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ju˝ w najbli˝szà sobot´ 14 maja!

To najwi´ksze zawody w siedmioletniej historii naszej imprezy
– Mistrzostwa Mazowsza KROSS Family Cup Amatorów
w Kolarstwie Górskim 2005 oraz Rowerowe Mistrzostwa Weso∏ej.
Jak co roku na boisku przy gimnazjum nr 116 przy ul. Klimatycznej
od 1000 rozpocznie si´ Wielki Festyn Osiedlowy. Odwiedzà nas patroni medialni imprezy – TVP 1 oraz radiowa Trójka.
Oprócz wyÊcigów zapewnimy wiele atrakcji:
• stoisko z rowerami firmy KROSS — g∏ównego sponsora imprezy,
• stoiska pokazowe innych sponsorów (TUPPERWARE – pojemniki
do przechowywania ˝ywnoÊci, AVON, HERBALIFE),
• darmowy serwis rowerowy,
• wyst´py estradowe sekcji OÊrodka Kultury Weso∏a, pokaz klubu karate,
• ma∏à gastronomi´,
• pokazy sprawnoÊci stra˝aków z OSP Stara Mi∏osna,
• profesjonalny kàcik zabaw dla dzieci zorganizowany przez przedszkole
RobuÊ, a w ramach niego:
– zabawy plastyczne,
– malowanie twarzy,
– zabawne balony,
– Teatrzyk ˚aby Moniki (wyst´p teatrzyku a potem zabawy z ˚abà Monikà w godz. 1200–1400.
Tegoroczna pula nagród to 9000 z∏. Szczególnà atrakcjà b´dzie ich losowanie spoÊród wszystkich startujàcych.
Wszystko to w rytmach porywajàcej muzyki, prowadzone przez komentatora sportowego.
Pierwszych szeÊciu zawodników z ka˝dej kategorii wiekowej oraz pierwszych szeÊç dru˝yn rodzinnych zdobywa prawo startu i reprezentowania
Mazowsza w Finale Mistrzostw Polski KROSS Family Cup, który odb´dzie
si´ w Kielcach w dniach 17-18 wrzeÊnia. Ponadto ka˝dy doros∏y mieszkaniec naszej dzielnicy startujàcy w zawodach walczy o Puchar Weso∏ej!
Biuro zawodów czynne b´dzie od 930. Aby zarejestrowaç si´ i pobraç numer startowy nale˝y zg∏osiç si´ minimum na godzin´ przed planowanym
startem, a w przypadku m´˝czyzn i kobiet z kategorii seniorów/-ek, weteranów/-ek i weteranów/-ek starszych najpóêniej do godziny 1330.
Wype∏nij kart´ uczestnictwa i zg∏oÊ si´ po numer startowy.
Op∏ata startowa (w jej ramach zapewniamy posi∏ek regeneracyjny
i ubezpieczenie NW):
• dzieci i m∏odzie˝ do 19 lat – 10 z∏,
• doroÊli 15 z∏.
Szczegó∏y na stronie www.staramilosna.org.pl pod logo Family Cup.
Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy: Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
Fundacja Family Cup
Partnerzy:
Urzàd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Weso∏a
OÊrodek Kultury Weso∏a
Gimnazjum nr 119
OSP Stara Mi∏osna
44 Szczep ZHR

Szczegó∏owy plan startów i podzia∏ na kategorie wiekowe
Kobiety
Kategoria
Dzieci do 6 lat
A. Dzieci 7-10 lat
B. M∏odziczki 11-14 lat
C. Juniorki 15-19 lat
D. Seniorki 20-34 lat
E. Weteranki 35
i wi´cej lat

Roczniki
do 99
95-98
91-94
86-90
71-85
70
i wczeÊniejsze

Karencja

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

Roczniki
do 99
95-98
93-94
91-92
89-90
87-88
82-86
81-71
70-60
59
i wczeÊniejsze

Karencja

D∏ugoÊç trasy Godzina STARTU
slalom
1100
Bez karencji 2 km (1 p´tla/A)
1100
1 rok karencji 6 km (2 p´tle/A)
1200
2 lata karencji 6 km (2 p´tle/B)
1245
5 lat karencji 9 km (3 p´tle/B)
1630
5 lat karencji 9 km (3 p´tle/B)
1630

bez karencji
1 rok karencji
1 rok karencji
2 lata karencji
2 lata karencji
5 lat karencji
5 lat karencji
5 lat karencji
5 lat karencji

D∏ugoÊç trasy Godzina STARTU
slalom
1100
2 km (1 p´tla/A)
1130
6 km (2 p´tle/A)
1200
6 km (2 p´tle/B)
1245
9 km (3 p´tle/B)
1330
9 km (3 p´tle/B)
1330
18 km (5 p´tli/B)
1415
18 km (5 p´tli/B)
1500
15 km (4 p´tli/B)
1545
15 km (4 p´tli/B)
1630
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2 miliardy ludzi przed telewizorami….
Najpi´kniejsza katecheza
8 kwietnia 2005 roku... Ta data
na pewno zostanie jeszcze przez d∏u˝szy czas w naszej pami´ci. Ostatnie po˝egnanie Jana Paw∏a II…. W Polsce
trwa∏a ˝a∏oba narodowa, od 6 dni
wszyscy byliÊmy Êwiadkami cudów ma∏ych i du˝ych, czuliÊmy si´ wspólnotà.
Na Placu Êw. Piotra odby∏ si´ najwi´k-

szy pogrzeb w historii Êwiata, przyby∏o
na niego mnóstwo przedstawicieli
paƒstw oraz prawie wszystkich Êwiatowych religii, nawet ci, których nikt by
si´ nie spodziewa∏,
oraz, a mo˝e przede
wszystkim,
miliony
wiernych.
Nie da si´
opisaç tego,
co dzia∏o si´
w naszym
kraju na poczàtku kwietnia. Spontaniczne modlitwy, msze Êwi´te, marsze,
gesty pojednania. „Zstàpi∏ Duch Twój
i odnowi∏ oblicze tej Ziemi…” W dniu
pogrzebu Jana Paw∏a II drugie, ogromne narodowe serce bi∏o bardzo blisko
niego, w Rzymie.
Wed∏ug ró˝nych êróde∏, do W∏och
uda∏o si´ ok. pó∏ miliona Polaków. Decyzje o wyjeêdzie podejmowane by∏y
bez chwili zastanowienia. Nikt nie
przejmowa∏ si´ d∏ugà podró˝à i niepewnoÊcià jutra. Kto móg∏ i us∏ysza∏
wezwanie, ten jecha∏. Z samego ZHR-u w ciàgu 2 dni zebra∏o si´ prawie 1000 osób. Ostatnia Bia∏a S∏u˝ba
dla Jana Paw∏a II. I takim oto sposobem 4 druhnom z naszej dru˝yny dane
by∏o byç na Placu Êw. Piotra i uczestniczyç w tym niezwyk∏ym wydarzeniu.
Spotka∏am si´ z ró˝nymi opiniami
o pogrzebie. Niektórzy wracali znie-
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smaczeni: wszystko pootwierane, pielgrzymki przypominajàce wycieczki turystyczne, brak zadumy i ∏ez. Mo˝e si´
myl´, ale wydaje mi si´, ˝e wynika to
z typowego dla nas podejÊcia do Êmierci. Nie twierdz´, ˝e z∏ego, czy niew∏aÊciwego. Po prostu smutnego, pe∏nego
refleksji, ˝alu i p∏aczu. Ja osobiÊcie
przypomnia∏am sobie w Rzymie, czym
powinna byç Êmierç dla chrzeÊcijanina – narodzinami dla Nieba, pe∏nymi
radoÊci i wiary. I takie w∏aÊnie by∏y
uroczystoÊci pogrzebowe oraz atmosfera w Watykanie. Nie czu∏am si´, jakbym ˝egna∏a Ojca Âw., raczej jakbym
po raz ostatni s∏ucha∏a jego s∏ów. Ludzie zachowywali si´ tak, jak na kolejnym spotkaniu z Janem Paw∏em II – klaskali, machali narodowymi
flagami, Êpiewali. Bo jak inaczej mo˝na by∏o reagowaç na wzruszajàce kazanie kardyna∏a Ratzingera? Czy mo˝na by∏o pozostaç oboj´tnym na okrzyki
„Santo Subito” lub symboliczne zamkni´cie Ewangeliarza po∏o˝onego na skromnej
trumnie papie˝a przez wiatr?
Ca∏y Êwiat dzi´kowa∏ Bogu

za Karola Wojty∏´, za jego dzie∏o i nauk´. M∏odzie˝ by∏a szcz´Êliwa, ˝e mo˝e
nazywaç si´ „pokoleniem Jana Paw∏a
II”. By∏o to dzi´kczynienie przepe∏nione prawdziwà wiarà, czu∏o si´, jak
wznosi si´ ono ku górze.
2 miliardy ludzi uczestniczy∏o w tym
niezwyk∏ym wydarzeniu za poÊrednictwem tejewizji, wszyscy byli myÊlami
przy Bazylice Êw. Piotra. Dziwi mnie
tylko fakt, ˝e polskie media wykreowa-

∏y nieco apokaliptycznà wizj´ tego, co
b´dzie si´ dzia∏o w tych dniach
w Wiecznym MieÊcie (choç trzeba
przyznaç, ˝e wobec ˝a∏oby narodowej
stan´∏y na wysokoÊci zadania). W∏adze
rzymskie zrobi∏y wszystko, aby zapewniç bezpieczeƒstwo i godne warunki
pielgrzymom. Nocà rozdawane by∏y
na ulicach koce, nikomu nie brakowa∏o wody. Nasza harcerska s∏u˝ba,
oprócz dawania pewnego rodzaju Êwiadectwa, ograniczy∏a si´ do roli t∏umaczy i w nielicznych przypadkach – do
pomocy przedmedycznej. W Rzymie
czu∏am si´ wspaniale, nie jak w obcym
mieÊcie, ale jak w domu. Musia∏o tak
byç, bo wÊród ludzi, bez wzgl´du
na pochodzenie, j´zyk i kolor skóry,
wytworzy∏a si´ niepoj´ta wi´ê.
Cokolwiek
i ktokolwiek
by napisa∏ czy
powiedzia∏
i tak b´dzie to
za ma∏o. Nic
nie jest w stanie do koƒca
oddaç naszych
kwietniowych
uczuç i przem y Ê l e ƒ .
Na tronie piotrowym zasiada ju˝ Benedykt XVI, rzeczywistoÊç powoli powraca do normalnoÊci…
Do normalnoÊci? Tak naprawd´ tylko
od nas zale˝y, co po ostatniej nauce Jana Paw∏a II zmieni si´ w nas, w Polsce,
na Êwiecie. Czy za par´ lat b´dzie to
tylko historyczne wydarzenie? Mam
nadziej´, ˝e nie…
sam. Natalia Mileszyk
przyboczna 44 MDH-ek „Archandraja”
im. El˝biety Zawackiej „Zo”
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19 kwietnia 2005 r. – bia∏y dym
nad kaplicà Sykstyƒskà, dêwi´k dzwonów i s∏owa: Habemus Papam. Jeszcze
nie obesch∏y ∏zy m∏odych ludzi na bazaltowej kostce placu Âwi´tego Piotra,
jeszcze mamy w pami´ci kartki Ksi´gi
˚ycia przewracanej przez wiatr a˝
do jej zamkni´cia, jeszcze p∏onà znicze…a jednak cieszymy si´. Mamy nowego pasterza i chcemy nauczyç si´ Jego g∏osu. A Ojciec Âwi´ty mówi do nas
od poczàtku, od kiedy og∏asza przyj´te
przez siebie imi´ – Benedykt XVI. I ruszy∏a machina mediów i spekulacji
– dlaczego nie Jan Pawe∏ III? Kim by∏
Benedykt XV – Jego poprzednik? Kim
by∏ Âw. Benedykt, ˝e tak wielu papie˝y
przyjmowa∏o Jego imi´?
„Ora et labora” – „Módl si´ i pracuj”
– z∏ota myÊl benedyktyƒska znana równie dobrze jak benedyktyƒska cierpliwoÊç. Âw. Benedykt urodzi∏ si´ oko∏o
roku 480 w mo˝nym rodzie rzymskim
Anicjuszów. Studiowa∏ w Rzymie, ale
szuka∏ odosobnienia. Zamiesza∏ w grocie w okolicach Subiaco jako pustelnik.
Cz∏owiek, który wybra∏ ˝ycie w samotnoÊci, ˝eby móc zg∏´biaç màdroÊç Bo˝ych s∏ów, szybko sta∏ si´ s∏awny.
Wkrótce zacz´li przybywaç do niego
uczniowie. Benedykt przeniós∏ si´
na wzgórze Monte Cassino i za∏o˝y∏
klasztor. Tam napisa∏ tekst regu∏y, a jej
najbardziej znane s∏owa – „Ora et labora” – sta∏y si´ dewizà zakonu. Benedyktyni w ca∏ej Europie budowali
klasztory i drogi. Przepisywali Pismo

Âwi´te i dzie∏a staro˝ytnych historyków, filozofów i poetów, ilustrujàc je
wspania∏ymi iluminacjami. W Polsce
najbardziej znanym jest Opactwo Benedyktyƒskie w Tyƒcu.
Wracajàc do Benedykta XV – by∏ papie˝em okresu I Wojny Âwiatowej. Ju˝
pi´ç dni po wyborze og∏osi∏ pierwszy
apel o pokój. Z jego inicjatywy ju˝
w 1915 roku rozpocz´∏a si´ wymiana jeƒców niezdolnych do s∏u˝by wojskowej. Dziesiàtki tysi´cy rannych ˝o∏nierzy trafi∏y w ten sposób do domów.
Kolejnym krokiem by∏a akcja na rzecz
jeƒców chorych, lecz zdolnych do s∏u˝by. Do koƒca wojny umieszczano ich
i leczono w szpitalach Szwajcarii i in-

Ma∏a czàstka patriotyzmu
w Bia∏o-Czerwonej
Nie wszyscy znajà jej histori´, nie
wszyscy wiedzà, dlaczego biel, dlaczego
czerwieƒ, czy z god∏em, a mo˝e jednak
bez niego. Nasza Narodowa Flaga. Gdy
jà wieszamy, trzymamy w r´kach, coÊ
∏apie za serce i Êciska gard∏o. Przymusu
ju˝ nie ma, nakazu odgórnego równie˝,
no mo˝e patriotyczny obowiàzek. Mi∏y,
coraz ch´tniej wype∏niany i bardzo nas,
Polaków, jednoczàcy. Nie zdajàc sobie
pewnie z tego do koƒca sprawy manifestujemy w ten sposób uczucia. Tak by∏o
podczas choroby i po Êmierci Papie˝a-Polaka, tak jest i teraz w maju, kiedy
powiewa cz´Êciej ni˝ w innych miesià-

cach.
Wed∏ug
w∏asnych przekonaƒ i w zgodzie z sumieniem
decydujemy, którego dnia mamy
jà powiesiç.
A potem ˝al jà
zdejmowaç, mo˝e jeszcze dzieƒ,
drugi czy trzeci.
Swoista mowa
osiedli, du˝ych,
ma∏ych, ró˝nych,
naszych. Ludzie

nych paƒstw neutralnych. Papie˝
wspiera∏ te˝ finansowo kraje, przez
które przetacza∏a si´ wojna. Dzi´ki
zbiórkom
bo˝onarodzeniowym
przeprowadzonych we wszystkich koÊcio∏ach katolickich Êwiata tylko w latach 1915-1917 Polska otrzyma∏a 4 miliony franków. W ostatnich miesiàcach
˝ycia bezskutecznie wzywa∏ do pomocy
Rosjanom, którzy g∏odowali po rewolucyjnej zawierusze. Zmar∏ 22 stycznia 1922 r. Jego ostatnie s∏owa brzmia∏y: „˚ycie nasze ofiarujemy za pokój
na Êwiecie”.
Joseph Ratzinger urodzi∏ si´ 16 kwietnia 1927 r. w bawarskim Marktl. Do seminarium wstàpi∏ na Wielkanoc 1939 r.
W 1943 r. zosta∏ zmobilizowany
do obrony przeciwlotniczej. Pod koniec
kwietnia 1945 r. zdezerterowa∏. W 1951
roku uzyska∏ Êwi´cenia kap∏aƒskie.
Na Soborze Watykaƒskim II zasiada∏ jako doradca biskupa Kolonii. Jako ksiàdz
profesor obejmowa∏ katedry na kolejnych Uniwersytetach. W 1972 roku papie˝ Pawe∏ VI mianowa∏ go biskupem.
W 1977 roku zosta∏ arcybiskupem Monachium-Fryzyngi (to jedna z najwi´kszych godnoÊci w niemieckim koÊciele).
Po zaledwie paru miesiàcach Pawe∏ VI og∏osi∏ arcybiskupa Ratzingera
kardyna∏em, po czterech latach Jan Pawe∏ II sprowadzi∏ go do Watykanu i powierzy∏ przewodnictwo Kongregacji
Do Spraw Wiary. Josef Ratzinger jest
cz∏owiekiem KoÊcio∏a i jednym z najÊwiatlejszych umys∏ów wspó∏czesnego
katolicyzmu.
Na podstawie materia∏ów prasowych
Izabela Antosiewicz
si´ budzà, zastanawiajà, snujà refleksje.
W mediach coraz g∏oÊniej o odkrywaniu
prawdy. Prawdy
o naszej historii,
o
ludziach.
I pewnie bardzo
tego chcemy,
dla dzieci, dla
wnuków. Niech
ich
równie˝,
wieszajàc ten
symboliczny
skrawek tkaniny, coÊ ∏apie
za serce i Êciska
gard∏o. Niech
b´dà dumnymi,
uczciwymi Polakami.
Iza Zych
foto Piotr Antosiewicz

