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Nr
W wyniku przeprowadzonych
w dniu 25 wrzeÊnia wyborów parlamentarnych
pos∏ami zosta∏o dwóch mieszkaƒców Weso∏ej:

Jacek Wojciechowicz,
kandydujàcy z listy PO w okr´gu warszawskim,
oraz

Jan Szyszko,
kandydujàcy z listy PiS w okr´gu podwarszawskim.

foto M. J´drzejewska

Obu pos∏om serdecznie gratulujemy i ˝yczymy,
aby wspólnie z innymi nowowybranymi pos∏ami
swojà postawà i pracà odbudowali nadszarpni´ty
w ostatniej kadencji wizerunek i autorytet Sejmu RP.

Radni Osiedla Stara Mi∏osna serdecznie zapraszajà wszystkich
mieszkaƒców Osiedla na spotkanie informacyjne dotyczàce:
• harmonogramu tegorocznych inwestycji,
• planów inwestycyjnych na przysz∏y rok,
• bezpieczeƒstwa i pracy policji,
• funkcjonowania publicznej s∏u˝by zdrowia.
W spotkaniu b´dà uczestniczyç Burmistrzowie oraz pracownicy
urz´du dzielnicy.
Zapraszamy w Êrod´ 26 paêdziernika br. o godz. 1900 do auli
Gimnazjum nr 119 przy ul. Klimatycznej 1.
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Z prac Rady Dzielnicy
We wrzeÊniu odby∏a si´ jedna sesja
Rady Dzielnicy. W jej trakcie radni zaopiniowali zmiany w tegorocznym bud˝ecie Dzielnicy, które dotyczy∏y g∏ównie wygospodarowania Êrodków na zapewnienie pensji nauczycielskich oraz
przyj´cia dotacji z Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego dla OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej (w wysokoÊci ok. 600
tys. z∏) na program aktywizacji tzw.
d∏ugotrwale bezrobotnych. Nast´pnie
Rada zapozna∏a si´ z informacjà o stanie zaawansowania prac nad planami
zagospodarowania przestrzennego.
A w∏aÊciwie ca∏kowitego zastoju tych
prac. (Przypominam, ˝e planowanie
przestrzenne zosta∏o zabrane z kompetencji dzielnic i zajmuje si´ nim Urzàd
Miasta, a dla Weso∏ej plany ma opracowywaç Delegatura Urz´du Miasta
w Wawrze.)
Kolejny punkt dotyczy∏ oceny stopnia zaawansowania robót inwestycyjnych w Dzielnicy. Tu burmistrz
Edward K∏os wys∏ucha∏ sporo pe∏nych
niepokoju uwag, ale w jego ocenie
i zgodnie z przedstawionymi materia∏ami, w wi´kszoÊci przypadków realizacja tegorocznych inwestycji (z jednym
wyjàtkiem) w∏aÊciwie nie jest zagro˝ona. Nast´pnie radni przyj´li do wiadomoÊci projekt planu inwestycyjnego na
przysz∏y rok i uzgodniono, ˝e o propozycjach zmiany b´dziemy rozmawiaç

z Zarzàdem w zespo∏ach radnych reprezentujàcych poszczególne osiedla.
Na koniec zosta∏a jeszcze przedstawiona informacja o przebiegu akcji
„Lato w MieÊcie”. Szczegó∏owe materia∏y dotyczàce poruszanych spraw sà
oczywiÊcie jawne i ka˝dy zainteresowany mo˝e si´ z nimi zapoznaç np. w Biurze Rady Dzielnicy.
W najbli˝szym czasie radnych czekajà
dwie sesj´. Pierwsze z nich nadzwyczajna, planowana na 20.10 o godz. 1400.
W programie ma byç zaopiniowanie
projektu bud˝etu na rok przysz∏y oraz
zmiany w bud˝ecie inwestycyjnym
na rok bie˝àcy (chodzi o przeniesienie
Êrodków z tych inwestycji, które b´dà
wykonane taniej ni˝ planowano, na takie, których zakres b´dzie mo˝na jeszcze rozszerzyç). Druga sesja, odb´dzie
si´ 27.10 tak˝e o godz. 1400. W jej programie b´dzie informacje o: stanie bezpieczeƒstwa w Dzielnicy, stanie pozyskiwania i sprzeda˝y mienia komunalnego,
stanie prac nad przebiegiem WOW
przez teren Weso∏ej i informacja o przeprowadzonych przez Komisj´ Rewizyjnà kontrolach.
Wszystkich zainteresowanych powy˝szymi tematami zapraszam do sali
obrad Rady Dzielnicy w budynku
Urz´du Dzielnicy.
Przewodniczàcy Rady Dzielnicy
Marcin J´drzejewski

Za∏atw spraw´ w Urz´dzie...
Za∏atwianie spraw urz´dowych postrzegane
jest zwykle jako niewygodny obowiàzek, którego
nale˝y dope∏niç. TrudnoÊci pojawiajà si´ najcz´Êciej, gdy sprawa jest skomplikowana, wymaga
zgromadzenia odpowiedniej liczby dokumentów
lub po prostu za∏atwiamy jà po raz pierwszy i, byç
mo˝e, ostatni w ˝yciu.
Aby procedury urz´dowe sta∏y si´ Paƒstwu
bli˝sze i nastr´cza∏y jak najmniej k∏opotów,
w najbli˝szych numerach „WiadomoÊci
Sàsiedzkich Stara Mi∏osna” postaram si´
przedstawiç kolejne sprawy i sposób ich za∏atwienia. Mam nadziej´, ˝e rozpoczynany przeze mnie cykl artyku∏ów pozwoli Paƒstwu bez
trudu i stresu dope∏niç formalnoÊci, zaoszcz´dzi czas, a nam, urz´dnikom, da satysfakcj´
z kolejnego zadowolonego interesanta.
Na wst´pie s∏ów kilka o samej strukturze
Urz´du – jego podstawowymi komórkami sà:
• biura, których zakres zadaƒ obejmuje ca∏à
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Warszaw´; niektóre majà w Dzielnicach
swoje delegatury;
• urz´dy stanu cywilnego tworzone dla jednej
lub kilku Dzielnic;
• wydzia∏y dla dzielnic, które za∏atwiajà sprawy z terenu jednej dzielnicy .
W Dzielnicy Weso∏a mamy zatem Wydzia∏y
dla Dzielnicy, Delegatury Biur oraz Urzàd Stanu Cywilnego, które za∏atwiajà sprawy z terenu naszej dzielnicy. Zarówno Wydzia∏ami jak
i Delegaturami kierujà Naczelnicy, z tà jednak
ró˝nicà, ˝e w zakresie realizowanych przez nie
spraw wydzia∏y dla Dzielnicy podlegajà Burmistrzowi lub jego zast´pcom – np. Wydzia∏ Obs∏ugi Mieszkaƒców, Wydzia∏ Infrastruktury,
Wydzia∏ Ochrony Ârodowiska; Delegatury Biur
natomiast podlegajà Dyrektorom – np. Delegatura Biura Naczelnego Architekta Miasta, Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, czy Delegatura Biura Geodezji i Kata-

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 budynku 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

Towarzystwo opieki
nad zwierz´tami
- Oddzia∏ w Weso∏ej
uprzejmie informujemy, ˝e na naszym terenie
wszelkie zauwa˝one przez Paƒstwa problemy,
dotyczàce zwierzàt nale˝y zg∏aszaç do inspektorów TOZ: Jany Trzaskomy (jednoczeÊnie przewodniczàca TOZ - Oddz. Weso∏a)
– tel. 773 44 82 lub 504 428 098 lub Olgi
Krutikow – tel. 773 40 87 lub 504 69 79 18.
Zgodnie z Ustawà o ochronie zwierzàt w∏adze
gmin/dzielnic obowiàzane sà zajàç si´ problemem zwierz´cia, zg∏oszonym przez inspektora TOZ i wspólnie go rozwiàzaç.

stru. Pracà ca∏ego Urz´du kieruje Prezydent,
który sprawuje bezpoÊredni nadzór nad dzia∏alnoÊcià swoich Zast´pców, Sekretarza
i Skarbnika, Dyrektorów Biur oraz Naczelników
Wydzia∏ów dla Dzielnic.
W lipcu br. Sejm uchwali∏ nowelizacj´ ustawy o ustroju m. st. Warszawy wprowadzajàcà
kilka istotnych zmian w zakresie organizacji
i zasad dzia∏ania m. st. Warszawy. Powy˝sza
nowelizacja nie zosta∏a jednak podpisana przez Prezydenta Aleksandra KwaÊniewskiego, który skierowa∏ jà do Trybuna∏u Konstytucyjnego celem zbadania zgodnoÊci tej˝e
ustawy z Konstytucjà.
W najbli˝szym numerze napisz´ jak
wymieniç dowódu osobisty.
Naczelnik Wydzia∏u Obs∏ugi Mieszkaƒców
Marta Wepa
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Tandeta na ul. Jana Paw∏a II
Budowa ul. Jana Paw∏a II to olbrzymia, jak
na Weso∏à, inwestycja. Z tego powodu jest realizowana etapami, a na ka˝dy etap organizowany jest osobny przetarg. Z tego powodu ka˝dy odcinek buduje inna firma. Jak wywià˝e si´
z tego zadania obecny wykonawca oka˝e si´
za 2 miesiàce. Mam nadziej´, ˝e du˝o lepiej ni˝
poprzedni (odcinek od ronda przy Granicznej
do ul. Diamentowej). Nie chcia∏bym ju˝ wspominaç samej organizacji i terminu wykonania
tej inwestycji (wykonawca zdjà∏ p∏yty jesienià,
ca∏à zim´ i wiosn´ jeêdziliÊmy po b∏ocie, zaÊ
budowa zosta∏a skoƒczona chyba po czwartym przesuni´ciu terminu w sierpniu). Urz´dujàcy wówczas Burmistrz Andrzej Jastrz´bski
patrzy∏ przez palce na dokonania wykonawcy
– firmy „Link Europa”. Mimo kolosalnych
opóênieƒ nikt nie naliczy∏ firmie kar za zw∏ok´.
Nie dopatrzono tak˝e jakoÊci wykonania: nowo
po∏o˝ona kostka p´ka i kruszy si´.
Obecny Zarzàd, choç wyjàtkowo sprawny
w pozyskiwaniu Êrodków i realizacji nowych

inwestycji, w tej sprawie wykazuje daleko idàcà bezradnoÊç. Nie zlicz´ ju˝ interwencji, jakie
podejmowa∏em, aby wreszcie wyegzekwowaç od wykonawcy wymian´ kostki na chodniku. Kilkukrotnie zosta∏a tylko dokonana naprawa cz´Êciowa polegajàca na wymianie pop´kanej kostki. Efekt – po miesiàcu-dwóch
kolejna porcja p´ka i nadaje si´ do wymiany.
Za par´ miesi´cy, skoƒczy si´ okres gwarancyjny, wykonawca umyje r´ce, a my zostaniemy na reprezentacyjnej ulicy z tandetà, za wymian´ której za 3-4 lata b´dziemy musieli p∏aciç z pieni´dzy, które potrzebne b´dà na inne
inwestycje. Mam nadziej´, ˝e burmistrz
Edward K∏os, (któremu podlega infrastruktura)
w tej sprawie weêmie przyk∏ad z burmistrza
Edwarda Zdzieborskiego (któremu podlega
oÊwiata). Na boisku
przy Gimnazjum
nr 119, uda∏o si´
wyegzekwowaç
w ramach gwarancji
od
wykonawcy
– firmy „Masters”
ca∏kowità wymian´

nawierzchni ze sztucznej trawy. I to nawet
na lepszà gatunkowo. MyÊl´, ˝e na ulicy Jana Paw∏a II tym bardziej powinno si´ to zrobiç.
Marcin J´drzejewski

Zmiana
numerów do
Nowa przychodnia w Zielonej
konserwatorów Stan budynku, w którym obecnie ruszaniem si´ po schodach nie b´dà ju˝
znajduje si´ przychodnia na osiedlu mia∏y problemów. Lokal o powierzchni
wodociàgów
Zielona, jest w bardzo z∏y. Od pewne- 324 m zostanie zakupiony w ciàgu naj2

Firma LENBAW sp. z o.o., konserwujàca na terenie Dzielnicy Weso∏a
m. st. Warszawa wodociàgi, informuje, ˝e uleg∏y zmianie numery telefonów kontaktowych (np. w celu zg∏oszenia awarii sieci wodociàgowej)
na nast´pujàce:
tel. kom. 0 697 400 366
tel. kom. 0 695 581 192

go czasu by∏a ju˝ mowa o znalezieniu
nowej lokalizacji.
Okazja na zmian´ adresu przychodni
pojawi∏a si´ wraz z budowà nowych
bloków na terenie Zielonej. W jednym
z nowowybudowanych bloków zosta∏y
znalezione odpowiednie pomieszczenia. Nowa przychodnia b´dzie si´ znajdowa∏a na parterze, wi´c osoby niepe∏nosprawne czy majàce problemy z po-

bli˝szych dni, obecnie jest ju˝ przygotowywany akt notarialny do podpisania.
Po podpisaniu umowy zostanie og∏oszony przetarg na zaadaptowanie lokalu do wymogów technicznych, jakim
musi odpowiadaç przychodnia. Ca∏oÊç
prac powinna si´ zakoƒczyç na poczàtku 2006 roku.
Judyta Weso∏owska

Naszym Przewodnikom Wielkiej Podró˝y, którzy ciàgle wskazujà nam jej kierunek
w dniu Ich Âwi´ta
Uczennice i Uczniowie
Szko∏y Podstawowej nr 173
w Warszawie
3
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Ju˝ w krótce kolejne metry kanalizacji
Osoby mieszkajàce w Centrum Weso∏ej
i na Woli Grzybowskiej ju˝ od ponad dwóch miesi´cy muszà znosiç niewygody zwiàzane z pracami na ul. 1. Praskiego Pu∏ku. Ju˝ na poczàtku grudnia b´dziemy podziwiali nowà drog´.
Tych, którzy z wybuchami z∏oÊci krytykujà w∏adze Weso∏ej, za to ˝e wymieniajà asfalt, a to i tak b´dzie nied∏ugo rozbierane, bo trzeba b´dzie po∏o˝yç kanalizacj´, (takie s∏uchy chodzà ju˝ po Weso∏ej), informuj´, ˝e tam jest w∏aÊnie
budowana kanalizacja. Do koƒca listopada powinny byç zakoƒczone prace
na ul. 1. Praskiego Pu∏ku na odcinku

od Stra˝y Po˝arnej do ul. G∏owackiego.
Jest tam obecnie wykonywana kanalizacja sanitarna oraz kanalizacja deszczowa wraz z wymianà nawierzchni asfaltowej oraz przebudowà ca∏ego pasa drogowego, czyli po∏o˝eniem nowej kostki
na chodnikach i utworzeniem nowych
miejsc parkingowych wzd∏u˝ ulicy. JednoczeÊnie, uwzgl´dniajàc uwagi mieszkaƒców, którzy mieli problemy ze skr´tem z ul. Armii Krajowej w ul. 1. Praskiego Pu∏ku, szczególnie w godzinach
porannych, zostanà ustawione Êwiat∏a,
które uporzàdkujà ruch na tym najbardziej ruchliwym ze skrzy˝owaƒ w tej

Czwartkowe wieczory muzyczne
Nasz cykl czwartkowych wieczorów
muzycznych ca∏y czas si´ rozkr´ca. Ca∏y czas szukamy te˝ nowych pomys∏ów
i ciekawych wykonawców. Nasza najbli˝sza propozycja (ju˝ 27 paêdziernika) b´dzie sporà zmianà. Otó˝ zamiast
koncertu proponujemy Kabaret. Mamy nadziej´, ˝e ta odmiana przypadnie
Paƒstwu do gustu, bo b´dzie to kabaret, którego reklamowaç specjalnie nie
trzeba – „Spotkanie z Dziennikiem?”
Doroty Dobrowolskiej i Jacka Fedorowicza.
Przy okazji chcia∏bym wyraziç serdeczne podzi´kowania panu Zbignie-

wowi Putce (piekarnie Polpaink o n c e r t
-Putka) za sponsorowanie tego
spektaklu.
Kolejny koncert (17 listopada) b´dzie powrotem do nurtu tradycyjneAnna Jagielska i Marta MaÊlanka
go i folkowego. Koncert „Ga∏àzka
ruty” – to pieÊni sefardyjskie w wykonaniu Anny Jagielskiej (Êpiew,
harfa gotycka, gitara) i Marty MaÊlanki (cymba∏y, instrumenty perkusyjne). Muzyka sefardyjska to muzyka ˚ydów, którzy w Âredniowieczu
1 7 listopada
zamieszkiwali Pó∏wysep Iberyjski.
Wywodzi si´ z ówczesnej Hiszpanii, (czwartek) o godz. 19
po hebrajsku Sefarad nazywanej.
Kres panowania muzu∏maƒskiego
w sali widowiskowej
na Pó∏wyspie (ostatecznie w koƒGimnazjum nr 119 przy ul. Klimatycznej 1
Warszawa-Weso∏a
cu XV w.) i wyp´dzenie ˚ydów
sprawi∏y, ˝e emigrujàca z Hiszpanii ludnoÊç ponios∏a za sobà
wst´p wolny
w Êwiat si´gajàcà dawnych wieków
tradycj´ muzycznà, która przetrwa∏a w ustnej postaci do dziÊ, kul- o sprawach, które ka˝demu z nas sà
tywowana w rejonach, które sta∏y si´ wcià˝ bliskie. Ró˝norodne, cz´sto bardzo gwa∏towne emocje, sà podkreÊlane
g∏ównym siedliskiem emigrantów.
PieÊni sefardyjskie sà tradycjà w Êpiewie za pomocà zdobieƒ bliskich
wcià˝ ˝ywà i zale˝nie od kraju wyko- zarówno technice gry na instrumennywane sà z ró˝nym instrumenta- tach ludowych, jak i dawnym praktyrium. Na naszym koncercie zabrzmià kom wykonawczym. Oczekiwanie, t´z towarzyszeniem cymba∏ów, harfy sknota, rozpacz przeplata si´ w piegotyckiej oraz gitary – Êpiewane Êniach z mi∏oÊcià ˝arliwà, nami´tnà,
w oryginalnym j´zyku ladino i zgod- a czasem zmys∏owà i figlarnà...
Spektakle odb´dà si´ jak zawsze
nie z praktykà wokalnà dotyczàcà
w sali widowiskowej Gimnazjum
stylu i ornamentyki.
MyÊlà przewodnià koncertu jest nr 119 przy ul. Klimatycznej 1 (Osiedla
mi∏oÊç – temat odwiecznie opiewany Stara Mi∏osna). Poczàtek spektakli
w poezji i liryce wokalnej wszystkich o godz. 19.30. Wst´p wolny. Serdeczkultur. PieÊni, które mówià o ludz- nie zapraszamy.
Marcin J´drzejewski
kich troskach i chwilach radoÊci,
30

