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Âwiàteczne dêwi´ki zimy
W zgie∏ku kolorowych Êwiate∏ Ênie˝nej bieli p∏ynà dêwi´ki zimy. Uk∏adajà
si´ w kol´dy oraz ˝yczenia pe∏ne radoÊci, ciep∏a, serdecznoÊci, bliskoÊci, gdy
r´ce prze∏amujàce op∏atek lekko dr˝à
ze wzruszenia.
Bo˝onarodzeniowe dêwi´ki s∏ychaç
w trzaskajàcym za oknem mrozie, palàcym si´ drewnie w kominku, w radosnych spotkaniach rodzinnych i Êwiàtecznej atmosferze.
Gdy ws∏uchujemy si´ w te dêwi´ki, to
zauwa˝amy drugiego cz∏owieka;
jego radoÊci i smutki, nadzieje i zwàtpienia.
Sà to akcenty:
narodzin, ˝ycia i przemijania towarzyszàce
ka˝demu.

Narodziny Pana na pamiàtk´ tego
cudownego wydarzenia sà obchodzone
przez ludzi ka˝dego roku.
Jest to czas wielkiej przemiany myÊli
i uczuç, Êwiàteczny i magiczny czas,
w którym mo˝emy przenosiç si´ w minione wieki.
Nasze pokolenie, na wskroÊ wspó∏czesne, kultywuje bo˝onarodzeniowe
obrz´dy i obyczaje.

Gwiazda Betlejemska niechaj w t´
szczególnà noc wigilijnà oÊwietli ca∏à
Ziemi´ i rozjaÊni przestrzeƒ ludzkich
serc.
Irena ¸ukszo

Wigilijna gwiazdka
Tego wieczoru
Op∏atek
ZaszeleÊci w d∏oni
Kruchy jak ˝ycie
Tak ∏atwo go prze∏amaç
Irena ¸ukszo
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Âwi´ta, Êwi´ta…
Jak si´gam pami´cià, Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia by∏y zawsze bardzo wyczekiwane.
T´skni∏em za nimi, czeka∏em, a Adwent si´
d∏u˝y∏. Nie by∏o Miko∏ajów, bombek, Êwiàtecznych gad˝etów, kol´d w sklepach…
W zasadzie niewiele by∏o… Dzisiaj podziwiam mojà Mam´ za to, ˝e mimo ogólnej
dost´pnoÊci octu potrafi∏a zorganizowaç te
Âwi´ta. Jeszcze pami´tam sklep rybny
w Marysinie Wawerskim, w którym po kilku godzinach oczekiwania na mrozie mogliÊmy zdobyç symbol polskiego Êwi´ta
w postaci karpia, któremu Tata towarzyszy∏
w ostatniej drodze. Zapach pieczonego
pasztetu i makowca. Jeszcze porzàdki, pastowanie parkietu i ubieranie choinki – 24
grudnia (nigdy wczeÊniej) i siadaliÊmy
do Wigilii nie wierzàc szcz´Êciu, ˝e wszystko, jak co roku, znowu si´ uda∏o. Potem
Pasterka i rodzinne Êwi´towanie – mo˝na rzec celebrowanie Âwiàt. Nie by∏o bogato, nawet nie wiem, czy by∏o dostatnio, ale
czu∏em si´ szcz´Êliwy, choç nigdy nie uda∏o
mi si´ zobaczyç Âwi´tego w akcji…
Dzisiaj ju˝ w pierwszych dniach grudnia
zaczynam mieç dosyç Âwiàt. Dlaczego?

A ile˝ mo˝na Êwi´towaç? Kiedy pisz´ ten
tekst mam za sobà
ju˝ listopad, w którym handlowcy radoÊnie obwieszczali
nadchodzàce Êwi´ta.
Ma∏o tego – w handlu i na ulicy Êwi´ta
sà ju˝ – dekoracje,
Êwiat∏a, promocje,
miko∏aje i ca∏a ta pozorna otoczka. A ja
jeszcze pami´tam,
˝e listopad jest dla
nas
miesiàcem
wspominania naszych zmar∏ych. Ponadto w listopadzie
mamy Âwi´to Niepodleg∏oÊci, czy˝
nie?
Czy to objaw nowej
kultury?
A gdzie Nasze,
Twoje, Moje prawo

Bo˝e Narodzenie – 2005
W t´ Âwi´tà Noc Bo˝ego Narodzenia z bia∏ym
op∏atkiem w d∏oni i trwajàc w Komunii serc,
pragniemy z∏o˝yç najserdeczniejsze ˝yczenia...
Niech Jezus cichy, ubogi, pokorny –
ta Mi∏oÊç Maleƒka – znajdzie w Was schronienie,
a Swà obecnoÊcià niech sprawi, ˝e serca prawdziwie
zabijà dla Niego. On, który jest Pokojem i Mi∏oÊci
Pe∏nià niech sprawi, ˝e radosne stanà si´ serca –
a Mi∏oÊç – poprowadzi do s∏u˝by Bogu w drugim
cz∏owieku...
Aby ca∏y Êwiat na nowo us∏ysza∏, ˝e Bóg tak ukocha∏ cz∏owieka, ˝e Syna Swego da∏ – abyÊmy
w Nim mieli ˝ycie na wieki. Niech Maryja wyprasza ∏aski w Nowym Roku i prowadzi do Jezusa...
wraz z darem modlitwy u ˚∏óbka
˚yczymy wszystkim naszym Parafianom
i Czcigodnym GoÊciom
ks. Krzysztof Cyliƒski
ks. Stanis∏aw Popis

