
edukacyjne z nagrodami

Gry i zabawy
edukacyjne z nagrodami

WT. 10 II

ÂR. 11 II

CZW. 12 II

PIÑT. 13 II

9 -10 Gry i zabawy
edukacyjne z nagrodami

Gry i zabawy
edukacyjne z nagrodami

Gry i zabawy
edukacyjne z nagrodami

Gry i zabawy
edukacyjne z nagrodami

Gry i zabawy
edukacyjne z nagrodami

1000-1130PLASTYKA
„Êwiat kosmosu”
malowanie akwarelami

PLASTYKA
„bohaterowie filmowi”
szkice o∏ówkiem i kredkami

PLASTYKA
„góralska tardycja”
malowanie akwarelami

PLASTYKA
„karnawa∏” wyklejanka
z krepiny, robienie masek

PLASTYKA
„zwierz´ta Êniegu i lodu”
technika dowolna

1130-1230 zaj´cia sportowo-rekreacyjne

zaj´cia sportowo-rekreacyjne
– spacer do lasu

zaj´cia sportowo-rekreacyjne

zaj´cia sportowo-rekreacyjne

zaj´cia sportowo-rekreacyjne

PON. 7 II
00

00

1230-1330Modelarstwo lub haftowanie

Modelarstwo lub haftowanie

Modelarstwo lub haftowanie

Modelarstwo lub haftowanie

Modelarstwo lub haftowanie

1330-1500Gry i zabawy
edukacyjne z nagrodami

Gry i zabawy
edukacyjne z nagrodami

Gry i zabawy
edukacyjne z nagrodami

Gry i zabawy
edukacyjne z nagrodami

KINO DOMOWE

Uwaga! Plan zaj´ç mo˝e ulec zmianie w zale˝noÊci od warunków pogodowych
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Szachowe talenty w Weso∏ej
Tradycyjny Êwiàteczny turniej szachowy dla dzieci i m∏odzie˝y odby∏ si´ w sobot´ 13 grudnia ubieg∏ego roku
w OÊrodku Kultury Anin. Ju˝ po raz
trzeci! Zawody sà uwieƒczeniem prowadzonej w tym klubie od 8 lat szkó∏ki
szachowej przez wybitnego trenera
i pedagoga szachowego, jakim jest pan
Jan Brustman.
Z tej w∏aÊnie szkó∏ki, a póêniej ze
szkó∏ki MOK-u w Weso∏ej, prowadzonej równie˝ przez pana Jana Brustmana, wywodzi si´ wiele znakomitoÊci juniorskich polskich szachów.
Wizytówkà i g∏ównym obiektem dumy jest nasz (ze Starej Mi∏osny) Arek
Leniart, o którym pisaliÊmy w W. S. ju˝
wielokrotnie. Dla przypomnienia jedynie: Arek by∏ mistrzem Polski w kategorii do 10 lat w 2002 roku i jest aktualnym mistrzem Polski z 2003 roku
w kategorii do 12 lat. Ten ostatni tytu∏
wywalczy∏ majàc lat jedenaÊcie, a wi´c
z przeciwnikami starszymi od siebie
o rok, a wiek w szachach, jak w ka˝dym
sporcie, w kategoriach dzieci´cych
i m∏odzie˝owych ma ogromne znaczenie. Ale nie tylko tytu∏ ma tu wag´, lecz
tak˝e styl, w jakim zosta∏ wywalczony.
OdnieÊç jedenaÊcie zwyci´stw w dwunastu partiach turniejowych Mistrzostw Polski to rezultat bez precedensu!
Na grudniowy turniej w Aninie, prosto ze zdobytym dzieƒ wczeÊniej w Olkuszu pod Krakowem trofeum, trzecim
miejscem w mistrzostwach Polski juniorów w blitza, przyby∏a sta∏a bywalczyni OÊrodka w Aninie, ale przede
wszystkim zawodniczka dru˝yny juniorów KS Weso∏a, Ula Staniszewska.
W tym roku turniej prowadzony by∏
w dwu grupach: m∏odszej dla dzieci nie
posiadajàcych kategorii szachowej;
oraz starszej dla posiadajàcych takà kategori´ lub b´dàcych w wieku powy˝ej
12 lat.

By∏ on jednoczeÊnie koƒcem walki
o g∏ówne trofeum, czyli Puchar Grand
Prix Warszawa-Wawer dla najlepszego
zawodnika roku 2003, wy∏onionego na
podstawie wyników we wszystkich turniejach, w sumie czterech, rozgrywanych w trakcie roku w Klubie Osiedlowym Anin.
Mi∏o nam donieÊç, ˝e w obu grupach
najlepsi okazali si´ m∏odzi zawodnicy
z Weso∏ej!
W grupie m∏odszej pierwsze miejsce
zajà∏ 8-letni Maks Mahor ze Starej Mi∏osny, a tu˝ za nim uplasowa∏ si´ 6-letni

Micha∏ Macià˝ek z Weso∏ej. Na trzecim miejscu znalaz∏ si´ znów 8-latek,
Mateusz Decewicz z Józefowa, ale na
czwartym ponownie ch∏opiec z Weso∏ej, 5-letni Bartosz Rytel.
Godne podkreÊlenia jest, ˝e te wyniki osiàgni´te zosta∏y przez maluchów
w rywalizacji nie tylko z rówieÊnikami,
ale te˝ z 3-4 lata starszymi od nich rywalami. I to rywalami, którzy zje˝d˝ajà
na turniej do Anina z ca∏ego obszaru
prawobrze˝nej Warszawy a˝ po

Us∏ugi Ksi´gowe
(Licencja Ministerstwa Finansów)

NISKIE CENY

tel. 773 26 93
kom. 0 505 868 173
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Otwock, Miƒsk Mazowiecki i Wo∏omin!
Mamy wi´c z pewnoÊcià do czynienia
z wysypem talentów szachowych w Weso∏ej i jest to owocem kilkuletniej pracy
i dobrego szachowego klimatu w dzielnicy!
Który z tych ch∏opców rozwinie si´
w nast´pnych latach i pójdzie w Êlady
Leniarta, a mo˝e nawet Kasparowa?
Szanse i mo˝liwoÊci ma ka˝dy z nich!
W grupie starszej niepodzielny tryumf weso∏owskiej szkó∏ki: pierwsze
miejsce Ada Staniszewska (KS Weso∏a), drugie miejsce Ula Staniszewska
(KS Weso∏a), trzecie miejsce Micha∏
Tulwim (KS Weso∏a)!!!