„Spotkanie z Dziennikiem”

Dorota Dobrowolska
Jacek Fedorowicz
2 7 paêdziernika ( c z w a r t e k ) o g o d z . 1 9
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w sali widowiskowej

Gimnazjum nr 119 przy ul. Klimatycznej 1
Warszawa-Weso∏a
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Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
we wspó∏pracy z OÊrodkiem Kultury Weso∏a
oraz dyrekcjà Gimnazjum nr 119
i przy wsparciu Urz´du Dzielnicy Warszawa-Weso∏a
zapraszajà na

„Ga∏àzka ruty”

Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
we wspó∏pracy z OÊrodkiem Kultury Weso∏a
oraz dyrekcjà Gimnazjum nr 119
i przy wsparciu Urz´du Dzielnicy Warszawa-Weso∏a
zapraszajà na

Sponsorem spektaklu jest

cz´Êci Weso∏ej. Nowy system studzienek
odbierajàcych wody opadowe pozwoli
na sprawne oczyszczanie ulic nawet
w czasie najwi´kszych deszczów.
Efekt ukoƒczonej pracy b´dzie mo˝na podziwiaç na poczàtku grudnia. Zniknà niedogodnoÊci, jakie obecnie majà zarówno kierowcy samochodów jak i piesi,
i b´dziemy si´ poruszaç po nowych równiuteƒkich drogach, a piesi nie b´dà si´
potykaç na wystajàcych p∏ytach chodnikowych. Powstaje pytanie ile czasu zajmie nam przyzwyczajenie si´ do przechodzenia tylko na zielonym Êwietle…
Judyta Weso∏owska

wst´p wolny
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Wystawa pamiàtek po Józefie
Pi∏sudskim w Sulejówku
Po sàsiedzku, w Sulejówku, w Dworku Milusin – rodzinnym domu Józefa
Pi∏sudskiego, pi´knie odrestaurowanym i udost´pnionym do zwiedzania,
ma miejsce wystawa pt. „Pamiàtki
po Józefie Pi∏sudskim”.
Organizatorem wystawy jest rodzina marsza∏ka, a wspó∏organizatorem
Muzeum Wojska Polskiego. Jeje
organizacja by∏a mo˝liwa dzi´ki
finansowej pomocy Ministerstwa
Obrony Narodowej i Fundacji PrzezornoÊç.
Pamiàtki wróci∏y do Polski po 65 latach. Na wystawie prezentowane sà
mi´dzy innymi: pióro z wizerunkiem
or∏a legionowego, papieroÊnica, order
Or∏a Bia∏ego z XVIII w., równie˝ mundur Józefa Pi∏sudskiego, karabela ormiaƒska, czy niemiecki pistolet Mauser u˝ywany przez niego m.in. w I Brygadzie Legionów Polskich... Mo˝na by

jeszcze d∏ugo wymieniaç, jednak najlepiej pojechaç i obejrzeç, a pora ku temu jak najbardziej stosowna.
Wystawa b´dzie trwa∏a do 20 listopada, eksponaty mo˝na oglàdaç codziennie w godz. 1000–1700. Wst´p jest bezp∏atny. Otrzymacie Paƒstwo starannie
wydany folder, kupiç natomiast mo˝na ksià˝ki z ˝yciorysem naszego wielkiego rodaka: jednà z nich napisanà
przez ˝on´ Aleksandr´, drugà przez
Wac∏awa J´drzejewicza, polityka, ˝o∏nierza Legionów, wspó∏za∏o˝yciela
i wieloletniego dyrektora Instytutu Józefa Pi∏sudskiego w Nowym Jorku.
Moim zdaniem ksià˝ka p. J´drzejewicza adresowana jest szczególnie
do m∏odzie˝y.
Warto jest zaplanowaç odwiedziny
w tym historycznym miejscu z ca∏à
rodzinà.
Iza Zych

Osiedle placem budowy Jesienne porzàdki
Zbli˝a si´ zima, dlatego wykonawcy inwestycji Êpieszà si´ jak
mogà. W Starej Mi∏osnej trwajà prace przy budowie kanalizacji w ulicach Teodozji i okolicach, przy budowie nawierzchni
ulic: Jana Paw∏a II i GoÊciniec. Uda∏o si´ zakoƒczyç budow´
ulicy Fabrycznej na odcinku od ul. GoÊciniec do ul. Trakt Brzeski, co prawda obecnie jeszcze bez oÊwietlania. OÊwietlenie te˝
b´dzie, po zakoƒczeniu prac projektowych. Du˝ym powodzeniem cieszà si´ wykonane w bie˝àcym roku boiska i inne obiekty sportowe przy Szkole Podstawowej (sam widzia∏em).
Bywajàc dosyç cz´sto na placach budów, z du˝ym uznaniem
mog´ si´ wyraziç o firmie MABAU, która budowa∏a niewielki co prawda odcinek ul. Fabrycznej. Wykonali swojà prac´
w bardzo krótkim czasie i ju˝ jeêdzimy po ∏adnym asfalcie.
W trakcie prac, przy du˝ym nasyceniu pracownikami tej budowy, widaç by∏o dobrà organizacj´, tam ka˝dy wiedzia∏ co
ma robiç. Trudno takà opini´ wyg∏osiç na temat firmy wykonujàcej prace na ul. Jana Paw∏a II, widzàc stojàcych i pogrà˝onych w sm´tnej medytacji pracowników firmy z Miƒska
Mazowieckiego. Odnosi si´ wra˝enie, ˝e zatrudnione tam
brygady ROGALA pracujà w nast´pujàcy sposób: jeden pracuje, a reszta patrzy. Niemniej jednak w umowach zawarte sà
terminy zakoƒczenia prac i dopilnujemy, aby w przypadku
zw∏oki zosta∏y skrupulatnie naliczone kary umowne.
W najbli˝szy czwartek planowana jest sesja nadzwyczajna,
na której b´dziemy chcieli zagospodarowaç pieniàdze pozosta∏e po ró˝nych przetargach Dzielnicy Weso∏a. Zarzàd Dzielnicy,
aby nie zwracaç ich do Warszawy, chcia∏by zleciç wykonawcy
zrobienie szerszego ni˝ planowano na ten rok zakresu budowy
ul. GoÊciniec.
Józef WojtaÊ

Wydzia∏ Ochrony Ârodowiska informuje, ˝e w ramach drugiej tury zadania „Oczyszczanie terenów zielonych”
w 32 punktach na obszarze Dzielnicy
Weso∏a b´dà podstawione pojemniki
KP-7. Akcja zaplanowana jest
w dniach od 14 listopada do 28 listopada 2005 r. Kontenery mo˝na zape∏niaç wszelkimi odpadami powsta∏ymi
po jesiennych porzàdkach, a tak˝e zebranymi z posesji liÊçmi.
Wykaz punktów posadowienia kontenerów:
CENTRUM
ul. Chodkiewicza róg ul. Berenta
(za przedszkolem)
ul. G∏owackiego (pod lasem, za ul.
KoÊcielnà)
ul. G∏owackiego róg ul. 1. Praskiego
Pu∏ku (vis a vis stacji PKP)
ul. G∏owackiego róg ul. Chodkiewicza
ul. Moniuszki (pod lasem, za ul Sapiehy) teren TKKF
GROSZÓWKA
ul. Godebskiego
ul. Narutowicza (pomi´dzy ul. Mickiewicza a ul. Asnyka)
ul. Narutowicza róg ul. S∏owackiego
ul. 1. Praskiego Pu∏ku róg ul. S∏owackiego (przy przystanku autobusowym)
GRZYBOWA
ul. D∏uga (przy ul. Sosnowej)
ul. D∏uga (przy ul. Przejazdowej)

ul. D∏uga (przy ul. Mokrej)
PLAC WOJSKA POLSKIEGO
obok stacji trafo (przy sklepie)
przy lesie obok gara˝y
obok przedszkola (przy bloku nr 149)
obok szko∏y nr 174
STARA MI¸OSNA
ul. Fabryczna (przy ul GoÊciniec)
ul. Jana Paw∏a II (mi´dzy kana∏kiem
a ul. Dworkowà)
ul. Graniczna róg ul. Borkowskiej
ul. Leszczynowa
ul. Mazowiecka (przy stacji LPG)
ul. Mazowiecka 9 (przy ul. Nizinnej)
ul. Pogodna róg ul. Jana Paw∏a II
(w obr´bie skrzy˝owania)
ul. Rumiankowa róg ul. Macierzanki
ul. Borkowska róg ul. GoÊciniec
WOLA GRZYBOWSKA
ul. G∏owackiego róg ul. ˚ó∏kiewskiego
parking przy stacji PKP Wola Grzybowska
ZIELONA
ul. Piaskowa róg ul. Krasickiego
ul. Polna (przy ul. Brata Alberta)
ul. Warszawska róg ul. Brata Alberta
ul. Warszawska (przy bibliotece
i przychodni)
W∏adze Dzielnicy zastrzegajà sobie
mo˝liwoÊç drobnych zmian w lokalizacjach w zale˝noÊci od sytuacji w terenie (prowadzone inwestycje drogowe).
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Pytania o ul. Fabrycznà
W ekspresowym tempie powsta∏
odcinek ul. Fabrycznej. Od razu zosta∏y mieszkaƒcy zauwa˝uli dwa makamenty – brak oÊwietlenia i brak
odwodnienia. Poniewa˝ sprawa budzi
spore zainteresowanie, poni˝ej kilka
s∏ów wyjasnienia.
Co do odwodnienia, to nie sztuka
za∏o˝yç studzienki, trzeba mieç t´
wod´ gdzie odprowadziç. A w∏aÊciciel Kana∏ku Wawerskiego (który
notabene ostatnio zupe∏nie wysech∏)
– Wojewódzki Zarzàd Melioracji, robi olbrzymie trudnoÊci z odprowadzaniem wód opadowych z nowo budowanych ulic. Na GoÊciƒcu,
po kilku miesiàcach negocjacji uda∏o si´ takà
zgod´ uzyskaç.
Na Fabrycznej nie,
wi´c tam b´dzie odprowadzanie wody powierzchniowo, do wyprowadzonych na kilkanaÊcie metrów od GoÊciƒca si´gaczy ze studzienkami. To jest krótki odcinek jezdni, wi´c
raczej nie b´dzie problemów, bo na jezdni
zosta∏y zaplanowane
odpowiednie spadki nawierzchni.
Co do oÊwietlenia, to
jest ono przewidywane.

Niestety, firma przygotowujàca projekt
nie dotrzyma∏a terminu. Aby nie odk∏adaç realizacji ulicy, ruszono z jej budowà, a oÊwietlenie b´dzie zrobione
w pasie zieleni (nie b´dzie wi´c niszczona zrobiona teraz praca). Pracowicy
Wydzia∏u Inwestycji majà nadziej´, ˝e
latarnie stanà jeszcze w tym roku (bo
pieniàdze na nie sà) jak tylko zostanie
skoƒczony projekt, zaÊ biuro projektowe zostanie obcià˝one karami za niedotrzymanie terminu.
Marcin J´drzejewski

Poszukiwani Êwiadkowie
W dniu 19 wrzeÊnia br. ok. godz. 6.50
na skrzy˝owaniu Traktu Brzeskiego z ul.
Jana Paw∏a II (przy szkole podstawowej) jadàcy od Warszawy Polonez zderzy∏ si´ z Fiatem Uno, a nast´pnie potràci∏ przechodzàcà na pasach kobiet´.
Osoby b´dàce Êwiadkami tego wypadku proszone sà o kontakt z KRD Policji na ul. Waliców 15 do p. Dybowskiej, tel. 603 77 36 (numer sprawy 6077).

Szanowni Paƒstwo,
chcia∏bym serdecznie podzi´kowaç wszystkim tym,
którzy w wyborach parlamentarnych poparli mojà osob´.
To g∏ównie dzi´ki g∏osom oddanym w Weso∏ej uzyska∏em mandat pos∏a.
To dla mnie wielkie zobowiàzanie, o którym zawsze b´d´ pami´ta∏.
Dzi´kuj´ tak˝e wszystkim znajomym, wspó∏pracownikom i przyjacio∏om,
którzy pomagali mi w tej kampanii wyborczej.
Sukces, który odnios∏em, jest tak˝e waszym sukcesem.
Z powa˝aniem

Wybory 2005
Wyborcza jesieƒ ju˝ prawie za nami. 2/3 maratonu mo˝na ju˝ podsumowaç. Zosta∏a nam tylko decyzja o tym
kto b´dzie naszym prezydentem przez
kolejne 5 lat. Jak tej wyborczej jesieni
decydowali mieszkaƒcy Weso∏ej, obrazujà tabele na sàsiedniej stronie.
Najt´˝sze g∏owy zastanawiajà si´,
dlaczego frekwencja w kraju wynios∏a
zaledwie 40,56%. Na tym tle Warszawa
ze swoim wynikiem – 55,47% nale˝y
do rekordzistów. Du˝y w tym udzia∏
mia∏a nasza dzielnica Weso∏a – razem 57,84%. W poprzednim numerze
„WiadomoÊci Sàsiedzkich” bardzo zach´caliÊmy Paƒstwa do udzia∏u w g∏osowaniu. Po raz kolejny mieszkaƒcy
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Jacek Wojciechowicz
Weso∏ej pokazali, ˝e nie jest im wszystko jedno i nie chcà, aby ktoÊ decydowa∏
za nich. I frekwencja jak zwykle by∏a
du˝o wy˝sza ni˝ Êrednia krajowa. Swoisty rekord pad∏ w komisji nr 778 w Starej Mi∏oÊnie – 70,50 %. GRATULUJEMY!!!
Podobnie by∏o w wyborach prezydenckich, w których frekwencja w Weso∏ej wynios∏a 63,55%, przy Êredniej
krajowej 49,74%. Tu tak˝e najaktywniejsi byli mieszkaƒcy Starej Mi∏osny,
szczególnie z obszaru komisji 778,
gdzie frekwencja wynios∏a a˝ 75,45%
A jak rozk∏ada∏y si´ wyniki na poszczególne Komitety? W tabeli wzi´liÊmy pod uwag´ tylko te komitety, które przekroczy∏y 5% próg parlamentarny. PokazaliÊmy tak˝e iloÊç g∏osów
zdobytà przez kandydatów z tych ko-

mitetów mieszkajàcych w Weso∏ej: p.
Jacka Wojciechowicza startujàcego
z listy PO oraz p. Eugeniusza Siwka
startujàcego z listy LPR. Nic nikomu
nie wypominajàc, pragniemy zwróciç
uwag´, ˝e choç jesteÊmy najmniejszà
dzielnicà Warszawy, to tak naprawd´
Weso∏a wybra∏a ca∏kiem „swojego” pos∏a. Z 3.301 g∏osów, jakie otrzyma∏
w Warszawie p. Jacek Wojciechowicz
i które zapewni∏y mu poselski mandat,
prawie po∏ow´ zyska∏ dzi´ki g∏osom
mieszkaƒców Weso∏ej. Mamy nadziej´,
˝e b´dzie o tym pami´ta∏...
Tabela wyborów prezydenckich pokazuje wyniki 6 najlepszych (w skali Polski) kandydatów. Niespodzianek chyba
nie by∏o, ciekawostkà jest tylko, jak roz∏o˝y∏y si´ g∏osy na ró˝nych osiedlach.
Iza Antosiewicz
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Nowa nawierzchnia na boisku
w Gimnazjum nr 119
I uda∏o si´! W piàtek 21 wrzeÊnia uczniowie Gimnazjum Nr 119 swe lekcje WF-u odbyli ju˝ na boisku! Na dodatek na nowej, chcia∏oby si´ powiedzieç „pachnàcej Êwie˝oÊcià”, nawierzchni. I to nawierzchni nie byle jakiej, bo najnowszej generacji
sztucznà traw´ „prestige”. Opinia wszystkich kopiàcych w pi∏k´ jest jednobrzmiàca: to prawdziwa poezja! A najwa˝niejsze – i tu uwaga! – wymiana nawierzchni nie kosztowa∏a szko∏y czy
dzielnicy ani z∏otówki!!! Zarzàd z uporem przekonywa∏ wykonawc´, i˝ w kompletnym zu˝yciu poprzedniej nawierzchni, w jej totalnym wytarciu i poszarpaniu nie by∏o winy
u˝ytkownika – szko∏y,
dzielnicy – lecz przyczynà
by∏ b∏àd wykonawcy, a byç
mo˝e samej nawierzchni.
Po wielomiesi´cznych rozmowach, negocjacjach
i odrzucaniu przez zarzàd
kolejnych ofert czàstkowej
wymiany sztucznej trawy
– firma Masters stan´∏a
na wysokoÊci w∏asnej reputacji i podj´∏a si´ ca∏kowitej wymiany w ramach
zobowiàzaƒ gwarancyjnych.
Dzieci i m∏odzie˝, ale
nie tylko, bo tak˝e grupy

doros∏ych, na nowo rozpocz´∏y pi∏karski maraton. To
tu dwa lata z rz´du rozgrywano s∏ynny ju˝ w ca∏ej
Warszawie mega-mecz, czyli liczony w dziesiàtkach
godzin mecz mi´dzy zielonymi i pomaraƒczowymi.
To tu odbywajà si´ WF-y uczniów i uczennic Gimnazjum (szko∏a wcià˝ nie posiada w∏asnej hali ani boisk wielofunkcyjnych!), z boiska korzystajà gimnazjalne SKS-y oraz pi∏karskie dru˝yny KS Weso∏a.
Dodatkowo prowadzone sà tak zwane godziny otwarte, czyli terminy, w których mo˝na przyjÊç i pograç
w pi∏k´ pod nadzorem op∏acanego przez gmin´ instruktora. Te wszystkie zaj´cia odbywajà si´ w trybie