„Cicha noc, Êwi´ta noc
Pokój niesie ludziom
wszem...”
Ta znana na ca∏ym Êwiecie kol´da wspaniale oddaje nastrój i sens Êwiàt,
które wspólnie prze˝ywamy.
S∏ysza∏em kiedyÊ takie zdanie:
„Gdyby Chrystus przyniós∏ ze swoim przyjÊciem ten jeden jedyny dar – Pokój
wieczoru wigilijnego, to ju˝ za to samo jest wielkim dobroczyƒcà ludzkoÊci.”
Bo tego wieczoru, bardziej ni˝ kiedykolwiek, cz∏owiek dostrzega cz∏owieka, cz∏owiek dla cz∏owieka staje si´ bratem..:
– tego wieczoru cichnie huk armat i odg∏os strza∏ów;
– tego wieczoru w ma∏ym bia∏ym op∏atku zamyka si´ mi∏oÊç rodziców
do dzieci, teÊciów do synowej, ... cz∏owieka do cz∏owieka...
My wierzymy, ˝e Chrystus przyniós∏ coÊ wi´cej: przyniós∏ zbawiennà ∏ask´,
uwalniajàcà nas od z∏a; przyniós∏ dar niezrównany, zwiàzany z ∏askà zbawienia – „Pokój ludziom dobrej woli”.
Czy˝ nie jest to wyjÊcie naprzeciw podstawowym pragnieniom, problemom
i potrzebom ludzkoÊci...?
Niech Bo˝e Dzieci´, w tajemnicy Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
i nadchodzàcym Nowym 2006 Roku, darzy nas wszystkich swojà si∏à,
mocà i wielkimi ∏askami: smutnych i za∏amanych niech umocni;
wàtpiàcym da wi´cej nadziei: chorych obdarzy zdrowiem, a smutnych
– radoÊcià.
Wszystkim radosne, niemilknàce: Gloria in exelsis Deo.
Proboszcz Parafii OpatrznoÊci Bo˝ej
ks. Zbigniew Wojciechowski

do godnego prze˝ycia tego okresu?
Gdzie
po drodze poleg∏a istota Adwentu, jako okresu
przygotowania
do Âwiàt Bo˝ego
Narodzenia? Czy
to dobrze, ˝e pozwalamy sobie
na Êwi´towanie
przed, w trakcie
i po Âwi´tach

– nie chc´ tego oceniaç, choç mam prawo do swojej opinii. Ja, przynajmniej
przed 24 grudnia, chcia∏bym czekaç, jak
kiedyÊ czeka∏em, a jak wczeÊniej czeka∏y
pokolenia Izraela, a od dziada pradziada
moi przodkowie, na narodzenie Mesjasza – Jezusa Chrystusa, który nie przyszed∏ na Êwiat w powszechnym dobrobycie i by∏ „cztery tysiàce lat wyglàdany”.
Gdzie zatem istota?
„Bóg tak umi∏owa∏ Êwiat, ˝e Syna swego Jednorodzonego da∏”.
Dajmy sobie czas…
Piotr Antosiewicz

Czytelnikom oraz ca∏emu zespo∏owi redakcyjnemu
„WiadomoÊci Sàsiedzkich”, pragniemy z∏o˝yç ˝yczenia zdrowych,
spokojnych i rodzinnych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia.
Natomiast w nadchodzàcym nowym – 2006 roku,
wielu wspania∏ych wra˝eƒ artystycznych,
które pomogà odkryç ten jeszcze jeden
nieodkryty talent.
Dyrekcja oraz pracownicy OÊrodka Kultury „Weso∏a”
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Noworoczne postanowienia…
przeciwka nadje˝d˝a druga, przejazd
zablokowany, zniecierpliwieni kierowcy
wciskajà klaksony, ju˝ wyobra˝am sobie
epitety padajàce w poszczególnych samochodach. JesteÊmy
zm´czeni i znerwicowani. Ciàgle si´ spieszymy i ciàgle brakuje
nam choç kilku godzin, ca∏y czas na mioraz
nusie czasowym, emowszelkiej pomyÊlnoÊci
cjonalnym, duchowym. Jedna frustracja
w nadchodzàcym Nowym Roku
rodzi
nast´pnà
w imieniu staromi∏oÊniaƒskich
i wszystko si´ zap´tla.
stra˝aków ˝yczy
Dziwimy si´, ˝e Pani
w okienku si´ Êlimaczy, zaczynamy koPrezes OSP
mentowaç, jak nam
El˝bieta Ko∏buk
odpowie – to zaraz, ˝e
nieuprzejma, a jak
dospany poranek i …nowa rzeczywi- ona si´ pomyli? Nawet nie wiemy, czy
stoÊç. Wielu z nas w∏aÊnie wtedy posta- dziÊ wróci do domu tylko godzin´ po zanawia rzuciç palenie, schudnàç, prze- mkni´ciu poczty, czy mo˝e tu˝
czytaç wartoÊciowà ksià˝k´, wykupiç przed pó∏nocà, bo b´dzie szuka∏a zgukarnet na si∏owni´ albo do teatru. 1-go bionej gdzieÊ w s∏upkach z∏otówki.
stycznia wydaje si´ to takie proste
Weso∏ych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
i bardziej realne ni˝ kiedykolwiek
przedtem. OczywiÊcie wielu z nas ma
i wszystkiego dobrego
za sobà pora˝ki noworocznych postaw Nowym Roku 2006
nowieƒ, myÊl´ te˝, ˝e wielu wytrwa∏o
˝yczy
wszystkim czytelnikom
i dopi´∏o swego. Ju˝ lada chwila b´WIADOMOÂCI SÑSIEDZKICH
dziemy na naszym niebie oglàdaç spektakl tysiàca fajerwerków, b´dziemy soSpecjalistyczny Gabinet
bie sk∏adaç pi´kne ˝yczenia, b´dziemy
Stomatologiczny
robiç nowe postanowienia…
Iwona i Wojciech
W b∏ocie staromi∏oÊniaƒskich inwestycji zatrzymuje si´ ci´˝arówka, z naBZD¢GA
Prze∏om roku sprzyja refleksji i podsumowaniom, w koƒcu zmieniamy ju˝
nie tylko kartki, ale ca∏y kalendarz.
Po szampaƒskiej nocy przychodzi nie-

Spokojnych i szcz´Êliwych
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia

Z okazji Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
oraz Nowego 2006 Roku
Wszystkim Mieszkaƒcom Weso∏ej
sk∏adamy najserdeczniejsze ˝yczenia:
aby radoÊç i zdrowie zawsze by∏y
w Paƒstwa domach,
aby nadchodzàcy rok by∏ rokiem pomyÊlnoÊci,
sukcesów i satysfakcji w pracy
oraz szcz´Êcia w ˝yciu osobistym,
a czas mija∏
w gronie ˝yczliwych przyjació∏
Marcin J´drzejewski