MyÊl´, ˝e nic dodaç, nic ujàç! Jedynie
apel do Zarzàdu Dzielnicy i w∏adz klubu KS Weso∏a, by nie roztrwoniç tak
dobrych i z trudem uzyskanych sadzonek i stworzyç dobrà gleb´ dla ich rozkwitu. Roztrwonienie tego kapita∏u by∏oby b∏´dem nie do wybaczenia. B∏´dem? Mo˝e nawet spo∏ecznym i wychowawczym przest´pstwem.
Marian Mahor
foto: Miros∏aw Macià˝ek

Elektromechanika Pojazdowa
specjalizacja: Ford
• Elektronika pojazdowa
• Radiomonta˝ (nag∏aÊnianie pojazdów)
• Zestawy g∏oÊnomówiàce
• Alarmy
ul.Trakt Brzeski 119, 05-077 Warszawa-Weso∏a
tel.: 0 501 560 979, e-mail: arekgu@interia.pl

Wystawiamy faktury VAT

STARA MI¸OSNA

Kàcik bibliofila
Ucieczka do Raju – Barbara Maria Janiec
Ksià˝ka, której nie znajdziecie Paƒstwo na pó∏kach ksi´garskich, a jeÊli
w bibliotekach, to tylko nielicznych.
OpowieÊç z optymistycznym zakoƒczeniem. Fikcja literacka nie odbiegajàca
daleko od realnego Êwiata.
G∏ówna bohaterka, m∏oda kobieta,
Jola, zostaje zwolniona z pracy. Jej ˝ycie zmienia si´ z dnia na dzieƒ. Opuszcza miejskie mieszkanie i wyje˝d˝a do
„raju” w leÊnej prowincji. Poznaje
wspania∏ych ludzi, odkrywa na nowo
sens ˝ycia i „wielkà mi∏oÊç”.
Anga˝uje si´ w pomoc ludziom cierpiàcym na stwardnienie rozsiane,
wÊród których jest te˝ jej brat. Zach´cam Paƒstwa do przeczytania tej pozycji. Autorka, pani Barbara Maria Janiec choruje na SM od lat. To urocza,
ciep∏a, a jednoczeÊnie silna kobieta.
Nie poddaje si´, wprost przeciwnie –
pracuje, a w wolnych chwilach maluje
i pisze. W Starej Mi∏oÊnie ma przyjació∏k´, dzi´ki której „Ucieczka do Raju” trafi∏a najpierw do naszej redakcji,
a potem do biblioteki. Pani Janiec
uwa˝a, ˝e o SM mówi si´ za ma∏o, a ludziom cierpiàcym na t´ chorob´ i ich
rodzinom poÊwi´ca si´ zbyt ma∏o zainteresowania. SM zosta∏o wciàgni´te na
list´ chorób przewlek∏ych dopiero
w 2000 roku. Prosz´ nie baç si´ tej
ksià˝ki, emanuje z niej radoÊç, ciep∏o
i optymizm.

Magdalena
Gaw´cka

Tych z Paƒstwa, którzy chcieliby
wspomóc finansowo leczenie i rehabilitacj´ autorki zach´cam do kupna
ksià˝ki (15 z∏). Podaj´ adres:
Igor Zieliƒski
05-077 Weso∏a, ul. Jod∏owa 65
tel. 022 773-13-32, +48 604 157 849
+48 606 104 825, +48 600 342 964
Iza Zych
Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1.Tokarczuk O. – Dom dzienny, dom
nocny
2.ks. Twardowski J. – Rwane prosto
z krzaka
3.Terakowska D. – Tam gdzie spadajà
anio∏y
4.Wharton W. – Rubio
5.Baldacci D. – Studnia ˝yczeƒ
6.Deveraux J. – Drzewo morwy
Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1.Delahaye G. – Martynka i wróbelek
2.Dahl R. – Czarodziejski palec
3.Rettl Ch. – Detektyw Orzeszek
4.Fabisiƒska L. – K∏opotliwe ognisko
5.Cabot M. – Pami´tnik ksi´˝niczki t. 1, 2, 3, 4.

„Niepe∏nosprawni” ...

Literatura popularnonaukowa:
1.Âwiàtkowski A.
– Elelementy
prawa pracy

LECZENIE DZIECI I DOROS¸YCH,
PROTETYKA, RTG Z¢BÓW
ul. Kryszta∏owa 6
05-077 Warszawa Weso∏a

tel.

2.Baniewicz E. – Janusz Gajos: nie
graç siebie
3.Âwiderkówna A. – Chodziç po wodzie
4.Isaacs F. – Toksyczni znajomi i prawdziwi przyjaciele
5.Huizinga J. – Jesieƒ Êredniowiecza
(wznow.)

Drodzy Czytelnicy – okazuje si´, ˝e has∏a w tej rubryce
nie pozostajà bez Paƒstwa odpowiedzi. Po raz kolejny zg∏osi∏y si´ osoby, które chcia∏yby nawiàzaç kontakt z osobami
nie w pe∏ni sprawnymi. Zrodzi∏ si´ nawet plan stworzenia
tzw. „Grupy Wsparcia” dla tych osób oraz ich staromi∏oÊniaƒskich przyjació∏ oraz pomys∏y na jego realizacj´.
Zamierzamy z kilkoma osobami zorganizowaç pierwsze
wspólne spotkanie.
Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby i mogà coÊ zrobiç dla innych lub dla siebie. W tej sprawie mo˝na kontaktowaç si´ z Redakcjà WiadomoÊci Sàsiedzkich lub
z panem Markiem Chaciƒskim, który podjà∏ si´ organizacji
pomocy pomi´dzy osobami potrzebujàcymi a tymi, którzy
chcieliby jà Êwiadczyç innym.
Do p. Marka mo˝na dzwoniç pod nr telefonu 789-08-21.
Beata Niewiadomy

773 14 30

TA X I - W E S O ¸ A
tel.

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

11

STARA MI¸OSNA

Karnawa∏ u Hieronima
Wyglàda na to, ˝e to ju˝ tradycja – bale karnawa∏owe w parafii Âw. Hieronima. W tym roku organizatorzy przenieÊli si´ do czasów odleg∏ych i krain

12

dalekich – nasz proboszcz by∏ japoƒskim wojownikiem, a towarzyszy∏ mu orszak malowniczo ubranych Japonek.

STARA MI¸OSNA

Oj, czego to nie by∏o!!! Taƒce,
konkursy, pocz´stunek i jakieÊ
dziwne wydarzenia…pani woêna
wyla∏a na dzieci wiadro z … cukierkami. Bawi∏o si´ oko∏o 200
dzieci, rozdano ponad 300 pàczków. Cieszy równie˝ fakt, ˝e tak˝e
rodzice dali si´ wciàgnàç w wir
karnawa∏owego szaleƒstwa i przyszli w przebraniu. Kto by∏ na balu,
wie, ˝e zapewniono nam fantastycznà zabaw´, kto nie by∏, niech
wybierze si´ za rok…
tekst + foto
Izabela Antosiewicz

2
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ny czy choçby dla Bogus∏awa Kaczyƒskiego. Nie zeszli poni˝ej okreÊlonego
poziomu, a poprzeczk´ stawiajà wysoko. Majà du˝o do powiedzenia, nie
p∏ynà z falà, choç sà na fali przez ca∏y
czas. Inteligentne poczucie humoru,
b∏yskotliwoÊç, celne riposty, idà w parze z bogatà wiedzà. Jest jeszcze takich
par´ postaci, ale niestety niewiele.
Niedawno zmar∏a legenda polskiej
muzyki rozrywkowej – Czes∏aw Wydrzycki – Niemen. Pozosta∏ wierny
muzyce dobrej do koƒca. Skromny
wielki cz∏owiek. Czyli jednak tak mo˝na. Bez blichtru, szmiry, udawanych
dêwi´ków sztucznie „poprawianych”
przez komputer. To mamy przez naszà
telewizj´ zagwarantowane. I choç trafiajà si´ czasami rodzynki – niestety
króluje tandeta.
Iza Zych