Turniej szermierczy
Przypominamy o majàcym si´ odbyç w Weso∏ej-Zielonej
turnieju szabli m∏odzików – ch∏opców i dziewczàt – o Puchar
Burmistrza Weso∏ej. Jest to turniej, który wieƒczy zmagania
tej kategorii wiekowej w ramach mistrzostw Polski. Jak pisaliÊmy wczeÊniej, Adam S´czek, zawodnik klubu „Victor” ze
Starej Mi∏osnej, zapewni∏ ju˝ sobie zwyci´stwo dzi´ki wczeÊniejszym udanym startom. G∏oÊno jest teraz o szermierce ze
wzgl´du na mistrzostwa Êwiata w Lipsku, na których goÊci∏
jako delegat polskiego zwiàzku trener naszej dru˝yny
Krzysztof Grzegorek. Warto wi´c przyjÊç i zobaczyç, jak
na ˝ywo wyglàdajà takie zmagania, szczególnie ˝e jest mo˝liwoÊç oklaskiwania zawodników z naszej dzielnicy.
Miejsce zawodów: Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 172 w Weso∏ej-Zielonej.
Czas: 19 listopada (sobota), poczàtek godzina 1100. Fina∏y oko∏o godziny 1600.
Adam K∏os

Sprostowanie
Chochlik dziennikarski sprawi∏, ˝e do nag∏ówka artyku∏u dotyczàcego dru˝yny pi∏karskiej KS Weso∏a z ubieg∏ego numeru wkrad∏ si´ b∏àd. Podana zosta∏a
informacja, ˝e pi∏karze walczà o awans do ligi okr´gowej, co jest oczywiÊcie
nieprawdà. Zespó∏ aktualnie gra w tej lidze i ma realne szanse na awans do Mazowieckiej Ligi Seniorów (V liga), czego mu goràco ˝yczymy. Za pope∏niony
b∏àd serdecznie przepraszamy trenera i zawodników.
Redakcja
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nieodp∏atnym, jeÊli chodzi o korzystanie z boiska
i stanowià oko∏o 80% ca∏ego czasu korzystania z boiska. Dyrekcja szko∏y w minimalnym tylko i – dodam
– niezb´dnym zakresie pobiera op∏aty za wynajmowanie boiska poza ustalonymi, rzec mo˝na „z urz´du”, godzinami korzystania nieodp∏atnego (WF,
SKS, KS Weso∏a itp).
Wspominam o tym celowo, gdy˝ dochodzà
do nas, redakcji WiadomoÊci Sàsiedzkich, g∏osy
oburzenia na fakt, ˝e pobiera si´ op∏aty za korzystanie z boiska. Przypominamy, i˝ jest to obiekt szkolny, z czego wynikajà tak˝e obowiàzki dla szko∏y.
Jego utrzymanie, piel´gnacja i renowacja – sà
„na g∏owie szko∏y” i muszà byç finansowane ze
Êrodków zdobytych z wynajmu obiektu. W sk∏ad tych
wydatków wchodzi op∏acanie pracownika (a przynajmniej cz´Êci jego obowiàzków), który dba codziennie o stan nawierzchni, zbiera nieczystoÊci, rozprowadza granulat, poprawia siatki i pi∏kochwyty, naprawia ∏aweczki, itp.
Mam nadziej´, ze nasi mieszkaƒcy zrozumiejà to
i zaakceptujà taki stan rzeczy. Z drugiej strony, koszty wynajmu naprawd´ nie sà „astronomiczne”. Pami´tajmy, ˝e mamy do czynienia z grà zespo∏owà,
wi´c przy 7-8 osobowych sk∏adach dru˝yn, za pe∏ne 2 godziny hasania w superekskluzywnych warunkach za pi∏kà, ka˝dy gracz p∏aci niespe∏na 10 z∏. Nie
chc´ tego przeliczaç na przys∏owiowe ju˝ papierosy,
czy piwo i podkreÊliç aspekt zdrowotny tych wydatków, ale... coÊ w tym jest.
Cieszymy si´, ˝e boisko jest naprawd´ najwy˝szej jakoÊci, tak˝e z tego, ˝e budowa hali sportowej
przy Gimnazjum wkracza w etap ju˝ bardzo realnych
dzia∏aƒ. Ale to ju˝ odr´bny temat, o którym napiszemy wkrótce.
Marian Mahor

Badminton:
Inauguracja ligi
w Starej Mi∏oÊnie
Pierwsze spotkanie badmintonistów KS „Weso∏a” rozgrywane w ramach II ligi ogólnopolskiej odby∏o si´ na wyjeêdzie w Suchedniowie w dniu 24 wrzeÊnia 2005 r.
Nasza dru˝yna po zaci´tym pojedynku uleg∏a gospodarzom
KS „Orlicz” Suchedniów 3:2. Punkty dla nas zdobywali tylko
m´˝czyêni: w singlu Rafa∏ Rykowski, w grze podwójnej Cezary
Gutowski/Rafa∏ Rykowski. Panie zaÊ nie sprosta∏y wysokiemu
poziomowi miejscowych badmintonistek. W decydujàcym meczu w grze mieszanej ulegliÊmy gospodarzom, ostatecznie
przegrywajàc ca∏e spotkanie stojàce na bardzo wysokim poziomie sportowym. Kolejny mecz w II lidze badmintona odb´dzie
si´ w dniu 29 pa˝dziernika 2005 r. Zawody zostanà rozegrane
na sali gimnastycznej SP 173 w Starej Mi∏oÊnie. Poczàtek spotkania godz. 1100, na który serdecznie zapraszamy kibiców
i sympatyków tej niezwykle dynamicznej dyscypliny sportu.
Wystàpi wielu aktualnych medalistów Mistrzostw Polski. Sam
mecz odb´dzie si´ na profesjonalnej macie do badmintona.
Dzi´ki niej ∏atwo b´dzie Êledziç zawi∏oÊci techniczne samej gry,
zw∏aszcza tym, którzy po raz pierwszy b´dà mieli przyjemnoÊç
obserwowania profesjonalistów w akcji.
Jacek Szafraƒski – trener zespo∏u

STARA MI¸OSNA

Domokrà˝cy czy fachowcy?
19 wrzeÊnia, wczesnym przedpo∏udniem
odwiedzi∏o mnie dwóch Panów. Ich wizyta
spowodowa∏a, ˝e uby∏o mi z portfela 98 z∏,
w zamian za... no w∏aÊnie, za co? Najuczciwiej b´dzie powiedzieç za trzy papierki:
kwit rozliczeniowy; protokó∏ kontroli instalacji i aparatów gazowych; protokó∏
konserwacji przewodów kominowych.
Teraz z perspektywy czasu wiem, ˝e by∏y
to pseudokontrole, a ich oprawa uÊpi∏a mojà wrodzonà asertywnoÊç. Panowie (jeden
w stroju kominiarza) weszli dziarskim krokiem do ogrodu i powiedzieli, ˝e przyszli
w sprawie OBOWIÑZKOWEJ!!! kontroli
szczelnoÊci przewodów kominowych i instalacji gazowej. Zapytali, gdzie jest piec,
wi´c zaprowadzi∏am ich do kot∏owni. Tam
wyj´li urzàdzenia pomiarowe i stwierdzili,
˝e nie piszczy, wi´c jest szczelne! Potem dowiedzia∏am si´ od m´˝a, ˝e nasz nowoczesny piec jest wyposa˝ony w czujnik, który

w razie ulatniania si´ gazu zacznie piszczeç,
wi´c takie kontrole nie majà sensu. Nast´pnie panowie udali si´ do kuchni, gdzie powtórzyli ww. czynnoÊç i na tym koniec!!!
A przepraszam, nie koniec, bo zacz´li pisaç, pisaç i pisaç o tym, co zrobili, jak równie˝ o tym, czego nie zrobili, ale wiedzà!
Otó˝ z tej trwajàcej 2 min. wizyty wywnioskowali, ˝e: mamy sprawdzonà dro˝noÊç
przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, a tak˝e instalacj´ gazowà, gazomierz i aparaty gazowe. Nast´pnie za˝àdali wynagrodzenia za swojà prac´ w wysokoÊci 98 z∏. I poszli dalej.
Zauwa˝y∏am, ˝e obok nie wpuÊci∏a ich
màdrzejsza ode mnie sàsiadka, co rzuci∏o
cieƒ na rzekomà OBOWIÑZKOWOÂå.
Z drugiej strony panowie chwalili si´, ˝e
zaliczyli ju˝ ca∏kiem sporà liczb´ domków
tu w Starej Mi∏oÊnie. Dlatego postanowi∏am napisaç ten tekst, by ostrzec nast´pnych. Teraz wiem, ˝e nikogo, kto przychodzi
po pieniàdze bez zapowiedzi nie wpuszcz´. No
có˝... Màdry Polak po
szkodzie!
Katarzyna Szaszkiewicz

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

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

Uwaga
naciàgacze
kominiarze
Jako wieloletni mieszkaniec Starej Mi∏osnej, a tak˝e osoba prowadzàca tu w naszej dzielnicy od 8 lat firm´, ostrzegam
wszystkich mieszkaƒców naszej dzielnicy
przed naciàgaczami kominiarzami, którzy
krà˝à po naszym osiedlu.
Metoda jest taka – bez wczeÊniejszego
zawiadomienia dzwoni do drzwi dwóch facetów i mówià, ˝e sà z gazowni i muszà
zrobiç roczny przeglàd instalacji.
Po jakimÊ czasie okazuje si´ jednak, ˝e
nie sà to przedstawiciele gazowni, ale faceci z prywatnej firmy kominiarskiej, którzy za 5 minut roboty – popatrzà, czy gaz
si´ nie ulatnia, kasujà 100 z∏ i idà do nast´pnego domku. Po tygodniu zg∏asza si´
inna firma kominiarska i bajka si´ powtarza, ˝e sà z gazowni, itd.
De facto przeglàd sieci kominowej jest
prywatnà sprawà ka˝dego w∏aÊciciela
domku i gazownie nie majà ˝adnego prawa
cokolwiek w tej materii narzucaç.
A zatem, patent jest prosty w ciàgu jednego dnia mo˝na obskoczyç 100 domków
i zainkasowaç 10 000 z∏ za kilka godzin
pracy. Uwa˝ajcie na naciàgaczy.
Igor Pogorzelski

W cieniu „Cienistej”
Jednà z naj∏adniejszych i bardzo pi´knie po∏o˝onych ulic w Starej Mi∏osnej
jest ulica Cienista. Nale˝´ do najstarszych mieszkaƒców naszego osiedla.
Po wylosowaniu prawie 20 lat temu dzia∏ki, w poszukiwaniu miejsca dzisiejszego zamieszkania, po raz pierwszy przechodzi∏em przez las wzd∏u˝ dzisiejszej
„Cienistej”. Nazbiera∏em siatk´ grzybów: prawdziwków, kozaków i kurek. Przez
wszystkie lata chodz´ po tym lasku i z roku na rok obserwuj´ zmiany. Wydawa∏o si´, ˝e najgorszy by∏ okres, gdy trwa∏a budowa domków wzd∏u˝ lasu. Wtedy tam wyrzucano wszystko, co pozostawa∏o po budowie. Ponadto by∏ to czas
bez toalet, wi´c las nie pachnia∏ i ∏atwo by∏o si´ poÊlizgnàç. Odchody si´ dosyç szybko roz∏o˝y∏y, a resztki budowlane, dzi´ki akcjom sprzàtania lasu,
uda∏o si´ usunàç.
Dzisiaj po jednej stronie ulicy stojà domki i rezydencje, a w lesie jest Êmietnik odpadów ogrodowych. Wyraênie widaç, ˝e wszystkie wyci´te ga∏´zie,
zesch∏e krzewy, zgrabione liÊcie, czy skoszone trawy wyrzucane sà za ulic´.
Mieszkaƒcy do tego nieszcz´snego lasu nie chodzà, bo wiedzà, jak on wyglàda
i jak pachnie. Zresztà, oni uwa˝ajà, ˝e te odpady si´ roz∏o˝à i tylko u˝yênià las.
Pas lasu – Êmietnika z ka˝dym rokiem si´ poszerza i dzisiaj si´ga ju˝ 50 metrów.
Je˝eli sami mieszkaƒcy nie zastanowià si´ i nie zawstydzà, to ten las stracimy.
W tym roku jest bardzo ma∏o grzybów, ale w lesie przylegajàcym do „Cienistej” grzybów ju˝ na pewno nie b´dzie, a przykryta warstwà odpadków Êció∏ka
kompletnie zaginie.
Prosz´ mieszkaƒców tej Êlicznej ulicy, przejdêcie przez jezdni´ i pomyÊlcie,
co z tym fantem zrobiç.
Maciej Susicki

Naczynia Kuchenne
Garnki • Patelnie • Sztuçce • No˝e
Czajniki • Galanteria Kuchenna • Porcelana
Zamówienia indywidualne, prezenty Êlubne itp.
Nowy sklep Sulejówek ul. Dworcowa 72, tel. 783-39-57
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kreÊlàce postaç Ryska i nie
wymagajàce ˝adnego komentarza.
„Jego interpretacja podnosi∏a wartoÊç utworu o kilka pi´ter.
Mia∏ tylko sobie w∏aÊciwà, jakby przerysowanà manier´ wokalnà, która sta∏a
si´ wyrazistym stylem. Mia∏ g∏os zarazem szorstki i aksamitny. Mia∏ charyzm´ pozwalajàcà mu wystawiaç rockowy teatr z pogranicza ˝ycia i Êmierci.
Mia∏ odwag´ wyÊpiewywaç histori´
swojego ˝ycia i swojej choroby, euforii
destrukcji (zw∏aszcza destrukcji). By∏
tak bardzo prawdziwy, naturalny, swojski i jednoczeÊnie tak bardzo amerykaƒski, westernowy. Na czas trwania koncertu, na czas trwania p∏yty wskrzesza∏
Êwiat hippisowski. Ba! – ca∏ym swoim
˝yciem udowadnia∏, ˝e hippisowskà
utopi´ mo˝na zamieniç w rzeczywi-

Kàcik bibliofila
Jan Skaradziƒski – „Rysiek”
Któ˝ nie zna zespo∏u „D˝em” z nieod˝a∏owanym wokalistà RyÊkiem Riedlem
w
roli
g∏ównej,
ska˝onym
chorobà
wielu muz y k ó w
i
przedwczeÊnie
zmar∏ym?
Tym razem
o d d a m
g∏os autorowi ksià˝ki, cytujàc
jego s∏owa,

Biblioteka zaprasza
na nowà wystaw´
w listopadzie
W staromi∏oÊniaƒskiej bibliotece pojawi si´ w listopadzie
nowa wystawa, tym razem malarska, pt. „Pejza˝ na
przestrzeni wieków”. Autorka obrazów – Maria Surawska
zapoczàtkowa∏a ca∏y cykl wystaw, które mamy przyjemnoÊç
goÊciç w progach czytelni bibliotecznej. Maria Surawska
jest absolwentkà Wydzia∏u Konserwacji Dzie∏ Sztuki
warszawskiej Akademii Sztuk Pi´knych. Pi´kne obrazy,
wykonane technikà olejnà kopie i pastisze przedstawiajà
pejza˝ na przestrzeni wieków poczàwszy od XVII wieku,
gdy malarstwo pejza˝owe pojawia si´ jako odr´bny
kierunek w sztuce, a skoƒczywszy na wiekach XIX i XX.
Jako przyk∏ady pos∏u˝y∏y malarce wybrane obiekty
z Muzeum Narodowego w Warszawie.
Serdecznie zapraszam.
Iza Zych

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

ZAPRASZAMY
w godzinach 1000 - 2100
w niedziele od 1300

stoÊç, nawet, jeÊli ta utopia jest coraz
bardziej zmieniona”... „Za∏o˝y∏ si´ o ˝ycie i zak∏ad ten ostatecznie przegra∏.
Cenà, którà zap∏aci∏, by∏o jednak nie
tylko ˝ycie. Tak˝e to, ˝e swoje wielkie
dzie∏a przysz∏o mu latami tworzyç w stanie zniech´cenia do pracy, czasami
na odczepnego, a czasami – równie˝ bywa∏o – pod przymusem. Pisa∏ na przyk∏ad zamkni´ty od zewnàtrz w hotelowym pokoju. Ale to tylko potwierdza,
jaki mia∏ talent...”. „Drugiego takiego
jak on nie by∏o..” „Drugiego takiego jak
on ju˝ nie b´dzie, gdy˝ jego zalet i wad
nie spróbuje skserowaç showbiznes,
wszak zdolny do wszystkiego...” „By∏
wielkim artystà. Jest wielkim artystà. Bo
tacy jak on nigdy nie umierajà”...
Zach´cam do przeczytania, nie tylko
m∏odzie˝.
Iza Zych