Jacek Wojciechowicz

Przewodniczàcy Rady Dzielnicy Burmistrz Dzielnicy Weso∏a

Z okazji Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
chcia∏bym z∏o˝yç wszystkim
Mieszkaƒcom Weso∏ej
najserdeczniejsze ˝yczenia.
Niech Nowy 2006 Rok
b´dzie czasem realizacji marzeƒ,
rokiem samych sukcesów
i szcz´Êcia
w ˝yciu osobistym.
Pose∏ na Sejm RP
Jacek Wojciechowicz

A mo˝e by tak postanowiç w tym nowym roku, ˝e nabierzemy do ˝ycia dystansu? WpuÊcimy stojàcego w korku
kierowc´, tak na suwak: jeden z prawej,
drugi z lewej. Nie b´dziemy tràbiç
na „bab´” za kierownicà, która rzeczywiÊcie troch´ póêniej ni˝ wszyscy zauwa˝y∏a zmian´ Êwiate∏. Zwolnimy widzàc ka∏u˝´ i brodzàcego jej brzegiem pieszego.
Nie b´dziemy pop´dzaç pani w okienku.
Wys∏uchamy z pokorà uwag wychowawcy na temat naszej pociechy i poÊwi´cimy
jej wi´cej uwagi. Wy∏àczymy si´ z b∏´dnego ko∏a ogólnie poj´tej nerwicy i zaczniemy si´ zwyczajnie uÊmiechaç.
Mia∏am szcz´Êcie poznaç cz∏owieka,
który w sytuacjach, gdy ja traci∏am cierpliwoÊç, powtarza∏: „No i po co te nerwy, a czym˝e to jest wobec wiecznoÊci.”
˚ycz´ sobie i Wam Drodzy Czytelnicy
takiego dystansu do rzeczywistoÊci
i wi´cej uÊmiechu w Nowym 2006 Roku.
Izabela Antosiewicz

Niech te Âwi´ta tak wspania∏e b´dà ca∏e jakby z bajek,
niechaj gwiazdka z nieba leci, niech Miko∏aj tuli dzieci,
bia∏y puch niech z góry spada, niechaj piesek w nocy gada,
niech choinka pachnie pi´knie, no i radoÊç b´dzie wsz´dzie!
Najcieplejsze ˝yczenia Êwiàteczne
dla czytelników WiadomoÊci Sàsiedzkich
i ich dzieci sk∏ada
Niepubliczne Przedszkole „ROBUÂ”
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Z prac Rady Dzielnicy
Szanowni Paƒstwo,
W ostatnim okresie odby∏a tylko jedna sesja Rady Dzielnicy. Jej najwa˝niejszymi punktami by∏a ocena realizacji bud˝etu Dzielnicy za III kwarta∏y b. r. oraz
ocena stopnia realizacji inwestycji.
Szczególnie ten ostatni punkt wzbudzi∏
sporà dyskusj´. Dosyç szczegó∏owo by∏y
omawiane zagro˝enia zwiàzane z niedotrzymaniem przez wykonawców terminów realizacji prac. Najwi´ksze opóênienia nast´pujà przy zadaniach projektowych, a sà zwiàzane z przeciàgajàcymi
si´ procedurami wydawania decyzji lokalizacyjnych i uzgodnieƒ (m. in. tzw.
oddzia∏ywaniem na Êrodowisko).
W zwiàzku z tym Zarzàd Dzielnicy podjà∏ decyzj´ o wystàpieniu do Rady Warszawy o uznanie cz´Êci Êrodków inwestycyjnych jako tzw. „Êrodki niewygasajàce”, czyli takie, których nie trzeba oddawaç do ogólnego bud˝etu z koƒcem roku, ale b´dzie mo˝na wydaç na przyj´te
wczeÊniej cele w roku przysz∏ym.
W ogólnym rozrachunku ca∏ego bud˝etu nie sà to wielkie kwoty (rz´du kilku
procent Êrodków inwestycyjnych), ale
bez tego by∏yby olbrzymie trudnoÊci
w rozliczeniu powy˝szych prac.
Ogó∏em, liczàc zaanga˝owanie Êrodków (tzn. wg. podpisanych z wykonaw-

cami umów), wykonanie bud˝etu inwestycyjnego wyniesie na koniec roku nieco ponad 90% co jest ca∏kiem dobrym
wskaênikiem, lokujàcym Weso∏à w czo∏ówce warszawskich dzielnic.
Poza tym Rada zapozna∏a si´ z informacjami o przygotowaniach do akcji odÊnie˝ania, o stanie czystoÊci i gospodarce odpadami i o planowanej pomocy dla
najubo˝szych w okresie zimowym.
Rada Dzielnicy podj´∏a tak˝e
uchwa∏´ w sprawie przebiegu Wschodniej Obwodnicy Warszawy przez teren
Weso∏ej. W uchwale po raz kolejny zosta∏ wyra˝ony protest przeciw planom
GDDKiA wybudowania tej trasy przez
centrum Weso∏ej a tak˝e przeciw pomijaniu spo∏ecznoÊci lokalnej w procesie decyzyjnym.
Pe∏na treÊç uchwa∏y jak i inne materia∏y dotyczàce pracy Rady sà jak zwykle
dost´pne w Biurze Rady Dzielnicy.
Nast´pna sesja zaplanowana jest
na poniedzia∏ek 19 grudnia o godz. 1600
i poÊwi´cona b´dzie informacji o planowanej akcji „Zima w mieÊcie” oraz
uchwaleniu
planu
pracy
Rady
na rok 2006. Zainteresowanych serdecznie zapraszam.
Przewodniczàcy Rady Dzielnicy
Marcin J´drzejewski