Telewizyjna tandeta

rygodnoÊci, dalsze pachnà ju˝ nudà,
d∏u˝yznà i sztucznoÊcià.
Sa programy, które wr´cz ˝enujà
prostà, prymitywnà konstrukcjà, bazujàcà na niskich uczuciach, wr´cz instynktach. Prosz´ wybaczyç t´ zjadliwoÊç, ale do jakiej kategorii rozrywki
zakwalifikowaç np. jakàÊ „ballad´ o zabarwieniu erotycznym”, czy „kawalera
do wzi´cia”? Nie mog´ pominàç programu Kuby Wojewódzkiego, który moim zdaniem, powinien pozostaç przy pisemnych wypowiedziach dot. tematyki
muzycznej. Bo, wbrew temu, co mówià
niektórzy, pan Wojewódzki jest inteligentny. On po prostu wstrzeli∏ si´
w bylejakoÊç. Nie ka˝dy dostaje pieniàdze za dywagacj´ na temat: kto, z kim,
w czym, ile razy,
jak i czy w ogóle?
Mam szacunek dla
„IRENA”
Wojciecha Manna,
KAWIARENKA
Krzysztofa Mater-

Panie w rozmiarze 40 i powy˝ej
– uÊmiechnijcie si´!
Okazuje si´, ˝e nie trzeba wa˝yç 30 kg i s∏u˝yç pos∏usznie
ubraniom za wieszak, aby zostaç choç przez chwil´ modelkà.
Nasza stowarzyszeniowa kole˝anka, Jola Piotrowska, postanowi∏a udowodniç sobie i tym, którzy uwa˝ajà, ˝e posiadanie
paru nadprogramowych kilogramów czyni z osoby t´˝szej
osob´ gorszà, i˝ nie majà racji. Zaproponowa∏a swojà kandydatur´ do pewnego pisma dla osób powiedzmy sobie puszystych. Og∏osi∏o ono konkurs na modelk´ do jednego ze swoich numerów. I Jola wygra∏a! Za pi´kny uÊmiech i urok osobisty. Zrobiono naszej kole˝ance sesj´ zdj´ciowà, przyodziano w nie do koƒca w jej stylu ciuszki, ale nie o to chodzi. Oglàdajàc zdj´cia pomyÊla∏am sobie o tych wszystkich smutasach,
tracàcych kilogramy i dobry humor. Bo choç smuk∏a sylwetka
to zdrowie i uroda, ale czy zawsze? Czy jest to recepta na
szcz´Êcie? Czy to „coÊ” tkwi tylko w chudym, solariowym ciele? To „coÊ”, co nadaje kobiecie urok i wdzi´k mimo tych w∏aÊnie paru naprogramowych kilogramów.
A wi´c, drogie panie – uÊmiechajcie si´!
Iza Zych

C

Nasza telewizja straszy tandetà. I to
mnie przera˝a i smuci, poniewa˝ chcemy, czy nie, media kszta∏tujà gusta.
OczywiÊcie, sà telewidzowie oporni –
odporni na szmir´ i bylejakoÊç. Wi´kszoÊç jednak przyciska magiczny guziczek cz´sto i oddaje si´ pseudorozrywce zupe∏nie bezkrytycznie. A szkoda,
bo mo˝e lepiej by by∏o przeczytaç dobrà ksià˝k´, a jeÊli ju˝ coÊ oglàdaç, to
film nagrany nocà. Telewizja t´ cz´Êç
doby upodoba∏a sobie dla cz´sto wartoÊciowych i ambitnych filmów, o czym
sama jako nocny marek niejednokrotnie si´ przekona∏am. A pora dla ludzi
„znormalizowanych”? Wszechobecne
seriale pokazujàce ˝ycie z miejsc przeró˝nych, a wi´c na plebanii, w szpitalu,
w rodzinach zast´pczych, patologicznych, miejskich, wiejskich, pó∏nocnoi po∏udniowoamerykaƒskich, nawet
w wi´zieniu. Odcinki poczàtkowe posiadajà czasami oznaki realizmu i wia-

IERNIA
UK

ul. Fabryczna 4a,
wejÊcie od ul. GoÊciniec
pon.–pt.: 11.00 - 19.00
sob.–niedz.: 10.00 - 17.00

• Ciasta domowe, ciasteczka, lody paczkowane
• Przepi´kne torty okolicznoÊciowe – na zamówienie
• Mro˝onki (warzywa, pyzy, pizza)

tel. 773 21 07
Przyjmujemy zdj´cia do wywo∏ania
Posiadamy tusze do drukarek firmy „100krotek”

Urodziny
w Klubie Tenisowym

„ POHULANKA “
dla dzieci od 4 do 14 lat
Specjalnie przygotowana sala zabaw i sala dyskotekowa
Gry, zabawy i konkursy prowadzà profesjonalni animatorzy
Zapewniamy pocz´stunek

Konkursy i zabawy na korcie tenisowym

Rezerwacja: tel. 773 00 70, 0 602 240 800
Stara Mi∏osna, ul. Zakr´towa 12 (przy Rumiankowej)

Licencja Ministerstwa Finansów nr 220

Oferuje kompleksowà us∏ug´ ksi´gowo-podatkowà

Sklep „Sempre”

Buty w∏oskie, swetry, jeans
Weso∏a-Centrum „Pogodna”,
ul. Jana Paw∏a II 23/25 B4

tel. 7 7 3 - 8 4 - 6 0
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•
•
•
•
•

us∏ugi doradztwa podatkowego
ksi´gi handlowe, ksi´ga przychodów i rozchodów
ewidencja VAT, zrycza∏towany podatek dochodowy
wynagrodzenia i sprawy pracownicze – ZUS
odbiór dokumentów od klienta

Siedziba

Oddzia∏-Weso∏a

ul. Ks. Jana Sztuki 24 lokal 1
04-320 Warszawa
tel. (022) 610-37-56
www.rada.net.pl

ul. Irysów 7
05-077 Warszawa-Weso∏a
tel. (022) 773-31-31
e-mail: biuro@rada.net.pl

STARA MI¸OSNA

Obrazy wielkich mistrzów w Weso∏ej
9 stycznia w OÊrodku Kultury w Weso∏ej zosta∏a otwarta wystawa malarstwa, mieszkanki Starej Mi∏osnej, pani
Marii Surawskiej.
Âciany wystawiennicze zape∏ni∏y si´
kopiami obrazów XVII-wiecznych mistrzów holenderskich oraz pastiszami

XIX-wiecznego malarstwa polskiego
takich autorów, jak: Kossak, Gierymski, Che∏moƒski i Micha∏owski.
Autorka maluje kopie obrazów z orygina∏ów zgromadzonych w Muzeum
Narodowym w Warszawie, gdzie bra∏a
udzia∏ w kolejnych Aukcjach Kopii.
Wystawia∏a równie˝ swoje prace na indywidualnej wystawie w Blaubeuren
(Niemcy). Jej kopie znajdujà si´
w zbiorach prywatnych w kraju i za granicà – g∏ównie we Francji, Belgii, Holandii, Niemczech oraz Stanach Zjednoczonych. Prace te wielokrotnie by∏y
eksponowane w Domu Pracy Twórczej
w pa∏acu w Radziejowicach.
Maria Surawska studiowa∏a w Akademii Sztuk Pi´knych w Warszawie na
wydziale Konserwacji Dzie∏ Sztuki.