Mamy Papie˝a
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„Naród bez historii umiera…”
Na poczàtku sierpnia ubieg∏ego roku
ca∏a stolica ˝y∏a 60. rocznicà wybuchu
Powstania Warszawskiego. Min´∏o 9
miesi´cy, a ja mam wra˝enie, ˝e znowu
zapominamy o Êwiadkach tamtych dni.
A przecie˝ jest ich coraz mniej! I wcale
nie sà to zgryêliwi, starsi ludzie, ale
w wi´kszoÊci wspania∏e osobowoÊci,
od których wiele mo˝na si´ nauczyç.
Jednà z takich postaci z ca∏à pewnoÊcià
jest El˝bieta Zawacka, pseudonim Zo,
patronka 44 Mazowieckiej Dru˝yny
Harcerek „Archandraja”.
Urodzi∏a si´ w 1909 roku
w Toruniu, s∏u˝y∏a w Wojskowej S∏u˝bie Kobiet i Armii Krajowej, bra∏a udzia∏
w Powstaniu, by∏a jedynà kobietà „cichociemnà” (zosta∏a przetransportowana samolotem z Anglii nad Polsk´
i w nocy skoczy∏a ze spadochronem),
po zakoƒczeniu wojny by∏a przez 10 lat
wi´ziona, wyk∏ada∏a na Uniwersytecie

Zawody konne
W dniach 14-15 maja na terenie
oÊrodka jeêdzieckiego Stowarzyszenia Szwadron Jazdy RP w Starej Mi∏oÊnie przy ul. Szkolnej 14 odb´dà si´
pierwsze w tym roku Oficjalne Zawody Ogólnopolskie we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego
(WKKW). Pierwszego dnia zostanà
rozegrane dwie konkurencje. Rano
b´dzie mo˝na zobaczyç uje˝d˝anie.
Polega ono na przejechaniu czworoboku i wykonaniu odpowiednich figur ocenianych przez s´dziów. Mimo,
˝e nie jest to widowiskowa konkurencja, jest podstawà do zgrania si´
jeêdêca z koniem. Nast´pnie, oko∏o
godziny 15-tej zostanie rozegrany
konkurs skoków. Zawodnicy w odpowiednich klasach b´dà mieli do pokonania kombinacj´ przeszkód. W niedziel´ odb´dzie si´ ostatni etap zawodów pokonywanie przeszkód w terenie, czyli cross.
Wszystkich sympatyków jeêdziectwa, mi∏oÊników koni oraz chcàcych
sp´dziç czas na Êwie˝ym powietrzu,
serdecznie zapraszamy do naszego
oÊrodka.
Katarzyna i Joanna Koprowskie
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Toruƒskim, jest profesorem nauk humanistycznych, a z zami∏owania historyczkà. Suche fakty brzmià nudno i nijako, nic niezwyk∏ego jak na tamte czasy… A tak naprawd´ pani Zawacka jest
niesamowità kobietà.
W dniach 1-3 kwietnia pojecha∏yÊmy
dru˝ynà na biwak do Torunia, aby spotkaç si´ z naszà patronkà. GoÊciny
udzieli∏ nam ksiàdz proboszcz parafii

pod wezwaniem Wniebowzi´cia NajÊwi´tszej Marii Panny, mog∏yÊmy tak˝e
liczyç na pomoc miejscowych harcerzy.
Dzi´ki temu wyjazd mo˝emy zaliczyç
do naprawd´ udanych, szczególnie, ˝e
spotkanie z Zo przeros∏o nasze najÊmielsze oczekiwania. O umówionej
porze w sobotnie popo∏udnie zapuka∏yÊmy do drzwi jej mieszkania na osiedlu uniwersyteckim. Jakie by∏o nasze
zdziwienie, gdy ujrza∏yÊmy panià Zawackà, która wyglàda jakby mia∏a
lat 70! Na poczàtku stwierdzi∏a, ˝e nie
czuje si´ najlepiej, a potem przez 4 godziny opowiada∏a nam o swoim ˝yciu
(gdyby nie póêna pora trwa∏oby to zapewne d∏u˝ej). Wszystkie bez wzgl´du
na wiek s∏ucha∏yÊmy jak zaczarowane.
Jej gaw´da mog∏aby pos∏u˝yç za scenariusz filmu przygodowego: przeprawy
przez Alpy, ucieczki przed Niemcami,
spotkania z wielkimi okresu II wojny
Êwiatowej.
Jedna druhna stwierdzi∏a po naszej
wizycie: „Jakbym ja robi∏a tyle, co ona,
to nie mia∏abym na nic czasu”. Pomimo 96 lat, pani El˝bieta jest bardzo aktywna. Znacie pomnik ∏àczniczek AK
w Józefowie? Jeszcze nie? To najwy˝szy czas pojechaç tam i go zobaczyç, bo
jego powstanie to w∏aÊnie zas∏uga naszej patronki. W Toruniu bardzo pr´˝nie dzia∏a Fundacja „Archiwum Pomorskie Armii Krajowej”, której jest
pomys∏odawczynià. To ona wymog∏a
na w∏adzach Warszawy obietnic´, ˝e
przy Muzeum Powstania Warszawskiego powstanie sala pami´ci poÊwi´cona kobietom – bohaterkom II wojny

Êwiatowej. Jest te˝ autorkà wielu publikacji historycznych, obecnie pracuje
nad ksià˝kà poÊwi´conà kobietom odznaczonym Virtuti Militari (sama te˝
do nich nale˝y). Na sugesti´, ˝e powinna spisaç swojà biografi´, odpowiedzia∏a: „Nie mam na razie czasu, jest
jeszcze tyle do zrobienia!” Na dodatek
nie boi si´ nowinek technicznych,
Êmieje si´, ˝e e-maile wysy∏a z piekarnika (komputera).
Zo zaskoczy∏a mnie pozytywnie swoim „màdrym feminizmem”. „Wiecie,
od czego zaczynam lektur´ ksià˝ek historycznych? Od przejrzenia listy nazwisk z ty∏u. Prowadz´ statystyk´. Wiecie, ile jest
w nich kobiet? 2 promile! To
przera˝ajàce! Przecie˝ jesteÊmy
po∏owà narodu!!!” CoÊ w tym
jest, coÊ naprawd´ màdrego
i do tej pory niedostrzeganego.
Naszà patronk´ interesowa∏o te˝,
czym zajmujemy si´ na co dzieƒ, czego
uczymy si´ w szko∏ach i ile umiemy
z historii. WczeÊniej spotka∏am si´ ju˝
z opinià, ˝e za du˝o wymaga od swoich
wspó∏pracowników. Ale jeÊli z siebie
daje wszystko, to przecie˝ ma do tego
prawo! Naszej dru˝ynie te˝ da∏a mnóstwo zadaƒ, które naprawd´ majà sens
(np. próba przygotowania listy 50 najbardziej zas∏u˝onych kobiet z okresu II wojny Êwiatowej). Mam nadziej´,
˝e nie by∏o to nasze ostatnie spotkanie.
Ka˝da z nas wraca∏a do Warszawy
przepe∏niona dumà, ˝e mamy takà patronk´.
Przy okazji serdecznie wszystkich
zach´cam do odwiedzenia i poznania
Torunia, ukochanego miejsca El˝biety
Zawackiej. „Dotyk na gotyk” – has∏o
promocyjne tego miasta nie mog∏o byç
bardziej trafne. Ten styl architektoniczny, przez wieki uwa˝any za barbarzyƒski, ma w sobie mnóstwo uroku! Wsz´dzie napotykamy legendy i miejsca pami´tajàce jeszcze XV wiek.
Toruƒ jest równie˝ miastem b∏. Wincentego Frelichowskiego, patrona harcerstwa, tam te˝ znajdujà si´ jego relikwie. Warto te˝ wybraç si´ na nocny
spacer nad Wis∏´ i podziwiaç panoram´ Starego Miasta. Z bólem serca musz´ przyznaç, ˝e nasza warszawska Starówka tak pi´knie si´ nie prezentuje.
sam. Natalia Mileszyk
przyboczna 44 MDH-ek „Archandraja”
im. El˝biety Zawackiej „Zo”
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Z prac Rady Dzielnicy
28 maja odby∏a si´ 39. Sesja Rady
Dzielnicy Weso∏a. Nieco w cieniu wielkiej
politycznej rozgrywki o absolutorium dla
predydenta Lecha Kaczyƒskiego i zdecydowanie spokojniej radni przyj´li sprawozdanie z wykonania bud˝etu naszej
Dzielnicy za rok 2004 i dokonali oceny
Zarzàdu. W pierwszym g∏osowaniu jednomyÊlnie! (co chyba warto podkreÊliç,
zwa˝ywszy na goràcà atmosfer´ sprzed
roku kiedy Zarzàd by∏ powo∏ywany) Rada
POZYTYWNIE oceni∏a dokonania Zarzàdu w roku ubieg∏ym. W drugim g∏osowaniu, ocenie punktowej poddani zostali
poszczególni jego cz∏onkowie i tak burmistrz Jacek Wojciechowicz otrzyma∏ prawie 8 pkt na 10 mo˝liwych, wyprzedzajàc
swoich zast´pców Edwarda K∏osa o 0,5
pkt i Edwarda Zdzieborskiego o 2 pkt.
OczywiÊcie ocena ta mia∏a jedynie charakter symboliczny i jak sàdz´ obarczona by∏a sporà dawkà osobistych sympatii
i antypatii. W dalszej cz´Êci ju˝ bez wi´kszych emocji Rada zapozna∏a si´ z informacjami nt. stanu utrzymania czystoÊci
w Dzielnicy, kierunków rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, stanu
przygotowaƒ do Pikniku Weso∏a 2005
oraz wdra˝ania Miejskiego Systemu Informacji. Zosta∏y przyj´te tak˝e uchwa∏y
w sprawie: zaopiniowania zmian w za∏àcz-

niku bud˝etowym Dzielnicy, zaopiniowania wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda˝y bezprzetargowej
(chodzi o lokale komunalne wykupowane
przez najemców) oraz w sprawie przygotowania raportu o skutkach oddzia∏ywania na Êrodowisko Wschodniej Obwodnicy Warszawy. Ta ostatnia uchwa∏a, ma
spowodowaç opracowanie dokumentacji,
mogàcej byç argumentem przeciw przebiegowi WOW przez centrum Weso∏ej.
Planowany punkt dotyczàcy zmian
w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zosta∏ przeniesiony na czerwiec. WPI to jeden z najwa˝niejszych dokumentów zwiàzanych z inwestycjami i jego ew. korekty
Rada od∏o˝y∏a do czasu dobrego przygotowania przez Zarzàd materia∏ów do dyskusji.
Wszystkie materia∏y prezentowane
na sesji oraz treÊç podj´tych uchwa∏ sà
oczywiÊcie dost´pne dla zainteresowanych mieszkaƒców w Biurze Rady Dzielnicy.
Kolejna sesja Rady Dzielnicy zaplanowana jest na 19 maja br. na godzin´ 1400
jak zawsze w Sali Rady Dzielnicy ul. I-go
Praskiego Pu∏ku 33. W programie m. in.
korekta planu inwestycyjnego na rok
2005, informacja nt. uregulowaƒ w∏asnoÊciowych OÂK Cyraneczka, uregulowaƒ

w∏asnoÊciowych ulic oraz informacja
o dzia∏ajàcych na terenie Dzielnicy organizacjach spo∏ecznych i m∏odzie˝owych.
Wszystkich zainteresowanych poruszanymi tematami serdecznie zapraszam.
Przewodniczàcy Rady Dzielnicy
Marcin J´drzejewski

Dy˝ury radnych...
Radni Dzielnicy Weso∏a pe∏nià dy˝ury w budynku Urz´du Dzielnicy przy ul. I-go Praskiego Pu∏ku 33 (tel. 773 60 85) w ka˝dy poniedzia∏ek w godz. 1700-1800.
Radni ze Starej Mi∏osnej dy˝urujà tak˝e w lokalu Stowarzyszenia Sàsiedzkiego w budunku OSP Stara Mi∏osna przy ul. Trakt Brzeski 28 (wejÊcie od ul. GoÊciniec) w ka˝dy
wtorek w godz. 2000–2200.

i Stra˝y Miejskiej
Tak˝e w ka˝dy wtorek w godz. 1900–2000
w lokalu Stowarzyszenia Sàsiedzkiego w budunku OSP Stara Mi∏osna mo˝na si´ spotkaç
z dy˝urujàcymi stra˝nikami miejskimi.

W razie po˝aru:
Ochotnicza Stra˝ Po˝arna w Starej Mi∏oÊnie
ul. Trakt Brzeski 28, tel. 77-33-978
Ochotnicza Stra˝ Po˝arna w Weso∏ej
ul. 1. Praskiego Pu∏ku 31, tel. 77-39-008

PIKNIK WESO¸A 2005
4 czerwca 2005 r.
na terenie Szwadronu Jazdy Rzeczypospolitej Polskiej
w Warszawie-Weso∏ej, ul. Szkolna 14.
Program imprezy podzielony jest na dwie cz´Êci i obejmuje:
od godziny 1200 do 1600

programy szkolne i amatorskie na scenie,
gry i zawody sportowe: bieg na orientacj´, turniej szachowy, stacje zadaniowe, boiska
do siatkówki, boiska do badmintona,
rozrywka: plac zabaw (dmuchaƒce),
handel i gastronomia: stoiska gastronomiczne (grill, piwo, napoje, lody) – do koƒca imprezy, stoiska handlowe (zabawki, balony, popcorn, kukurydza, itp.),
strefa sponsorska: stoiska i materia∏y reklamowe (bannery, balony, itp.) osób, firm i instytucji, które przyczyni∏y si´ do organizacji imprezy,

od godziny 1600 do 2200

Koncert zespo∏u „Babilon” – 75 min.
„Babski Kabaret” (Bo˝ena Dykiel, Krystyna Sienkiewicz, Renata Zar´bska) – 60 min
Gwiazda wieczoru – MAANAM – (2030) 80 min

W przerwach mi´dzy koncertami pokazy: Klub Karate Weso∏a, Szwadron Jazdy RP, ˝o∏nierzy 1. W. B. Panc., Policji, itp.
Kontakt w sprawie Pikniku – Wydzia∏ Kultury dla Dzielnicy Weso∏a – Piotr Szepietowski, tel. 773 60 50, kultura@wesola.waw.pl

Piotr Szepietowski
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z nowoczesnych,
wygodnych boisk,
tu ch∏opcy grali
w pi∏k´ na piaszczystym klepisku,
a dziewczynki w dwa ognie na dziurawym asfalcie.
Na szcz´Êcie wszystko wskazuje
na to, ˝e od nowego roku szkolnego
otoczenie szko∏y ulegnie zasadniczej
przemianie. W rozstrzyganym w∏aÊnie
przetargu jest wy∏aniany wykonawca, który zbuduje
boisko do pi∏ki
no˝nej ze sztucznej trawy, tartanowe boisko wielofunkcyjne, bie˝ni´, chodniki, ∏awki dla m∏odzie˝y
i parkingi. Poniewa˝ ju˝ po otwarciu ofert okaza∏o
si´, ˝e sà one taƒsze ni˝ kosztorysowano w bud˝ecie, starczy zapew-