SZUKAM PRACY –
SZUKAM PRACOWNIKA
Klub Pracy, dzia∏ajàcy przy OÊrodku Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Weso∏a, powsta∏ z myÊlà o wszystkich osobach bezrobotnych i poszukujàcych
pracy.
Z jego us∏ug mogà korzystaç osoby w ró˝nym wieku, z ró˝nym stopniem
wykszta∏cenia. Nie ma dyskryminacji ze wzgl´du na wiek czy p∏eç.
B´dziemy si´ starali wzbogacaç naszà ofert´ i rozszerzaç zakres swoich
dzia∏aƒ. W listopadzie planujemy zorganizowanie zaj´ç z podstawowej obs∏ugi komputera, a tak˝e kolejnà edycj´ Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy.
Mamy propozycj´ równie˝ dla pracodawców. Jako Agencja Zatrudnienia
(wpis pod nr 1296/a) Êwiadczymy us∏ugi w zakresie poÊrednictwa pracy
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to us∏uga polegajàca na udzielaniu pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukujàcym pracy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia, a pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników. Zapraszamy wszystkich pracodawców, z ka˝dej
bran˝y, zarówno z du˝ych jak i ma∏ych przedsi´biorstw, z terenu Weso∏ej
i spoza dzielnicy, do wspó∏pracy z nami.
W ramach realizowanej przez nas us∏ugi poÊrednictwa pracy mo˝emy
umieÊciç ofert´ pracy na tablicy og∏oszeƒ lub na ˝yczenie zorganizowaç
gie∏d´ pracy – spotkanie z grupà osób wybranà zgodnie z przedstawionymi wymaganiami.
Wszystkie nasze us∏ugi i dzia∏ania prowadzone sà bezp∏atnie.
Bli˝sze informacje
Klub Pracy Dzielnicy Weso∏a, ul. 1 Praskiego Pu∏ku 21 A
Tel. (022) 773 44 12 wew. 109, tel. komórkowy 0 693 397 417

KOSMETYKI – sklep internetowy
ATRAKCYJNE CENY!!! DU˚Y WYBÓR!!!
Dostawa GRATIS przy zamówieniach powy˝ej 50 z∏.
na terenie Weso∏ej, Sulejówka i Starej Mi∏osnej.
Zapraszamy!!!
www.kosmetykionline.pl

STARA MI¸OSNA

Koncertowe gimnazjum
Ró ˝ n o r o d noÊç barw, stylów, nastrojów.
Ka˝dy
chyba
móg∏
znaleêç coÊ dla
siebie. Gdy dodamy, ˝e wyst´powa∏y panie – bo ostatnie trzy koncerty z naszego
cyklu zdominowa∏a p∏eç pi´kna, które oprócz muzyki przygotowa∏y garÊç ciekawych informacji, to mo˝emy mieç nadziej´, ˝e
nasi widzowie i s∏uchacze zarazem byli
zadowoleni.
Recital pani El˝biety Sieradziƒskiej
przeniós∏ nas w Êwiat poezji i piosenki

francuskiej. Malutka i drobna na ciemno ubrana postaç artystki przyciàga∏a
mocnym, oryginalnym g∏osem. Gdzie
on si´ pomieÊci∏ w tej niewielkiej istocie? Akompaniament gitarowy – i có˝
trzeba wi´cej?
Zupe∏nie inny klimat zaprezentowa∏a
nam pani Amalia Sahakyan, osoba
z niezwyk∏ym temperamentem, jak
przysta∏o na rodowità Ormiank´. I choç
poczàtek zaniepokoi∏ tandetà i kiczem,
to osobowoÊç i wielkie serce Amalii zrekompensowa∏y niedostatki artystycznego kunsztu. I jak˝e trudno by∏o jej odmówiç wspólnego taƒca jak d∏uga i szeroka gimnazjalna sala. Taƒczyli wszyscy
– m∏odzi i starzy. Âmiali si´ i cieszyli,
cz´stowali pocz´stunkiem ormiaƒskim
przygotowanym przez samà artystk´,
mo˝e troch´ z pomocà „wypo˝yczonych” gimnazjalistek. Te ostatnie,
przebrane w pi´kne ludowe stroje,
wdzi´cznie ozdabia∏y spektakl.
Ostatni koncert
wprowadzi∏ nas
w Êwiat jazzu. Wystàpi∏o trio (klawisze,
kontrabas)
z solistkà panià
Ewà
Cybulskà,
w∏aÊcicielkà mocnego, nosowego
wokalu. Pani Ewa

Letni wypoczynek dzieci z Weso∏ej
W lipcu i sierpniu br. OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Weso∏a
zorganizowa∏ dla dzieci kolonie letnie.
Dzieci wypoczywa∏y nad morzem
w miejscowoÊci Stegna Gdaƒska,
w Pieninach (w Sromowcach Wy˝nych)
i w Puszczy Kampinoskiej, w miejscowoÊci Stara Dàbrowa. OÊrodek zorganizowa∏ wypoczynek dla dzieci klientów OPS oraz dla grupy dzieci ze Âwietlicy
Ârodowiskowej
dzia∏ajàcej
przy Szkole Podstawowej nr 173 w Weso∏ej. Ogó∏em wyjecha∏o 62 dzieci.
Na uwag´ zas∏uguje fakt, ˝e rodzice
dzieci, które wyjecha∏y na kolonie, nie
ponieÊli ˝adnych kosztów w∏asnych.
Wyjazd i pobyt dzieci w wysokoÊci 43 000 z∏ zosta∏ sfinansowany z bu-

d˝etu OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej.
Dla dzieci ze Êwietlicy Êrodowiskowej wyjazd by∏ kontynuacjà i zarazem
podsumowaniem programu profilaktycznego,
realizowanego
w ciàgu roku szkolnego
przez
wychowawców
w Êwietlicy.
Wszystkie dzieci wypoczywa∏y w doskona∏ych warunkach, mia∏y
zapewnione 4 posi∏ki
dziennie i bogaty program kolonii. Dla niektórych z uczestników
by∏ to pierwszy w ˝yciu
wyjazd na kolonie,

opowiada∏a o kobietach bluesa, powspomina∏a królowe jazzu, zaÊpiewa∏a
i zaswingowa∏a, a jej silny g∏os wype∏nia∏ ca∏à sal´. MyÊl´, ˝e jeszcze u nas
zagoÊci, a my z Paƒstwem spotkamy si´
na niejednym koncercie.
Iza Zych

a wszystkim z pewnoÊcià na d∏ugo pozostanà w pami´ci wspomnienia z tegorocznych wakacji.
Piotr Zieliƒski
Koordynator ds. uzale˝nieƒ
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kolejny nasz
sàWitajcie Otonajm∏odszy
siad. Jego rodzicom, a tak˝e rodzicom
wÊród wszystkich
inn y c h
weso∏owskich
nas
maluchów, ˝yczymy
wiele radoÊci. Drogi
sàsiedzie, serdecznie witaj wÊród nas! RoÊnij zdrowo i bàdê radoÊcià dla
swoich rodziców. Mieszkasz w malowniczo po∏o˝onej Dzielnicy, wokó∏ sà pi´kne lasy i czeka na ciebie
spore grono nieco tylko starszych kolegów i kole˝anek.

Jakub Przemys∏aw Teichert
urodzi∏ si´ 11.09.2005 r.
wa˝y∏ 3810 g i mia∏ 57 cm

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). 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
12 listopada 2005 r.
Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej. Zrobicie pi´knà pamiàtk´ swojemu dziecku!

PEDIATRA NEFROLOG
WIZYTY DOMOWE CA¸ODOBOWO
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

Profesjonalne Studio Fotograficzne
www.fotooskar.com.pl
➥ Zdj´cia do dokumentów
w 5 min.
➥ 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
la
d
i
k
i˝
Zn

➥ 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!!!

12

STARA MI¸OSNA
W sobot´ 24 wrzeÊnia odby∏ si´ turniej
∏uczniczy w kategoriach juniorskich
o puchar Burmistrza Weso∏ej. Taka impreza by∏a u nas pierwszy raz. Zorganizowa∏a jà pani Hanna Koz∏owska, by∏a
pierwszoligowa zawodniczka Marymontu Warszawa, która wraz z m´˝em Zbigniewem utworzy∏a w ubieg∏ym roku sekcj´ ∏uczniczà w Weso∏ej. Na razie jest to
dzia∏alnoÊç wy∏àcznie spo∏eczna. Mamy
nadziej´, ˝e ta inicjatywa uzyska stosowne wsparcie i doczekamy si´ klubu ∏uczniczego z prawdziwego zdarzenia.
W zawodach wzi´∏o udzia∏ kilkudziesi´cioro m∏odych zawodników, nie
tylko z warszawskich klubów, jak Drukarz czy Marymont, ale równie˝
z Nadarzyna, Radzymina i O˝arowa.
Z Weso∏ej w zawodach startowa∏o
oÊmioro ∏uczników. Najlepiej wypad∏a
Marta Bucior, która w swojej kategorii
zaj´∏a trzecie miejsce.
Pi´kna, s∏oneczna pogoda, otoczony
zielenià stadion pi∏karski na osiedlu
wojskowym, to Êwietna oprawa tych ciekawych zawodów.
Organizacj´ turnieju
komplementowa∏
Pawe∏ Soliƒski – prezes Mazowieckiego
Zwiàzku ¸ucznicze-

Turniej ∏uczniczy
w Weso∏ej

go. Wyrazi∏ nadzieje, ˝e mieszkaƒcy
Weso∏ej jeszcze nie raz b´dà mogli goÊciç
∏uczników,
mo˝e nawet w zawodach rangi mistrzowskiej. Zach´ca∏
tak˝e
do czynnego uprawiania tej dyscypliny sportu, który

Pies czeka na cz∏owieka
M∏oda suczka
Szukamy domu dla trzymiesiecznej suni, która zosta∏a
znaleziona na naszym Osiedlu. Szczeniaczek by∏ potràcony
przez samochód i ma z∏amanà przednià ∏apk´. W tej chwili
ma za∏o˝ony gips i jest w bardzo dobrej formie, czeka na
nowego w∏aÊciciela w klinice w RadoÊci. Numer telefonu
do kliniki 615-81-81, ewentualny kontakt 0600-612-333.

cieszy si´ coraz wi´kszà popularnoÊcià.
Przygod´ z ∏ucznictwem mo˝na zaczàç
w ka˝dym wieku, nawet w formie amatorskiej dostarcza ono wielu emocji.
Prezes Soliƒski mówi∏, ˝e warszawskie
kluby umo˝liwiajà za pewnà op∏atà
kursy dla poczàtkujàcych, na których
jest zapewniony sprz´t i fachowa pomoc instruktorska.
Adam K∏os

05-077 Warszawa-Stara Mi∏osna
ul. Trakt Brzeski 85
tel. 760 85 51, tel./fax 773 33 53
tel. kom. 0507 76 56 46, 0608 170 501
e-mail: pphu.nadir@neostrada.pl

•odzie˝ robocza
i ochronna
•mundury
dla agencji
ochrony i WSO
•odzie˝ reklamowa
•obuwie robocze
i ochronne
•artuku∏y BHP
•Êrodki czystoÊci
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Historia w krzy˝ach wykuta
Zmienia∏a si´ Polska, a z nià zmienia∏y si´ Powàzki. Rok 1980 przyniós∏ pierwszy pomnik w Dolince Katyƒskiej (ukradziony potem przez „nieznanych sprawców”. Na zaoranych dotychczas mogi∏ach bohaterskich ˝o∏nierzy poleg∏ych
w czasie Bitwy Warszawskiej 1920 roku
pojawi∏y si´ (choç bez tabliczek) pierwsze, jeszcze brzozowe krzy˝e. Potem pojawi∏ si´ kolejny Pomnik Ofiar Katynia
(najpierw z fa∏szywà datà mordu), mogi∏y zamordowanych w Moskwie dowódców AK, odnowiono mogi∏y ˝o∏nierskie
z 1920 roku. Zacz´∏y si´ pojawiaç nowe
pomniki, zarówno dokumentujàce histori´, jak i b´dàce miejscem spoczynku
wspó∏czesnych wielkich Polaków.

Dzieƒ Wszystkich Âwi´tych, to dla mnie
przede wszystkim Powàzki Komunalne,
czyli dawny Cmentarz Wojskowy. Przez
ostatnich trzydzieÊci par´ lat nie zdarzy∏o
mi si´, by niezale˝nie od pogody i stanu
zdrowia, nie znaleêç dwóch godzin na odwiedziny tej w∏aÊnie nekropolii. Robi´ to
zawsze
1
listopada
wieczorem,
po godz. 1800, gdy ciemnoÊci okryjà
cmentarz, a w blasku zniczy wy∏aniajà si´
kolejne groby i pomniki, b´dàce Êwiadectwem naszej historii.
Ta fascynacja zacz´∏a si´ jeszcze na poczàtku lat 70-tych, gdy jako dziecko z rodzicami stawia∏em znicze w niewielkiej
poroÊni´tej brzozami dolince. Nie rozumia∏em, co to „symboliczna mogi∏a
dziadka”, nie
rozumia∏em,
czemu to puste
miejsce
odwiedza∏o
tylu ludzi, dlaczego kilka innych kwarta∏ów cmentarza by∏o równo zaoranych,
a i tak p∏on´∏y
tam znicze.
Z wiekiem rozumia∏em coraz wi´cej i te
coroczne wizyty by∏y okazjà
do
nauki
prawdziwej historii, nie tej,
którà uczono
mnie w szkole
podstawowej.
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Marcin J´drzejewski
Niektóre pomniki i mogi∏y ˝o∏nierskie
oraz niektóre znane osoby pochowane
na Cmentarzu Powàzkowskim:
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Jako instruktor harcerski ze swoimi
harcerzami, potem ze znajomymi, siostrzeƒcami, a ostatnio tak˝e ze swoim
synkiem, co roku jad´ na ten cmentarz,
kupuj´ kilkadziesiàt lampek i ruszam
na spotkanie z historià. Odwiedzam
groby wielkich Polaków, odwiedzam pomniki i symboliczne mogi∏y i wreszcie
odwiedzam tych, którzy polegli,
a na których mogile widnieje tylko inskrypcja „˝o∏nierz nieznany”. Niesamowite w tym jest, jak wielu ludzi musi robiç tak samo, gdy˝ o tej porze, praktycznie na ka˝dej takiej bezimiennej mogile
p∏onie choç jeden znicz...
Uwa˝am, ˝e warto, szczególnie w takich czasach, jak obecne, poÊwi´ciç troch´ czasu, oddaç ho∏d wielkim ludziom
i bezimiennym bohaterom. I wspominajàc histori´ znaleêç nieco dystansu
do wspó∏czesnoÊci.
Ten wieczór jest naprawd´ wielkim
prze˝yciem. Mimo póênej pory alejki sà
pe∏ne ludzi. Nikt si´ nie Êpieszy. Zach´cam Paƒstwa do takiego spaceru. Choç
odwiedzamy zmar∏ych i poleg∏ych, to
przechodzimy przez naprawd´ ˝ywà lekcj´ historii. Historii w krzy˝ach wykutej.

3

1 - p∏k. Ryszard Kukliƒski
2 - Jacek Kuroƒ
3 - pomnik pami´ci pomordowanych w hitlerowskich
obozach koncentarcyjnych
4 - pomniki ˝o∏nierzy 1 Armii WP oraz ˝o∏nierzy
poleg∏ych pod Lenino
5 - mogi∏y ˝o∏nierzy Szarych Szeregów
6 - kopiec Dowborczyków (kopia kopca polskich legionów w Rosji z czasów I wojny Êwiatowej
z Bobrujska)
7 - pomniki jednostek bojowych AK z Powstania Warszawskiego
8 - „Dolinka Katyƒska” z pomnikiem ofiar obozów jenieckich w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku
9 - pomnik „Gloria Victis” (˝o∏nierzy AK)
10 -mogi∏y dowódców Polskiego Paƒstwa Podziemnego
11 - Jadwiga Falkowska (jedna z za∏o˝ycielek polskiego harcerstwa)
12 - mogi∏y i pomnik pami´ci ˝o∏nierzy wrzeÊnia 1939 r.
13 - Jacek Kaczmarski
14 - symboliczna mogi∏a Sybiraków
15 - mogi∏y i pomnik Powstaƒców Styczniowych 1963 r
16 - pomnik Orlàt Polskich poleg∏ych w obronie
Warszawy w 1920 r.
17 - pomnik pami´ci Polaków pomordowach w
Ponarach k/Wilna w l. 1941-44
18 - pomnik deportowanych do pracy niewolniczej w
III Rzeszy
19 - pomnik represjonowanych politycznie w l. 1949-56
20 - pomnik i mogi∏y Powstaƒców Âlàskich i Wielkopolskich
21 - mogi∏y ˝o∏nierskie z wojny polsko-bolszewickiej 1920-21
22 - Marek Kotaƒski