Prac´ dyplomowà na temat: „Technika
i metoda opracowania Êwiate∏ w pejza˝u niderlandzkim XVII wieku na przyk∏adzie wybranych obiektów ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” obroni∏a w pracowni Kopii z wynikiem bardzo dobrym. Po z∏o˝eniu egzaminu magisterskiego otrzyma∏a dyplom ze specjalizacjà
w zakresie konserwacji malarstwa i rzeêby polichromowanej.
Wykonuje kopie i pastisze na
zamówienie.
Kontakt do artystki: Tel: 22
773 17 40; Tel. kom: 0 502 276
317 e-mail: surreal@op.pl

Zapraszamy do odwiedzenia wystawy do koƒca
stycznia w OÊrodku Kultury w Weso∏ej ul. Starzyƒskiego 21 (róg ˚ó∏kiewskiego).
Gra˝yna Bany
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Najpi´kniejsze Ogrody Starej Mi∏osny
Po raz kolejny zapraszam do obejrzenia
wspania∏ych ogrodów Starej Mi∏osnej
wyró˝nionych w naszym konkursie.
P. Partyka z ul. Sezamkowej (fot. 1)
w swoim pi´knym ogrodzie poza bardzo bogatà roÊlinnoÊcià sta∏à, dbajà
równie˝ o to, aby nie zabrak∏o roÊlin
jednorocznych i bylin. Ten ogród jest
przyk∏adem, ile uroku mogà dodaç
kwitnàce roÊliny nawet zwyk∏ym schodom
i jak urozmaicajà one ogrodowe wn´trza.
Na ul. Wiàzów 4 (fot.
2–6) ogród jest
ju˝ „dojrza∏y”,
zak∏adany
by∏

udzia∏u w konkursie (osób zwiàzanych
z redakcjà W. S.). Niekonwencjonalny
ogród p. Barbary Górskiej (fot. 7, 8) z roÊlinami tak dobranymi do miejsca, aby
czu∏y si´ w nim jak najlepiej. W tym ogrodzie nie zabrak∏o równie˝ uroczego stawu
dla roÊlin wodnych i nadwodnych.
Na uznanie zas∏uguje równie˝
ogród p.
Ani Susickiej ze
wspaniale
skomponowanymi
miejscami
do odpoczynku –
fot. 1 Pi´knie kwitnàce, olbrzymie Canny w ogrodzie p. Partyka
fot. 8 Nawet zimà ogród
mo˝e wyglàdaç ciekawie zw∏aszcza jeÊli
znajdzie si´ w nim
miejsce na takà
rzeêb´!

fot. 3 Eleganckie
ogrodowe poide∏ko z g∏owà
lwa.

fot. 2 Taki ogrodowy obraz: pi´kne ró˝e pnàce,
mo˝na zobaczyç latem przy ul.
Wiàzów 4

z rozmachem ok. 8 lat temu. Starannie
dobrana architektura ogrodowa i rozroÊni´te drzewa i krzewy tworzà zgrabnà ca∏oÊç. Letnià dominant´ i prawdziwà ozdob´ ogrodu stanowià ró˝e,
szczególnie obficie kwitnàce ró˝e pnàce.
Dodatkowo chcia∏am
zaprezentowaç pi´kne
ogrody osób nie bioràcych

fot. 6 Po drewnianej pergoli wije si´
wisteria, otaczajà jà
sezonowe kwiaty a z jej
wn´trza widaç os∏oni´ty kolumnadà z roÊlin, basen.

nie tylko przy oczku wodnym, oraz pi´knà
kolekcjà pnàczy.
To ju˝ ostatnie z prezentowanych przez
nas, wyró˝nionych w konkursie ogrodów.
(Jeszcze raz przepraszamy za dyplom
paƒstwa z ul. Wiàzów 4!).
Dzi´kuj e m y
Paƒstwu
za udzia∏
i udost´pnien i e
zdj´ç.

Ula
Wróblewska
ARTIS.
Architektura
krajobrazu
artis@w.pl
773 36 12, 0601 336 462
(Fot. 1, 7–9) Magdalena J´drzejewska
(Fot. 2, 3) z archiwum w∏aÊcicieli ogrodu
(Fot. 4–6) Ula Wróblewska

fot. 4 Ka˝de miejsce tego
ogrodu jest dok∏adnie
zaplanowane – we wn´ce
znalaz∏a swe miejsce niewielka kamienna fontanna.
fot. 5 ˚wirowa nawierzch- fot. 7 Pi´knie kwitnàca hortensja podsadzona funkià, roÊliny które Êwietnie rania podkreÊla kszta∏t
dzà sobie w zacienionym miejscu.
basenu.
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fot. 9 P. Ania tworzy urocze miejsca do
odpoczynku tu: „niebieska ∏aweczka”
pod tamaryszkiem.
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Listy do Redakcji
Szanowna Redakcjo!
Pami´tam jak kilka lat temu zak∏adaliÊmy ogrzewanie gazowe i wszyscy oburzali si´ na tych, którzy
uparcie opalali koksem. Mówi∏o si´, ˝e przy tak g´stej zabudowie nie powinno to mieç miejsca, ˝e ekologia itd. DziÊ jest du˝o gorzej, niektórzy ogrzewajà
si´ spalajàc, sàdzàc po woni, g∏ównie plastiki –
fajnie widocznie si´ palà. Kim sà ci ludzie? Otó˝
musz´ powiedzieç, ˝e w∏aÊcicielami sklepów spo˝ywczych (gdzie jest du˝o opakowaƒ) – przy tym
zaznaczam, ˝e nie wszyscy – sà tacy, na których
z∏ego s∏owa nie mog´ powiedzieç. Wi´kszoÊç to ro-

botnicy budowlani. Wprowadzajà si´ do domu, wykaƒczajà go w Êrodku, ogrzewajà si´ i gotujà spalajàc Êmieci. Ciep∏à wiosnà ten proceder ustaje.
U jednego z sàsiadów mieszkajà robotnicy zza
wschodniej granicy i ci te˝ wiecznie coÊ spalajà.
ÂwiadomoÊç ekologiczna nie ma tu znaczenia,
czymÊ ogrzewaç si´ muszà. Gdy wychodz´ po
godz. 1300 a zw∏aszcza wieczorem odgarniaç Ênieg
czasami czuj´ si´ tak, jakbym otrzyma∏a cios
w splot s∏oneczny, a raz mnie prawie zemdli∏o od
gazu o zapachu octu. Nie wypuszczam ju˝ po 1300
na dwór dzieci – czy tak ma byç ca∏à zim´? Mo˝e

DLA CIEBIE? WSZYSTKO!!!
Bez czego Kobieta ˝yç nie mo˝e?
Bez torebek, dobrych rajstop, bibelotów, pi´knej poÊcieli.
(czasami – bez wa∏ka, albo lepiej – m∏otka!)