Boiska wokó∏ SP 173
Najwi´ksza szko∏a w dzielnicy – podstawówka numer 173 przy Trakcie
Brzeskim w Starej Mi∏osnie – by∏a dotychczas jednà z najbardziej zaniedbanych, jeÊli chodzi o zaplecze sportowe.
Kiedy przy innych szko∏ach od paru
ostatnich lat uczniowie mogli korzystaç

ul. Borkowska

Trakt Brzeski

ul. GoÊciniec

Wkrótce przetarg
na budow´ GoÊciƒca
Koƒczà si´ prace projektowe ulicy GoÊciniec. Jeszcze w maju planowane jest og∏oszenie przetargu na jego budow´. Zakoƒczenie
procedury przetargowej i rozpocz´cie prac budowlanych powinno nastàpiç ju˝ w sierpniu.
Ca∏a inwestycja finansowana b´dzie ze Êrodków w∏asnych dzielnicy, rozpisana wi´c b´dzie
w cyklu dwuletnim. Na rok bie˝àcy przewidziano w bud˝ecie 2,5 mln. z∏, co w zale˝noÊci
od wysokoÊci ofert przetargowych powinno
wystarczyç na odcinek od zachodniego skrzy˝owania z ul. Jana Paw∏a II, mo˝e nawet do ul.
Cieplarnianej (w tym powstanie tak˝e rondo przy skrzy˝owaniu z ul. Fabrycznà). Dodatkowo, w ramach tzw. premii inwestycyjnej
(Weso∏a by∏a w zesz∏ym roku jednà z Dzielnic,
które najlepiej wykorzysta∏y swoje Êrodki
na inwestycje i dosta∏a prawie 3 mln. z∏ „premii” na dodatkowe inwestycje w roku bie˝àcym), zostanie wykonany odcinek ul. Fabrycznej od Traktu Brzeskiego w∏aÊnie do ronda
przy ul. GoÊciniec.
Niestety okres budowy GoÊciƒca pokryje si´
z budowà ul. Jana Paw∏a II, co mo˝e spowodowaç troch´ k∏opotów komunikacyjnych. Ale
efekt koƒcowy na pewno b´dzie wart tych 2-3
miesi´cy ucià˝liwoÊci.
Marian Mahor
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ne funduszy na ma∏y plac zabaw dla
najm∏odszych uczniów.
Niektóre rozwiàzania nie sà w pe∏ni
zadowalajàce: boisko pi∏karskie b´dzie
mia∏o tylko 28 x 47 m, co spe∏nia
wprawdzie normy dla uczniów szko∏y
podstawowej, ale dla starszych, chcàcych korzystaç z niego popo∏udniami
b´dzie raczej za ma∏e. Brak tak˝e zatoki parkingowej dla rodziców dowo˝àcych dzieci pod szko∏´. Niestety, mimo
najszczerszych ch´ci projektanta i zabiegów dyrekcji szko∏y, rozmiary dzia∏ki i usytuowanie na niej budynków
szkolnych uniemo˝liwi∏y znalezienie
lepszych rozwiàzaƒ.
Inwestycja ta jest ju˝ jednà z ostatnich z ca∏ego programu budowy boisk,
jaki rozpocz´∏a realizowaç Weso∏a.
Do wykonania zosta∏y jeszcze boiska
przy SP 174 na osiedlu wojskowym
oraz boiska wielofunkcyjne przy Gimnazjum nr 119 w Starej Mi∏oÊnie. Jednak budowa tamtych musia∏a ustàpiç
pierwszeƒstwa pilniejszym potrzebom
i jest planowana na rok przysz∏y.
Marcin J´drzejewski

Zapraszamy na kolejny koncert z cyklu
„Muzyczne czwartki“

Ballady Leonarda Cohena
Êpiewa

Kuba Michalski
z zespo∏u Cotton Cat.
„Najlepsze z wyjatkiem orygina∏u, interpretacje ballad Cohena... Âwietny
kontakt z publicznoÊcià...” (z recenzji Katarzyny Tracz)
Sylwetki Leonarda Cohena, jednego z najznakomitszych wspó∏czesnych
poetów piosenki, nie trzeba nikomu przedstawiaç. Kuba Michalski od wielu lat jest wokalistà, gitarzystà, a tak˝e autorem i kompozytorem wi´kszoÊci
utworów grupy Cotton Cat, z którà nagra∏ cztery p∏yty. Swojà dzia∏alnoÊç muzycznà zaczyna∏ jako student Uniwersytetu Warszawskiego, od udzia∏u w Festiwalu PieÊni Leonarda Cohena, który w po∏owie lat 80-tych odbywa∏ si´
w Krakowie. W duecie z Justynà Bacz zwyci´˝y∏ w jego drugiej edycji.
Obecnie Kuba wyst´puje solo z w∏asnymi interpretacjami kilkunastu ballad wybranych z ca∏ego dorobku kanadyjskiego barda. Âpiewa je, akompaniujàc sobie na gitarze akustycznej.
W programie znajdujà si´ oczywiÊcie hity takie jak „Zuzanna” czy „S∏ynny niebieski prochowiec”, ale te˝
utwory mniej znane. Wi´kszoÊç piosenek artysta Êpiewa w polskich t∏umaczeniach: Macieja Zembatego,
Macieja Karpiƒskiego, Jerzego Menela i w∏asnych. Kilka utworów, mi´dzy innymi „Dance Me to the End of
Love” i ulubionà piosenk´ Kuby „Take this Waltz” us∏yszeç b´dzie mo˝na w oryginalnej wersji j´zykowej.
Ten nastrojowy koncert adresowany jest przede wszystkim do s∏uchaczy ceniàcych piosenki z dobrym tekstem. Podczas koncertu nie zabraknie te˝ okazji do wspólnego Êpiewania.

Koncert odb´dzie si´ w czwartek 19 maja br.
o godz. 19.30, w sali widowiskowej Gimnazjum 119,
ul. Klimatyczna 1, Weso∏a-Stara Mi∏osna.
Wst´p wolny.
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ry, adwokata, jestem w stanie przygotowaç w ciàgu jednego dnia. Po dostarczeniu dowodów sprawa uzyska
bieg do rych∏ego zakoƒczenia. A tematów do rozliczenia jest naprawd´ sporo:
1. Cyraneczka – wszyscy wiemy, ˝e nie mo˝e
przyjàç wi´cej Êcieków, pod∏àczenie nowych
grozi nam wszystkim wielkim szambem na Osiedlu. Braki w dokumentacji? Przecie˝ ca∏a jest
u wykonawców. W∏adze Warszawy muszà wreszcie przejàç oczyszczalni´, gdy˝ grozi nam katastrofa ekologiczna. Spó∏ka bierze od nas pieniàdze za Êcieki, ale nie na konserwacj´, jak Pan
s∏usznie zauwa˝y∏ – ale na swoje potrzeby
– „konsumpcja na koszt spo∏eczny” – ∏adnie
powiedziane.
2. „Centrum Pogodna” – niestety przy∏o˝y∏em
do tego r´k´, organizujàc w cz´Êci finansowanie
budowy. Kupno przez przyjació∏ kilku mieszkaƒ
po zawy˝onych cenach spowodowa∏o, ˝e straci∏em przyjació∏. Dlaczego ta inwestycja zamkn´∏a
si´ stratà? Kto sprawdza∏ wp∏aty niektórych kupujàcych mieszkania i lokale w tym budynku? Prokurator b´dzie to potrafi∏!!!
3. Ziemia, którà szafuje Spó∏ka finansujàc
swoje potrzeby, jest w∏asnoÊcià mieszkaƒców
Starej Mi∏osnej. Zosta∏a zakupiona za pieniàdze
cz∏onków Zespo∏u i tylko POWIERZONA w zarzàd

Spó∏ka Ziemska
W nawiàzaniu do artyku∏u Józefa Wojtasia
w marcowym numerze WS:
Szanowny Panie Józefie,
Jest Pan bardzo ∏agodny i tolerancyjny
w swojej ocenie kryminogennego zjawiska jakim jest „Spó∏ka Ziemska”.
Zachodz´ w g∏ow´, jakie si∏y utrzymujà przy ˝yciu to kuriozum. W Polsce od roku trwa wielkie
czyszczenie zjawisk patologicznych. Najwi´ksze
afery: FOZZ, afera Rywina, PKN Orlen, PZU, zabójstwo genera∏a Papa∏y, etc. znajdujà swój fina∏.
Sprawcy sà osàdzani i z du˝ymi wyrokami b´dà
osadzeni w wi´zieniach. Niektórzy próbujà si´
ukrywaç, ale opinia publiczna ju˝ wie, kto jest kto.
My, mieszkaƒcy Starej Mi∏osnej, dokonaliÊmy
„amerykaƒskiego” cudu: wybudowaliÊmy
za w∏asne pieniàdze Êredniej wielkoÊci miasteczko, które za kilka lat b´dzie pere∏kà na Mazowszu, w co nie wàtpi´- przy tak przedsi´biorczych i pracowitych mieszkaƒcach. My nie
udzielamy si´ politycznie i rzadko spo∏ecznie,
poza niektórymi, godnymi pochwa∏y wyjàtkami.
PowinniÊmy przyczyniç si´ do zakoƒczenia
dzia∏alnoÊci tej szkodliwej spó∏ki dzia∏ajàcej wy∏àcznie na naszà szkod´. Wniosek do prokuratu-

Co z budowà Jana Paw∏a II?
Najbardziej chyba wyczekiwanà inwestycjà w Starej Mi∏oÊnie jest dokoƒczenie budowy ul. Jana Paw∏a II. PisaliÊmy
ju˝ kilkakrotnie o post´pie prac, który
– mimo olbrzymiego zaanga˝owania
Zarzàdu Dzielnicy – niestety jest niewspó∏mierny do oczekiwaƒ mieszkaƒców. Przypomn´, ˝e ulica ta jest drogà
powiatowà. Oznacza to, ˝e jej zarzàdcà
nie jest nasza Dzielnica lecz warszawski
Zarzàd Dróg Miejskich (ZDM). Z jednej strony to dobrze, gdy˝ ta szacowana na oko∏o 9-11 mln. z∏ inwestycja nie
obcià˝y bud˝etu Dzielnicy. Z drugiej
strony êle, bo ZDM na ka˝dym kroku
okazuje si´ skostnia∏ym biurokratycznym molochem.
O podejÊciu ZDM do sprawy najlepiej
Êwiadczy fakt, ˝e umowa z projektantem, który wygra∏ przetarg, zosta∏a podpisana dopiero po kilku tygodniach,
pod koniec ubieg∏ego roku i to dopiero
po wielu interwencjach naszego Burmistrza. Póêniej by∏o kilka obiecujàcych
spotkaƒ, gdzie mówi∏o si´ o woli szybkiego za∏atwienia sprawy i przyspieszenia terminu oddania gotowego projektu
(poczàtkowo planowanego na 15 kwietnia). Skoƒczy∏o si´ na wielotygodniowym przepychaniu koncepcji organiza-

cji ruchu i za∏o˝eƒ technicznych przez
tzw. komisj´ technicznà ZDM. Ostatecznie, powsta∏ ju˝ projekt budowlany,
trzeba go jeszcze uzgodniç w ZUD
(ok. 2-3 tygodnie) i uzyskaç pozwolenie
na budow´ (kolejne 3-4 tygodnie). To
oczywiÊcie irytujàco odleg∏e terminy, ale
gdyby nie olbrzymie zaanga˝owanie
w∏adz dzielnicy, a w szczególnoÊci burmistrzów:
Jacka
Wojciechowicza
i Edwarda K∏osa, ca∏a sprawa by∏aby nadal w tzw. g∏´bokim lesie.
Ich niemal codzienne (na pewnym
etapie) wizyty w ZDM, w koƒcu uzmys∏owi∏y urz´dnikom wag´ tej inwestycji
i podj´li wreszcie bardziej intensywne
zabiegi zmierzajàce do jej realizacji.
Na przyk∏ad, nie czekajàc na pozwolenie na budow´ ruszy∏y ju˝ prace
nad przygotowaniem specyfikacji przetargowej, aby mo˝na by∏o og∏osiç przetarg natychmiast po jego uzyskaniu.
Burmistrz Jacek Wojciechowicz uwa˝a, ˝e jest nawet szansa, by prace budowlane rozpocz´∏y si´ pod koniec
sierpnia. Ja optymistycznie obstawiam
na koniec wrzeÊnia. I to te˝ pod dwoma
warunkami: na etapie pozwolenia
na budow´ nie wp∏ynà protesty mieszkaƒców co do projektu ulicy; po roz-

Spó∏ce. Po rozwiàzaniu Zespo∏u zosta∏o powo∏ane do ˝ycia Zrzeszenie W∏aÊcicieli Mieszkaƒ
i Domów Jednorodzinnych, które w myÊl za∏o˝eƒ mia∏o przejàç pozosta∏y majàtek, aby móc
organizowaç na bazie tego majàtku instytucje
niezb´dne mieszkaƒcom Osiedla. Nikt nie umia∏
doprowadziç do przej´cia w∏asnoÊci. Dlaczego?
4. „Zadanie 13” – Spó∏ka „zapomnia∏a” wykupiç od pierwotnych w∏aÊcicieli dzia∏ki i w ten
sposób kilkudziesi´ciu mieszkaƒców Osiedla
mieszka∏o od 15 lat w domach wybudowanych
ca∏kowicie legalnie lecz jak sie okaza∏o na nie
swoim gruncie. Mieszkaƒcy po raz kolejny musieli wykupiç swoje dzia∏ki po cenie RYNKOWEJ. Gdzie sà Êrodki wp∏acone kiedyÊ na wykup? Prokurator sprawdzi.
Proponuj´ ujawnienie nazwisk wspólników
Spó∏ki Ziemskiej i rozpocz´cie etapu zakoƒczenia jej dzia∏alnoÊci. Pozosta∏y majàtek proponuj´ przekazaç Zrzeszeniu, aby ONO pod kontrolà
wybranego Zarzàdu dba∏o o majàtek i na jego
bazie stworzy∏o komercyjny uk∏ad s∏u˝àcy
mieszkaƒcom Osiedla.
Niniejszym zapraszam wspólników do prezentacji swoich stanowisk i roli w Spó∏ce na ∏amach „WiadomoÊci Sàsiedzkich”.
Z szacunkiem
Jacek Rembiszewski
strzygni´ciu przetargu, przegrane firmy
nie oprotestujà jego wyników.
Oznacza to, ˝e na budow´ zostanie jakieÊ 2-3 miesiàce. To mo˝e wydawaç si´
niezbyt du˝o, ale znajàc zakres prac
uwa˝am, ˝e du˝a dobrze zorganizowana firma, majàca doÊwiadczenie i sprz´t
(np. Dromex czy Skanska) bez problemu upora si´ z tà inwestycjà w takim
czasie. Tak wi´c bardzo licz´, ˝e jeszcze
tej zimy b´dziemy mogli przejechaç
przez ca∏à Starà Mi∏osnà po porzàdnej
drodze, godnej jej patrona.
Na koniec jeszcze ma∏y apel. Jako
osoba, która w zatwierdzonym przez
ZDM projekcie widzi kilka istotnych
mankamentów, chcia∏bym prosiç
wszystkich, którzy mogà nie byç ca∏kowicie zadowoleni ze szczegó∏owych rozwiàzaƒ technicznych, aby nie próbowali
wymuszaç zmian oprotestowujàc pozwolenie na budow´. Jedyne co mogliby
osiàgnàç to wstrzymanie inwestycji,
a tak naprawd´ to jej przesuni´cie
na przysz∏y rok. Teraz najwa˝niejsze jest
uruchomienie procedury przetargowej
i wy∏onienie wykonawcy. Ewentualne
zmiany b´dzie mo˝na wprowadziç póêniej, przed przystàpieniem do robót budowlanych, przygotowujàc projekt zamienny.
Marcin J´drzejewski
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Turniej
pi∏ki no˝nej

Zakoƒczenie rozgrywek
Sàsiedzkiej Ligi Siatkówki

Do mi∏ego wydarzenia sportowego dosz∏o w sobot´ 16 kwietnia na boisku przy Gimnazjum Nr 119
w Starej Mi∏oÊnie. W Turnieju Pi∏karskim o Puchar
Przewodniczàcego Rady Dzielnicy Weso∏a, spotka∏y si´ dru˝yny reprezentujàce Urzàd Dzielnicy Weso∏a, KS Weso∏a, Komisariat Policji w Weso∏ej
i Jednostk´ Wojskowà w Weso∏ej.
Turniej mia∏ charakter rekreacyjny i integracyjny
i w takiej te˝ atmosferze przebiega∏. W oczekiwaniu
na swój wyst´p pi∏karze pauzujàcych dru˝yn mogli
„os∏odziç” nastroje pysznymi dro˝d˝ówkami ufundowanymi przez Piekarnie-Cukiernie Putka. W systemie „ka˝dy z ka˝dym” rozegrano w sumie 6 spotkaƒ, w wyniku których ostateczna tabela ukszta∏towa∏a si´ nast´pujàco: I miejsce – Oldboje KS Weso∏a, II miejsce – Jednostka Wojskowa z Weso∏ej, III miejsce – Urzàd Dzielnicy Weso∏a, IV miejsce – Komisariat Policji w Weso∏ej. Puchar ma charakter przechodni, wi´c b´dzie mo˝na go „odebraç”
zwyci´zcom w nast´pnej edycji turnieju, który planowany jest ju˝ jesienià. Cenne trofeum wr´cza∏
osobiÊcie jego fundator, Przewodniczàcy Rady
Dzielnicy Weso∏a, pan Marcin J´drzejewski.
Marian Mahor