Za∏atw spraw´ w Urz´dzie...
Wypis z rejestru gruntów
Zmiana w ewidencji gruntów
Bogata oferta banków w zakresie kredytów
z niskim oprocentowaniem powoduje du˝y ruch
na rynku nieruchomoÊci. Ubieganie si´ o kredyt
lub zamiar sprzeda˝y nieruchomoÊci zwiàzane
sà nieod∏àcznie z koniecznoÊcià przedstawienia
w banku lub u notariusza wypisu z rejestru gruntów. Wniosek o wydanie takiego dokumentu mo˝e z∏o˝yç w∏aÊciciel (u˝ytkownik wieczysty) nieruchomoÊci, osoba posiadajàca jego upowa˝nienie lub majàca interes prawny w otrzymaniu
wypisu. Druk wniosku dost´pny jest w punkcie
informacyjnym Wydzia∏u Obs∏ugi Mieszkaƒców
dla Dzielnicy Weso∏a (WOM) lub te˝ na stronie internetowej Warszawy: www.um.warszawa.pl
w zak∏adce eWOM.
Dla uzyskania wypisu konieczne jest wniesienie op∏aty geodezyjnej, której wysokoÊç jest zale˝na od przeznaczenia dokumentu i wynosi:
● 12,00 z∏ za ka˝dy egzemplarz, je˝eli jest on
przeznaczony dla sàdu wieczystoksi´gowego
lub notariusza.
● 3,60 z∏ za egzemplarz, je˝eli jest on przeznaczony dla banku, sàdu powszechnego lub
do innych celów.
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Sk∏adajàc wniosek nale˝y do niego do∏àczyç
znaki skarbowe w wysokoÊci 5,00 z∏ za wniosek
i 0,50 z∏ za ka˝dy za∏àcznik, zaÊ op∏at´ geodezyjnà mo˝na uiÊciç w kasie przy odbiorze wypisu.
Nale˝y pami´taç, ˝e ka˝dy wypis, niezale˝nie od przeznaczenia, wa˝ny jest przez okres 3
miesi´cy od daty wydania, a w zwiàzku z tym
nie warto braç kilku egzemplarzy na zapas
– jeden zwykle wystarcza do za∏atwienia sprawy. Wypisy z rejestru gruntów wydawane sà
w ciàgu 7 dni.
Przygotowujàc si´ do z∏o˝enia wniosku warto
spojrzeç do aktu notarialnego, aby wynotowaç
numer dzia∏ki i obr´bu, które trzeba podaç w formularzu wniosku. JeÊli jednak nie macie Paƒstwo takiej mo˝liwoÊci, numer dzia∏ki i obr´b pomogà Paƒstwu ustaliç pracownicy WOM.
Mo˝e si´ tak˝e okazaç, ˝e w rejestrze gruntów
znajdujà si´ dane, które sà ju˝ nieaktualne, np.
zmieni∏ si´ adres zameldowania w∏aÊciciela lub
te˝ na skutek post´powania spadkowego zmieni∏
si´ sam w∏aÊciciel. W tej sytuacji konieczne b´dzie z∏o˝enie dodatkowego wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntów.

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. 022 773 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. Kontakt mailowy z Przewodniczàcym
Rady: marcin@najcomp.com.pl

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. 022-77-33-978
Ochotnicza Stra˝ Po˝arna w Weso∏ej
ul. 1. Praskiego Pu∏ku 31, tel. 022-77-39-008

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. 022
773 44 82 lub 504 428 098 lub Olgi Krutikow
– tel. 022 773 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.

Konserwacja wodociàgów
Firma LENBAW sp. z o.o.
tel. kom. 0 697 400 366
tel. kom. 0 695 581 192
Zapraszamy na stron´ Stowarzyszenia:

www.staramilosna.org.pl
Do wype∏nionego formularza nale˝y wówczas
do∏àczyç ksero dokumentu potwierdzajàcego aktualne dane, zaÊ oryginalny dokument przygotowaç
do wglàdu. Op∏aty za dokonanie zmiany w ewidencji gruntów to 5,00 z∏ za wniosek i 0,50 z∏ za ka˝dy za∏àcznik. Jak wszystkie formularze, równie˝
i ten dost´pny jest w punkcie informacyjnym WOM
lub na stronie internetowej Warszawy.
Prosz´ równie˝ pami´taç o zabraniu ze sobà
dowodu osobistego, który jest podstawà za∏atwiania spraw urz´dowych, jak równie˝ o naszym adresie mailowym: wom@wesola.waw.pl,
pod który mo˝ecie Paƒstwo pisaç, w przypadku
wàtpliwoÊci w za∏atwianiu spraw.
Naczelnik Wydzia∏u Obs∏ugi Mieszkaƒców
Marta Wepa
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Przystanki ciàgle bez wiat

W zesz∏ym roku o tej porze roku pisa∏am o tym, ˝e wiaty na naszych zaniedbanych przystankach mogà si´ pojawiç w grudniu. Wtedy si´ nie pojawi∏y.
Uda∏o si´ wówczas wykorzystaç resztki

bud˝etu na wybrukowanie kilku ulic, a resztki z tych resztek
mia∏y pójÊç na wiaty. Niestety,
Rada Warszawy nie da∏a na to
zgody. Znowu jest grudzieƒ,
zadzwoni∏am wi´c do Urz´du
Dzielnicy dowiedzieç si´ co
z tymi dobrymi pomys∏ami
dzia∏o si´ w tym roku. W wydziale infrastruktury urz´dnicy
rozeÊmiali si´ w s∏uchawk´ radoÊnie, powiadamiajàc mnie,
˝e nic, ale to absolutnie nic
na temat wiat si´ nie dzieje, ˝e
za przystanki odpowiada Zarzàd Transporu Miejskiego,
a oni zajmujà si´ teraz zupe∏nie innymi
sprawami. Smutne to. Wi´c ˝eby natchnàç znów naszych speców od transportu miejskiego, oraz (a mo˝e przede
wszystkim) W∏adze naszej dumnej sto-

Rozbiórka zabytkowej karczmy
przy Trakcie Brzeskim
By∏y wiceminister kultury Ryszard Mikliƒski w ostatnim dniu swojego urz´dowania na wniosek firmy BJW skreÊli∏
z rejestru najstarszy zabytek Weso∏ej
– 200-letnià dawnà karczm´ przy Trakcie Brzeskim. W∏aÊciciel terenu – MarcPol po∏ow´ domu od razu zburzy∏.
Po wschodniej cz´Êci budynku nie
ma ju˝ Êladu. WykreÊlenie karczmy
z rejestru by∏o na r´k´ nowemu w∏aÊcicielowi – firme MarcPol. Kaza∏a rozwaliç koparkà swojà cz´Êç budynku.
Nie czeka∏a na zgod´ miejscowej delegatury Biura Naczelnego Architekta
Miasta. Wkrótce powstanie tu parking
dla klientów nowego sklepu MarcPolu.
– Nie mo˝na tak traktowaç naszych zabytków, budynek ten przetrwa∏ wojny
i powstania, a po wojnie socjalistycznym
gospodarowaniem zdewastowa∏a go
Gminna Spó∏dzielnia, a teraz w XXI
wieku dzie∏a zniszczenia dokonuje konserwator zabytków w imi´ interesów firmy MarcPol – denerwuje si´ Józef WojtaÊ, radny Weso∏ej, w∏aÊciciel hurtowni
budowlanej i budowniczy domów.