WSZYSTKO TO, a tak˝e zabawki,
upominki, r´czniki, kosmetyki...
Mnóstwo mi∏ych propozycji!
SPRAWDè SAMA!
Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 15C
pon. – pt. godz. 10-18
sob. godz. 9-14
„ 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

miasto osobom, które otrzymujà wsparcie socjalne
bo i tacy sà wÊród trucicieli (sàsiedzi wiedzà
wszystko) wyp∏aca∏oby je w w´glu?
Przypominam, ˝e gazy powsta∏e przy spalaniu
Êmieci sà silnie rakotwórcze. Trucizny i lekarstwa
przez uk∏ad oddechowy wch∏aniajà si´ do organizmu bardzo szybko. Mia∏am tego przyk∏ad, gdy moja mama chora od szeÊciu miesi´cy i skazana w∏aÊciwie na na wózek inwalidzki otrzyma∏a w∏aÊciwe
rozpoznanie choroby i leki wch∏aniane jak leki
astmatyczne – przez uk∏ad oddechowy. W ciàgu
dwóch tygodni choroba cofn´∏a si´, chocia˝
ÊmieliÊmy si´ z tych dziwnych leków, których nie
po∏yka si´ jak pastylki.
imi´ i nazwisko do wiadomoÊci redakcji
D´by
Szanowna Redakcjo
Jestem poruszona i zbulwersowana barbarzyƒstwem, jakiego dopuszczono si´ 15 grudnia przy
planowanej (ju˝ oznaczonej, ale jeszcze nie wytyczonej) ulicy Sarenki, w pobli˝u ul. Krokusów. Otó˝
tego dnia brutalnie Êci´to tam dwa ros∏e, zdrowe,
pi´kne d´by.
Przypuszczalnie sprawcà jest w∏aÊciciel stojàcego
nieopodal (blisko kana∏ku) jednorodzinnego domu,
jeszcze nie zamieszkanego, stamtàd bowiem ludzie
dokonujàcy wyr´bu pobierali „narz´dzia mordu”.
Interwencja Stra˝y Miejskiej nic nie da∏a, bo pomimo jej przybycia nie zaprzestano dzie∏a zniszczenia.
Kiedy zbulwersowani sàsiedzi powiadomili Wydzia∏
Ochrony Ârodowiska, dowiedzieli si´, ˝e „wszystko
jest pod kontrolà”. W rezultacie takiej „kontroli”
szereg pi´knych d´bów przerzedzi∏ si´, bo uby∏y
dwa dorodne okazy.
Chcia∏abym wiedzieç, dlaczego do tego dosz∏o, kto
wyda∏ zgod´ (jeÊli wyda∏) na takie barbarzyƒstwo?
Wyci´te drzewa raczej nie ros∏y na dzia∏ce ww. w∏aÊciciela domu, bo – jak wspomnia∏am – wisi tam
ju˝ tabliczka z nazwà nowej ulicy i zapewne b´dzie
ona przebiega∏a obok grupy d´bów. A nawet gdyby
to by∏a prywatna dzia∏ka, to przecie˝ te˝ wycinanie
drzew jest w takim wypadku niedopuszczalne. JeÊli
wszyscy b´dà tak post´powaç, a odpowiedzialne
za to w∏adze pozostanà bierne, zniszczymy Êrodowisko naturalne ze szkodà dla siebie i zwierzàt (we
wspomnianej grupie d´bów ˝yjà dzi´cio∏y Êrednie).
Prosz´ w imieniu w∏asnym i ludzi kochajàcych
przyrod´ zainteresowaç si´ tà sprawà, a mój list zamieÊciç ku przestrodze innym potencjalnym barbarzyƒcom.
Z powa˝aniem
Olga Siemaszko
Odpowiedê:
Z naszych informacji uzyskanych od s∏u˝b ochrony
Êrodowiska w Urz´dzie Dzielnicy wynika, ˝e jedno
z tych drzew by∏o ju˝ martwe a drugie zamierajàce.
Martwe drzewo by∏o niestabilne i przywiàzane do
tego drugiego. Razem, wedle oceny tych s∏u˝b,
drzewa stanowi∏y zagro˝enie dla bezpieczeƒstwa
mieszkaƒców. Stàd wzi´∏a si´ decyzja o ich usuni´ciu.
Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e starzejàc si´ i zamierajàc
drzewa stajà si´ wymarzonym siedliskiem dla wielu ciekawych zwierzàt. Sà z tego powodu bardzo
urokliwe, a przyrodniczo bezcenne. To, ˝e ich schy∏ek i upadek nie mo˝e si´ odbyç zgodnie z naturà,
jest rzeczywiÊcie przykre. Niestety, je˝eli ocena
stanu drzew by∏a poprawna, to wzgl´dy bezpieczeƒstwa majà pierwszeƒstwo.
Dorota Wroƒska
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Wypoczynek z dala od zgie∏ku wielkich miast
Dogodnie po∏o˝ony 170 km. od
Warszawy Hotel Kozio∏ oferuje Paƒstwu mo˝liwoÊç wypoczynku o ka˝dej
porze roku.
Atutem Hotelu jest usytuowanie na
uboczu, z daleka od zgie∏ku wielkich
miast.
Posiada on pokoje typu standard
i typu lux. Wszystkie wyposa˝one sà
w pe∏ny w´ze∏ sanitarny, TV-SAT
oraz telefon.
Do dyspozycji goÊci pozostaje równie˝ przestronna klimatyzowana jadalnia, bar z bilardem, sauna, sala kominkowa, sala sportowa ze sto∏em do
ping-ponga i rzutkami, klimatyzowana sala konferencyjna na 50 osób.
Na terenie obiektu znajdujà si´ ponadto dwa ziemne korty tenisowe,
wypo˝yczalnia rowerów i kajaków, bi-

lard, zarybione starorzecze Pisy, grill
oraz miejsce na ognisko, kàpielisko,
plac zabaw dla dzieci, boisko do siatkówki pla˝owej.
Na ˝yczenie goÊci organizowane sà
wycieczki do Popielna, gdzie na wolnoÊci ˝yjà tarpany, do Parku Dzikich
Zwierzàt w Kadzid∏owie, wypady na
Wielkie Jeziora Mazurskie, kuligi,
przeja˝d˝ki bryczkami, jazda w siodle
lub obozy tenisowo-sportowe. Dla
firm przygotujemy specjalne oferty
pobytów integracyjno-motywacyjnych oraz szkoleniowych. Obecnie
pragniemy zaprezentowaç Paƒstwu
naszà nowà ofert´ pt. „Tydzieƒ dla
zdrowia”:
Proponujemy Paƒstwu tygodniowy
wyjazd dla paƒ i panów, którzy dbajà
o zdrowie i swojà kondycj´.

Zapewniamy du˝o ruchu, marszobiegi, aerobik, callanetics, gimnastyk´, atlas, basen w pobliskim Kolnie,
dyskoteki oraz mi∏à atmosfer´ i domowe, smaczne posi∏ki.
Terminy turnusów: 8-15.02.2004 r.,
21-28.02.2004 r., Cena turnusu:
890 z∏/osoby w pokoju 2-osobowym,
dop∏ata do pokoju 1-osobowego
140 z∏. /osoby.
Dojazd: w∏asny lub zorganizowany
z Warszawy za dodatkowà op∏atà
100 z∏. /osoby w obie strony.
Kontakt: Dariusz Ja˝drzyk
0 602 686 505
(086) 278 23 17, 474 30 00,
278 48 55-6
e-mail: biuro@hotelkoziol.com.pl;
darek@cpg.pl
http://www.hotelkoziol.com.pl
Artyku∏ sponsorowany
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Przychodnia Zdrowia

„POGODNA”
Stara Mi∏osna ul. Jana Paw∏a II 25

tel. 773-83-23
Nieodp∏atna, pe∏na opieka zdrowotna dla ubezpieczonych w NFZ
Na miejscu:

–
–
–
–

Lekarz rodzinny
Internista
Pediatra
Ginekolog

Ponadto:

– pe∏na diagnostyka
– opieka piel´gniarska

Przychodnia jest czynna w dni powszednie w godz. 8-19

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

CZYNNE:
codziennie
w niedziele

6.00 - 22.00
9.00 - 15.00

tel. (022) 773 28 98
0603 379 677

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

D E L I K AT E S Y
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✦ 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 ✦

dogodny dojazd
parking

Zapraszamy do sklepu

niskie ceny

RAMY
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

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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POLECAMY
W¸ASNE
WYROBY GARMA˚ERYJNE
Kopytka • Pierogi
NaleÊniki • Kotlety • Krokiety
Tatar • Kanapki
Surówki • Sa∏atki
•••
PIECZYSTE
Schaby • Golonki • ˚eberka
Kurczak z ro˝na
•••
RYBY W¢DZONE
¸osoÊ • Sum • Pstràg
STARA MI¸OSNA, ul. POGODNA 27
tel. 0 501 788 491
Filia Sklepu Beneka

Sprawy psie,
Kto przygarnie

04-174 Warszawa
ul. Tarnowiecka 41
tel. 610 78 63
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Polpain-Putka Sp. z o.o.
05-075 Warszawa Weso∏a
ul. Brata Alberta 1
tel. 773 47 83; fax 773 42 16

02-759 Warszawa
ul. Krymska 6
tel. 642 27 71

W sklepie SAS przy ul. Irysów 9 czeka
na przygarni´cie niewielki, weso∏y, krótkow∏osy piesek imieniem Leo. Leo ma
nie wi´cej ni˝ dwa lata. Jest zdrowy,
przyjazny wobec dzieci, dobrze wychowany, nie brudzi w mieszkaniu i umie
poprosiç o spacer. Jest bardzo ruchliwy,
dlatego idealny by∏by dla niego domek
z ogródkiem do pobiegania. OczywiÊcie
najwa˝niejsze jest to, ˝eby znalaz∏ si´
troskliwy i sta∏y w∏aÊciciel. Zainteresowanych prosimy o kontakt ze sklepem
SAS ul. Irysów 9 tel. 0 602 350 870.
Dorota Wroƒska

STARA MI¸OSNA

Cz´Êç radosna, tajemnica 3 ró˝aƒca Êwi´tego
„Na poczàtku by∏o S∏owo, a S∏owo by∏o u Boga
i Bogiem by∏o S∏owo. ... A S∏owo sta∏o si´ cia∏em
i zamieszka∏o wÊród nas. Przysz∏o do swojej w∏asnoÊci, lecz swoi Go nie przyj´li. Wszystkim tym
jednak ... którzy je przyj´li, da∏o moc, aby si´ stali
dzieçmi Bo˝ymi”. (J 1, 1. 14a. 11-12)
Tymi s∏owami Êw. Jan rozpoczyna swà Ewangeli´. Odnoszà si´ one do osoby Chrystusa, który
z mi∏oÊci do nas przychodzi na ziemi´ oraz do naszego prawa wyboru i wolnej woli danej nam od
Boga. Bóg, dzi´ki któremu poruszamy si´, oddychamy i który podtrzymuje nasz byt w dalszym
istnieniu, daje nam znowu czas, czas Êwiàteczny
jego przyjÊcia, i czas szczególnej jego ∏aski. Dla
nas Bóg staje si´ cz∏owiekiem. KoÊció∏ prowadzi
nas, abyÊmy owocnie prze˝yli ten, dany nam od
Boga, czas. PowinniÊmy sobie zadaç pytanie, czy
wykorzystaliÊmy ten okres? Na czym polega∏y nasze przygotowania? Czy na zakupach, prezentach
i zabieganiem o to, co jest tylko oprawà Êwiàt?
Jakie jest moje serce, czy przygotowane i rozpalone mi∏oÊcià do Jezusa? Skoro nazywamy si´
chrzeÊcijanami, powinniÊmy byç obrazem Chrystusa oraz Êwiat∏em dla siebie nawzajem i dla ca∏ego Êwiata. GdybyÊmy naprawd´ ˝yli swà wiarà,
nie by∏oby g∏odnych, bezdomnych ani wojen. Te
wszystkie okropnoÊci istniejà, gdy˝ nasze chrzeÊcijaƒstwo nie jest radykalne, a Jezus jest dodatkiem do naszego ˝ycia. Pierwsze miejsce w naszym ˝yciu zajmujà takie bo˝ki, jak mamona, w∏adza, presti˝ i inne, znane tylko nam. Trzeba wi´c
nam si´ nawracaç i odmawiaç ró˝aniec, o co prosi nas Maryja. Trzeba wed∏ug s∏owa Bo˝ego prostowaç nasze pokr´cone drogi. Rozwa˝my wi´c
jeszcze raz s∏owo Bo˝e zawarte w Cz´Êci Radosnej, Tajemnicy 3 Ró˝aƒca, mówiàcej o narodzinach pana Jezusa w Betlejem.
„W owym czasie wysz∏o rozporzàdzenie Cezara
Augusta, ˝eby przeprowadziç spis ludnoÊci w ca∏ym paƒstwie. Wybierali si´ wi´c wszyscy, aby si´
daç zapisaç, ka˝dy do swojego miasta. Uda∏ si´
tak˝e Józef z Galilei z miasta Nazaret, do Judei
miasta Dawidowego, zwanego Betlejem ˝eby si´
daç zapisaç z poÊlubionà sobie Maryjà, która by∏a brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszed∏
Dla Maryi czas rozwiàzania. Porodzi∏a swego pierworodnego syna, owin´∏a go w pieluszki i po∏o˝y∏a w ˝∏obie. gdy˝ nie by∏o dla nich miejsca w gospodzie”. (¸k 2, 1-7)