W sobot´ 23 kwietnia zakoƒczone zosta∏y rozgrywki Sàsiedzkiej Ligi Siatkówki w sezonie 2004/2005 (wyniki i tabel´ koƒcowà zamieszczamy obok). Czas na krótkie podsumowanie.
W rozgrywkach uczestniczy∏o 9 dru˝yn. Poniewa˝ dru˝yny zg∏asza∏y na poczàtku sezonu do rozgrywek ligowych po 16 zawodników, którzy póêniej
mieli prawo wyst´powaç w lidze, obejrzeliÊmy
∏àcznie we wszystkich meczach rundy jesiennej
i wiosennej ponad 140 zawodników. Rozegranych
zosta∏o ∏àcznie 72 mecze (ka˝dy z ka˝dym, mecz
i rewan˝), a wi´c ˝aden mecz nie zakoƒczy∏ si´
walkowerem z powodu nie przystàpienia dru˝yny
do meczu. Wielkie brawa dla wszystkich dru˝yn
za powa˝ne potraktowanie rozgrywek. Z drugiej zaÊ
strony mimo wielkiej zaci´toÊci i olbrzymich ambicji zawodników i zawodniczek, wszystkie mecze
odbywa∏y si´ w bardzo sportowej atmosferze.
Dzi´ki rekreacyjnej formule rozgrywek prawie we
wszystkich dru˝ynach wyst´powa∏y równie˝ panie,
co by∏o zamierzonym efektem organizacyjnym.
Gratulacje dla dru˝yny BRACI (nazwa dla niewtajemniczonych jest troch´ mylàca, gdy˝ w sk∏adzie dru˝yny wszyscy widzieliÊmy równie˝ sympatyczne SIOSTRY). Podobnie jak w poprzednim sezonie zakoƒczyli oni rozgrywki na pierwszym miejscu bez pora˝ki. W ten sposób po raz drugi z rz´du zostali mistrzami Sàsiedzkiej Ligi Siatkówki.
Uroczyste wr´czenie nagród ufundowanych
przez Urzàd Dzielnicy Weso∏a Miasta Sto∏ecznego
Warszawy nastàpi w dniu 14. maja 2005 roku podczas organizowanego tradycyjnie w Starej Mi∏oÊnie Rodzinnego Zlotu Cyklistów. Przewidziane sà
nagrody dla wszystkich dru˝yn uczestniczàcych
w rozgrywkach.
Jeszcze raz organizatorzy sk∏adajà podzi´kowania pani dyrektor Szko∏y Podstawowej Nr 173
za udost´pnienie sali gimnastycznej oraz wszyst-

kim osobom, które w∏o˝y∏y swój trud w organizacj´
tych rozgrywek.
Poniewa˝ w zgodnej opinii uczestników formu∏a
rozgrywek ligowych bardzo si´ spodoba∏a, zarzàd
Stowarzyszenia Sàsiedzkiego postanowi∏ wpisaç
Sàsiedzkà Lig´ Siatkówki do sta∏ego kalendarza
imprez sportowych organizowanych w Starej Mi∏oÊnie.
Ju˝ teraz goràco zapraszamy wszystkich entuzjastów siatkówki do pilnych treningów i formowania dru˝yn, aby wziàç udzia∏ w kolejnej III edycji
rozgrywek, które zainaugurujemy na jesieni. Wyniki, tabel´, i inne informacje oraz zdj´cia z meczów
publikowane sà ca∏y czas na stronie internetowej
Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna:
www.staramilosna.org.pl.
Krzysztof Kacprzak

Sàsiedzka Liga Siatkówki
w Starej Mi∏oÊnie
wiosna 2005
Tabela koƒcowa po 12. kolejce rozgrywek
w dniu 23.04.2005
Nazwa dru˝yny

1. Bracia
2. Klub TKM
3. Tytanowe gwoêdzie
4. Somsiedzi
Wrana
6. Jastrz´bie
7. Grim Team
8. Wesolandia
9. Dream Team

Rozegrane
mecze

Punkty

Sety

16
16
16
16
16
16
16
16
16

32
28
27
24
24
24
21
20
16

32:3
26:10
25:11
18:17
18:17
18:21
13:24
12:25
2:32

Szachy w Weso∏ej
W sobot´ 23 kwietnia w S P Nr 173 w Starej Mi∏oÊnie odby∏ si´ Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy. Turniej zorganizowany zosta∏ przez Klub Sportowy Weso∏a
i Urzàd Dzielnicy Weso∏a. Honorowy patronat
nad turniejem objà∏ Burmistrz Weso∏ej pan Jacek
Wojciechowicz.
Podzi´kowaç nale˝y gospodarzom turnieju paniom dyrektor SP 173 Katarzynie G∏usek i Lidii
Chmielewskiej za w∏àczenie si´ w organizacj´ turnieju, serdeczne i ciep∏e s∏owa skierowane do zawodników oraz dba∏oÊç o sprzyjajàcà zmaganiom
atmosfer´.
Turniej rozegrany by∏ systemem szwajcarskim: 7
rund po 15 minut na ka˝dego zawodnika. Wzi´∏o
w nim udzia∏ 63 zawodników, wÊród których najlepszymi okazali si´:
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W kategorii najlepszy zawodnik turnieju:
I miejsce – Urszula Staniszewska (7 pkt)
II miejsce – Dominik zarwacki (6pkt)
III miejsce – Maks Mahor (6 pkt)
Zwyci´˝czynià ca∏ego turnieju zosta∏a Urszula
Staniszewska, wi´c puchar dla najlepszej zawodniczki otrzyma∏a druga w kolejnoÊci Adrianna Staniszewska (5,5 pkt).
Podobna sytuacja zaistnia∏a w kategorii najlepszego zawodnika do lat 10, poniewa˝ najlepszy w tej kategorii Maks Mahor zajà∏ III miejsce w ca∏ym turnieju,
puchar wr´czono nast´pnemu w kolejnoÊci zawodnikowi do lat 10 – Mateuszowi Dacewiczowi (5 pkt).
Puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe wr´cza∏
Burmistrz Dzielnicy Weso∏a pan Jacek Wojciechowicz, w imieniu organizatora – prezes KS Weso∏a
pan Zbigniw Petrów. Ka˝dy uczestnik turnieju otrzy-

ma∏ nagrod´ niespodziank´.
Liczba zawodników i zaanga˝owanie dzieci wskazuje na du˝e zainteresowanie tà wymagajàcà logicznego myÊlenia dyscyplinà sportowà.
Mamy nadziej´, ˝e turnieje szachowe w naszej
dzielnicy stanà si´ corocznà tradycjà.
Teresa Osypiuk
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„EKO w OKu”
W niedziel´ 24 kwietnia odby∏a si´ pierwsza wystawa ptaków i zwierzàt egzotycznych organizowana przez dzieci z sekcji przyrodniczej OÊrodka Kultury w W-wie Weso∏ej. Ekologia to
wa˝na dziedzina ˝ycia dla mieszkaƒców oko∏owarszawskich osiedli, dlatego nieprzypadkowo wybraliÊmy w∏aÊnie Starà Mi∏osnà jako miejsce dzia∏ania tej sekcji programowej. Sama
wystawa natomiast odby∏a si´ w pomieszczeniach ZWMiDJ przy ul. Jeêdzieckiej. Zakres organizacyjny i poziom wystawy spotka∏ si´ z bardzo dobrym odbiorem odwiedzajàcych. To
zas∏uga instruktora prowadzàcego pani Magdy Rawickiej – studentki
SGGW, osoby wyczulonej na los zwierzàt. Natomiast dobrym duchem i niekwestionowanym „ojcem” wystawy
by∏ znany prawie wszystkim w Weso∏ej
hodowca i mi∏oÊnik zwierzàt, by∏y
stra˝nik miejski i prezes klubu sportowego pan Ryszard Rawicki.
Ojciec z córkà plus grupa wspania∏ych dzieci
– Sandra Soko∏owska, Marta Matczak, Dominika
Kondras, Agata Sobaƒska, Aleksandra Chojecka,
Anna Zagrzejewska, Adrian Kryczka, Bartosz Kietliƒski, Karol Szmelkowki, Weronika
Weremiuk, Dorota
Kowalczyk
stworzyli prawdziwe ma∏e ZOO.
„EKO w OKu”
(czyli ekologia
w OÊrodku Kultury) to sekcja programowa dzia∏ajàca dopiero drugi miesiàc a jej
uczestnicy ju˝
mogà poszczyciç
si´ zwierz´cym
przychówkiem.
Cztery tygodnie
temu urodzi∏y si´ skoczki, które oczywiÊcie „wystàpi∏y” na wystawie. Pod nadzorem uprawnionego we-

terynarza dumnie prezentowali swe hodowle tak˝e
zaproszeni profesjonalni wystawcy. Pan Grzegorz
Cis (drobne ptaki egzotyczne), p. Eugeniusz Goc
(kury Brahma, Feniks, Jedwabiste), p. Romuald
Pawlak (egzotyczne mi´kojady, Szpak Królewski), p.
Jerzy Tutak (gadajàcy ludzkim g∏osem Gwarek Walerek), p. W∏odzimierz Smoliƒski
(Ara), p. Tomasz
Strok (ma∏e i Êrednie papugi), p. Ryszard Wojdak (kanarki), p. Leszek
Mikulski (papugi
Êrednie i ptaki egzotyczne), p. Ryszard Rawicki (du˝e
i Êrednie papugi,
gryzonie i gady).
Na zaproszenie organizatorów przyby∏
wiceprezes Polskiego Zwiàzku Ornitologicznego pan
Andrzej
DeliÊ.
Przychylnie odniós∏
si´ do tej inicjatywy i zaprosi∏ nas do wzi´cia udzia∏u w wielkiej wystawie organizowanej przez zwiàzek.
Fachowà prelekcj´ na temat opieki nad zwierz´tami
oraz krótkie sprawozdanie z dzia∏alnoÊci weso∏owskiego oddzia∏u TOZu, przedstawi∏a jego prezes Janina Trzaskoma. W imieniu dzieci dzi´kujemy jej
za przyj´cie zaproszenia i uÊwietnienie swojà obecnoÊcià naszych dzia∏aƒ. Frekwencja, humory i pogoda dopisa∏y. Wystawa uda∏a si´ znakomicie i wydaje si´ ˝e
cel wychow a w c z y
i edukacyjny
który przyÊwieca∏ temu
dzia∏aniu zosta∏
osiàgni´ty. Wielka zas∏uga
w tym ludzi
– pozytywnych ludzi!
S∏owa podzi´kowania

kieruj´ tak˝e do prezesa Andrzeja Michniewicza
za udost´pnienie pomieszczeƒ ZWMiDJ oraz
do sponsorów: Drukarni Najcomp, MJM s. c, PPHU
„Buwmat”, Komitet Mieszkaƒców St. Mi∏osny.
Niebawem nast´pna wystawa (ju˝ w czerwcu
o niej poinformujemy).
Natomiast w najbli˝szym czasie ruszy nowy projekt „EKO w OKu” – b´dzie to... edukacyjny „Patrol
ekologiczny” (rowerowa grupa monitorujàca stan
okolicznej przyrody.) Wspó∏prac´ z nami zadeklarowa∏a ju˝ policja i stra˝ miejska (tak˝e na rowerach).
Zainteresowanym podaj´ tel. do OÊrodka Kultury 773 61 88.
Tomasz Struzik p.o. dyr. OK w Weso∏ej
Foto: Daniel KwaÊniewski

„Pchli targ”
Babskiego Klubu
23 kwietnia panie z Babskiego Klubu zorganizowa∏y na goÊcinnym terenie naszej osiedlowej stra˝y po˝arnej swój pierwszy „Pchli targ”. W ciàgu
czterech godzin wÊród kilku stoisk z ró˝nymi
przedmiotami (g∏ównie odzie˝, ale tak˝e zabawki
dzieci´ce i przedmioty artystyczne) przewin´∏o si´
ponad trzydzieÊci osób. Wiele rzeczy zmieni∏o
w∏aÊciciela. Najszybciej sprzeda∏y si´, po bardzo
okazyjnych cenach, zabawki przywiezione przez
babci´ i wnuczka. Mimo tego, ˝e idea organizowania pchlich targów nie jest jeszcze rozpowszechniona wÊród mieszkaƒców osiedla, Babski Klub
myÊli o zorganizowaniu nast´pnego spotkania.
O jego terminie i miejscu powiadomimy na ∏amach WS.
Magdalena J´drzejewska

Bajkowa przychodnia
SzeÊciolatki z grupy 0A ze Szko∏y Podstawowej
nr 173 w Starej Mi∏oÊnie wykona∏y na zaj´ciach bardzo interesujàce prace pastelami na temat: „Moja
ulubiona bajka”. Ka˝da praca umieszczana jest
na kolorowym tle i oprawiona w antyram´. Tytu∏ pracy, imi´ i nazwisko autora, klasa, numer szko∏y oraz
rok szkolny, w którym zosta∏a wykonana, sà umieszczone w prawym dolnym rogu antyramy.
Te naprawd´ ciekawe, pe∏ne uroku i cieszàce oko
rysunki mo˝na oglàdaç w Przychodni Rejonowej Nr
3 przy ul. Jana Paw∏a II 23, którà b´dà zdobiç jeszcze bardzo d∏ugo dzi´ki ˝yczliwoÊci pani doktor Ewy

Majorczyk, która wyrazi∏a zgod´ na t´ „wystaw´”
dzieci´cej twórczoÊci. Mo˝na tu wi´c podziwiaç
„Czerwonego Kapturka”, „Kaczk´ Dziwaczk´”,
„Shreka”, „Kubusia Puchatka”, „Krecika”, „Bolka
i Lolka”, „S∏onia Tràbalskiego” i wiele innych pi´knych obrazków ze znanych bajek.
MyÊl´, ˝e teraz mali pacjenci b´dà jeszcze ch´tniej odwiedzaç Przychodni´, w której ca∏y czas spotykajà si´ z bardzo mi∏à obs∏ugà medycznà, a obecnie, czekajàc na wizyt´, b´dà mogli obejrzeç bohaterów ze swoich ulubionych bajek.
Ewa Knop
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05-077 Warszawa Weso∏a os. Stara Mi∏osna
ul. Dolomitowa 2 (róg Diamentowej)
tel./fax 773-36-10, 773-02-70, 0501-773-670
www.jablonski.com.pl, biuro@j-n.pl
licencja zawodowa nr 232

MIESZKANIA – CZ¢Âå OFERTY

DZIA¸KI – CZ¢Âå OFERTY

Nr
oferty
274
459
325
378
313
319
462
73
399
336
375
448
335
342
440
445
331

Nr
oferty
38
318
697
591
531
586
616
748
665
666
742
594
701
698
699
736
731

Pow.
m2
47
50
53
64
67
68
69
69
72
79
80
85
88
90
96
104
108

Pi´tr Licz.
pokoi
9/10 2
0/2 2
1/2 2
2/2 2
2/3 3
1/2 3
1/1 3
2/3 3
1/2 3
0/2 3
1/3 4
0/3 3
0/2 4
3/3 4
0/3 4
4/4 4
1/2 4

Rejon

Cena w PLN

Goc∏aw
140.000
Stara Mi∏osna
170.000
Sulejówek Centr 149.000
Stara Mi∏osna
179.000
Stara Mi∏osna
212.000
Sulejówek Centr 192.000
Nowy Miedzeszyn 360.000
Stara Mi∏osna
205.000
Wa∏ Miedzesz
321.000
Sulejówek Centr 220.000
Stara Mi∏osna
210.000
Stara Mi∏osna
270.000
Sulejówek Centr 246.000
Stara Mi∏osna
315.000
Stara Mi∏osna
340.000
Stara Mi∏osna
325.000
Sulejówek Centr 301.000