Parterowy dom z wysokim dachem
przy Trakcie Brzeskim 31/33 by∏ do niedawna jedynym zabytkiem w Weso∏ej
Stanà∏ tu na poczàtku XIX w. jako
karczma z zajazdem. To by∏y w∏aÊciwie
dwa po∏àczone budynki karczmy i zajazdu z charakterystycznym uk∏adem.
Za komuny dzia∏a∏a w nim znana w okolicy, kultowa dziÊ knajpa Szafa
Gra. Budynek by∏ chroniony wpisem
do rejestru zabytków z 1959 r.
W∏aÊcicielem zachodniej cz´Êci domu
od dawna jest Gminna Spó∏dzielnia „Samopomoc Ch∏opska” w Wiàzownie.
Cz´Êç wschodnia nale˝a∏a kiedyÊ
do gminy Weso∏a, potem kupi∏ jà znany
kolarz Zenon Jasku∏a. Na ty∏ach karczmy zbudowa∏ sklep meblowy. Jasku∏a
chcia∏ otworzyç w zabytku restauracj´,
ale zamiast go remontowaç, bez zgody
konserwatora rozebra∏ Êciany. Gdy konserwator nakaza∏ odbudow´, pojawi∏ si´
dom z pustaków. Inwestycji nie dokoƒczy∏, bo jego firma zbankrutowa∏a, a majàtek przej´∏a od syndyka spó∏ka B.J.W.
To ona wystàpi∏a do ministra kultury
o wykreÊlenie karczmy z rejestru.
WykreÊlenie obiektu z rejestru zabytków jest bardzo trudne. Wymaga
ogromnych zabiegów, ekspertyz, komisji
itd. wniosek B.J.W. czeka∏ na decyzj´
nieca∏e pó∏tora miesiàca! By∏y ju˝ kon-

licy przypominam, ˝e warunki, w jakich
nasi mieszkaƒcy czekajà na autobus
np. na przystanku „Nizinna”, wo∏ajà
o pomst´ do nieba. Oprócz wiaty nie
ma tak˝e chodnika, ani nawet skrawka
∏awki. Przystanek w stron´ Warszawy
jest wàskim paskiem b∏otnistego klepiska le˝àcego pomi´dzy g∏ównà szosà
a gruntowà drogà dojazdowà, z której
korzystajà obs∏ugujàce dwa magazyny
ogromne ci´˝arówki. ¸atwo tutaj zostaç potràconym, a miejsca gdzie pieszy móg∏by si´ schroniç przed ochlapaniem nie ma tam wcale. Ten stan rzeczy
musi uszcz´Êliwiaç zw∏aszcza rodziców
przyprowadzajàcych dzieci do le˝àcego
tu˝ za przystankiem przedszkola.
Wszystkim osobom odpowiedzialnym
za stan przystanków, w imieniu swoim
i innych pasa˝erów, ˝ycz´ zrealizowania wszystkich dobrych pomys∏ów
w nowym roku.
Dorota Wroƒska
serwator zabytków Mikliƒski stwierdzi∏,
˝e budynek straci∏ cechy zabytku, gdy˝
w jednej cz´Êci by∏ zupe∏nie nowy (tej
zbudowanej przez Jasku∏´), a w drugiej
doprowadzony do ruiny (czyli tej, którà
w∏ada GS). Nie ma wi´c, w opinii eks-konserwatora, ˝adnej wartoÊci.
Prezes GS-u w Wiàzownie Jerzy Pokrywczyƒski powiedzia∏ dziennikarzowi

Gazety Sto∏ecznej, ˝e swojej cz´Êci
zabytku nie zamierza burzyç ani sprzedawaç, ale na razie nie wie, co w niej urzàdzi. „Mo˝e lokal gastronomiczny na wzór
Szafa Gra” – zastanawia si´? Ale wniosek o wykreÊlenie domu z rejestru zabytków popar∏, aby mieç mniej problemów
z przysz∏ym remontem budynku. Wed∏ug
prezesa konserwator ka˝e „odtwarzaç jakieÊ rzeczy, uprawiaç r´kodzie∏o, a my
chcemy zrobiç porzàdny remont po swojemu”. Oby tylko ten remont nie by∏
przeprowadzoy w stylu MarcPolu. Wtedy
w Weso∏ej pozostanie nam ju˝ tylko jeden zabytek – freski Jerzego Nowosielskiego w KoÊciele OpatrznoÊci Bo˝ej.
tekst i foto Magdalena J´drzejewska
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Âwiàteczny Kàcik Kulinarny…
Lubimy Êwi´ta, szczególnie za ich wyjàtkowoÊç.
Wszystko pachnie i jest niecodzienne… Proponujemy dziÊ Paƒstwu kilka odÊwi´tnych przepisów. Nie
wk∏adajàc du˝o wysi∏ku – mo˝emy do∏o˝yç szczypt´
oryginalnoÊci do tradycyjnego, Êwiàtecznego sto∏u.
Rolmopsy z rodzynkami
* 6 filetów matiasów * 2 jab∏ka (Jonagold) * 1 kiszony ogórek * 2 du˝e cebule * 4 marynowane grzybki
* 4 ∏y˝ki rodzynek * 2 goêdziki * 5 ziaren ziela angielskiego * 2 liÊcie laurowe * 2 ∏y˝eczki cukru * 1/2 ∏y˝eczki ziaren pieprzu * 1/2 ∏y˝eczki kolendry
* 1 szklanka octu 6% * 1 ∏y˝eczka soku cytrynowego
i sól
Ucieramy jedno jab∏ko (wi´ksze) na tarce z du˝ymi oczkami, skrapiamy sokiem cytrynowym. Siekamy drobno jednà cebul´ i obrany ze skórki kiszony
ogórek. W miseczce mieszamy jab∏ka, posiekane
grzyby, 2 ∏y˝ki rodzynek, cebul´ i ogórek. Przyprawiamy szczyptà zmia˝d˝onych goêdzików, zmielonym pieprzem, solà i cukrem. Filety kroimy na kawa∏ki d∏ugoÊci 6-7 cm, wyk∏adamy nadzienie z jab∏ek, zwijamy rolmopsy i spinamy wyka∏aczkami. Teraz kroimy w plasterki drugà cebul´, a jab∏ko w kostk´. Wk∏adamy do s∏oika rolmopsy, jab∏ka, rodzynki
i cebul´. W rondelku gotujemy – pod przykryciem
– ocet, 3-4 ∏y˝ki wody, goêdziki, pieprz, kolendr´,