Zwróçmy uwag´ na miejsce narodzenia Jezusa:
stajnia wÊród zwierzàt. PrzyzwyczailiÊmy si´ prze˝ywajàc Êwi´ta na patrzenie na stajenk´ ze zwierzàtkami z ma∏ym Jezuskiem i przeró˝nymi figurkami tak jak dzieci, które widzà ∏adne zabawki i pi´kne cacka, a zatracamy realizm tego wydarzenia.
Przecie˝ ka˝da matka, gdy ma urodziç dziecko,
przygotowuje si´ do tego wydarzenia, przygotowuje dom, pieluszki, ∏ó˝eczko i wszystkie niezb´dne rzeczy oraz stwarza warunki, ˝eby dziecku
by∏o dobrze, wygodnie, ciep∏o, pragnàc to uczyniç w godnym miejscu.
Maryi nie by∏o to dane. Urodzi∏a w stajni wÊród
zwierzàt, gdzie warunki higieniczne by∏y straszne,
gdy˝ nie by∏o dla nich miejsca w gospodzie
a swoi ich nie przyj´li, jak napisa∏ Êw. Jan. Mo˝na by∏oby si´ zapytaç, dlaczego Bóg na to pozwoli∏, aby jego Syn, król wszystkiego, narodzi∏ si´
w takich warunkach, dlaczego podda∏ takiemu doÊwiadczeniu Maryj´? Wydaje mi si´, ˝e dlatego,
poniewa˝ Bóg przez to wydarzenie ukazuje nam
swà solidarnoÊç z cz∏owiekiem, a szczególnie
z cz∏owiekiem cierpiàcym. W stajni dlatego, poniewa˝ jest wielu, którzy nie majà dachu nad g∏owà, poniewa˝ jest wielu, którzy cierpià g∏ód, zimno, choroby, kalectwo oraz którym brak podstawowych Êrodków do ˝ycia. Dzisiaj tak˝e Jezus
przychodzi do swoich dzieci, lecz one go nie poznajà. Przychodzi w zniszczonych cia∏ach naszych
ubogich. Przychodzi i do tych, którzy si´ d∏awià
swoim bogactwem. Przychodzi w samotnoÊci ich
serc, gdy˝ nie majà nikogo, kto by ich naprawd´
kocha∏. Przychodzi mówiàc.
„By∏em g∏odny, a daliÊcie Mi jeÊç, by∏em
spragniony, a daliÊcie Mi piç, by∏em przybyszem, a przyj´liÊcie Mnie, by∏em nagi, a przyodzialiÊcie Mnie, by∏em chory, a odwiedziliÊcie
Mnie, by∏em w wi´zieniu, a przyszliÊcie do
Mnie” (Mt 25, 35-36)
Ubodzy sà dziÊ g∏odni i potrzebujà nie tylko
chleba, ale tak˝e mi∏oÊci i ˝ywego s∏owa Bo˝ego.
Ubodzy sà spragnieni. Trzeba im wody i pokoju, prawdy i sprawiedliwoÊci.
Ubodzy sà bezdomni. Pragnà nie tylko schronienia zbudowanego z cegie∏, ale tak˝e radosnego serca, które b´dzie ich rozumia∏o, wspiera∏o
i kocha∏o.
Ubodzy sà nadzy. Potrzebujà nie tylko ubrania,
ale przywrócenia im ludzkiej godnoÊci.

Biuro Rachunkowe
”
„

Podatek

z dojazdem do klienta

tel. 773-32-31

Marek Chaciƒski

R´czna Myjnia Samochodowa
Zakr´t, ul. Trakt Brzeski 119
05-077 Warszawa-Weso∏a 4

tel. 0 606 281 521
- woskowanie pojazdów
- odkurzanie
- czyszczenie tapicerki
- mycie szyb
- inne

Warszawa

Miƒsk Maz.

Tr a k t B r z e s k i
1 km
MYJNIA

lin
Lub

pon.-pt. 18-20, sob. 8-12

Sà chorzy, spragnieni nie tylko opieki lekarskiej, ale tak˝e delikatnego dotkni´cia i ciep∏ego
uÊmiechu.
KiedyÊ zapytano ma∏e dziecko: „Jak myÊlisz,
co to znaczy byç chrzeÊcijaninem”. Odpowiedzia∏o: „Byç chrzeÊcijaninem to znaczy dawaç”.
I rzeczywiÊcie istot´ chrzeÊcijaƒstwa od samych
jego poczàtków mo˝na okreÊliç s∏owem „dawaç”. Bóg umi∏owa∏ Êwiat tak bardzo, ˝e da∏ swojego Syna. To by∏a pierwsza wielka ofiara.. Bóg,
b´dàc bogaty, sta∏ si´ ubogi dla ciebie i dla
mnie. Odda∏ si´ nam ca∏kowicie, ale to mu nie
wystarczy∏o. On chcia∏ daç coÊ wi´cej. Chcia∏
daç nam szans´, abyÊmy i my Jemu mogli coÊ
ofiarowaç. Uczyni∏ sam siebie g∏odnym, nagim,
bez dachu nad g∏owà po to, byÊmy mogli go
czymÊ obdarzyç.
T´ prawd´ zrozumia∏o bardzo wiele osób. Âw.
Franciszek, syn bardzo bogatego kupca, rozdawa∏ ubogim dobra, w które obfitowa∏ jego dom,
dlatego zosta∏ przez swego ojca oskar˝ony przed
Biskupem, ˝e rozdaje jego majàtek. Rozbiera si´
wi´c mówiàc: Teraz ju˝ mam tylko jednego Ojca
w Niebie. Idzie do tr´dowatych i biednych dajàc
si´ im ca∏kowicie. Brat Albert Chmielowski,
Matka Teresa, misjonarka mi∏oÊci, i wielu innych. Bóg chce troszczyç si´ o biednych i ubogich poprzez nas. Bàdêmy wi´c prawdziwymi
wspó∏pracownikami Chrystusa. NaÊladujmy Go
i promieniujmy Jego ˝yciem. Kochajmy si´ nawzajem, gdy˝ Bóg kocha ka˝dego z nas szczególnà, najsilniejszà mi∏oÊcià. Bàdêmy dobrzy
dla tych, wÊród których ˝yjemy. Czyƒmy nasze
domy drugim Nazaretem. Ubodzy sà wspania∏ymi ludêmi!. Musimy ich kochaç, ale nie dla tego, ˝e oczekujà od nas litoÊci. Musimy ich kochaç, gdy˝ to Jezus kryje si´ pod ich ubogim
przebraniem. Sà naszymi braçmi i siostrami, sà
naszymi bliskimi. Ubodzy sà darem Boga. Chrystus nie b´dzie kiedyÊ pyta∏ nas o to, ile uczyniliÊmy, ale ile mi∏oÊci w∏o˝yliÊmy w to, co czynimy i czy czyniliÊmy to dla niego.
ZdrowaÊ Maryjo, ∏aski pe∏na, Pan z Tobà, B∏ogos∏awiona jesteÊ mi´dzy niewiastami, i b∏ogos∏awiony owoc ˝ywota Twojego Jezus, Âwi´ta Maryjo, Matko Bo˝a módl si´ za nami grzesznymi,
Teraz i w godzin´ Êmierci naszej. Amen.

Czynne: pon.-pt. 8 – 20, sob. 8 – 17
Faktury VAT Mo˝liwoÊç negocjacji cen!!!
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BUDUJ DOM Z
WYPRZEDA˚ KO¡CÓWEK MAGAZYNOWYCH
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