STARA MI¸OSNA

V Dzieƒ Papieski w KoÊciele p w OpatrznoÊci Bo˝ej w Weso∏ej
Pi´kne s∏oƒce przedziera si´ przez delikatne
chmurki. Lekki wietrzyk niesie cichà melodi´.
Drzewa pomagajà mu szelestem liÊci. Jednak
ludzie jacyÊ inni. ZamyÊleni patrzà w niebo. „JesteÊ tam, prawda? Patrzysz na nas spokojnymi
oczami i Êlesz radosne pozdrowienia” – powiadajà. Mówià do Jana Paw∏a II, który dziÊ, 16 paêdziernika, w V Dzieƒ Papieski po raz pierwszy
b´dzie z nami tylko w sercach. Kochany Ojciec
nie przemówi do nas tak, jak ka˝dego roku, nie
za˝artuje, nie pocieszy, ale wiemy, ˝e b´dzie
z nami zawsze. Wiemy, ˝e spoglàda na nas ze
swojego Domu, do którego zmierza∏ przez ca∏e
˝ycie i teraz tam daje mi∏oÊç i nadziej´.
Pierwszy Dzieƒ Papieski odby∏ si´ w 2001 roku
z
inicjatywy
Fundacji „Dzie∏o Nowego Tysiàclecia”. Ca∏a
Polska na ró˝ny
sposób chcia∏a
uczciç 23 rocz-

nic´ wyboru Karola
Wojty∏y
na Papie˝a. 27 lipca 2005
roku, ju˝
po odejÊciu Ojca
Âwi´tego,
pos∏owie
dzieƒ 16
paêdzierni-

ka ustanowili Êwi´tem narodowym, Dniem Papieskim, ku czci Wielkiego Polaka i wspania∏ego cz∏owieka.
Obchody Dnia Papieskiego odbywa∏y tak˝e si´
w Parafii OpatrznoÊci Bo˝ej w Weso∏ej, ale dla tego
KoÊcio∏a to podwójne Êwi´to. Z V Dniem Papieskim
po∏àczy∏ si´ równie˝ 55 jubileusz weso∏owskiej parafii. To w∏aÊnie najm∏odsi przygotowali dla Jana Paw∏a II wspania∏y prezent.
Kilka minut po 16, w koÊciele „na górce” rozbrzmia∏ przepi´kny Êpiew chóru. To poczàtek widowiska s∏owno – muzycznego zorganizowanego przez
Fundacj´ Szko∏y Spo∏ecznej w Weso∏ej, przy wspó∏pracy OÊrodka Kultury „Weso∏a” i Urz´du Dzielnicy
Weso∏a m. st. Warszawy. Widowisko wyre˝yserowa∏a
Bogumi∏a Stachurska, opraw´ muzycznà stworzy∏a
Renata Struzik a scenografi´ – Ma∏gorzata Minchberg.
O wspania∏e kostiumy zadba∏a Maria Diksa, oÊwietleniem natomiast zaj´li si´ Joanna i Pawe∏ Mantorscy.
Nie ma jednak wàtpliwoÊci, ˝e najwi´cej serca i wysi∏ku w∏o˝yli w ca∏e przedsi´wzi´cie m∏odzi artyÊci. To
oni swojà grà i Êpiewem pozwolili nam przenieÊç si´
do czasów dzieciƒstwa i m∏odoÊci Karola Wojty∏y. To
dzi´ki nim poczuliÊmy s∏owa Papie˝a tak blisko, tak
prawdziwie. MogliÊmy poznaç Jego twórczoÊç, Jego
nauk´ i przes∏anie dla nas, jego „najbli˝szych”.
Nale˝y wi´c podzi´kowaç:
Ani Czubie i Kasi Dereƒ – uczennicom Studia
Muzycznego Gra˝yny Alber
STUDIO 12 – zespo∏owi wokalno – muzycznemu
Spo∏ecznej Szko∏y Podstawowej nr 12 pod kierunkiem Renaty Struzik
Chórowi Kameralnemu Staccato – ze Stowarzyszenia Artystycznego Stara Mi∏osna pod kierunkiem
Ma∏gorzaty Sobieszek
Orkiestrze – specjalnie na ten dzieƒ z∏o˝onej
z uczniów nauczycieli Spo∏ecznej Szko∏y Muzycznej
w Weso∏ej oraz muzyków scen warszawskich
pod kierunkiem muzycznym Tomasza Struzika
Uczniom Spo∏ecznej Szko∏y Podstawowej nr 12

i I Gimnazjum Autorskiego pod kierunkiem Bogumi∏y Stachurskiej oraz „M∏odzie˝owemu Teatrowi Poszukujàcemu”
A tak˝e Oldze Boƒczyk (aktorce) oraz Henrykowi
Alberowi i Bartkowi Alberowi (gitara) za pomoc
m∏odzie˝y w dzia∏aniach. Jak te˝ wszystkim tym,
którzy przyczynili si´ do tego, ˝e wspólnie mogliÊmy prze˝yç tak wspania∏e widowisko.
„Cz∏owiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz
przez to, czym dzieli si´ z innymi.” – to s∏owa Jana Paw∏a II. 16 paêdziernika 2005 roku, w KoÊciele
OpatrznoÊci Bo˝ej w Weso∏ej nawet ci najmniejsi
pokazali nam swojà wielkoÊç.
Urszula Kowal

Fundacja „Dzie∏o Nowego Tysiàclecia”
Idea narodzi∏a si´ po pielgrzymce Ojca Âwi´tego do Polski w 1999 r. Fundacja zosta∏a powo∏ana do ˝ycia w 2000 r. jako organizacja, której
dzia∏alnoÊç ma upami´tniaç pontyfikat Jana Paw∏a II przez promowanie nauczania
naszego Papie˝a i wspieranie okreÊlonych przedsi´wzi´ç spo∏ecznych, g∏ównie w dziedzinie edukacji i kultury.
Do g∏ównych celów Fundacji nale˝y wspieranie rozwoju kultury i nauki chrzeÊcijaƒskiej oraz
chrzeÊcijaƒskich mediów w Polsce; podnoszenie
szans edukacyjnych m∏odzie˝y z ma∏ych miast
i wsi oraz upowszechnianie nauczania papie˝a
Jana Paw∏a II.
Od marca 2005 r. Fundacja posiada status Organizacji Po˝ytku Publicznego.
Dzieƒ Papieski obchodzony jest od 2001 r.
zawsze w niedziel´ poprzedzajàcà rocznic´
wyboru Karola Wojty∏y na Stolic´ Piotrowà.
Obchody te przebiegajà w czterech wymiarach:
intelektualnym, duchowym, artystycznym
i charytatywnym.

Wymiar duchowy
Dzieƒ Papieski jest przede wszystkim dniem
duchowej ∏àcznoÊci z Ojcem Âwi´tym i modlitwy
w Jego intencji. We wszystkich parafiach ca∏ej
Polski w niedziel´ poprzedzajàcà Dzieƒ Papieski
odczytywany jest list pasterski Konferencji Episkopatu Polski. Odprawiane sà Msze Êw. w Jego
intencji, podczas których g∏oszone sà homilie
poÊwi´cone nauczaniu Jana Paw∏a II. W wielu
parafiach modlono si´ za Papie˝a podczas licznych nabo˝eƒstw oraz nocnych czuwaƒ po∏àczonych z medytacjà tekstów papieskich.

„Dzielmy si´ mi∏oÊcià”, w której corocznie udzia∏
bierze blisko 100 tys. wolontariuszy: ministrantów, harcerzy, m∏odzie˝y i doros∏ych z ró˝nych
Êrodowisk wchodzàcych w sk∏ad Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Dnia Papieskiego.
Zebrane w ten sposób Êrodki przeznaczone sà
na fundusz stypendialny Fundacji, która przyznaje stypendia najbardziej uzdolnionym gimnazjalistom i licealistom, pochodzàcym z wiosek i ma∏ych miast. W ten sposób ka˝dy mo˝e w∏àczyç
si´ w budow´ „˚ywego pomnika” Janowi Paw∏owi II.

Wymiar artystyczny
W wigili´ Dnia Papieskiego na Zamku Królewskim w Warszawie Fundacja wr´cza jedne z najbardziej presti˝owych nagród w KoÊciele Katolickim – nagrody TOTUS. Dniowi Papieskiemu towarzyszy tak˝e 30 innych du˝ych wydarzeƒ artystycznych zarówno o zasi´gu lokalnym, jak
i ogólnopolskim. Zwieƒczeniem jest Koncert Papieski na Placu Zamkowym w Warszawie.

Wymiar intelektualny
W ca∏ej Polsce organizowanych jest kilkadziesiàt
seminariów naukowych i paneli dyskusyjnych, których tematem jest nauczanie Jana Paw∏a II.

Wymiar charytatywny
Odpowiedzià na wezwanie Ojca Âwi´tego
do solidarnoÊci z ubogimi jest organizowana tego dnia publiczna zbiórka pieni´dzy pod has∏em

AKCJA „DZIELMY SI¢ MI¸OÂCIÑ”
Podczas V Dnia Papieskiego zbiórce przykoÊcielnej i publicznej towarzyszy akcja telefoniczna i SMS. B´dzie trwa∏a od 9 do 18 paêdziernika.
Wystarczy wys∏aç SMS o treÊci „PRAWDA”
pod numer: 7250 (2,00 z∏ + VAT) lub zadzwoniç
pod numer: 0400 307 400 (1,74 z∏ + VAT),
a kwota netto zostanie przekazana na Fundusz
Stypendialny Fundacji „Dzie∏o Nowego Tysiàclecia”. Tradycyjnie mo˝na te˝ wp∏acaç pieniàdze
na konto Fundacji:
81 1320 1104 2979 6023 2000 0001.
Na podstawie materia∏ów ze strony
www.dzielo.pl
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pracy zgodnych z ich zainteresowaniami i umiej´tnoÊciami. Prowadzone sà
zaj´cia: plastyczno-techniczne, rozwijajàce zdolnoÊci manualne, wzbogacajàce
wiadomoÊci, kszta∏tujàce umiej´tnoÊç
wypowiadania si´. Uczniowie mogà odrobiç zadania domowe korzystajàc z pomocy nauczyciela.
Du˝y wybór gier dydaktycznych, zabawek i klocków pozwala na mi∏e sp´dzenie czasu
w towarzystwie kolegów.
Przy Êwietlicy dzia∏a równie˝
ko∏o szachowe dla najm∏odszych. Podopieczni w ciàgu dnia
mogà napiç si´ soku i zjeÊç
owoce. Najm∏odszym, szeÊcia
i siedmiolatkom Êwietlica, poprzez charakter prowadzonych
zaj´ç, pozwala zaaklimatyzowaç si´ w nowej rzeczywistoÊci szkolnej. Wspó∏pracujemy równie˝ ze specjalistami pracujàcymi w szkole: psychologiem,
pedagogiem, reedukatorem.
W obecnym roku szkolnym
do Êwietlicy zapisanych zosta∏o 190 dzieci z klas 0–IV, co dzieƒ

Obl´˝ona Êwietlica
Âwietlica przy SP nr 173 jest miejscem
bardzo ch´tnie odwiedzanym przez
uczniów. Dla niektórych z nich staje si´
ona niemal drugim domem, dlatego te˝
wszystkie poczynania nauczycieli zmierzajà ku temu, aby wychowankowie czuli si´ tu dobrze i bezpiecznie. Wychodzàc naprzeciw potrzebom, od ubieg∏ego roku pracujemy codziennie przez
dwanaÊcie godzin, co jest mo˝liwe dzi´ki zatrudnieniu nowych
wychowawców. Staramy
si´ zapewniç
uczniom jak
najlepsze warunki do na-

uki, zabawy,
odpoczynku.
Dzieci mogà
uczestniczyç
w ró˝norodnych formach

trafia tutaj ponad setka uczniów. Najwi´kszà bolàczkà jest skromna baza lokalowa, staramy si´ jednak temu zaradziç korzystajàc z sal lekcyjnych i gimnastycznych, wychodzàc na plac zabaw
czy boiska szkolne.
O pracy Êwietlicy najlepiej Êwiadczy
to, ˝e rodzice przychodzàcy po dzieci
nie zawsze witani
sà uÊmiechem, zamiast niego czasem pojawia si´
pytanie:, „Dlaczego tak wczeÊnie?
Czy mog´ zostaç
d∏u˝ej?”
Krystyna Krasuska

ROCKotan WESO¸A 2005
Stolar oraz gen. Dumna opiekunka, zast´pca kierownika DK Imielin, Ma∏gorzata Wierciƒska,
od lat zajmujàca si´ scenà rockowà, wr´czy∏a
OÊrodkowi Kultury w Weso∏ej „Certyfikat Kreatora” za promowanie rocka. Jest to wielkie wyró˝nienie i motywacja do dalszego dzia∏ania w tym
kierunku. Kolejny zespó∏, jaki mogliÊmy zobaczyç, to Strange Brew.
Po energicznych, typowo rockowych dêwi´kach, przyszed∏ czas na No Problem. Muzycy pokazali nam nieco inny rodzaj brzmienia – instrumentalny i spokojniejszy. By∏ to odpoczynek
Ósmego paêdziernika w Klubie „KoÊciuszkowiec” na terenie placu Wojska Polskiego w Weso∏ej mieliÊmy okazj´ wziàç udzia∏ we wspania∏ym przedsi´wzi´ciu muzycznym – ROCKotan
WESO¸A 2005 – pierwszej edycji maratonu rockowego bez narkotyków, alkoholu, przemocy
i ksenofobii, poÊwi´conego pami´ci Marka Kotaƒskiego.
Zaciszna sala widowiskowa klubu na kilka godzin zamieni∏a si´ w prawdziwy raj dla pasjonatów rocka. Jako pierwszy wystàpi∏ zespó∏ 13th
Apostle, pochodzàcy z Weso∏ej. M∏odzi ch∏opcy
wprowadzili niezwyk∏à, goràcà atmosfer´, a Piotr
Rutkowski wprawi∏ w kompleksy nawet najstarszych gitarzystów, dajàc popis swoich umiej´tnoÊci. Nast´pnie zaprezentowali si´ goÊcie z Domu Kultury smb „Imielin” – zespo∏y Rados∏aw
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przed gwiazdà wieczoru, zespo∏em Fatum. Có˝
mo˝na powiedzieç?! Ka˝dy, kto s∏ysza∏ i widzia∏
ten wyst´p, potwierdzi, ˝e by∏o to coÊ niesamowitego. Kogo omin´∏o to wydarzenie, niech ˝a∏uje i czeka do przysz∏ego roku na nast´pnà edycj´
koncertu ROCKotan.
Organizatorzy: Urzàd m.st. Warszawy Wydzia∏
Kultury dla Dzielnicy Weso∏a, OÊrodek Kultury
Weso∏a, OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy, „Lokalna” – dwutygodnik Weso∏ej, Sulejówka, Halinowa, D´be
Wielkiego.
Urszula Kowal

STARA MI¸OSNA

Kolejna Dru˝yna
Harcerek w Weso∏ej!!!
Mam zaszczyt og∏osiç, ˝e powsta∏a
kolejna dru˝yna harcerek, która zosta∏a
powo∏ana 2 paêdziernika na okres próbny, zresztà jak ka˝da nowa dru˝yna.
Co prawda, dzia∏amy w Weso∏ej, w SP
nr 171, ale zast´p zast´powych, czyli zast´powe, przyboczna i dru˝ynowa wywodzà si´ ze staromi∏oÊniaƒskiego szczepu
Mazowieckich Dru˝yn Harcerskich,
a konkretnie z 44. MDH- ek „Archandraja”. JesteÊmy ju˝ trzecià dru˝ynà
w tym szczepie, dlatego te˝ przyj´∏yÊmy
ten sam numer, a w pe∏ni z nazwà brzmi
to: 44. Mazowiecka Dru˝yna Harcerek
„Kasjopea”.

Chcia∏abym opowiedzieç Paƒstwu
o krótkiej historii dru˝yny, to znaczy, jak
z 7-osobowego zast´pu i mnie, jako jego
opiekunki powsta∏y trzy zast´py po 6-10
osób i dwuosobowa kadra...
Zacz´∏o si´ 30 kwietnia 2005 r. kiedy
to cz´Êç zast´pu „Ostoja” z 44. MDHek „Archandraja” i ja, jego bardzo dawna zast´powa, zorganizowa∏yÊmy nabór, oczywiÊcie, po wczeÊniejszym starannym zach´ceniu w szkole (çwiczenia I pomocy na fantomie, liny, namioty, plàsy, paintball, opowieÊci o obozach, zdj´cia, etc.). W efekcie powsta∏
zast´p, który prawie ca∏y pojecha∏
na obóz. Oprócz tego stworzy∏yÊmy
od razu patrol Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Nast´pne „podejÊcie” by∏o ca∏kiem
niedawno, bo we wrzeÊniu. Podobnie
jak wczeÊniej, posz∏yÊmy do szko∏y,
opowiedzia∏yÊmy o nas, harcerkach,
odpowiedzia∏yÊmy na mnóstwo pytaƒ
szóstoklasistek typu: „Czy sà ch∏opcy
w naszym wieku? A ∏adni?”, nieco

m∏odsze
raczej
dziwi∏y si´, czemu
harcerki nie tarzajà si´ w b∏ocie,
a w ogóle to
„ch∏opcy
sà
„fuj!”... Mimo tego, ˝e nie mia∏yÊmy ju˝ tylu „gad˝etów”,
co
na kwietniowej
zbiórce w szkole,
dziewczyny i tak
by∏y oczarowane i zadeklarowa∏y, ˝e
wszystkie przyjdà na zbiórk´. Potraktowa∏yÊmy to oczywiÊcie
z przymru˝eniem oka. Nawet obstawia∏yÊmy, ˝e b´dzie od 3 do 10 osób. Ku
naszemu zdziwieniu przysz∏o 21!
Zbiórka odby∏a si´ w lesie. Na poczàtku plàsa∏yÊmy, Êpiewa∏yÊmy, póêniej
by∏a gra po znakach patrolowych, w∏aÊciwie g∏ówny
element naszego spotkania. Polega∏a ona na tym,
˝e patrole mia∏y znaleêç
skarb królestwa, jednak,
by nie by∏o zbyt ∏atwo, czeka∏y na nie ró˝ne przeszkody. Najpierw