ziele angielskie i liÊcie laurowe. Przyprawiamy cukrem i zalewamy tak przygotowanà marynatà rolmopsy. Trzymamy w ch∏odzie przez 24 godziny (ale
mo˝na i znacznie d∏u˝ej).
Karp w sosie grzybowym
* 1 karp o wadze ok. 1,5 kg * 1 szklanka kwaÊnej
Êmietany * 50 g suszonych grzybów * 1 ma∏a cebula * 1 ∏y˝eczka màki * 2 ∏y˝ki mas∏a * 1 ∏y˝eczka cukru * 1 liÊç laurowy * 1/2 ∏y˝eczki pieprzu * 1/2 cytryny * sól
Suszone grzyby zalewamy fili˝ankà zimnej wody,
po kwadransie gotujemy do mi´kkoÊci. Lekko solimy, studzimy w wywarze, a nast´pnie kroimy w paseczki. Ubijamy Êmietan´ z màkà, szczyptà soli, cukru i pieprzu. Mieszamy z grzybami i drobno posiekanà cebulà, dodajemy liÊç laurowy. Oczyszczonego
i wypatroszonego karpia p∏uczemy starannie
pod bie˝àcà wodà, osuszamy papierowym r´cznikiem i nacieramy p∏askà ∏y˝eczkà soli. Uk∏adamy
w naczyniu do zapiekania, skrapiamy roztopionym
mas∏em. Na dno naczynia wlewamy wywar z grzybów. Wstawiamy ryb´ na 25 minut do nagrzanego (180°C) piekarnika. Podpieczonà
ryb´ wyjmujemy na chwil´, polewamy Êmietanà przyprawionà sokiem
cytrynowym i pieczemy jeszcze 20
minut,

a˝ skórka apetycznie
przyrumieni
si´
na wierzchu. Podajemy
najlepiej z kapustà
z grzybami – jako goràce danie g∏ówne.

Ro˝ki migda∏owo-waniliowe
25 dag màki pszennej * 18 dag zimnego mas∏a
* 7 dag cukru * 1 cukier waniliowy (1,6 dag)
* 10 dag mielonych migda∏ów * szczypta soli
* 3 opakowania cukru waniliowego do obtoczenia
Do màki dodaj pokrojone na kawa∏ki mas∏o, sól,
cukier, cukier waniliowy oraz migda∏y. Zagnieç ciasto, zawiƒ je w foli´ aluminiowà i w∏ó˝ na godzin´
do lodówki. Z kawa∏ków ciasta wielkoÊci orzecha
w∏oskiego formuj ro˝ki zaokràglone i wygi´te
na koƒcach, u∏ó˝ je na blasze wyÊcielonej pergaminem i piecz 12-15 minut na z∏otobràzowy kolor
w temp. 220°C. Goràce ciasteczka ostro˝nie obtocz
w cukrze waniliowym.

Niech te zbli˝ajàce si´ Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia stanà si´ okazjà
do ciep∏ych spotkaƒ w gronie Rodziny
i Przyjació∏. Niech
pi´knie zastawiony stó∏
b´dzie tylko dodatkiem
do prawdziwej radoÊci z narodzenia
Chrystusa.

A Nowy 2006 Rok niech b´dzie dla Paƒstwa czasem spe∏nionych
marzeƒ.
˝yczà W∏aÊciciele i Za∏oga
Restauracji „GoÊciniec”

Sklep internetowy Weso∏ej i Sulejówka
Zakupy bez kolejki do kasy
Zamówienia dostarczamy bezp∏atnie

ZAKUPY Z DOSTAWÑ DO DOMU
WWW.ZAKUPYWESOLA.PL

WWW.ZAKUPYSULEJOWEK.PL

Proponujemy Paƒstwu ponad 1400 artyku∏ów uznanych marek:
Êrodki czystoÊci,
kosmetyki piel´gnacyjne,
sucha karma dla zwierzàt.

artyku∏y higieniczne,
piel´gnacja niemowlàt i dzieci,

Zakupy dostarczamy do domu; przy wartoÊci zakupów
ponad 50 z∏ dostawa jest bezp∏atna.
Nasza propozycja jest adresowana do mieszkaƒców
Warszawy-Weso∏ej oraz Sulejówka.