Mieszkania w Weso∏ej
DO SPRZEDA˚Y
DO WYNAJ¢CIA
22
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Og∏oszenia drobne
◗ Szukam pracy jako pomoc domowa lub opiekunka do dzieci tel. 505 103 948.
◗ Odtrucia alkoholowe, esperal – ca∏odobowo – dyskrecja tel. 0601 622 262,
773-11-10.
◗ Lekcje hiszpaƒskiego, native speaker – 773-16-29 lub 0504 007 319.
◗ Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi w domu tel.: 773-28-21, 0-506-032318.
◗ Przyjm´ sprzàtanie, osoba solidna, czysta, z referencjami ze Starej Mi∏osny
tel.: 0-505-76-73-76.
◗ ROSJANKA – korepetycje, konwersacje, t∏umaczenia (z dojazdem do ucznia)
tel.: 773-54-53.
◗ Psycholog i pedagog prowadzi zaj´cia reedukacyjne z j´z. polskiego i matematyki – konsultacje, porady. tel.: 0601-097-058, 773-12-22 wieczorem.
◗ Ambitne koordynatorki i konsultantki firm AVON i ORIFLAME – ciekawa wspó∏praca, nowoÊç na rynku polskim tel. 773-48-10.
◗ Zapewni´ troskliwà i bezpiecznà opiek´ twojemu dziecku – emerytowana nauczycielka tel. 773-84-54.
◗ Oddam tapczan oraz szaf´, kontakt pod numerem 777 14 32.
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem na czas ferii. Mieszkanka Starej Mi∏osnej.
0602471695.
◗ J´zyk polski – korepetycje 773 27 76.
◗ Drobne naprawy domowe – Z¸OTA RÑCZKA tel. 783-28-37; kom. 606 752 724.
◗ US¸UGI DOMOWE – Pranie dywanów, tapicerki, wyk∏adzin – bezpy∏owe trzepanie. Czas schni´cia 2 godziny. tel. 783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ Student 5 roku udzili korepetycji z j´zyka angielskiego. Z dojazdem do ucznia.
20z∏/ 60 min. Mam dost´p do materia∏ów szkoleniowych z British Council. Tel. 502 652 170.
◗ „AVON” – dobre, tani, markowe kosmetyki! Walentynki tu˝-tu˝! Zadzwoƒ! Katalog w prezencie! tel: 773-23-72.
◗ „OPIEKA DOMOWA” Dzia∏am od dwóch lat, opiekuje si´ dzieçmi od 1,5 lat.
ma∏a grupa, domowa atmosfera, smaczne obiady, zaj´cia edukacyjne. telefon:
773-23-72.
◗ Szewc zaprasza! Karnawal si´ zaczàl! Zrób przeglàd swoich butów! St. Mi∏osna, ul. GoÊciniec 96 czynne: Pn–Sob. od 1000 do 2000 (przerwa 1400–1500).
◗ Us∏ugi tynkarskie, gipsy, glazura, wylewki tel. 692-960-709.
◗ Angielski sam wchodzi do g∏owy! Lekcje indywidualne. Ju˝ 10 lat w Starej Mi∏oÊnie! Tel. 773-11-23, 0-601 37 97 35.
◗ Kupi´ dzia∏k´ budowlanà lub dom w budowie. Tel.: 777 36 70, 600 927 435.
◗ Kompleksowe projektowanie wn´trz. Tel.: 601 338 669, 602 229 262.
◗ Poszukuj´ lokalu sklepowego, ok. 50 m2 na sklep spo˝ywczy na terenie
osiedla „Stara Mi∏osna”. Tel. 0602 350 870.
◗ Pranie dywanów „na sucho”, usuwanie roztoczy z ∏ó˝ek i materaców,
czyszczenie mebli tapicerowanych przy u˝yciu profesjonalnego urzàdzenia
firmy KIRBY - tel. 812-55-72, tel. kom.: 0 506 365 676.
◗ Sprzedam segment meblowy w bardzo dobrym stanie, tanio, tel. 773 37 90.
◗ Bi˝uteria hiszpaƒska – sprzeda˝ katalogowa MLM – wysokie zarobki –
www.cristianlay.com 0-601-244-970.
◗ Korepetycje z matematyki. Dwa pierwsze spotkania gratis. Nieprzera˝ajàce ceny i zach´cajàce referencje. Tel. 0 603 873 285.
◗ Naprawy i konserwacje drukarek, wszystkie typy – tel. 773 28 85.
◗ Czyszczenie wyk∏adzin i tapicerki, tak˝e samochodowej – tel. 773 02 16.

Og∏oszenia drobne publikujemy za darmo. Najlepiej przesy∏aç je mailem na adres:
wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl
WiadomoÊci Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
- pismo mieszkaƒców Starej Mi∏osny.
Redaguje zespó∏: Izabela Antosiewicz (sekretarz redakcji, redaktor prowadzàcy),
Katarzyna G∏usek, Agnieszka Gruszczyƒska, Marcin J´drzejewski (redaktor naczelny),
Ma∏gorzata Krukowska, Marian Mahor, Dorota Mierzejewska (reklama, tel. 773 13 13),
Beata Niewiadomy, Anna Susicka, Dorota Wroƒska, Izabella Zych.
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Adres do korespondencji: 04-506 Warszawa, ul. Minerska 1
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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.

Weso∏a – Stara Mi∏osna
ul. S∏onecznej Polany 5

773 22 53

Sklep piekarsko-cukierniczy

N O WA K W I A C I A R N I A

„PAKO”

Weso∏a - Centrum „Pogodna” ul. Jana Paw∏a II 23/25

zaprasza po Êwie˝e pieczywo i ciasta domowe
Torty na zamówienie

Otwarte: pon.–pt. 1100–1900, sob. 1000–1700, niedz. 1000–1400

pon.–pt. 7.00–19.00, sob. 7.00–15.00
Warszawa-Weso∏a „Centrum Pogodna”, ul. Jana Paw∏a II 25
tel. 0-601 157 262, 0-601 178 418

Gabinet Stomatologiczny
lek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko

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

PRYWATNE
PRZEDSZKOLE
ul. Poezji 17
tel. 773 25 90
0-505 115 773

(trzeci sklep od strony poczty w pasa˝u handlowym)

•
•
•
•

kwiaty doniczkowe i ci´te
wiàzanki, bukiety, wieƒce
obrazy
upominki

Posiadam do wynaj´cia
pomieszczenie 200 m2 z biurem
(ogrzewane)

tel. 773 24 25, 0-6000 626 90
SANTEX - ANTONI SOSZY¡SKI
• BLACHARSTWO I LAKIERNICTWO:
SAMOCHODY OSOBOWE I CI¢˚AROWE •
• MECHANIKA POJAZDOWA •
• WYMIANA EKOLOGICZNA OLEJÓW MOBIL •
• HOLOWANIE POJAZDÓW •
• WULKANIZACJA •

05-077 Weso∏a (Zakr´t)
ul. Âwierkowa 6

tel. (0 22) 773 24 25
kom. 0-6000 626 90
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Stowarzyszenie Sàsiedzkie
Stara Mi∏osna

V WIELKA BIESIADA SÑSIEDZKA
czyli

STAROMI¸OÂNIA¡SKI

BAL KARNAWA¸OWY
To najlepszy prezent dla kochanej osoby

14 II 2004 od godz. 20.00
Restauracja GoÊciniec, ul. Trakt Brzeski 90, Stara Mi∏osna

W SAME
WALENTYNKI

Zaproszenia w cenie 140,00 PLN od osoby mo˝na nabyç w
Stowarzyszeniu Sàsiedzkim tel.: 773 32 70 lub w restauracji GoÊciniec.
W cenie zaproszenia: pe∏ne wy˝ywienie, napoje zimne i goràce,
butelka alkoholu na par´, muzyka, konkursy, parking.

Licencja nr 51
Mgr Ewa Gadomska - Smenda

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˝!!

Uwaga!
Nagroda!
Podczas Êwiàt Bo˝ego Narodzenia
z mieszkania w Starej Mi∏osnej
(ul. U∏aƒska) skradziono m.in. komputer iMac G4.
Za pomoc w odzyskaniu komputera albo danych
(praca magisterska, projekty graficzne)
wysoka NAGRODA!
tel: 0-604-973-315

24

AUTORYZOWANA
STACJA OBS¸UGI

–
–
–
–

sprzeda˝ samochodów
naprawa gwarancyjna
naprawa pogwarancyjna
czeÊci

05-077 STARA MI¸OSNA k/ W-wy
Trakt Brzeski 88

tel. 773 20 03
tel. 773 30 03