Pow. Rejon

Cena
w PLN
1538 Duchnów
69.000
2050 Halinów
125.000
1200 Hipolitów
110.000
154 St Mi∏osna
140.000
1406 Majdan
100.000
1243 Okuniew
47.000
3868 D∏. KoÊciel 270.000
270 St Mi∏osna
89.000
1990 St. Mi∏osna 217.000
1500 D∏. Szlach
120.000
1100 Sulejówek
130.000
1540 Cisie
69.000
8100 D∏. KoÊciel 230.000
883 St. Mi∏osna
90.000
1365 Halinów
88.000
2081 Mi´dzylesie 486.000
3020 St Mi∏osna
241.000

Rodzaj
dzia∏ki
budowlana
leÊ.-budow.
budowlana
budowlana
budowlana
budowlana
leÊna
budowlana
leÊ-budow
budowlana
budowlana
budowlana
budowlana
budowlana
budowlana
budowlana
leÊ.-budow.*

POSZUKUJEMY DLA NASZYCH STA¸YCH KLIENTÓW
DZIA¸EK, MIESZKA¡ ORAZ CIEKAWYCH DOMÓW
* DLA NASZYCH INWESTORÓW POSZUKUJEMY TERENÓW POD BUDOWNICTWO WIELORODZINNE
Z OBSZARU WARSZAWY I NAJBLIZSZYCH OKOLIC

DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Nr
oferty
339
188
285
321
279
283
293
336
310
85
325
335
346
343
199
299
352
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Pow.
domu
285
236
230
125
296
110
200
360
203
300
170
336
175
389
176
140
260

Pow.
dzia∏ki m2
249
178
1255
600
1700
350
700
1855
462
380
770
151
347
250
567
700
250

Rejon
St. Mi∏osna
St. Mi∏osna
Wiàzowna
D∏. Szlachecka
St. Mi∏osna
Rembertów
Mi´dzylesie
Weso∏a Zielona
St. Mi∏osna
St. Mi∏osna
RadoÊç
St. Mi∏osna
St. Mi∏osna
St. Mi∏osna
St. Mi∏osna
St. Mi∏osna
St. Mi∏osna

Cena
w PLN
515.000
390.000
353.000
260.000
1050.000
460.000
689.000
1290.000
341.000
450.000
674.000
233.000
485.000
650.000
380.000
550.000
518.000

Rodzaj
domu
segment
segment
wolnostojàcy
wolnostojàcy
wolnostojàcy
1/2 bliêniaka
wolnostojàcy
wolnostojàcy
1/2 bliêniaka
wolnostojàcy
wolnostojàcy
wolnostojàcy
wolnostojàcy
segment
wolnostojàcy
wolnostojàcy
1/2 bliêniaka

Rok
1998
1991
2004
2004
1997
2001
1996
2002
2003
1995
1999
1999
2004
1999
2002
1998
1998

Stan wykoƒczenia
wykoƒczony
wykoƒczony
surowy otwarty
bez pod∏. i bia∏ego mont.
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
bez pod∏. i bia∏ego mont.
wykoƒczony
wykoƒczony
surowy otwarty
bez pod∏. i bia∏ego mont.
wykoƒczony
cz´Êciowo wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony

STARA MI¸OSNA

Kàcik bibliofila

waç? Jest to niewàtpliwie ksià˝ka
z „Górnej Pó∏ki”.

Kurt Vonnegut – Matka noc
Ameryka Pó∏nocna, rozkwit zimnej
wojny i g∏ówny bohater, amerykaƒski
pisarz i dramaturg Howard W. Cambell, agent wywiadu w jednej osobie.
Na w∏asnà proÊb´ staje przed izraelskim sàdem jako zbrodniarz wojenny,
uprawiajàcy nazistowstkà propagand´.
Zainteresowany jest nim równie˝ wywiad radziecki.
Czy jest winny? Autor pozostawia
moralnà ocen´ czytelnikowi.
Vonnegut tym razem równie˝ nie
zawiód∏ odbiorców. Inteligencja, czarny humor, wyobraênia, zabawa s∏owami. Czegó˝ wi´cej mo˝emy oczeki-

Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Vonnegut K. – Matka noc
2. Albiƒski W. – Kalahari
3. Janicki J. – Krakida∏y
4. Doncova D. A. – Zjawa w adidasach
5. Coulter C. – Czar letniej nocy
6. Somoza J. C. – Trzynasta dama
Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Bartosik-Trebicka E. – Jeden plus jedna
2. Snicket L. – Seria niefortunnych zdarzeƒ
(na dzieƒ 4.05. – 3 pozycje)

2. Âmigielska J.
– Teatr W∏adzy
lokalnej
3. McInerny R. M.
– Zagadnienie
etyki chrzeÊcijaƒskiej
4. Smokowicz L.
– S∏awne ˝ony
i kochanki
5. Korzeniowska-Rybicka
J.
– Podr´czny leksykon leków
6. Tombak
M.
– Jak ˝yç d∏ugo
i zdrowo.

Literatura popularnonaukowa:
1. Morato C. – Królowe Afryki

Iza Zych

Ksià˝ka mieszkaƒca osiedla

p. Wies∏awa Stypu∏y pt. „W goÊcinie u „polskiego” maharad˝y,
czyli wspomnienia z pobytu w Osiedlu Dzieci Polskich
w Indiach w latach 1942-1946”
Maj – miesiàc zakoƒczenia wojny,
jak zawsze straszliwej i niszczycielskiej.
A potem kolejne rocznice i du˝o wspomnieƒ, bolesnych i smutnych, ale mówiàcych te˝ o nadziei. Bo dzi´ki niej ∏atwiej im by∏o prze˝yç.
Do moich ràk trafia ksià˝ka, skarbnica wiedzy, przemyÊleƒ i uczuç, kartki
przesiàkni´te silnymi i wzruszajàcymi
emocjami, bo dotyczàcymi wspomnieƒ
dziecka. Dziecka, które mia∏o pecha
nim byç w czasie wojny i w swoim malutkim sercu nie mog∏o zrozumieç
i ogarnàç wielu rzeczy Êwiata doros∏ych.
Mieszkaniec osiedla, p. Wies∏aw Stypu∏a, autor ww. pozycji spisa∏ swoje wspomnienia z pobytu w Osiedlu Dzieci Polskich w Indiach w latach 1942-1946
w dokumencie pt.: „W goÊcinie u „polskiego” maharad˝y”. Ksià˝ka, jakich
ma∏o, opatrzona pi´knym, wzruszajàcym s∏owem wst´pnym prof. Wies∏awa
Theissa z Salezjaƒskiego Instytutu Wychowania ChrzeÊcijaƒskiego. Dlaczego
chcia∏abym zwróciç na nià uwag´ Szanownych Czytelników? Przedstawiony
jest tu fragment historii Polski, o której
mówi si´ i pisze o wiele za ma∏o. Dotyczy ona losu dzieci deportowanych
na tzw. „nieludzkà ziemi´” sowieckich
zes∏aƒ, dzieci z przedwojennych kresów
naszej Ojczyzny. Osierocone, od∏àczone od rodziny, skazane na smutny los,
n´kane g∏odem, chorobami i Êmiercià

nara˝one na komunistyczne wychowanie wykonywa∏y prac´ zbyt ci´˝kà na ich
malutkie, dzieci´ce d∏onie. Cz´Êç z nich
przetrwa∏a g∏ównie dzi´ki pomocy rodaków i obcokrajowców. Na prze∏omie 1942/1943 roku wraz z Armià Polskà genera∏a W∏adys∏awa Andersa sowieckà Rosj´ opuÊci∏o ponad 115 tys.
Polaków, w tym ok. 18 tys. dzieci.
Do dziÊ pozosta∏o tam ok. 625 tys. polskich obywateli, w tym 100 tys. dzieci.
Wieloletnia i przymusowa w´drówka
po ewakuacji z Rosji obejmowa∏a ró˝ne
kraje: Iran, Indie, Liban, Egipt, Afryk´
Wschodnià i Po∏udniowa, ale te˝ Nowà
Zelandi´, Meksyk, USA, Kanad´
i Wielkà Brytani´. We wszystkich tych
krajach mali rodacy otaczani byli troskliwà opiekà rzàdów, organizacji, instytucji. Pomagano im wracaç do cz∏owieczeƒstwa, zdrowia, si∏, przywracano
wiar´ i nadziej´, umo˝liwiano prawi-

d∏owy rozwój fizyczny, emocjonalny
i duchowy. Uczono tolerancji i szacunku dla drugiego cz∏owieka.
Pan Wies∏aw Stypu∏a znalaz∏ si´, jak
to okreÊla: w „ma∏ej Polsce w Indiach”,
w Osiedlu Dzieci Polskich w Balachadu ko∏o Jamnagaru w indyjskim stanie
Gujarat. Dzieci i doroÊli, Polacy
i mieszkaƒcy Indii, ludzie o najró˝niejszych rolach zawodowych i spo∏ecznych i wielka nauka patriotyzmu
i ofiarnoÊci. Mia∏o to w przysz∏oÊci zaprocentowaç w pracy dla dobra Ojczyzny. T´ ksià˝k´ czyta si´ „jednym
tchem”, jak pi´knà powieÊç, màdrà,
g∏´bokà i wzruszajàcà, na którà pomys∏
dostarczy∏o samo ˝ycie.
Informacje zaczerpn´∏am z w. w. pozycji. Jest ona dost´pna równie˝ w naszej osiedlowej bibliotece.
Iza Zych

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjació∏
Niepe∏nosprawnych Intelektualnie „JESTEÂMY!”

poszukuje wolontariuszy do pomocy
w zaj´ciach terapeutycznych
przy parafii Êw. Wojciecha w Wiàzownie
2 razy w tygodniu w poniedzia∏ki i czwartki w godz. 8-14.
Telefony: 7899003 oraz kom. 0506 029974
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Oto kolejni
nasi najm∏odsi sàsiedzi. Ich
rodzicom,
a tak˝e rodzicom
wszystkich innych staromi∏oÊniaƒskich maluchów, ˝yczymy wiele
radoÊci. A wy, drogie maleƒstwa, serdecznie witajcie
wÊród nas! 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
nieco tylko starszych kolegów i kole˝anek.

Witajcie
wÊród
nas

Filip Bogusz

KrzyÊ Szymkowicz
Rafa∏ Kin, urodzi∏ si´
urodzi∏ si´ 11.08.2004 r.
02.03.2005 r. o godz. 8:50
w Mi´dzylesiu,
w szpitalu w Mi´dzylesiu.
wa˝y∏ 3260 i mia∏ 54 cm.
Wa˝y∏ 4040 gram, wzrost 57 cm.
Wszyscy mieszkajà w jednym bloku przy ul. Jana Paw∏a II.

urodzi∏ si´ 28.06.2004.

Profesjonalne Studio Fotograficzne
www.fotooskar.com.pl
➥ Zdj´cia do dokumentów
w 5 min.

Z okazji 85 urodzin
Ojca Âwi´tego
Jana Paw∏a II

➥ Zdj´cia amatorskie w 1 godz.
➥ Fotografia kolorowa,
czarno-bia∏a, sepia
➥ Zdj´cia studyjne i w plenerze
➥ Filmy, ramki, aparaty, baterie

lientów
sta∏ych k
Zni˝ki dla

➥ Robimy zdj´cia ze wszystkich
noÊników cyfrowych

➥ Ksero
Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 15

tel. 0506 089 587
pon.-pt.:10-19, sobota 9-15, Niedziele na zamówienia!!!

Studio Muzyczne
Marty Zamojskiej-Makowskiej
nabór 2005/2006
ul. Piotrusia Pana 12
tel. 773 10 81, 773 01 75
fax 773 01 77
tel. kom. 0-603 390 754

zaprasza dzieci, m∏odzie˝, doros∏ych
• kszta∏cenie s∏uchu z zasadami i z rytmikà (zaj´cia grupowe)
• nauka gry na fortepianie
• nauka Êpiewu solowego dla m∏odzie˝y (zaj´cia indywidualne)
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A ka˝dy maluch, którego zdj´cie publikujemy, otrzymuje drobny upominek od naszego sponsora – sklepu Baby Boom. Upominki sà do odbioru w sklepie. Nie
posiadajàcym portretu nowourodzonego maleƒstwa nasz kolejny sponsor, firma
Foto OSKAR, takie zdj´cie wykona za darmo! Zdj´cie uka˝e si´ w naszej rubryce,
a rodzice otrzymajà odbitk´ 10x15 cm. Wykonane w∏asnor´cznie zdj´cia mo˝na
zostawiç w sklepie Baby Boom ul. Jana Paw∏a (róg Diamentowej) i w naszych
OÊrodkach Zdrowia. Wersj´ elektronicznà mo˝na przes∏aç na adres: wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl (zdj´cie musi byç zeskanowane na wymiar
4x5 cm i rozdzielczoÊç 300 dpi). Zg∏oszenia do najbli˝szego numeru przyjmujemy
do 10 czerwca 2005 r.

Zapraszamy
na uroczysty
Koncert
pt. Nie mówi´ „˚egnaj”
Koncertowi towarzyszyç b´dzie wystawa prac plastycznych
oraz wystawa fotograficzna „Ojciec Âwi´ty i mieszkaƒcy
naszych okolic”.
Zapraszamy do OÊrodka Kultury w Weso∏ej ul. Starzyƒskiego 21
w Êrod´, 18 maja 2005 roku u godz. 1800.

Uprzejmie prosimy Paƒstwa o dostarczenie zdj´ç
z prywatnych archiwów domowych do sekretariatu OÊrodka
Kultury w Weso∏ej ul. Starzyƒskiego 21, tel.773 61 88.
Fotografia powinna nawiàzywaç do tematu wystawy.
JeÊli to mo˝liwe prosimy o zeskanowanie i wydrukowanie
w min. formacie A4.
OczywiÊcie przyjmujemy tak˝e orygina∏y zdj´ç, które po
wydrukowaniu niezw∏ocznie zwrócimy.
Tomasz Struzik – p.o. dyr. OÊrodka Kultury

STARA MI¸OSNA

Patron stra˝aków
„Âw. Florianie, miej ten dom w obronie, niechaj
p∏omieniem od ognia nie ch∏onie!” Taki napis, a tak˝e figur´ Êwi´tego umieszczali na swych kamienicach mieszkaƒcy dawnego Krakowa. Modlili si´:
„Âw. Florianie broƒ nas i strze˝ od ognia nieszcz´snego i piekielnego, rozpal ogieƒ mi∏oÊci i dobroci
przez Chrystusa Pana Naszego. Amen”, a tak˝e
„Wszechmogàcy, wieczny Bo˝e, za wstawiennictwem Êwi´tego Floriana, m´czennika, daj nam st∏umiç p∏omienie naszych nami´tnoÊci i zachowaj nas
od po˝arów.”
Kim by∏ Âw. Florian i dlaczego akurat on sta∏ si´
patronem stra˝aków?
Âw. Florian pochodzi∏ z Lauriacum (Lorch),
z rzymskiej prowincji Noricum Ripense. Urodzi∏ si´
w II po∏owie III w. n.e. w dzisiejszym Zeiselmauer
(dawne Ceti) w Dolnej Austrii. Jego ˝ycie przypad∏o
na czasy wielkiego przeÊladowania chrzeÊcijan
przez cesarza Dioklecjana (284–305). Cesarz ten,
chcàc ukróciç rozszerzanie si´ wiary chrzeÊcijaƒskiej wyda∏ stosowne edykty, które w rzeczywistoÊci
mia∏y na celu przeÊladowanie wyznawców Chrystusa. Okres przeÊladowaƒ da∏ KoÊcio∏owi m´czenników, Êwiadczàcych ˝yciem za prawdziwoÊç wiary.
Jednym z nich by∏ Florian. W okresie przeÊladowaƒ

jawnie pop i e r a ∏
chrzeÊcijan
i zach´ca∏
do wytrwania. W mieÊcie Lauriacum w wyniku ob∏awy
na wyznawców Chrystusa pochwycono
jedenaÊcie
osób, o których dowiedzia∏ si´
Florian,
szef wojskowej
s∏u˝by prefekta, który
by∏ chrzeÊcijaninem.
Sam uda∏ si´ do Lauriacum, gdzie da∏ si´ aresztowaç swoim dawnym podw∏adnym – ˝o∏nierzom. Na-

Z okazji waszego Êwi´ta,
wszystkim stra˝akom-ochotnikom z jednostek
w Weso∏ej i Starej Mi∏oÊnie,
za to, ˝e jesteÊcie gotowi
s∏u˝yç dniem i nocà,
za Wasze pe∏ne poÊwi´cenia akcje
ratowania ˝ycia i majàtku
serdecznie dzi´kujemy.
Niech Wasz patron Âw. Florian czuwa
nad Wami i Waszymi rodzinami.
Marcin J´drzejewski