ZAPRASZAMY NA ZAKUPY W SKLEPIE INTERNETOWYM

KOSMETYKI – sklep internetowy
ATRAKCYJNE CENY!!! DU˚Y WYBÓR!!!
Dostawa GRATIS przy zamówieniach powy˝ej 100 z∏.
Zapraszamy!!!
www.kosmetykionline.pl

6

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

„Komfort“ jazdy autobusem 502
Autobus 502 jako jedyny ∏àczy nasze
osiedle z centrum Warszawy, ale w∏aÊnie w centrum bywa tak zat∏oczony, ˝e
nie wszystkim udaje si´ do niego wsiàÊç.
Nic dziwnego, skoro w godzinach szczytu, zbierajàcy si´ przez pó∏ godziny podró˝ni muszà si´ zmieÊciç do najmniejszego z modeli warszawskich autobu-

sów. Wiedzà o tym mieszkaƒcy Starej
Mi∏osnej, ale dyrektor Zarzàdu Transportu Miejskiego nie podziela tej opinii.
Na interwencje pasa˝erów czy list pana pos∏a Jacka Wojciechowicza, który
w imieniu mieszkaƒców zwróci∏ si´
z proÊbà o zwi´kszenie cz´stotliwoÊci
kursowania autobusów oraz utworzenie
dodatkowej linii, która jeêdzi∏aby
do centrum innà trasà lub przynajmniej

cz´Êciej, ZTM odpowiada, ˝e nie widzi
takiej potrzeby, bo z prowadzonych bardzo skrupulatnie badaƒ kontrolnych
wynika, ˝e autobusy je˝d˝àce na tej linii
wykorzystane sà zaledwie w 70% poda˝y miejsc. Postanowi∏am wi´c dok∏adnie
i skrupulatnie sprawdziç te dane podró˝ujàc 502 od p´tli do p´tli.
Jest godzina 1533 Êroda 30 listopada,
mamy zatem dzieƒ roboczy, poczàtek
popo∏udniowego szczytu. Ruszamy
z Dworca Centralnego. O tej godzinie
lini´ 502 obs∏uguje ma∏y ikarus widoczny na zdj´ciu. T∏oczno zaczyna si´ robiç
ju˝ od drugiego przystanku, trudnoÊci
z zamykaniem drzwi zaczynajà si´ pojawiaç poczynajàc od przystanku Metro
Politechnika. Przy Placu na Rozdro˝u
obserwuj´ dwie kobiety, które próbujà
wsiàÊç przez Êrodkowe drzwi, potem
przez tylne, w koƒcu rezygnujà. Po przejechaniu Wis∏y, na przystanku Saska,
kilkanaÊcie osób wysiada. Robi si´
na tyle „luêno”, ˝e drzwi zamykajà si´
swobodnie, ale pasa˝erowie stojà
na stopniach przy wszystkich trzech parach drzwi. Za Saskà, a˝ do pierwszego
przystanku w Starej Mi∏osnej nikt ju˝
nie wysiada. Oznacza to, ˝e z linii tej korzystajà g∏ównie mieszkaƒcy naszego
Osiedla. Korzystajàc z d∏u˝szej chwili,
kiedy autobus jedzie przez las, udaje mi
si´ zrobiç zdj´cie i policzyç pasa˝erów.

Nie by∏o mowy o przejÊciu przez autobus, ale w moim polu widzenia naliczy∏am 44 stojàce osoby, do tego trzeba dodaç 21 zaj´tych miejsc siedzàcych i 4
do 6 osób które sta∏y, w niewidocznej
dla mnie, przedniej cz´Êci autobusu.
W tym ma∏ym ikarusie podró˝owa∏o zatem, przez ponad 40 minut oko∏o siedemdziesi´ciu ludzi. Je˝eli wi´c autobus by∏ pe∏ny w 70%, to przy pe∏nym
wykorzystaniu pe∏nej poda˝y miejsc
musia∏oby si´ w nim upchnàç oko∏o setki. Nie wiem, czy by si´ zmieÊcili, no
mo˝e gdyby byli bardzo szczupli.
Na okras´ mo˝na jeszcze dodaç, ˝e
od skrzy˝owania Marsa przed nami jecha∏ równie zapchany 704. W∏aÊnie tak,
prosz´ pana dyrektora ZTM, podró˝uje
si´ autobusem do Starej Mi∏osnej.
Dorota Wroƒska

Jeszcze mo˝esz pomóc
Witam wszystkich dobrodziejów z Weso∏ej.
Dochodzà mnie s∏uchy, ˝e nasi mieszkaƒcy majà wielkie serca. Wychodzàc naprzeciw proÊbom
zg∏aszanym do mnie osobiÊcie podaj´ miejsca
gdzie mo˝na zostawiç wymienione na plakatach
potrzebne dzieciom z Otwocka rzeczy:
Stara Mi∏osna:
Siedziba Stowarzyszenia Sàsiedzkiego – budynek OSP Stara Mi∏osna
Przedszkole przy Takcie Brzeskim
Przedszkole RobuÊ
Szko∏a Podstawowa nr 173
Gimnazjum nr 119
Sklep Groszek
Sklep Second Hand ul. Jana Paw∏a II 17
Sklep z u˝ywanà odzie˝à w Centrum Pogodna
Apteka w Centrum Pogodna
Weso∏a Zielona:
Przedszkole ABC
Delikatesy K&M
Weso∏a Centrum:
Przedszkole „JaÊ i Ma∏gosia”
OÊrodek Kultury Weso∏a

Sulejówek:
Delikatesy po obu stronach torów
Sklep zielarsko-kosmetyczny przy ul. Dworcowej
Punkt przedszkolny „Przytulanka”
Wszystkie powy˝sze punkty sà oznaczone prezentowanym obok plakatem. Zbiórka w tych
miejscach b´dzie trwa∏a do 20 grudnia, potem
zawieziemy wszystkie przekazane przez Paƒstwa dary do oÊrodka w Otwocku. Najbardziej
potrzebne sà Êrodki piel´gnacyjne, pieluchy
i Bebiko 1, liczymy bardzo na Paƒstwa szczodroÊç, bo w wystawionych przez nas koszach
jest jeszcze sporo miejsca.... Zbli˝a si´ czas
wzmo˝onego ruchu w sklepach, szperamy
po pó∏kach w poszukiwaniu czegoÊ szczególnego dla naszych bliskich. Tamte dzieci nie majà
bliskich… Wydajàc wi´ksze lub mniejsze pieniàdze na nasze codzienne potrzeby kupmy dodatkowo oliwk´ albo p∏yn do kàpieli, niby drobiazg, ale jest nas – ludzi dobrej woli tak wielu
w Weso∏ej. Po raz kolejny mo˝emy udowodniç,
˝e znieczulica nie zagnieêdzi∏a si´ wÊród nas.