patrole wkroczy∏y na teren Baby Jagi,
przez który musia∏y niepostrze˝enie
przejÊç. Ostatnim punktem by∏a paj´cza sieç. Przez nià tak˝e trzeba by∏o
przejÊç tak, by jej nie dotknàç.
I to by by∏o na tyle. Co b´dzie dalej, to
si´ dopiero oka˝e. Byç mo˝e napisz´
jeszcze o losach „Kasjopei”. Na razie
jednak koncentrujemy si´ na tym, by
dziewczyny stawa∏y si´ coraz lepszymi
harcerkami, a ze spraw przyziemnych
zbieramy sprz´t pionierski, artyku∏y papiernicze i wiele innych potrzebnych
rzeczy ka˝dej dru˝ynie. Czeka nas jeszcze d∏uga droga, by staç si´ tak pr´˝nà
dru˝ynà jak pozosta∏e dwie ze szczepu...
Je˝eli znajà Paƒstwo kogoÊ z Weso∏ej, kto chcia∏by nale˝eç do harcerstwa,
to zapraszam te osoby pod Szko∏´ Podstawowà nr 171 na cotygodniowe
zbiórki zast´pu: w piàtki o 1700 – klasy 6, w sobot´ o 1000 – klasy 5, oraz o 930
– klasy 4. Oferta dotyczy dziewczyn
w tym wieku lub starszych. Wi´cej
mo˝na si´ dowiedzieç pod numerem
telefonu: 508772202.
Czuwaj!
p.o. dru˝ynowej
sam. Mariola Majszyk

dziewczyny musia∏y przejÊç przez most
linowy (dopasowany, rzecz jasna,
do ich wzrostu...), wykonaç na nim ró˝ne figury. Kolejny punkt by∏ sportowy.
Trzeba by∏o wykonaç jak najszybciej
kilka zadaƒ, np. skoki w workach, rzut
szyszkà do celu. Nast´pnie dziewczyny
mia∏y KIM-a, czyli çwiczenia na spostrzegawczoÊç wzrokowà i s∏uchowà
oraz rozpoznawanie smaków. Póêniej
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Adopcja na odleg∏oÊç
By∏o o niej g∏oÊno w mediach przy okazji
tsunami na Pacyfiku, teraz, po spontanicznym
zaanga˝owaniu wielu ludzi, zosta∏o blade
wspomnienie. Chcia∏abym przedstawiç naszym czytelnikom program prowadzony z powodzeniem od wielu lat przez Salezjanów
– Zgromadzenie Misyjne.
Co to jest adopcja na odleg∏oÊç?
Adopcja na odleg∏oÊç to przyj´cie do swojego ˝ycia biednego dziecka z kraju misyjnego
i zapewnienie mu mo˝liwoÊci edukacji. Poprzez misjonarza, mieszkajàce daleko od siebie osoby, ró˝niàce si´ kulturà i zwyczajami,
stajà si´ sobie bliskie emocjonalnie i duchowo. Kto pragnie wziàç dziecko w adopcj´
na odleg∏oÊç, zobowiàzuje si´ do op∏acania
kosztów jego kszta∏cenia przez okres przynajmniej jednego roku. Po up∏ywie tego czasu,
mo˝na przed∏u˝yç swoje zobowiàzanie wobec
tego samego dziecka a˝ do ukoƒczenia jego
edukacji.
Jakie dzieci zostajà obj´te adopcjà na odleg∏oÊç?
Dzieci do adopcji przedstawiajà misjonarze
salezjanie. Na podstawie rozeznania w swoich
placówkach misyjnych wybierajà oni najbardziej potrzebujàce: sieroty, pó∏sieroty, dzieci,
którym rodzice z powodu braku zdrowia czy
bezrobocia nie sà w stanie zapewniç mo˝liwoÊci edukacji, a czasem nawet zaspokojenia
najbardziej podstawowych potrzeb. Misjonarze
przesy∏ajà do OÊrodka Misyjnego informacje
o dziecku wraz z jego zdj´ciem. Sà to dzieci
z placówek misyjnych w Afryce, Ameryce ¸aciƒskiej i w krajach by∏ego ZSRR, w wieku od 6
do 15 lat i m∏odzie˝ w wieku od 16 do 21 lat.
Kto mo˝e wziàç dziecko w adopcj´ na odleg∏oÊç?
Dziecko w adopcj´ na odleg∏oÊç mo˝e wziàç
rodzina, osoby indywidualne, firmy, zak∏ady
pracy, uczelnie, szko∏y, klasy, kluby, stowarzyszenia lub inne grupy, które sk∏adajà si´
na op∏acanie nauki swego podopiecznego.
Zdarza si´, ˝e adopcji dokonujà osoby same
b´dàce w ci´˝kiej sytuacji. Od maja 2002 roku
jedno z dzieci wspierane jest przez wi´ênia,
który na ten cel przeznacza cz´Êç swojej zap∏aty za prac´ wykonywanà w zak∏adzie.
Jakie sà koszty zaadoptowania jednego
dziecka?
Koszty nauki jednego dziecka sà zró˝nicowane w zale˝noÊci od kraju, rodzaju szko∏y oraz
sytuacji rodzinnej i osobistej dziecka. Osoba
adoptujàca deklaruje wp∏at´ na konto Salezjaƒskiego OÊrodka Misyjnego równowartoÊci
od 120 do 200 dolarów US (ok. 470–790 z∏)
rocznie, w zale˝noÊci od swoich mo˝liwoÊci.
Wp∏at w polskiej walucie mo˝na dokonywaç
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w ratach miesi´cznych lub kwartalnych. Rok
adopcyjny trwa od momentu z∏o˝enia deklaracji. OÊrodek Misyjny przekazuje pieniàdze misjonarzom co dwa miesiàce przelewem bankowym. Misjonarze osobiÊcie op∏acajà koszty
nauki w szkole oraz troszczà si´ o zaspokojenie
podstawowych potrzeb, jak: do˝ywianie, ubranie, ksià˝ki, przybory szkolne. Koszty organizacji i administracji dzie∏a adopcja na odleg∏oÊç
pokrywane sà z dobrowolnych dodatkowych
ofiar.
W jaki sposób mo˝na dokonaç adopcji
na odleg∏oÊç?
Aby zaadoptowaç na odleg∏oÊç dziecko, nale˝y wype∏niç deklaracj´ i przes∏aç jà na adres

Salezjaƒskiego OÊrodka Misyjnego w Warszawie. Pe∏ni on rol´ poÊrednika pomi´dzy misjonarzem przedstawiajàcym dziecko do adopcji
i osobà adoptujàcà. Majàc na wzgl´dzie zadeklarowanà kwot´ oraz inne preferencje przedstawione w deklaracji, OÊrodek Misyjny wybierze i przeÊle dane dziecka oraz, w miar´ mo˝liwoÊci, jego fotografi´. Do wszystkich, którzy
wezmà dziecko w adopcj´ na odleg∏oÊç, wysy∏any jest dwumiesi´cznik Misje Salezjaƒskie,
aby systematycznie mogli Êledziç dzia∏alnoÊç
naszych misjonarzy. Deklaracj´ mo˝na pobraç
ze strony www.adopcja.salezjanie.pl
Czy jest mo˝liwa korespondencja z dzieckiem?
Korespondencja z dzieckiem odbywa si´
za poÊrednictwem misjonarza. Wysy∏anie paczek jest niewskazane, poniewa˝ koszty przesy∏ki sà bardzo wysokie i cz´sto znacznie przewy˝szajà wartoÊç paczki. Istniejà jednak placówki, gdzie kontakt z dzieckiem jest niemo˝-

liwy, ze wzgl´du na zbyt du˝e nieporozumienia
lokalne, wówczas dzieci obj´te adopcjà cierpià
z powodu zazdroÊci innych dzieci, co tym samym przysparza wiele problemów placówce
misyjnej. Misjonarz zobowiàzany jest raz w roku przekazaç rodzicom adopcyjnym informacje
dotyczàce dziecka i jego post´pów w nauce.
Tyle ogólnych informacji. Kiedy razem z m´˝em przystàpiliÊmy do programu, okaza∏o si´,
˝e wielu z naszych znajomych s∏ysza∏o o tej
formie wsparcia, ale za granicà, a nie u nas
w kraju. Byli szczerze zdziwieni i tak zrodzi∏ si´
pomys∏ na ten artyku∏. Wst´pujàc do programu
zaznaczyliÊmy, ˝e chcielibyÊmy zaopiekowaç
si´ ch∏opcem z Afryki, mo˝liwie angloj´zycznym. Naszym adoptowanym na odleg∏oÊç
podopiecznym jest Kabwe Lazaro z Zambii, syn
rolników. Ma 14 lat i czwórk´ rodzeƒstwa. Teraz jest ca∏kowitym sierotà. Jego ojciec zmar∏,
kiedy mia∏ 3 lata, matka – 2 lata temu. Wychowywany jest przez opiekunk´, która sama
utrzymuje pi´cioro dzieci. W Zambii 75% ludnoÊci stanowià dzieci i m∏odzie˝. To wynik nieustajàcych walk plemiennych i chorób, mi´dzy
innymi AIDS. Mieszkaƒcy Zambii praktycznie
˝yjà z dnia na dzieƒ, aby prze˝yç uprawiajà kasaw´, ∏owià ryby, które sà dwa razy mniejsze
od szprotek. Kasawa jest bulwiastà roÊlinà,
która stanowi podstaw´ zambijskiej diety.
Po ugotowaniu przypomina w smaku gniecione
ziemniaki bez odrobiny soli, czy innych przypraw. Jest to jedyne dost´pne po˝ywienie
na wiele tygodni. Zazwyczaj tam, gdzie najwi´ksza bieda, brak mi∏oÊci, walka o prze˝ycie,
tam bardzo cz´sto wyzwalajà si´ najni˝sze instynkty, zw∏aszcza u dzieci. Problemem, z którym ka˝dego dnia spotykajà si´ misjonarze,
jest zazdroÊç, a nawet pewnego rodzaju nienawiÊç dzieci w stosunku do tych, którzy otrzymujà pomoc. Cz´sto tak jest, ˝e dzieci, które
otrzymujà pomoc, zamiast si´ z tego cieszyç,
cierpià z powodu rówieÊników, którzy im zazdroszczà, mo˝e nie tyle otrzymanych rzeczy,
ile okazanej im mi∏oÊci. Trudno si´ dziwiç tym
dzieciom, trudno je pot´piaç, bo jest to najcz´Êciej rezultat nieciekawej przesz∏oÊci, braku
mi∏oÊci.
To tylko jeden przyk∏ad kraju i ludzi, którym
mo˝emy pomóc. MyÊl´, ˝e ka˝de dziecko skierowane do adopcji na odleg∏oÊç, to odmienna,
ale równie poruszajàca historia. Nasze dzieci
majà kolorowe ksià˝ki, kredki, farby i tornistry.
Tamte dzieci cieszà si´, ˝e jest ktoÊ, kto przeznaczajàc 10$ miesi´cznie umo˝liwi im nauk´.
Na glinianym klepisku i z kamykami w s∏oiku
zamiast kalkulatora, ale nauki. Bez tego, skazane sà na ˝ycie w buszu i ci´˝kà prac´ ju˝
od piàtego roku ˝ycia. Kto wie, mo˝e w∏aÊnie
te 10$ miesi´cznie otworzy im innà drog´?
Izabela Antosiewicz

STARA MI¸OSNA

O tym jak d´by si´ odchudza i gubi
oraz jaka z tego korzyÊç
Siedem starych d´bów kolidowa∏o z
budowà osiedla „Akacjowa”. Za ich
usuni´cie inwestor - Spó∏ka „Wena”by∏a zobowiàzana wnieÊç op∏at´ rz´du
kilkuset tysi´cy z∏otych. Po odrzuceniu
w listopadzie 1999 r. wniosku o zwolnienie z tej op∏aty, „Wena” rozpocz´∏a
procedur´ przesadzenia drzew (co równie˝ ∏àczy si´ z op∏atami, ale znacznie
ni˝szymi). Spraw´ prowadzi∏ ówczesny
wiceburmistrz p. Bogdan Wilk. Toczy∏a
si´ ona w sposób zaiste zadziwiajàcy. Co
prawda, poprzedni burmistrz Andrzej
Jastrz´bski nie dopatrzy∏ si´ w niej nic
z∏ego (wszak Bogdan Wilk z ramienia
popopierajàcej Jastrz´bskiego koalicji
przewodniczy∏ wówczas Radzie Dzielnicy). Po zmianie Zarzàdu, nowy burmistrz Jacek Wojciechowicz z∏o˝y∏
wniosek o sprawdzenie ca∏ego post´powania. Kontrola przeprowadzona przez
Biuro Kontroli Wewn´trznej i Audytu
Urz´du Miasta Warszawy odby∏a si´ w
tym roku wczesnà wiosnà. Odkryto wiele uchybieƒ. A smaczku ca∏ej sprawie
dodaje fakt, ˝e jeden z w∏aÊcicieli firmy
„Wena“ by∏ w tamtym okresie radnym
miasta Weso∏a...
Wszystkie fakty wymienione poni˝ej
pochodzà bezpoÊrednio z ustaleƒ tej
kontroli.:

Cz´Êç pierwsza, czyli d´by
odchudzone
20 lutego 2001 r. – Spó∏ka Wena sk∏ada wniosek o zezwolenie na wycink´ lub
przesadzenie siedmiu drzew.
22 lutego 2001 r. urz´dnicy z wydzia∏u
ochrony Êrodowiska dokonujà ogl´dzin
i pomiarów drzew. Powstaje oficjalny
protokó∏.
28 marca 2001 r. Decyzja wydana
przez B. Wilka (zast´pc´ burmistrza) zezwala na wycink´ dwóch najwi´kszych
d´bów i przesadzenie pi´ciu pozosta∏ych.
Najwi´ksze d´by, przeznaczone do wycinki, pomierzone 22 lutego, mia∏y 220
i 230 cm obwodu, a w dokumencie decyzji majà ju˝ tylko 173 i 179 cm co obni˝a op∏at´ za ich wyci´cie o 123.587 z∏.
Notatka s∏u˝bowa podw∏adnej B. Wilka: „Ró˝nice obwodów drzew pomierzonych komisyjnie w dniu 22 lutego na terenie spó∏ki „Wena” z obwodami wpisanymi w decyzji z dnia 28 marca 2001 wynik∏y na polecenie s∏u˝bowe, ustne Bog-

dana Wilka, zast´pcy Burmistrza Miasta
Weso∏a.”
W protokole kontroli znajduje si´ te˝ komentarz Burmistrza Wilka, z którego wynika ˝e: wymiary z 22 lutego by∏y zmienione,
poniewa˝ drzewa zmierzono niekompetentnie. B. Wilk zapewnia, ˝e poprawnych
pomiarów dokonano póêniej i te w∏aÊnie
znajdujà si´ w dokumencie decyzji.
Kontrola stwierdzi∏a jednak brak protoko∏u z tych powtórnych pomiarów.
Tyle protokó∏ kontroli. Jako biolog ze
specjalizacjà Êrodowiskowà mog´ jedynie dodaç, ˝e pomiar obwodu drzewa,
wykonywany zawsze na wysokoÊci 130
cm, jest rzeczà prostà i mo˝e go poprawnie zrobiç ka˝dy student. Przypadkowa pomy∏ka rz´du 50 cm jest wykluczona. Wyci´tych d´bów nie da si´ ju˝
zmierzyç, jednak w wypadku uznania,
˝e zosta∏y wyci´te bezprawnie, inwestorowi grozi kara w postaci wniesienia
pe∏nej op∏aty pomno˝onej przez dwa.

Cz´Êç druga – d´by troch´
zgubione

drzew przesadzonych w 2001 roku.

Cz´Êç trzecia – Op∏aty
za wczeÊnie umorzone
20–21 kwietnia 2001 r. to podana w
dokumentach data przesadzenia drzew.
20–21 kwietnia 2003 r. to termin, po
którym zgodnie z prawem, mo˝na umorzyç op∏aty, jeÊli drzewa pozosta∏y ˝ywe.
W paêdzierniku 2002 r. (pó∏ roku przed
up∏ywem terminu) odbywajà si´ ogl´dziny drzew majàcych byç tymi, które zosta∏y przesadzone w 2001 r..
Na podstawie tych ogl´dzin 23 paêdziernika 2002 r. „Wena” otrzymuje decyzj´
podpisanà przez Burmistrza Wilka. Jest to
decyzja o umorzeniu op∏at za usuni´cie
tych drzew z dniem 28 marca 2003 r.(czyli wcià˝ miesiàc przed terminem). Suma
umorzonych op∏at to ponad 300.000 z∏otych.
Bogdan Wilk t∏umaczy to nast´pujàco:
„Drzewa by∏y w dobrej kondycji. ¸atwiej
jest stwierdziç fakt istnienia autentycznych liÊci i nowych przyrostów jesienià
ni˝ wczesnà wiosnà”
Tyle protokó∏ kontroli. Stwierdzajàc,
˝e drzewa sà i prze˝y∏y dwa lata, po
up∏ywie zaledwie pó∏tora roku nasi
urz´dnicy dokonali rzeczy niemo˝liwej.
Po co ten poÊpiech? Nie wiadomo.
Wi´cej rzetelnych informacji na ten temat na razie nie ma. Jednak sprawa b´dzie w dalszym ciàgu wyjaÊniana, gdy˝
w wyniku kontroli Biuro Kontroli Wewn´trznej i Audytu skierowa∏o jà do
prokuratury. O wynikach tego post´powania b´dziemy informowaç w nast´pnych numerach gazetki.