Jacek Wojciechowicz

Przewodniczàcy Rady Dzielnicy

Burmistrz Dzielnicy Weso∏a

SPECJALISTYCZNY GABINET

STOMATOLOGICZNY
Dr n. med. Iwona Bzd´ga
lekarz stomatologii ogólnej

mowy namiestnika cesarskiego, aby wypar∏ si´
swojej wiary i z∏o˝y∏ ofiar´ bogom rzymskim nie
przynios∏y rezultatu. Bito go kijami i torturowano.
Nie mogàc wymusiç wyrzeczenia wiary Akwilinus
wyda∏ rozkaz zabicia Floriana. 4 maja 304 r. na moÊcie, na rzece Anizie ustawiono pobitego i zmaltretowanego Floriana przywiàzujàc mu kamieƒ do szyi.
Modlàcego si´ Floriana, jeden z oprawców stràci∏
do rzeki.
Na ogó∏ przedstawia si´ go jako rzymskiego legionist´. Przedstawiony jest jako rycerz Chrystusowy i patron walki z po˝arem. Nosi ró˝norodne zbroje, he∏m, towarzyszy mu cz´sto rozwini´ty sztandar,
czasem tarcza i miecz. Od XVI wieku pojawia si´
z naczyniem z wodà, która gasi ogieƒ, a to za sprawà cudownego ocalenia koÊcio∏a i cz´Êci Kleparzem z ogromnego po˝aru Krakowa.
W roku 1184 na proÊb´ ksi´cia Kazimierza Sprawiedliwego, syna Boles∏awa Krzywoustego, Kraków
otrzyma∏ znacznà cz´Êç relikwii Êw. Floriana. Ku ich
czci wystawiono w dzielnicy miasta, zwanej Kleparz,
okaza∏à Êwiàtyni´. Kiedy w 1528 r. po˝ar strawi∏ t´
cz´Êç Krakowa, ocala∏a jedynie Êwiàtynia z relikwiami. Odtàd zacz´to Êw. Floriana czciç w ca∏ej Polsce
jako patrona podczas kl´sk po˝aru, powodzi i sztormów.
Na podstawie materia∏ów z Internetu
Izabela Antosiewicz

Pokoncertowe
reminiscencje
Wype∏niona sala widowiskowa przy staromi∏oÊniaƒskim
gimnazjum to pi´kny dowód na to, jak potrzebne i ciep∏o
przyjmowane sà przez Paƒstwa kolejne koncerty muzyczne. I czy to nasza wspania∏a publicznoÊç, czy magia prezentowanej muzyki, czy sympatyczni i bardzo umuzykalnieni
wykonawcy, a prawdopodobnie wszystko razem sprawi∏o, i˝
kolejny muzyczny wieczór czwartkowy, przejdzie do niezapomnianych. A by∏o co podziwiaç.
I bliskie naszej s∏owiaƒskiej duszy pieÊni kozackie i ukraiƒskie i porywajàce czardasze w iÊcie wirtuozowskim,
skrzypcowym wykonaniu, czy wreszcie na koniec ukochana przez Jana Paw∏a II „Barka”. Tu zdradz´, ˝e cz∏onkowie
zespo∏u „Dzikie Pola” przygotowali i zaÊpiewali jà specjalnie dla nas na proÊb´ jednego z organizatorów koncertów.
Wielkie prze˝ycie dla nas s∏uchaczy i dla równie wzruszonych wykonawców.
Kolejne emocje, kolejny koncert znów przed nami o czym
jak zwykle informujemy wszystkich zainteresowanych na ∏amach naszego pisma.
Iza Zych

Lek. stom. Wojciech Bzd´ga
specjalista protetyki stomatologicznej,
chirurg stomatolog

(

773 38 83, 0 602 351 757

Magdalena
Gaw´cka

Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238

PROFILAKTYKA
LECZENIE ZACHOWAWCZE
LECZENIE DZIECI

LASEROTERAPIA
PROTEZY, NAPRAWA
PROTETYKA: KORONY, MOSTY

WYBIELANIE Z¢BÓW
LECZENIE CHIRURGICZNE
RTG Z¢BÓW - CYFROWO

tel.

773 14 30

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

OÂRODEK REHABILITACJI
I ODNOWY BIOLOGICZNEJ

LEKI GOTOWE i RECEPTUROWE

mgr farm. Jolanta Borkowska

mgr Beata i Jacek Horszczaruk

05-077 Warszawa-Weso∏a
ul. Jeêdziecka 22c
tel. (022) 773-00-45

➣ TERAPIA MANUALNA

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

➣ LECZENIE:
– BÓLÓW KR¢GOS¸UPA
– ZMIAN ZWYRODNIENIOWYCH
– BÓLÓW G¸OWY
– WAD POSTAWY
– DYSKOPATII
➣ REHABILITACJA PO URAZACH
Licencja Ministerstwa
Finansów nr 220

➣ FIZYKOTERAPIA
➣ MASA˚E

Oferuje kompleksowà us∏ug´ ksi´gowo-podatkowà

➣ GIMNASTYKA

Siedziba

KOREKCYJNA

dla dzieci z elementami metody Dennisona.

Oddzia∏-Grochów

ul. Irysów 7, Stara Mi∏osna
tel. (022) 773-31-31
www.rada.net.pl

ul. Grochowska 278 lok. 2, 03-841 Warszawa
tel. (022) 813-12-03, faks: 870-74-85
e-mail: rada@list.pl

➣ AEROBIC – pilates, stretching, çw. kszta∏tujàce

pon., wt., Êr., czw. – 19:30
pon. i Êr. – 9:00
sob. – 9:30
Tel.

773 22 53

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

Markowa odzie˝ u˝ywana najwy˝szej jakoÊci
dla dzieci i doros∏ych
Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 17 (nad pubem „Cherry Wall“)
tel. 600 386 232
Godziny otwarcia: pon., wt., pt. 14-19; Êr., czw. 12-19; sob. 10-14.

STUDIO PAZNOKCI „KASIA”
(French, Natural, Color)
zaprasza na: •• Akryl
Wtapianie, Art. zdobienia,

• Tipsy
• Piel´gnacja NAIL TEK
• Hologramy

przestrzenne, 3D
• Manicure
• Pedicure
ul. Cyprysowa 9 (od ul. Diamentowej) czynne 7 dni w tygodniu, tel. 509 097 586

Urodziny
w Klubie Tenisowym

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

„ POHULANKA “ d l a d z i e c i o d 4 d o 1 4 l a t
Specjalnie przygotowana sala zabaw i sala dyskotekowa
Gry, zabawy i konkursy prowadzà profesjonalni animatorzy
Zapewniamy pocz´stunek

Konkursy i zabawy na korcie tenisowym
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SALON

FIRAN i ZAS¸ON
•
•
•
•
•
•

FIRANY
ZAS¸ONY
NARZUTY
KARNISZE
ART. POÂCIELOWE
MATERACE

Polecamy si´ w zakresie:
• Szycia: firan, zas∏on i narzut
• Doradztwa i kompleksowej
aran˝acji okien
• Doboru i monta˝u karniszy

Informujemy P.T. Klientów,
˝e zamykamy fili´ naszej firmy w Starej Mi∏oÊnie.
Zainteresowanych zapraszamy
do siedziby w Sulejówku przy ul. Kombatantów 59,
tel. 783 10 30, tel. kom. 601 22 30 20

„ O D N O WA”
PRYWATNY OÂRODEK REHABILITACYJNY

Firma PPHU „JUMA”
ul. Kombatantów 63 (pawilony)

☛ POBYTY CZASOWE
☛ OPIEK¢ LEKARSKÑ
☛ PROFESJONALNÑ REHABILITACJ¢

Sulejówek

Nasz adres:

tel. 760-10-52
pon.-pt. 10.00-18.00, sob. 10.00-14.00

www.odnowa.nes.pl
e-mail: odnowa@nes.pl

PRYWATNY GABINET REHABILITACYJNY

PRYWATNE PRZEDSZKOLE

oezji 17

ul. P

Zapisy
na rok 2005/2006

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

DOJAZD GRATIS 24 h

☛
☛
☛
☛

ZABIEGI KINEZYTERAPEUTYCZNE
MASA˚ LECZNICZY
TERAPIA MANUALNA
ZABIEGI Z ZAKRESU FIZYKOTERAPII:
m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne
☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
ortopeda-traumatolog, neurolog, chirurg, internista
Weso∏a – Stara Mi∏osna,
ul. J. Paw∏a 264, tel. 795-14-97, 773-14-97

KARNETY I KORZYSTNE RABATY

TA X I - W E S O ¸ A
tel.

O F E R U J E :

Nasz adres:

tel. 773 25 90
0-505 115 773

Weso∏a – Stara Mi∏osna,
ul. Diamentowa 43, tel. 773-14-97

1.60 z∏
1 km

PARAPETY – MARMUR
GRANIT
KOMINKI
KAMIE¡ OGRODOWY
Kostka granitowa
Firma zajmuje si´ monta˝em i pomiarami
ul. Zwoleƒska 10
tel. 615 68 33
0602 796 111
0601 930 532
www.gawryszewski.pl
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Szacunek dla smardza, droga dla padalca –
czyli ochrona majowej przyrody

Oto smardz, rzadki i chroniony grzyb
jadalny, rosnàcy w Êrodku naszego osiedla w przydomowym ogródku. Smardze
sà zagro˝one wymarciem poniewa˝ zwykle rosnà tylko tam gdzie przyroda jest
zachowana w stanie bliskim naturalnemu. Sporadyczne pojawianie si´ tych
grzybów w miastach to nadzieja, ˝e
smardz mo˝e do∏àczyç do coraz liczniejszego grona dzikich gatunków, które
polubi∏y towarzystwo ludzi. Na nasze
osiedle trafi∏ najprawdopodobniej z korà sosnowà, którà sypiemy pod iglaki

i tam najpi´kniej roÊnie.
Smardze widuj´ na naszym
osiedlu ju˝ trzeci rok,
a w zesz∏ym roku majowy
wysyp by∏ tak obfity, ˝e ludzie wyrywali je razem
z chwastami. Tu warto wyjaÊniç, ˝e smardz jako grzyb
mikoryzowy jest sprzymierzeƒcem a nie konkurentem naszych iglaków, dlatego sà liczne powody ˝eby go
lubiç, podziwiaç i chroniç.
W maju k∏opoty miewajà
równie˝ padalce. Te bezbronne i bardzo p∏ochliwe beznogie
jaszczurki, przez wi´kszà cz´Êç roku
chowajà si´ przed nami w leÊnym poszyciu. Tylko teraz, w czasie godów tracà swojà zwyk∏à nieÊmia∏oÊç i w mi∏osnym szaleƒstwie potrafià wype∏znàç
na Êrodek Êcie˝ki. Tu, na ubitej ziemi,
sà bardzo powolne i nieporadne. Ich jedynà bronià przed ciekawskimi ∏apkami
dzieci, czy z´bami naszego psa jest ∏amliwy ogon, który pozostawiajà napastnikowi w nadziei, ˝e za t´ cen´ zdo∏ajà

Dzieƒ Ziemi 2005
W piàtek, 22 kwietnia 2005 roku
w Szkole Podstawowej nr 173 obchodziliÊmy – jak co roku – Âwi´to Ziemi.
Do tej uroczystoÊci przygotowywaliÊmy
si´ przez ca∏y rok, bioràc udzia∏ w akcjach proponowanych przez organizacje ekologiczne. WyszukiwaliÊmy pomnikowe drzewa w naszej okolicy,
wzi´liÊmy udzia∏
w ratowaniu uwi´zionych
drzew,
przeprowadziliÊmy zbiórk´ pieni´dzy na rzecz
To w a r z y s t w a
Opieki nad Zwie-
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rz´tami – to
tylko niektóre z przedsi´wzi´ç,
które podj´liÊmy w tym roku.
Âwi´to Ziemi
poprzedza∏y
konkursy plastyczne i literackie, w których
uczniowie mogli
wykazaç si´ pomys∏owoÊcià
i zaanga˝owaniem. Wielkim
zainteresowaniem cieszy∏a si´
wystawa eksponatów przygotowanych i zgromadzonych przez m∏odych przyrodników.
A sam Êwiàteczny dzieƒ...?
Rozpocz´liÊmy go od wr´czenia
wyró˝nieƒ i nagród za dzia∏alnoÊç proekologicznà. Najbardziej zaanga˝owani uczniowie

prze˝yç. To bolesna strategia i choç padalcowi ten urwany ogon odroÊnie, to
przecie˝ z randki nici, a taki by∏ zakochany. Maj to trudny czas dla padalców, myÊl´ jednak ˝e, gdzie jak gdzie,
ale w miejscu o nazwie „Mi∏osna” powinny znaleêç zrozumienie.
Dorota Wroƒska

Referat Ochrony Ârodowiska
Urz´du Dzielnicy
Warszawa-Weso∏a informuje,
˝e w maju na terenie
dzielnicy zostanà wystawione
kontenery do odbioru tzw.
du˝ych gabarytów, czyli
nietypowo du˝ych Êmieci
(meble, zu˝yty sprz´t gosp.
domowego itp.).
O terminie wystawienia
kontenerów i ich lokalizacji
mieszkaƒcy b´dà
poinformowani plakatami.
otrzymali tytu∏ „Stra˝nika Przyrody”.
Na chwil´ przenieÊliÊmy si´ do wioski Smurfów, aby razem z jej mieszkaƒcami poznawaç skutki bezmyÊlnoÊci
cz∏owieka i walczyç z nià. DowiedzieliÊmy si´ jak wa˝na jest woda w ˝yciu
cz∏owieka i jak nià racjonalnie gospodarowaç.
Podsumowaniem naszego Êwi´ta tradycyjnie ju˝ by∏o sprzàtanie
terenu szko∏y, osiedlowego placu zabaw
i pobliskiego lasu.
Marianna Tomasiak
Jolanta Nowakowska

STARA MI¸OSNA

Sokrates Comenius w SP171

W styczniu ubieg∏ego roku, w Weso∏ej, mia∏a
miejsce wizyta przygotowawcza w ramach programu Socrates Comenius, która zaowocowa∏a stworzeniem projektu wspó∏pracy na najbli˝sze 3 lata
mi´dzy szko∏ami: Istituto Comprensive Statale „Del
Bene” – Maruggio, W∏ochy, Instituto de Ensino Secundario N1 „Breamo” – Pontedeume, Hiszpania,
Limbazu 3. Vidusskola – Limbazi, ¸otwa i Szko∏a
Podstawowa Nr 171 im. Stanis∏awa Staszica
– Warszawa Weso∏a, Polska. Projekt pt. „Bàdê moim goÊciem” zyska∏ aprobat´ Agencji Krajowej i zosta∏ zatwierdzony w lecie 2004, a jesienià przyznano fundusze niezb´dne do jego realizacji. W listopadzie w Pontedeume odby∏o si´ spotkanie koordynatorów – Silvia Giannarelli, Miguel R. Carnota, Ruta
Vosa, Gra˝yna Tucholska, w którym wzi´li udzia∏
równie˝ uczniowie i nauczyciele z W∏och oraz dyrektorowie szkó∏ z ¸otwy i Polski (Iwona Reszelska-Maçkowiak). Opracowano szczegó∏owy plan pracy

na rok szkolny 2004/2005. W dniach 16-23 kwietnia w Maruggio wymieniono materia∏y koƒcowe,
oceniano ju˝ wyniki wspó∏pracy i wymieniano doÊwiadczenia zwiàzane z przebiegiem prac nad projektem.
Zadaniem pierwszego roku by∏o poznanie codziennego dnia ucznia, jego szko∏y, rodziny, zainteresowaƒ. Analiza prac przygotowanych przez
uczniów ma mi´dzy innymi na celu porównanie
tych aspektów ˝ycia, znalezienie cech wspólnych
i ró˝nic a tak˝e przybli˝enie kultury odleg∏ych
od siebie mieszkaƒców Unii Europejskiej. Na spotkaniu z w∏adzami miasta pani Iwona Reszelska-Maçkowiak wr´czy∏a pamiàtkowy album o Warszawie z dedykacjà naszego burmistrza pana Jacka
Wojciechowicza i otrzyma∏a kartusz z herbem Maruggio, który zostanie przekazany do Urz´du Dzielnicy Weso∏a. Mamy nadziej´, ˝e wsparcie w∏adz lokalnych dla inicjatywy szko∏y b´dzie si´ rozwija∏o,

czenia Schorzeƒ Narzàdu Ruchu w Konstancinie.
Wszystkich ch´tnych, zainteresowanych poduszkà ortopedycznà zapraszamy do naszego
gabinetu, gdzie fizjoterapeuci
pomogà dobraç odpowiedni
rozmiar i rodzaj poduszki.
Nasz telefon: 773 14 97
lub 795 14 97.

Rehabilitacja
Pragniemy poinformowaç Paƒstwa, ˝e min´∏y trzy
miesiàce dzia∏alnoÊci „Gabinetu Rehabilitacji” w nowym
miejscu przy ul. Jana Paw∏a II 264.
Rozszerzona oferta gabinetu daje mo˝liwoÊç kompleksowej rehabilitacji ruchowej zarówno
dzieci jak i doros∏ych.
Skutecznie pomagamy w takich schorzeniach jak: bóle kr´gos∏upa i stawów, le-

czenie stawów po urazach koƒczyn oraz korekcja wad postawy.
Od maja gabinet proponuje dodatkowo
profilaktyk´ schorzeƒ odcinka szyjnego
kr´gos∏upa.

zw∏aszcza, i˝ w przysz∏ym roku gospodarzem wiosennego spotkania b´dzie Weso∏a. B´dzie to tak˝e
mo˝liwoÊç dla innych instytucji lokalnych, rodziców
oraz woluntariuszy do w∏àczenia si´ w dzia∏ania towarzyszàce.
Do W∏och pojechali tak˝e uczniowie naszej szko∏y, ci, którzy najd∏u˝ej i najch´tniej pracowali zarówno podczas pierwszego okresu przygotowawczego
jak i w trakcie trwania projektu. Niestety ograniczenia finansowe pozwoli∏y na wytypowanie ma∏ej reprezentacji naszej spo∏ecznoÊci; jako gospodarze
b´dziemy mieli wi´ksze szanse na kontakt z partnerami. Wra˝enia trudno opisaç, gdy˝ bardzo urozmaicony program pobytu i goÊcinnoÊç gospodarzy
wymagajà d∏ugich opowieÊci. Na prezentacj´ materia∏ów, fotografii, filmów oraz spotkania z uczestnikami wymiany zapraszamy bardzo serdecznie
w czasie Drugiego Festynu Szkolnego, który planujemy na pierwszà po∏ow´ czerwca 2005.
Gra˝yna Tucholska

Pacjenci mogà kupiç u nas szwedzkie, profilowane
poduszki ortopedyczne.
Poduszki te zosta∏y specjalnie zaprojektowane dla
zdrowia i wygody podczas snu i relaksu.
Poduszka ta pomaga, zapobiega oraz przynosi ulg´
w stanach napi´cia i bólach g∏owy, zesztywnieniu ramion i szyi. Pianka MEMORY, z której wykonana jest poduszka, sama dopasowuje si´ do cia∏a, tym samym idealnie przylega do odcinka szyjnego, dostosowujàc si´
do krzywizn kr´gos∏upa.
Zachowujàc oÊ kr´gos∏upa, powoduje lekki wyciàg
uzyskany ci´˝arem g∏owy. Poduszka powoduje zmniejszenie napi´cia mi´Êni
karku,
pozwalajàc
na wykonywanie çwiczeƒ w odcià˝eniu.
Proponowana przez
nas poduszka zosta∏a
pozytywnie zaopiniowana przez STOCER Specjalistyczne Centrum Rehabilitacji i Le-

Zwracamy si´ z uprzejmà proÊbà
do ludzi dobrego serca
o przygarni´cie do siebie
3-letniego bezdomnego wilczura,
bardzo spokojnego,
nie agresywnego, lubiàcego dzieci,
prosz´ o kontakt tel. 0695-737-830
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Us∏ugi posadzkarskie
uk∏adanie, cyklinowanie i lakierowanie pod∏óg
Jerzy S´pka

CZYNNE:
codziennie
w niedziele

6.00 - 22.00
8.30 - 17.00

D E L I K AT E S Y

Ko
l
LO ekt
TT ur
O a

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

niskie ceny

dogodny dojazd
parking

SAMOOBS¸UGA

Bilety MZK i karty telefoniczne Âwie˝e pieczywo 2 razy dziennie
Stara Mi∏osna ulica Jana Paw∏a II 108
(dawna OBWODNICA)

tel. 773-25-30

RA 10
BA %
TU

Stara Mi∏osna, ul. Malwy
zadanie 25, dzia∏ka 1531

tel. (022) 773 28 98
0603 379 677

RAMY

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

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

773 47 54 e-mail: cmw@waw.pdi.net
www.cmw.pl

PRODUCENT

SOLIDNIE •TERMINOWO

˚ALUZJE

VERTIKALE

- aluminiowe
- drewniane

- materia∏owe
- PCV

ROLETY

Dojazd do klienta gratis -POMIARY • MONTA˚ • SERWIS -

783 54 74, 0503 323 609

standardowe
w kasetkach
do okien dachowych
rzymskie
drewniane (maty
rolowane)

ANTENY

W „Groszku” kupisz
szybko, tanio
i prawie wszystko

SPRZEDA˚, MONTA˚

Autoryzacja: „CYFRA +”, „POLSAT cyfrowy”
oraz zestawy cyfrowe bez abonamentu
oko∏o 400 programów – 15 po polsku
Instalacja anten telewizyjnych

akceptujemy karty p∏atnicze i talony Sodexho

„LEMAG” tel. 815 47 25, 0501 123 566

Warszawa-Anin, ul. Br. Czecha 29

Gabin Gabinet Stomatologiczny
et pr
enieMa∏gorzata
lek.zstom.
siony Nowicka-Olejko
na ul RTG Z¢BÓW
LECZENIE DZIECI
(rógI DOROS¸YCH
Dork . Kamelio
ow9a-21
Godziny otwarcia: poniedzia∏ek–piàtek
) , sobota 9 -13 wà 12
00

00

00

00

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

BIURO RACHUNKOWE Lic. MF 9130/98
Us∏ugi ksi´gowe w pe∏nym zakresie, doradztwo podatkowe, us∏ugi kadrowe i ZUS
UWAGA! Promocyjne ceny na obs∏ug´ firm
ul. Trakt Brzeski 54A, Warszawa-Weso∏a (pawilony handlowe)
tel. 773
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25 69, 773 38 91

Zapraszamy do sklepu

RYBNO–GARMA˚ERYJNEGO
Polecamy w szerokim asortymencie:
• przetwory rybne i ryby,
• wyroby garma˝eryjne,
• pó∏miski okolicznoÊciowe.
pon.–pt. 900–2000, sob. 900–1500
Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 106
tel. 773 22 27

STARA MI¸OSNA

Kàcik kulinarny
S∏oƒce zaglàda nam do okien, a Êwie˝e warzywa chcà zajrzeç do kuchni. Sàdzàc z zapachów wiszàcych w powietrzu majowego weekendu nad naszym
Osiedlem – sezon grillowy mo˝emy
uwa˝aç za otwarty. Nasza propozycja
do numeru majowego to sa∏atki i surówki. Sà Êwietnymi przekàskami i doskona∏ymi dodatkami do mi´s. Nie wymagajà du˝ego nak∏adu pracy, a mogà
same w sobie stanowiç wspania∏à i jadalnà dekoracj´ ogrodowego przyj´cia.

Czerwona pokusa
(receptura na 4 porcje)
Sk∏adniki:
10 dag czerwonej fasolki (z puszki)
czerwona cebula
pó∏ ma∏ej g∏ówki czerwonej kapusty
4 ma∏e, twarde, mi´siste pomidory
pó∏ stràka czerwonej papryki
pó∏ p´czka czerwonych rzodkiewek
∏y˝ka posiekanej natki pietruszki
Sos
∏y˝eczka musztardy (najlepiej z ziarnami
gorczycy)
5-6 roztartych z solà zàbków czosnku
∏y˝ka posiekanych zielonych listków lebiodki (oregano)
sól, pieprz
2 ∏y˝ki czerwonego octu winnego
4-5 ∏y˝ek oliwy
Wykonanie:
Umytà kapust´ drobno posiekaç,
wrzuciç na lekko osolony wrzàtek na 12 min, odcedziç na sicie, przelaç zimnà
wodà, osàczyç, u∏o˝yç w salaterce, posoliç. Pomidory sparzyç, obraç ze skórki. Pokroiç: pomidory – w grubà kostk´,
papryk´ – w paski, rzodkiewki – w plasterki, cebul´ – w cienkie pó∏plasterki.
Fasolk´ osàczyç na sicie. Przygotowaç
sos, sch∏odziç. Po∏àczyç sk∏adniki sa∏atki, polaç sosem, dok∏adnie ale delikatnie wymieszaç, przykryç, wstawiç na 1-2
godz. Do lodówki. Przed podaniem posypaç natkà.

Ogieƒ mi∏oÊci
(receptura na 4 porcje)
Sk∏adniki:
ma∏a g∏ówka kruchej sa∏aty
2 twarde, mi´siste pomidory

2 ∏odygi selera naciowego
5-6 rzodkiewek
Sos
2 ∏y˝ki czerwonego winnego octu
pó∏ szklanki oliwy
∏y˝ka drobno posiekanych kaparów
sól, pieprz
Wykonanie:
Wymieszaç sk∏adniki sosu, lekko
sch∏odziç. Obrane ∏odygi selera pokroiç w plasterki, pomidory sparzyç, obraç
ze skórki, pokroiç w paski (usunàç
pestki), sa∏at´ pokroiç w plasterki. Po∏àczyç sk∏adniki sa∏atki, polaç sosem,
dok∏adnie wymieszaç.

Wykonanie:
Jasnà cz´Êç umytego pora pokroiç
w cienkie pó∏plasterki, w∏o˝yç na dno
salaterki i skropiç sokiem z cytryny (∏agodzi ostry smak). Odstawiç na pó∏ godziny. Nast´pnie przykryç warstwà ketchupu. Utworzyç kolejnà warstw´ ze
startego ˝ó∏tego sera. Przykryç ser warstwà majonezu. Na wierzchu wy∏o˝yç
osàczony z zalewy groszek konserwowy. Ca∏y efekt sa∏atka warstwowa osiàga dopiero wówczas, gdy mo˝emy jà
podziwiaç przez przeêroczyste Êcianki
naczynia. Nak∏adamy porcje tak, by
ka˝dy mia∏ cz´Êç wszystkich warstw
i móg∏ je wymieszaç na swoim talerzu
przed konsumpcjà.
˚yczymy smacznego
Restauracja „GoÊciniec”

Warstwowa
(receptura na 4-5
porcji)
Sk∏adniki:
1 Êredniej wielkoÊci por
1 puszka groszku
20 dag ˝ó∏tego, raczej ostrego sera
sok z po∏owy cytryny
4 ∏y˝ki majonezu
4 ∏y˝ki ketchupu
salaterka z bia∏ego
szk∏a

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

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

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

ZAPRASZAMY
w godzinach 1000 - 2100
w niedziele od 1300

AUTORYZOWANA
STACJA OBS¸UGI

Teraz tak˝e wszystkie marki

PROFESJONALNE AUTO NAPRAWY
Bezp∏atne przeglàdy samochodów

–
–
–
–

WESO¸A – STARA MI¸OSNA
Trakt Brzeski 88
tel. 773 20 03
www.auto-serwis.info

naprawy i przeglàdy
szyby, radioodbiorniki
opony, t∏umiki, haki
alarmy, immobilizery,
blokady
– komis
– myjnia r´czna

wysoka jakoÊç us∏ug
gwarancja 12 miesi´cy
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◗ Poszukiwana NIANIA!!! do 5-miesi´cznego ch∏opca. Osoba niepalàca,
kochajàca dzieci i psiaki.
◗ Praca od poniedzia∏ku do piàtku 9 godzin dziennie. Kontakt: kom. 601
166-793.
◗ Angielski - nauczyciel j´zyka angielskiego. Konwersacje, przygotowanie do
egzaminów.Tel. 0 506 661 6722.
◗ Z∏ota ràczka – drobne naprawy, remonty, malowanie mieszkaƒ, hydraulika,
meble.Tel. 773 83 02.
◗ Studentka PW udzielikorepetycji z MATEMATYKI dziciom ze szko∏y
podstawowej i gimnazjum. Tanio i solidnie! 25z∏/60min, e-mail:
arachidka@tlen.pl tel.0661536717.
◗ Studentka trzeciego roku PW zaopiekuje si´ dzieckiem wieczorami
i w weekendy. UczciwoÊç, solidnoÊç i bardzo dobra opieka gwarantowana!
6z∏/h. e-mail:arachidka@tlen.pl tel. 0661536717.
◗ Matematyka - korepetycje. Udziela student. Tel. 0-609-360-189.
◗ Wspólnota Mieszkaƒców poszukuje osoby do sprzàtania klatek i prac
porzàdkowych wokó∏ budynku.Tel.0607-054-924.
◗ Poprawki krawieckie. Stara Mi∏osna. Tel. 696-499-692.
◗ PRANIE DYWANÓW „na sucho“, usuwanie roztoczy z ∏ó˝ek i materaców,
czyszczenie mebli tapicerowanych przy u˝yciu profesjonalnego urzàdzenia
firmy >> K I R B Y << tel.: 0(22) 812-55-72, 0 503-043-341.
◗ Fachowa opieka nad dzieçmi na okres wakacji – 502 725 944.
◗ Sprzeda, rower Grand Cross, kolor niebieski, rozmiar 18, przerzutki
Shimano, 18 biegów – tel. 773 25 70.
◗ Sprzedam fotelik samochodowy 9-18 kg; trzyfunkcyjny, tel. 0603
063 870.

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

SKLEP ALKOHOLE I WINA ÂWIATA M&P
NAJWI¢KSZY WYBÓR WIN I ALKOHOLI W POLSCE Warszawa-Weso∏a
DOBRE, NAJNI˚SZE CENY NA CO DZIE¡
DOWÓZ DO KLIENTA
ZAMÓWIENIA NA WESELA
(ekstra ceny, mo˝liwoÊç zwrotu nadwy˝ki)
UPOMINKI, DEGUSTACJE, PROMOCJE
DOSTAWY NA IMPREZY

STARA MI¸OSNA
Trakt Brzeski 54c
tel./fax 773 38 62
Czynny:
poniedzia∏ek-piàtek

900-2200
sobota-niedziela

1000-2200

KOSZE PREZENTOWE

z

◗ Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi w domu tel.: 773-28-21, 0-506032-318.
◗ Przyjm´ sprzàtanie, osoba solidna, czysta, z referencjami ze Starej Mi∏osny
tel.: 0-509-222-448.
◗ ROSJANKA – TANIO!- korepetycje, konwersacje, t∏umaczenia (z dojazdem
do ucznia) tel.: 773-54-53, 0-888-46-30-99.
◗ Psycholog i pedagog prowadzi zaj´cia reedukacyjne z j´z. polskiego
i
matematyki – konsultacje, porady. tel.: 0601-097-058, 773-12-22
wieczorem.
◗ J´z. niemiecki – profesjonalne t∏umaczenia: zwyk∏e, przysi´g∏e, expresowe
tel. 773-28-70.
◗ Firma RADAN – profesjonalny monta˝ i serwis instalacji gazowych,
atrakcyjne ceny, wieloletnie doÊwiadczenie, wtrysk gazu, instalacje
tradycyjne. St. Mi∏osna ul. Trakt Brzeski 53 tel. 0-888-90-85-68.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego – wszystkie stopnie nauczania tel. 773-28-07.
◗ Korepetycje – matematyka i fizyka (pe∏ny zakres) tel. 0-605-959-963.
◗ Matematyka – korepetycji w zakresie gimnazjum i liceum udziela
nauczycielka z wieloletnim doÊwiadczeniem tel. 773-35-98.
◗ „RUSSKAJA IZBUSZKA” – studio nauki j´z. rosyjskiego, t∏umaczeƒ
i konsultacji lingwistycznych tel. 77-34-087, 0504-69-79-18.
◗ AUTO SZKO¸A – prawo jazdy kat. B, doszkalanie tel. 773-25-32, 0501373-408.
◗ Sprzedam ∏ó˝eczko dzieci´ce, fotelik samochodowy marki „Chicco” do 36
kg, rowerek trzyko∏owy tel. 773-26-93.
◗ Korepetycje matematyka, fizyka – ka˝dy zakres tel. 0-605-959-963.
◗ Solidny, uczciwy student podejmie dowolnà prac´ na terenie St. Mi∏osnej
tel. 0-509-043-962.
◗ Sprzedam u˝ywane rega∏y do sklepu i u˝ywane meble do domu.
tel. 773-17-02.
◗ Podejm´ prac´ w zakresie malowania ogrodzeƒ i prac porzàdkowych
w ogrodzie. tel. 773-17-02.
◗ Us∏ugi remontowe i meble kuchenne tel. 0-607-079-951.
◗ Do wynaj´cia budynek gospodarczy, wolnostojàcy o pow. 120m2 na
magazyn, hurtowni´, ma∏à produkcj´ itp. tel. 773-25-60.
◗ Esperal – odtrucia alkoholowe ca∏odobowo, lek. med. chirurg (dyskrecja
zapewniona) tel. 0-601-62-22-62.
◗ Sprzedam foksteriery-szczeniaki, szorstkow∏ose tel. 783-86-72.
◗ SKRZYPCE – udzielam lekcji i gram na Êlubach tel. 0-501-423-424.
◗ Wró˝enie – lepsze samopoczucie – tel. 0-691-257-038.
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem w ka˝dym wieku, doÊwiadczenie. Stara Mi∏osna
tel.0-501 89 36 95.
◗ Sprzedam baga˝nik dachowy na Daewoo Lanos lub Nubira, tel. 0603 063 870.
◗ Szukam opiekunki 3 razy w tyg.po 9 h do 2 dziewczynek (3,5 i 1,5 roku)
tel. 773 84 05.
◗ Poszukujemy odpowiedzialnej Pani do opieki nad rocznym ch∏opcem
i pomocy w domu. Istnieje mo˝liwoÊç zamieszkania – Zakr´t/
Sulejówek.Tel. 0 600 48 66 86 lub (22) 773 55 97.
◗ Poszukuj´ do wynaj´cia mieszkania 2 pokojowego w Starej Mi∏osnej,
w przyst´pnej cenie. Tel. 0504247654.
◗ US¸UGI DOMOWE - Trzepanie bezpy∏owe dywanów, tapicerki, wyk∏adzin
oraz pranie (renowacja) maszynà KIRBY. Czas schni´cia 1,5 godziny, tel.
783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ Drobne naprawy domowe – „Z¸OTA RÑCZKA“ tel. 783-28-37.
◗ Przyjm´ prac´ dodatkowà – sprzàtanie w godzinach popo∏udniowych
a tak˝e w weekendy, tel. 0609 172 392.
◗ Do wynaj´cia 38 m, 2 pokoje w centrum Warszawy (Skwer
Wyszyƒskiego), nieumeblowane, na d∏ugo 1000 z∏, czynsz, op∏aty
licznikowe – tel. 606473213, 4241589.
◗ Korepetycje i przygotowania do egzaminów z j´zyka niemieckiego solidnie
udzieli student IV roku germanistyki. Tel. 795 74 86 , 0-602-120-632.
◗ Sprzedam szczeniaki 8-tygodniowe rasa: Owczarek Niemiecki. Suka i pies
z rodowodem. Tanio – tel. kom.: 661-796-566, domowy: 773-15-02.