Pozosta∏e pi´ç d´bów mia∏o zostaç
przesadzonych. Wedle prawa, jeÊli usuni´te przez inwestora drzewo zostanie
przesadzone i przyjmie si´ (to znaczy
b´dzie ˝ywe po dwóch latach) ew. op∏at´ za wycink´ mo˝na umorzyç.
Fakty stwierdzone przez kontrol´ sà
nast´pujàce:
18 kwietnia 2001 r. spó∏ka „Wena” zawiera umow´ o przesadzenie drzew ze
specjalistycznym przedsi´biorstwem. Ani
na podstawie umowy, ani na podstawie
faktury nie mo˝na stwierdziç, ile drzew
zosta∏o przesadzonych, ani gdzie si´ po
Dorota Wroƒska
przesadzeniu znajdujà. Suma, na którà
opiewa faktura, jest
od trzech do czteSPECJALISTYCZNY GABINET
rech razy mniejsza
ni˝ rynkowa cena
przesadzenia pi´ciu
Dr n. med. Iwona Bzd´ga
tego
rozmiaru
lekarz stomatologii ogólnej
drzew.
Lek. stom. Wojciech Bzd´ga
16 grudnia 2004 r.
specjalista protetyki stomatologicznej,
Naczelnik Wydzia∏u
chirurg stomatolog
Ochrony Ârodowiska dla dzielnicy
773 38 83, 0 602 351 757
Weso∏a stwierdza w
Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238
notatce s∏u˝bowej, PROFILAKTYKA
WYBIELANIE Z¢BÓW
LASEROTERAPIA
LECZENIE CHIRURGICZNE
˝e nie da si´ obecnie LECZENIE ZACHOWAWCZE PROTEZY, NAPRAWA
LECZENIE DZIECI
PROTETYKA: KORONY, MOSTY RTG Z¢BÓW - CYFROWO
stwierdziç istnienia

STOMATOLOGICZNY

(
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OG¸OSZENIA DROBNE
◗ „Russkaja Izbuszka“ – studio nauki j´z. rosyjskiego,
t∏umaczeƒ i konsultacji lingwistycznych tel.: 77-34087, 0-504-69-79-18, www.rosyjski.blo.pl.
◗ Polrentier Sp. z o.o. – us∏ugi finansowe zatrudni absolwenta studiów ekonomicznych lub studenta 5 roku do sprzeda˝y wszelkich us∏ug finansowych (fundusze inwestycyjne, kredyty, ubezpieczenia, dotacje z Unii Europejskiej). e-mail: jacek.rembiszewski@plusnet.pl
◗ Sprzedam rodowodowe szczeniaki Golden
Retriever po championach, tel. 501 555 185.
◗ Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi w domu
tel.: 773-28-21, 0-506-032-318.
◗ Przyjm´ sprzàtanie, osoba solidna, czysta, z referencjami ze Starej Mi∏osny tel.: 0-509-222-44.
◗ J´z. niemiecki – profesjonalne t∏umaczenia: zwyk∏e,
przysi´g∏e, expresowe tel. 773-28-70.
◗ Sprzedam fotelik samochodowy marki „Chicco”
do 36 kg, rowerek trzyko∏owy tel. 773-26-93.
◗ Solidny, uczciwy student podejmie dowolnà prac´
na terenie St. Mi∏osnej tel. 0-509-043-962.
◗ Esperal – odtrucia alkoholowe ca∏odobowo, lek.
med. chirurg (dyskrecja zapewniona) tel. 0-60162-22-62.
◗ Skrzypce – udzielam lekcji i gram na Êlubach
tel. 0511-087-855.
◗ Wró˝enie – lepsze samopoczucie – tel. 0-691-257038.
◗ Tipsy: ˝elowe, french, szklane. Wtapianie halogenów. Za∏o˝enie 70 z∏, uzupe∏nienie 50 z∏. Dojazd
gratis. Tel. 0-504-803-574.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego- wszystkie stopnie nauczania tel. 773-28-07.
◗ Mieszkanie w osiedlu strze˝onym „Aleja Akacjowa”, 2 pokojowe z aneksem kuchennym, 57 m2
z ogródkiem, gara˝em i piwnicà, wykoƒczone
i umeblowane. Sprzedam lub wynajm´ tel. 0-698202-369.
◗ Sprzedam ∏ó˝eczko dzieci´ce (0-3 lata) b. tanio
tel. 773-33-92.
◗ Sprzedam ma∏o u˝ywane podwy˝szane krzese∏ko
dla malucha firmy VOX (posiada te˝ drugà funkcj´,
gdy dziecko podroÊnie – ma∏e krzese∏ko plus biureczko). Cena do uzgodnienia. Tel.: 0604497951.
◗ Francuski w domu ucznia, doroÊli i dzieci, wszystkie poziomy tel.: 773-11-03, 0-606-317-818.
◗ Wynajm´ lokal w dobrym punkcie, od 10 do 60
m2 tel.: 773-11-03, 0-606-317-818.
◗ Zatrudni´ na terenie Starej Mi∏osny osob´ prowadzàcà zaj´cia z Aerobicu, Yogi lub Pilatesu.
Tel. 773-22-53 lub 694 672 978.
◗ Rozniesiemy ulotki, reklamy – Tanio – zast´p harcerzy tel. 0 607 070 184.
◗ Remonty, malarskie, glazura panele pod∏ogowe, sufity podwieszane, g∏adz gipsowa scianki dzia∏owe
malowanie elewacji itp tel. 602 635 354.

◗ Matematyka. Studentka Politechniki Warszawskiej
udzieli korepetycj z matematyki na terenie Weso∏ej
w zakresie szko∏y podstawowej i gimnazjum.
tel: 0661-536-717.
◗ Fortepian, flet, umuzykalnienie, rytmika. Nauka gry
oraz pomoc w çwiczeniach pod okiem pedagoga
muzycznego na terenie Weso∏ej-St. Mi∏osnej.
tel: 0608 67 77 55.
◗ J´zyk francuski, rosyjski-lekcje i t∏umaczenia,
tel. 600485773.
◗ Matematyka – korepetycje. Udziela student. Tel. 0609-360-189.
◗ Pranie dywanów „na sucho”, usuwanie roztoczy z ∏ó˝ek i materaców, czyszczenie mebli tapicerowanych
przy u˝yciu profesjonalnego urzàdzenia firmy „KIRBY” tel.: 0 (22) 812-55-72, tel. kom.: 0 506 365 676.
◗ Kupi´ mieszkanie 3 pok. w Starej Mi∏osnej, bezpoÊrednio, tel. 0 507 800 105.
◗ Sprzedam wózek wielofunkcyjny Bebecar (krzese∏ko+stolik VOX gratis!), przewijak na kó∏kach
z wanienkà, 7731544.
◗ Zatrudni´ do sprzeda˝y w sklepie bran˝a meble
z doÊwiadczeniem kasa fiskalna, fakturowanie,
na etat. CV:info@merita.pl
◗ Kupi´ dzia∏k´ kier. Stanis∏awów 1-2ha tanio. 7731544
◗ Sprzedam komod´ z przewijakiem Drewex i kombinezon zimowy dwucz´Êciowy na 104 cm. Tel. kom.
600 913 241.
◗ Angielski, Matematyka. Nauka i korepetycje w domu ucznia. Ju˝ 10 lat na terenie Starej Mi∏osny.
Pierwsza lekcja gratis!!! Tel. 773 30 13.
◗ Sprzedam nowe mieszkanie 3 pok. – Miƒsk Mazowiecki.
◗ Wizytówki, pieczàtki,zaproszenia, druk ulotek, kalendarze. Tel.: 773 21 04, 509 288 549.
◗ Sprzedam nowe mieszkanie 3 pok.-Miƒsk Mazowiecki tel. 0-507-800-105.
◗ Studentka, doÊwiadczona w opiece nad dzieçmi
poszukuje pracy. Referencje. tel. 503-553-622.
◗ Niemiecki – korepetycje, przygotowania do egzaminów, magistrant germanista. Dojazd gratis.
Tel. 0602-120-632.
◗ Fortepian, flet, umuzykalnienie, rytmika. Nauka gry
oraz pomoc w çwiczeniach pod okiem pedagoga
muzycznego na terenie Weso∏ej-St. Mi∏osnej.
Tel: 0608 67 77 55.
◗ Us∏ugi domowe – Trzepanie bezpy∏owe dywanów,
tapicerki, wyk∏adzin oraz pranie (renowacja) maszynà KIRBY. Czas schni´cia 1,5 godziny. tel. 78328-37; kom. 606-752-724.
◗ Drobne naprawy domowe – „Z∏ota ràczka” tel. 78328-37.
◗ Lekcje tenisa ziemnego prowadzi doÊwiadczony
instruktor – indywidualnie i grupowo. Tanio.
Tel: 773 33 49, 0 603 233 141.

◗ Studentka UW z dyplomem Zertifikat Deutsch
udzieli korepetycji z j´zyka niemieckiego. Tanio i solidnie. Zakres szko∏y podstawowej, gimnazjum
i szko∏y Êredniej. Przygotowanie do egzaminów,
klasówek, ale te˝ regularna i systematyczna pomoc
w przyswajaniu bie˝àcego materia∏u oraz odrabianiu prac domowych. Tel: 795-76-06 lub 0-506234-390. Zapraszam!
◗ Rosyjski – nauczycielka po studiach w Petersburgu.
Korepetycje promocyjne. (setna lekcja za darmo!!)
tel. 773-22-54.
◗ Angielski sam wchodzi do g∏owy. Lekcje indywidualne. 45 z∏ za godz. lekcyjnà. M.in. przygotowanie do nowej matury. Tel. 773-11-23, 0601 37 97 35.
◗ Kupi´ mieszkanie w Starej Mi∏oÊnie (osiedle „Akacjowa”); najch´tniej na pierwszym pi´trze,
do 80m2; tel. 0606 92 33 92.
◗ Szukam korepetytora z j´zyka niemieckiego (nauczyciel, germanista; tel. 0606 92 33 92.
◗ DoÊwiadczony terapeuta poprowadzi kinezjologi´
edukacyjnà, One Brain, tel. 641-02-53, 0-503-410862.
◗ M∏oda kobieta ch´tnie podejmie prac´ administracyjno-biurowà z mo˝liwoÊcià przyuczenia.
Tel. 773-27-03 lub 0-600-012-393.
◗ 20 letnia studentka psychologii zaopiekuje si´
dzieckiem w godzinach popo∏udniowych. Odbior´
malucha z przedszkola lub szko∏y, pomog´ odrobiç
prace domowe. Mieszkam w Starej Mi∏osnej.
◗ Piel´gniarka: piel´gnacja noworodka, kàpiel, porady
laktacyjne tel. 773-1706.
◗ Bazy danych na zamówienie w oparciu o MS Access i Excel. Programy do obs∏ugi serwisu i rozliczania kontraktów. Analiza danych i raporty.
tel. 0 600 875 804, e-mail: mbazy@op.pl
◗ Mieszkanie 4-pokojowe (84m2) spó∏dzielcze w Polkowicach (woj. dolnoÊlàskie, 90 km od Wroc∏awia)
zamieni´ na 2-pokojowe w okolicach Warszawy.
Mo˝liwoÊç atrakcyjnego wykupu mieszkania
od spó∏dzielni.
◗ Kupi´ dzia∏k´ budowlanà 600-1000m2 w Starej Mi∏osnie. tel. 773 35 22; 601 274 604.

◗ Korepetycji z matemetyki w Starej Mi∏oÊnie i okolicach udziela absolwent Matemetyki Uniwersytetu
Warszawskiego, tel 602 779041.
◗ Projektowanie stron internetowych oraz innych
us∏ug graficznych, ulotek, logo firm. Kontakt: tel. 0509-369-684, e-mail: nie.lubie.koputerow@gmail.com
◗ Studentka matematyki Uniwersytetu Warszawskiego udzieli korepetycji uczniom z zakresu gimnazjum i liceum. Tel. 0-695491641.
◗ PRACA. Zapraszam aktywnych przedstawicieli firm
kosmetycznych i innych ch´tnych do sprzeda˝y
bardzo dobrych odpowiedników markowych perfum. Osoby, które nie majà doÊwiadczenia w sprzeda˝y bezpoÊredniej ch´tnie naucz´. Praca nie wià˝e
si´ z ˝adnymi kosztami. Kontakt: mkav@op.pl
lub 0 609 606 501 Katarzyna.
◗ Szukam osoby, z którà mog∏abym prowadziç konwersacje po w∏osku. tel. 605519596.
◗ Matematyka, biologia – korepetycje. Nauczycielka
z wieloletnim doÊwiadczeniem, wszystkie poziomy
nauczania. tel. 773-13-09.
◗ Studentka psychologii ch´tnie zaopiekuje si´ dzieckiem wieczorami i w weekendy. Tel: 506077013.
◗ Podejm´ si´ sprzàtania na terenie Starej Mi∏osny,
Weso∏ej, Sulejówka i okolic, tel. 7734428, prosiç
Hank´.
◗ Studentka II roku Filologii Polskiej UW pomoze w pisaniu wypracowan, prac domowych i referatów
z j´zyka polskiego. Tanio i solidnie. Kontakt: 506 234 390 lub 795 76 06.
◗ Zatrudni´ na terenie St. Mi∏osnej w niepe∏nym wym.
godzin pracowitego, energicznego o du˝ej kulturze
osobistej m´˝czyzn´ w wieku 25-50 lat. Wymagania: miejsce zam. na terenie St. Mi∏osnej, mo˝liwoÊç wykonywania pracy w soboty i niedziele, stan
zdrowia pozwalajàcy na wykonywanie drobnych
prac fizycznych o charakterze porzàdkowo-konserwacyjnym. Tel. 0602-230-242.
◗ Matematyka – korepetycje. Udziela absolwentka
Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego (studia magisterskie). Kilkuletnie doÊwiadczenie. Tel. 503759-762.

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

Gabinet Stomatologiczny
lek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko
LECZENIE DZIECI I DOROS¸YCH RTG Z¢BÓW
Godziny otwarcia: poniedzia∏ek–piàtek 900-2100, sobota 900-1300

Tel. 773-21-12 Weso∏a, Osiedle Stara Mi∏osna, ul. Kameliowa 12 (róg Dworkowej)

IO
AN
PARAPETY – MARMUR SZAFY
T
I–
YCJ
Z
GRANIT GARDEROBY EKSPO
KOMINKI
OKNA YPRZEDA˚
W
KAMIE¡ OGRODOWY
Kostka granitowa

Zainteresowanych
prosimy o kontakt
tel. 612 58 83
tel. kom. 601 22 30 20

Firma zajmuje si´ monta˝em i pomiarami
ul. Zwoleƒska 10
tel. 615 68 33
0602 796 111
0601 930 532
www.gawryszewski.pl

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, 773 04 45
Godziny otwarcia: pon.–pt. 11-19; sob. 10-14.
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Program wspó∏finansowanyc przez UE

Szansa dla d∏ugotrwale bezrobotnych
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy zaprasza
osoby d∏ugotrwale bezrobotne, (posiadajàce status bezrobotnego powy˝ej 24
miesi´cy) do udzia∏u w „Programie integracji spo∏eczno-zawodowej d∏ugotrwale bezrobotnych w dzielnicy Weso∏a”. Projekt realizowany przez OPS
Dzielnicy Weso∏a, a wspó∏finansowany
z Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego
b´dzie obejmowa∏ szkolenia prowadzone m.in. przez doradc´ zawodowego,
trenera umiej´tnoÊci psychospo∏ecznych, informatyka i prawnika. Osoby
uczestniczàce w projekcie b´dà mog∏y
ponadto skorzystaç ze szkoleƒ, dajàcych mo˝liwoÊç nabycia kwalifikacji zawodowych lub zmiany (uzupe∏nienia)
kwalifikacji, jeÊli dotychczasowe nie
umo˝liwiajà znalezienia zatrudnienia
na warszawskim rynku pracy. Zapewniamy przygotowanie zawodowe.
Nabór do projektu b´dzie prowadzony co dwa miesiàce, poczàwszy od listopada br. Zakoƒczenie projektu przewidujemy w maju 2007 r.

Wi´cej informacji mo˝na uzyskaç
u pracowników Klubu Pracy i pracowników socjalnych pod adresem: OPS
Dzielnicy Weso∏a, ul. 1 Praskiego Pu∏ku 21 A, tel./fax 773-44-12, tel.

0604 800 412, e-mail: mariuszpawlowski@o2.pl.
Zapraszamy.
Marzenna Todorska
dyrektor OPS Weso∏a

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

Nowa
ju˝ otwarta !!!
Leki gotowe i recepturowe
05-077 Warszawa-Weso∏a, ul. Jana Paw∏a II 25, lokal U4C1
Róg Jana Paw∏a II i Pogodnej, wejÊcie naprzeciwko sklepu z pieczywem PAKO

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

wysoka jakoÊç us∏ug
gwarancja 12 miesi´cy

Nasza oferta to:
• konkurencyjne ceny!!!!
• pe∏en asortyment leków
na recepte i bez recepty,
• dla sta∏ych klientów
zak∏adamy kart´ pacjenta
z rabatem 5%,
• przy ka˝dym zakupie
drobny upominek,
• bezp∏atna dostawa leków
do domu (w przypadku
braku pozycji w aptece).

BezpoÊrednie sàsiedztwo Przychodni ZOZ
i Przychodni Pogodna
Godziny otwacia:
poniedzia∏ek-piàtek 800-2000, sobota 800-1400
tel. 0-22 760-06-77, fax. 0-22 773-89-77
e-mail: quercus@onet.pl
Aptek´ prowadzi mgr farm. Alicja Michalska
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Us∏ugi posadzkarskie

APTEKA

uk∏adanie, cyklinowanie i lakierowanie pod∏óg
Jerzy S´pka

ul. Fabryczna 1 (róg ul. GoÊciniec)
tel. 773 32 81

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

tel. (022) 773 28 98
0603 379 677

czynne: poniedzia∏ek-piàtek 800–2000
sobota 900–1500

Oferujemy

tanie leki sezonowe:
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

TA X I - W E S O ¸ A
tel.