◗ US¸UGI TAPICERSKIE. Renowacja mebli. Wykonywanie mebli na
zamówienie. tel. 673-02-11 lub 602-677-559.
◗ BI˚UTERIA z kamieni szlachetnych i srebra, r´cznie wykonywana:
www.veroolka.com
◗ Malarskie remonty mieszkan, glazura, terakota, panele sufity podwieszane
scianki dzia∏owe malowanie elewacji faktury vat tel. 602 635 354.
◗ Stowarzyszenie Rodzin i Przyjació∏ Niepe∏nosprawnych Intelektualnie
„JESTEÂMY!“ poszukujewoluntariuszy do pomocy w zaj´ciach
terapeutycznych przy parafii Êw. Wojciecha w Wiàzownie 2 razy
w tygodniu w poniedzia∏ki i czwartki w godz. 8-14. Telefony: 7899003 oraz
kom. 0506 029974.
◗ Kierownik budowy-nadzory budowlane,poprowadz´ budow´ domu
jednorodzinnego, dziennik budowy, etc. 0608 612 979.
◗ BezpoÊrednio zamieni´ mieszkanie o pow. 70 m2 w budynku
wielorodzinnym na gotowy do zamieszkania segment – w Starej Mi∏oÊnie
– lub sprzedam tel. 0505868173.
◗ Wspó∏praca z firmà Oriflame – dla osób aktywnych, energicznych,
nastawionych na sukces. Mo˝liwoÊç pracy sta∏ej lub dodatkowej.
Motywacyjny system wynagrodzeƒ. Informacje i zapisy na spotkanie 0 508
59 45 56.
◗ Zostaw swoje dziecko na dowolny okres czasu, fachowa opieka,
wspania∏e warunki – 502 725 944.
◗ JeÊli na pierwszym miejscu stawiasz jakoÊç a nie cen´, masz doÊç
wiecznych poprawek, potrzebujesz fachowego doradztwa – oto oferta dla
Ciebie. Oferuje szeroki wachlarz PRAC REMONTOWYCH
I WYKO¡CZENIOWYCH. Tel.: 0-601-918-049 lub 795-73-48.

10 tym k
% up
na up one
wi ust m
na u

OG¸OSZENIA DROBNE

K A R T Y S TA ¸ E G O K L I E N TA

Wspania∏e i niezapomniane wakacje
na Mazurach
Oferujemy: Pokoje z widokiem na jezioro, sprz´t do p∏ywania,
jazda konna, przeja˝dzki wozem, ognisko, grill, rowery.
Szczegó∏y: tel. (087) 421 44 61, fax (087) 421 44 15

email: barco@poczta.onet.pl www.herrmanns-hof.prv.pl

Elektromechanika Pojazdowa
• Elektronika pojazdowa
• Radiomonta˝ (nag∏aÊnianie pojazdów)
• Zestawy g∏oÊnomówiàce
• Alarmy
• Uk∏ady ABS itp
Wystawiamy faktury VAT
ul. Jeêdziecka 4, 05-077 Warszawa-Weso∏a
tel.: 773 18 61, 0501 560 979, e-mail: arekgu@interia.pl

W i a d o m o Ê c i S à s i e d z k i e S t a r a M i ∏ o s n a - pismo mieszkaƒców Starej Mi∏osny.
Redaguje zespó∏: Izabela Antosiewicz (sekretarz redakcji), Katarzyna G∏usek, Magdalena J´drzejewska, Marcin J´drzejewski (redaktor naczelny), Marian Mahor, Dorota Mierzejewska (reklama, tel. 773 13 13), Beata Niewiadomy, Anna Susicka, Dorota Wroƒska, Izabella Zych. Korekta: Katarzyna Mielczarek. Foto: Iza
Antosiewicz, Magda J´drzejewska, autorzy. Kontakt z redakcjà: tel.: 613 34 37, fax: 613 18 49, e-mail: wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl Adres do korespondencji: 04-506 Warszawa, ul. Minerska 1, Wydawca: NAJ-COMP. ISSN 1509-0833. Nak∏ad: 5.200 egz., Gazeta bezp∏atna! Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów i korekty j´zykowej. Za informacje zawarte w reklamach Redakcja nie odpowiada.
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Reklama:
Dorota Mierzejewska
– tel. 773-13-13
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ESPERAL
Odtrucia alkoholowe ca∏odobowo
lekarz medycyny chirurg

dyskrecja zapewniona
tel. 0601 62 22 62
US¸UGI DETEKTYWISTYCZNE
Biuro Informacji Renoma II Andrzej Mikstal
licencja nr 0000505 zezwolenie MSWiA nr D-017/2004

– rozwody – dokumentacja zdarzeƒ;
– gospodarcze – wiarygodnoÊç, ustalenia majàtkowe;
– badania antypods∏uchowe, inne ekspertyzy (patrz strona w internecie).
ul. PrzyleÊna 20, Stara Mi∏osna
tel. 7730028, fax 7730029
www.renoma2.com.pl
e-mail: renoma2@renoma2.com.pl
LICENCJA MINISTERSTWA FINANSÓW NR 3682/2003

US¸UGI GEODEZYJNE

BIURO RACHUNKOWE

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

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

AKTYW

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

tel. 773 83 49
fax 773 83 69

Exp

PROTEZY • NAPRAWA

(Licencja Ministerstwa Finansów nr 14424/99)

Pe∏ny zakres us∏ug ksi´gowo-podatkowych
PROMOCJA DLA MA¸YCH FIRM
Siedziba: Warszawa-Weso∏a, ul. Jana Paw∏a 37 m. 54

tel.

Czy mo˝na by∏o zyskaç?
A jeÊli tak to gdzie?
Szanowni Paƒstwo,
W kwietniu nie wypada∏o pisaç o pieniàdzach, stàd brak naszej oceny rynku kapita∏owego. Od 25 lutego- dnia przesilenia na polskiej GPW (Gie∏da Papierów WartoÊciowych),
co zasygnalizowaliÊmy w numerze marcowymjako pierwsi w Polsce, – do 5 maja g∏ówny indeks gie∏dowy – WIG straci∏ ju˝ powy˝ej 10 %patrz wykres poni˝ej. Najlepsze fundusze inwestujàce w akcje straci∏y 10 % i wi´cej w okresie 6 tygodni!
Czy mo˝na by∏o zyskaç? A jeÊli tak, to
gdzie?
a) fundusze inwestujàce w obligacje (polskie),
choç ró˝nià si´ wynikami mi´dzy
sobà, to pozwoli∏y zarobiç Êrednio 1,3%,
27 824
b)fundusze inwestujàce za granicà
27 072
w polskich z∏otych pokazujà wyni26 320
ki od 7% do powy˝ej 12%,
25 560
c) fundusze inwestujàce za granicà
24 816
w dolarach i euro pozwoli∏y zaro24 064
biç od poczàtku roku Êrednio 5%.
Co z tego wynika?
23 312
1. Od 25 lutego wyniki funduszy in22 560

tel./fax (0 22) 773 84 60
tel.kom. 0 609 53 77 47
e-mail : renfafa@op.pl

BIURO RACHUNKOWE FISMAG

res

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

s

•
•
•
•
•
•

773 26 93

kom.

0 505 868 173

PolRENTIER Sp. z o. o.
ul. Boya- ˚eleƒskiego 4/14, 00-621 Warszawa
tel./fax 022 825 34 09
e-mail: biuro@polrentier.pl
http://www.polrentier.pl

westujàcych w akcje znajdujà si´ w wyraênym trendzie spadkowym (co obrazuje poni˝szy wykres)
2. Zmiany trendu nikt nie jest w stanie przewidzieç, ale:
a) g∏ówne punkty wsparcia znajdujà si´
na poziomie 24 800 pkt. (WIG). DziÊ
jest 25 800 pkt.
b)sytuacja polityczna w Polsce ukszta∏towana w dniu dzisiejszym uniemo˝liwia racjonalne prognozowanie czegokolwiek
na najbli˝sze 4 miesiàce.
3. Istnieje wiele szkó∏ inwestowania. Mi´dzy
innymi:

a) „kupuj na spadkach” – dla odwa˝nych
b)inwestuj bezpiecznie: fundusze gwarantowane, fundusze inwestujàce w obligacje,
z mo˝liwoÊcià zmiany strategii inwestycyjnej przy zmianie trendu. Kiedy to nastàpi? Mo˝e we wrzeÊniu?
c) wykorzystaj istniejàce trendy – porównaj
przyk∏ady podane wy˝ej zachowujàc mo˝liwoÊç zmiany strategii inwestycyjnej
w ka˝dej chwili.
Udanych inwestycji. Z szacunkiem.
Jacek Rembiszewski
(601 801 890)
Warszawa, dn. 06.05.2005r.

WIG od 2004/05/05 do 2005/05/05

05/05

11/06

19/07

24/08

29/09

05/11

14/12

19/01

24/02

05/04
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Tom Law’s School of English
w Starej Mi∏oÊnie od 1997 roku

773-32-70
773-33-70

Zdobàdê Certyfikat!!!!
TOM LAW’S SCHOOL of ENGLISH
jest autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym TELC
Egzamin z j´zyka angielskiego: sobota, 11 Czerwca 2005 roku
Zg∏oszenia przyjmujemy do 10 Maja 2005 roku
Ostatnia szansa zg∏oszenia do 20 Maja 2005 roku (dodatkowy koszt 30,00 z∏)
Poziom egzaminu – B1
Jest to jeden z najcz´Êciej zdawanych egzaminów j´zykowych w Europie
Podnosi kwalifikacje zawodowe oraz umo˝liwia ∏atwiejszy dost´p do uczelnii wy˝szych
W Polsce wszystkie certyfikaty TELC B1 i B2 sà uznawane przez administracj´ publiczà

Zadzwoƒ po wi´cej informacji – 773-32-70, 773-33-70,
kom. 0-603-322-827, 0-504-123-283
lub odwiedê nas w siedzibie Szko∏y przy ul. GoÊciniec 18
(naprzeciwko Szko∏y Podstawowej w Starej Mi∏oÊnie)

„WALBUD”

Waldemar ¸adowski
Firma remontowo-budowlana oferuje us∏ugi w zakresie:

remonty
stany surowe
wykoƒczenia
doradztwo
oraz nadzory budowlane
Firma wystawia pisemnà gwarancj´ na wykonane prace.
Dla mieszkaƒców Osiedla Stara Mi∏osna korzystne rabaty.

tel. 773 28 10, tel. kom. 0506 22 11 65
22
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DRZWI
05-077 Warszawa-Weso∏a
ul. Trakt Brzeski 75
tel. (022) 773 21 55
fax (022) 773 30 41
pn.–pt. 800–1900
sob. 900–1500

POL-SKONE
GERDA
JUWENT
HAÂ
STOLARKA
WO¸OMIN

Warszawa Powsin
ul. Waflowa 1
tel. (022) 651 65 58
pn.–pt. 900–1800
sob. 900–1500

Karnisze KARWEL

STYRO99PIAN
ju˝ od

95

z∏ +VAT

oferta wa˝na w kwietniu
do wyczerpania zapasów

Rolety

pustaki
szklane
Pod∏ogi laminowane
Panele

Serdecznie zapraszamy na

Koncert grup
dzieci´cych i doros∏ych
doros∏ych
Koncert odb´dzie si´ w dniu 14.05.2005 r. o godz. 12.00
w Klubie Garnizonowym „KoÊciuszkowiec”
Warszawa - Weso∏a ul. Okuniewska 1.
W programie:

wyst´py grup Studia, a ponadto:
– pokaz Aikido w wykonaniu Andrzeja Bazylko (4 dan) i przyjació∏,
– pokaz „Can - cana” w wykonaniu grupy baletowej oraz pokaz
taƒców afrokubaƒskich i dancehallu w wykonaniu Ale Miodowskiej.
Zg∏oszenia i informacje:

PROMOCJE!
Przedpo∏udniami zapraszamy mamy z ma∏ymi dzieçmi na :
DANCE PILATES – przedpo∏udniami zapraszamy mamy z ma∏ymi dzieçmi,
Ty çwiczysz, a Twoja pociecha pod fachowà opiekà mi∏o sp´dza czas…
– do koƒca maja dziecko gratis !!
DANCEHALL – 15 maja
godz. 17.30 -18.45 zaj´cia gratis !!
TA¡CE AFROKUBA¡SKIE – 11 maja
godz. 19.00 -20.15 zaj´cia gratis !!
• Aikido, Tai Chi, Joga
• Pilates, Aerobik, Body ball
• Taniec musicalowy dla dzieci
• Taniec towarzyski, Jazzowy, Salsa
• Funky, Stepowanie, Dancehall
• Taƒce afrokubaƒskie
• Gimnastyka akrobatyczna dla dziewczàt
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GADOMSKA NIERUCHOMOÂCI
Licencja nr 51

Od 1990 r. sprzedaj´ w Starej Mi∏osnej
mieszkania i domy

0601 355 130

oddzwoni´

Dzwoƒ, korzystna i bezpieczna sprzeda˝!!
04-076 Warszawa
ul. Waszyngtona 79/81 m. 1
(przy Rondzie Wiatraczna)

tel. 870 55 55
www.gadomska.pl
biuro@gadomska.pl

PEDIATRA NEFROLOG
WIZYTY DOMOWE CA¸ODOBOWO
NA
DYT
E
R
K

JSCU
MIE

Dr n. med. Tadeusz St. Dorywalski
Specjalista Chorób Dzieci´cych
Specjalista Nefrolog
- Pediatria ogólna (infekcje, biegunki, inne dolegliwoÊci)
- Choroby nerek (zaka˝enia uk∏adu moczowego, moczenie nocne,
kamica nerkowa, bia∏komocze i krwinkomocze, nadciÊnienie t´tnicze)
- Dziecko przewlekle chore

Diagnostyka — Leczenie — Profilaktyka
05-077 Warszawa-Weso∏a
Os. Stara Mi∏osna
ul. Cienista 71

tel.: 0-602 690 459
(22) 795 71 16

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

Szeroki wybór daƒ,
rezerwacje telefoniczne,
przyj´cia okolicznoÊciowe,
dania na wynos.

y
n
e
c
e
i
k
Nis
ul. Jana Paw∏a II 23 lok. B1,
Weso∏a – Stara Mi∏osna (Centrum „Pogodna”)

zapraszamy codziennie w godz. 1200–2000

tel. 773 84 92
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