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

DOJAZD GRATIS 24 h

1.60 z∏

RUTINOSCORBIN 2,50 z∏

Na wszystkie kosmetyki
do koƒca roku

RABAT 10%
Zapraszamy
BIURO RACHUNKOWE FISMAG
(Licencja Ministerstwa Finansów nr 14424/99)

us∏ugi ksi´gowo-podatkowe
Siedziba: Warszawa-Weso∏a, ul. Irydowa 16

1 km

BIOTERAPIA; terapia transowa; choroby uk∏adu
pokarmowego, guzy, torbiele, nerwice, przem´czenie
certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Bioterapeutów

MASA˚ KLASYCZNY; elektrostymulacja Suboshi;
certyfikat Ministerstwa Zdrowia

Âwiecowanie metodà HOPI
NUMEROLOGICZNA ANALIZA OSOBOWOÂCI

tel.

773 26 93

kom.

0 505 868 173

STUDIO PAZNOKCI
zaprasza na: •Przed∏u˝anie paznokci: ˝elem i akrylem
•MANICURE
•PEDICURE

Najmodniejsze zdobnictwo!!!

ul. Cypr ysowa 9 (od ul. Diamentowej) , tel.

509 097 586

doradztwo ˝yciowe – doroÊli i dzieci

NUMEROLOGICZNA ANALIZA FIRM
prognoza rozwoju, dobre i z∏e dni na podpisywanie umów, dobór kontrahentów
Gabinet: Stara Mi∏osna ul. Promienna 17
Zapisy: tel. 0-601 309 089, 773 16 40 w godz. 800-900, 1900-2000.

ANTENY
SPRZEDA˚, MONTA˚

Autoryzacja: „CYFRA +”, „POLSAT cyfrowy”
oraz zestawy cyfrowe bez abonamentu
oko∏o 400 programów – 15 po polsku
Instalacja anten telewizyjnych
„LEMAG” tel. 815 47 25, 0501 123 566

Warszawa-Anin, ul. Br. Czecha 29
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Systemy alarmowe, domofony, kontrola dost´pu,
TV przemys∏owa, instalacje antenowe.
ul. Rumiankowa 35/10
tel. (022) 353-58-87
05-077 Warszawa Weso∏a
fax (022) 499-79-16
www.nodbiz.com.pl
e-mail:info@nodbiz.com.pl
tel. 0602 398 468

STARA MI¸OSNA

RA 10
BA %
TU

LICENCJA MINISTERSTWA FINANSÓW NR 3682/2003

BIURO RACHUNKOWE

RAMY

PROFESJONALNA OPRAWA
OBRAZÓW, GRAFIK, PLAKATÓW, LUSTER

AKTYW

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

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

na ˝yczenie - oprawa u klienta odbiór i dostawa do domu

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI

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

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

OÂRODEK REHABILITACJI
I ODNOWY BIOLOGICZNEJ
mgr Beata i Jacek Horszczaruk

O F E R U J E :

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

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
ortopeda-traumatolog, neurolog, chirurg, internista

➣ TERAPIA MANUALNA

Nasz adres:

➣ LECZENIE:
– BÓLÓW KR¢GOS¸UPA
– ZMIAN ZWYRODNIENIOWYCH
– BÓLÓW G¸OWY
– WAD POSTAWY
– DYSKOPATII
➣ REHABILITACJA PO URAZACH
➣ FIZYKOTERAPIA
➣ MASA˚E
➣ GIMNASTYKA

KOREKCYJNA

dla dzieci z elementami metody Dennisona.

Weso∏a – Stara Mi∏osna,
ul. J. Paw∏a II 264, tel. 795-14-97, 773-14-97
www.rehabilitacja-staramilosna.pl
gabinet@rehabilitacja-staramilosna.pl

KARNETY I KORZYSTNE RABATY

MO˚LIWOÂå ZAKUPU
SZWEDZKICH
PROFILOWANYCH PODUSZEK
ORTOPEDYCZNYCH,
ORAZ KOREKTORÓW
DO SIEDZENIA I POD PLECY

➣ 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

tel.

Magdalena
Gaw´cka

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

773 14 30

ul. Kryszta∏owa 6
05-077 Warszawa Weso∏a
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STARA MI¸OSNA

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
477
330
318
378
274
319
462
458
399
336
491
485
472
342
335
445
503

Nr
Pow.
oferty
817 1364
801 1500
785
915
780 1000
531 1406
586 1243
764 1122
798 2255
773 1000
796 6000
793 16000
594 1540
770 1950
698
883
699 1365
736 2081
731 3020

Pow.
m2
49
56
50
64
47
68
69
60
72
79
65
81
68
90
88
104
100

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

Rejon

Cena w PLN

Stara Mi∏osna
Sulejówek
Sulejówek
Stara Mi∏osna
Ostrobramska
Sulejówek
Wawer
Stara Mi∏osna
Wawer
Sulejówek
Rembertów
Otwock
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Sulejówek
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna

174.000
167.700
151.600
215.000
140.000
208.500
360.000
207.000
321.000
242.100
225.000
260.000
199.000
315.000
267.500
325.000
300.000

Rejon

Cena
w PLN
Józefów
230.000
Sulejówek
115.000
Stara Mi∏osna 137.000
Sulejówek
130.000
Majdan
100.000
Okuniew
49.000
Stara Mi∏osna 280.000
RadoÊç
340.000
Stara Mi∏osna 332.000
Kàty Grodz.
120.000
Sulejówek
1.950.000
Cisie
69.000
Dziechciniec
85.000
Stara Mi∏osna
90.000
Halinów
88.000
WiÊniowa Góra 486.000
Stara Mi∏osna 100.000

Rodzaj
dzia∏ki
budowlana
budowlana
leÊ.-budow.
budowlana
budowlana
budowlana
budowlana
budowlana
us∏ug.-bud.
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 NAJBLI˚SZYCH OKOLIC

DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Nr
oferty
385
188
383
371
270
283
368
336
377
387
325
346
366
343
373
299
352
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Pow.
domu
200
236
240
260
162
110
260
360
200
250
170
175
340
389
250
140
260

Pow.
dzia∏ki m2
190
178
1300
596
468
350
180
1855
371
800
770
347
870
250
800
700
250

Rejon

Cena
w PLN
Stara Mi∏osna
490.000
Stara Mi∏osna
390.000
Zakr´t
726.000
RadoÊç
680.000
Stara Mi∏osna
620.000
Rembertów
460.000
Stara Mi∏osna
534.000
Weso∏a-Zielona
1.290.000
Weso∏a-Groszówka 420.000
Stara Mi∏osna
1.000.000
RadoÊç
674.000
Stara Mi∏osna
485.000
Stara Mi∏osna
710.000
Stara Mi∏osna
650.000
Hipolitów
220.000
Stara Mi∏osna
550.000
Stara Mi∏osna
518.000

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

Rok
2000
1991
1997
1993
2004
2001
1997
2002
1984
2002
1999
2004
1998
1999
2004
1998
1998

Stan wykoƒczenia
bez pod∏ i bia∏ego mont
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
surowy zamkni´ty
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
bez pod∏ i bia∏ego mont
wykoƒczony
wykoƒczony
surowy otwarty
wykoƒczony
wykoƒczony

STARA MI¸OSNA

Seria Dama Senso

-10%
do wyczerpania
zapasów

05-077 Warszawa-Weso∏a, ul. Trakt Brzeski 75
tel. 022 773 21 55, fax (022) 773 30 41
pn.–pt. 800–1900 sob. 900–1500
Warszawa, ul. Bartycka 26 paw. D
tel. 022 891 12 57, pn.–pt. 900–1800 sob. 900–1500
Sulejówek, Trakt Brzeski 80, tel. 022 795 74 66

MYJNIA
Dla m∏odzie˝y i doros∏ych

• TANIEC TOWARZYSKI • SALSA
• HIP HOP / DANCEHALL
• AIKIDO • TAI CHI
• GRUPA TANECZNA „DANCEART”
• FITNESS

SAMOCHODOWA
• pranie tapicerki
• polerowanie lakieru

Dla dzieci

• TANIEC
• AIKIDO
• PIOSENKA

US¸UGI WULKANIZACYJNE
SPRZEDA˚ OPON - NOWE I U˚YWANE
MECHANIKA POJAZDOWA
Marek Karczewski
ul. Trakt Brzeski 70
05-077 Warszawa
tel. 692 969 484

Czynne: pon. - sob. 8.00 – 20.00
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Paêdziernik to miesiàc, który koƒczy wybory w Polsce. Jest to okres na podsumowanie i dok∏adnà
analiz´, czego mo˝emy si´ spodziewaç po nowym rzàdzie. Jednak w tak ,,przeêroczystym
Paƒstwie”, jakie zapowiadajà liderzy zwyci´skich ugrupowaƒ, niczego pod dywan si´ nie zamiecie.
Fakty mówià same za siebie:
• JesteÊmy w kraju obarczonym ogromnym zad∏u˝eniem skarbu paƒstwa, które
to zamiast maleç szybko roÊnie. Ostatni
rzàd doprowadzi∏ do zad∏u˝enia paƒstwa
na kwot´ ponad 100 mld EUR (za rzàdów Edwarda Gierka zad∏u˝enie wynosi∏o 40 mld PLN).
• Dziura w bud˝ecie Paƒstwa na rok 2006
zosta∏a ju˝ zaplanowana i wynosiç b´dzie 32 mld PLN. Do tego doliczyç trzeba reformy, jakie ju˝ zosta∏y zapowiedziane. Koszty, szacowane na rok 2006,
stanowià rzàd kilkunastu mld PLN – niestety nie poprawiajà humoru finansistom.
• Wyniki finansowe przedsi´biorstw netto
za I pó∏rocze 2005r. obni˝y∏y si´
do 24,9 mld PLN (z 30,9 mld PLN
– jak podaje GUS). Tym samym zysk
netto wykaza∏o 66% ogó∏u przedsi´biorstw, wobec 70,3% przed rokiem.
• Perspektywy silnej z∏otówki oraz niskich
cen EUR – 3,90; USD – 3,25, nie sà
do utrzymania, a co za tym idzie rachunek ekonomiczny musi uwzgl´dniaç wahania cen walut (± 10–15%).
• Ârednia emerytura ludzi odchodzàcych
w wieku emerytalnym na zas∏u˝ony odpoczynek wynosi 800–1400 PLN. Oznacza to, ˝e Êrednia stopa zastàpienia wynosi zaledwie 30–40%.
• Niskie stopy procentowe oraz niska rentownoÊç lokat w bankach (oprocentowanie lokat – 2-3%), zniech´ca spo∏eczeƒstwo do oszcz´dzania.
Gdzie zatem i jak nale˝a∏oby
oszcz´dzaç, aby osiàgnàç
rentownoÊç rz´du 8–10%
w skali roku?!!!!!!!!!!
My podpowiemy ludziom,
jakich rozwiàzaƒ szukaç
i przede wszystkim gdzie.
Polrentier Sp. z o.o. jako firma znakomicie prosperujàca od 2003 r., posiada
du˝e doÊwiadczenie i kilkunastoletnià
praktyk´ w obs∏udze Klienta Indywidualne-

26

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

go. Ekonomia i wszystkie jej aspekty poddawane sà przez nas wnikliwym analizom,
dzi´ki czemu mamy szerokie pole praktycznej i efektywnej dzia∏alnoÊci na rynku.
Zaufa∏y nam najlepsze marki firm finansowych funkcjonujàcych w Polsce. Podj´liÊmy wspó∏prac´ m.in. z:
• grupami finansowymi, takimi jak: ING,
AVIVA-CU, GENERALI, AIG
• bankami takimi jak: Multibank – BRE,
BPH, BGK
• TFI (Towarzystwami funduszy inwestycyjnych): UNION INVESTMENT,
SKARBIEC, ARKA WBK, ING, CU,
AIG, BPH i inne.
• specjalizujemy si´ w szeroko rozumianych pakietach programów oszcz´dnoÊciowych
–Fundusze inwestycyjne w pakietach
–Indywidualne Konta Emerytalne w TFI
–Mi´dzynarodowe Fundusze Inwestycyjne w USD i EUR
–Inwestycje zwiàzane z obrotem papierami wartoÊciowymi
–Otwarte Fundusze Emerytalne
JesteÊmy firmà, której g∏ównà misjà jest
profesjonalna obs∏uga Klienta w zakresie
oszcz´dnoÊci, kredytów i ubezpieczeƒ. Staramy si´ poprzez naszà dyspozycyjnoÊç, dyskrecj´ oraz efektywnoÊç dzia∏ania pozyskaç Klientów, którym zale˝y
na jak najwy˝szym poziomie obs∏ugi. Bazujemy na wieloletnich doÊwiadczeniach
i sukcesach na rynku us∏ug finansowych.
Permanentne szkolenia naszej kadry pracowniczej stawiajà naszà firm´ na wysokim poziomie jakoÊci oferowanych przez
nas us∏ug.
Nasza dzia∏alnoÊç nie koƒczy si´ tylko
na granicy polskiej, bowiem obs∏ugujemy
Polaków mieszkajàcych i pracujàcych; np.
w Londynie.
Aby dok∏adnie uzmys∏owiç Klientom jak
wyglàda nasz rynek widziany ze strony
konkurencyjnych rynków Êwiatowych,
przedstawiamy poni˝ej indeksy gie∏dowe
w porównywalnym okresie z: Frankfurtu
– DAX, Nowego Yorku – SP500, Tokio
– NIKKEI oraz z Gie∏dy Papierów WartoÊciowych – WIG20.

PolRENTIER
http://www.polrentier.pl

Indeksy Gie∏dy Âwiatowej
DAX 2005-10-07 16:50:00
7168.86
6761.82
6354.78
5947.74
5540.70
5133.66
4726.62
4319.57
3912.53
3505.49
3098.45
2691.41
2284.37
Paê Mar Sie Sty Cze Lis Kwi Wrz Lut Lip Gru Paê Paê
2000 2001
2002
2003
2004
2005
SP500 2005-10-07 16:50:00
1247.82
1211.17
1174.53
1137.88
1101.23
1064.59
1027.94
991.29
954.65
918.00
881.35
844.71
808.06
Paê Sty Kwi Lip Paê Sty Kwi Lip Paê Sty Kwi Lip Paê
2002 2003
2004
2005

NIKKEI 2005-10-07 12:10:00
0920.50
9829.30
8738.10
7646.90
6555.70
5464.51
4373.31
3282.11
2190.91
1099.71
0008.52
8917.32
7826.12
Cze Lis Kwi Wrz Mar Sie Mar Sie Sty Cze Lis Maj Paê
1999
2000
2001
2003
2004
2005

Indeksy Gie∏dy Papierów WartoÊciowych
WIG20 2005-10-07 16:32:00
2575.3
2445.4
2315.4
2185.5
2055.6
1925.7
1795.7
1665.8
1535.9
1406.0
1276.1
1146.1
1016.2
Wrz Lut Sie Sty Cze Lis Kwi Wrz Lut Lip Gru Maj Paê
2000 2001
2002
2003
2004
2005

Wnioski z powy˝szych wykresów nasuwajà si´ same,
dlatego te˝ na razie podajemy bez komentarza.
Czekamy na Naszych Nowych Klientów po telefonem,
faxem oraz mailem.
Liczymy na pozytywnà reakcj´ na nasz artyku∏.
Opracowa∏ dr n. ek. Jacek Rembiszewski
Biuro Regionalne Stara-Mi∏osna, ul. Jeêdziecka 20
05-075 Warszawa-Weso∏a, tel./fax 773 30 21
email: wesola@polrentier.pl
Starszy specjalista ds. Kredytów Katarzyna Ziomek

artyku∏ sponsorowany

Przyszed∏ czas zbieraç na emerytur´!!!

STARA MI¸OSNA

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

Elektromechanika Pojazdowa
• Diagnostyka komputerowa
• Alarmy
• Radiomonta˝
• Alternatory, rozruszniki
• AIRBAG, ABS itp.
Wystawiamy faktury VAT

773 18 61 0501 560 979

Konkursy i zabawy na korcie tenisowym

ul. Jeêdziecka 4, Stara Mi∏osna

APTEKA
LEKI GOTOWE i RECEPTUROWE

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

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

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

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

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

25 69, 773 38 91

rok za∏o˝enia 1992

CZYNNE:
codziennie
w niedziele

6.00 - 22.00
8.30 - 17.00

tel. 773 83 49
fax 773 83 69

D E L I K AT E S Y

✦ 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 ✦

Ko
l
LO ekt
TT ur
O a

PROTEZY • NAPRAWA

Exp

res

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

s

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

dogodny dojazd
parking

niskie ceny
SAMOOBS¸UGA

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

tel. 773-25-30
Zapraszamy do nowo otwartego sklepu
oferujàcego szeroki wybór

DROBIU, MI¢SA,
W¢DLIN DROBIOWYCH I WIEPRZOWYCH
Codziennie Êwie˝a dostawa towaru
Weso∏a – Stara Mi∏osna
Jana Paw∏a II 15C vis a vis „Groszka“
tel. 795 80 83

Zapraszamy
pon.-pt. 900-1900
sob. 800-1500

W „Groszku” kupisz
szybko, tanio
i prawie wszystko

akceptujemy karty p∏atnicze i talony Sodexho

W i a d o m o Ê c i S à s i e d z k i e S t a r a M i ∏ o s n a - pismo mieszkaƒców Weso∏ej i okolic.
Redaguje zespó∏: Izabela Antosiewicz (sekretarz redakcji), Katarzyna G∏usek, Magdalena J´drzejewska, Marcin J´drzejewski (redaktor naczelny),
Adam K∏os, Marian Mahor, Dorota Mierzejewska (reklama, tel. 773 13 13), Anna Susicka, Dorota Wroƒska, Izabella Zych, Justyna Weso∏owska. 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: 6000 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.

Reklama:
Dorota Mierzejewska
– tel. 773-13-13
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GADOMSKA NIERUCHOMOÂCI
Licencja nr 51

POSZUKUJEMY: DOMÓW, MIESZKA¡
I DZIA¸EK W STAREJ MI¸OSNEJ

0601 355 130

oddzwoni´

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

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

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.
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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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