Podaj´ mój numer telefonu: 0603-063-870,
prosz´ dzwoniç, jeÊli macie paƒstwo jakieÊ pytania lub wàtpliwoÊci zwiàzane z tà akcjà.
Izabela Antosiewicz
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Mój 13 grudnia
Nale˝´ do tych, dla których STAN
WOJENNY by∏ ogromnym zaskoczeniem. Cz´sto myÊl´ o tym, jakby si´ potoczy∏o nasze ˝ycie, gdyby genera∏ nie
wypowiedzia∏ wojny spo∏eczeƒstwu.
O wojnie dowiedzia∏em si´ wczeÊnie rano. Kolega z pracy, który dorabia∏ jako
palacz, natychmiast rano, jak tylko dowiedzia∏ si´ co si´ sta∏o, przyjecha∏ i zastanawialiÊmy si´ co robiç. Decyzje musia∏y byç szybkie: zabezpieczyç najbli˝szych i ukryç si´. Gdy by∏em w drodze
do domu z chorà teÊciowà, której trzeba by∏o zapewniç opiek´, przyszli smutni, groênie wyglàdajàcy panowie, ˝eby
mnie „zabraç i przes∏uchaç”. ˚ona przytomnie przyj´∏a wezwanie
na przes∏uchanie do pa∏acu Mostowskich mówiàc, ˝e nie wie, gdzie jestem
i kiedy wróc´. ˚eby by∏o Êmieszniej, panowie powiedzieli: „nie mo˝emy ju˝
d∏u˝ej czekaç, jak mà˝ wróci, niech
do nas zadzwoni” i na wezwaniu r´cznie
dopisali numer telefonu. Telefony by∏y
wy∏àczone od paru godzin i mia∏y jeszcze milczeç przez kilka dni. Po przywiezieniu teÊciowej, informacji o wizycie
goÊci i ustaleniu sposobu kontaktu, po-

stanowi∏em na 10 dni si´ ukryç. Dopiero po niezapomnianej Pasterce wróci∏em i jakoÊ nie zosta∏em aresztowany.
To jest moja historia 13 grudnia. Cz´sto pyta∏em znajomych, jak oni prze˝yli
ten dzieƒ: co robili i o czym myÊleli. Pami´tam wi´kszoÊç z tych historii. Kolega, profesor Politechniki Warszawskiej
opowiedzia∏ bodaj najzabawniejszà.
Stan wojenny zasta∏ go na polowaniu 300 km od Warszawy. Z radia panowie myÊliwi dowiedzieli si´, co i jak, ale
przede wszystkim, ˝e wszyscy obywatele
posiadajàcy broƒ muszà jà niezw∏ocznie
oddaç we w∏aÊciwych komisariatach
MO, w przypadku zw∏oki mogà byç rozstrzelani. Dzielni myÊliwi natychmiast
wsiedli do samochodu i ruszyli odwa˝nie do Warszawy. Przebrn´li przez wielokrotne kontrole i wreszcie dojechali
pod w∏aÊciwà komend´ milicji. Tu zobaczyli kilkuset metrowà kolejk´ takich
samych jak oni, dzielnych, stojàcych
karnie ze swoimi dubeltówkami na ramieniu, myÊliwych. Zadowoleni, ˝e zdà˝yli, potulnie stan´li na koƒcu kolejki...
Rok temu, w 23 rocznic´ wybuchu
stanu wojennego, przygotowaliÊmy
w Bibliotece wystaw´ zwiàzanà z tà datà. Obejrza∏o jà zdecydowanie za ma∏o
m∏odych ludzi. Za rok b´dzie bardziej

OÊrodek Kultury Weso∏a
zaprasza
14 grudnia – Êroda
Koncert Sceny Kameralnej Filharmonii Narodowej pt.: „Oblicza romantyzmu”, miejsce: OÊrodek Kultury
„Weso∏a”, ul. Starzyƒskiego 21, godzina: 1800-1900.
Wykonawcy: Agata Marcewicz-Szymaƒska – sopran, Wojciech Szlachcikowski – skrzypce, Przemys∏aw Lechowski – fortepian.
W programie m.in.: Antonin Dworzak (1841-1904) – Aria Rusa∏ki z opery „Rusa∏ka” (libretto J. Kvapil); Johannes Brahms (1833-1897) – Scherzo
c-moll; Fryderyk Chopin (1810-1849)
– Mazurek fis-moll op. 59 nr. 3, – Nokturn Es-dur op. 9 nr 2; Gra˝yna Bacewicz (1909-1969) – Humoreska.

17 grudnia – sobota
XII Ogólnopolski Festiwal Kol´d
i Pastora∏ek – eliminacje mazowieckie
– OFKiP 2005, miejsce: klub garnizonowy „KoÊciuszkowiec”, godzina: 9002100.
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W chwili obecnej Ogólnopolski Festiwal Kol´d i Pastora∏ek jest najwi´kszym przedsi´wzi´ciem tego typu
w Polsce. Swoim zasi´giem obejmuje
terytorium ca∏ego kraju. Przyczynia si´
on do podtrzymywania tradycji Êpiewania kol´d, a tak˝e inspiruje wspó∏czesnych twórców do wzbogacenia repertuaru kol´dowego nowymi utworami.
Ka˝dego roku festiwal gromadzi wiele
tysi´cy uczestników reprezentujàcych
ró˝ne Êrodowiska, którzy pragnà podzieliç si´ radoÊcià Êpiewania kol´d i czynnie
uczestniczyç w kszta∏towaniu oblicza kultury polskiej. Poprzez nasze dzia∏ania
zwiàzane z organizacjà eliminacji regionalnych w Warszawie i na Mazowszu – pragniemy przyczyniç si´ tak˝e do utrwalania
towarzyszàcych Êpiewaniu kol´d uczuç radoÊci i ˝yczliwoÊci. Chcemy, aby pozosta∏y
one w naszych domach, pog∏´biajàc wi´zy
rodzinne, sàsiedzkie i przyjacielskie.
W tym roku obok polskich wykonawców
goÊciç b´dziemy polonijny chór „Cantus
Cordis” z Miƒska na Bia∏orusi.

okràg∏a rocznica i dlatego postaramy
si´ jà podobnie uczciç.
Je˝eli macie Paƒstwo jakieÊ ciekawe
historie zwiàzane z datà 13 grudnia,
ch´tnie si´ o nich dowiemy i mo˝e stanà si´ informacjà i przestrogà dla potomnych.
Chcialbym by m∏odzi ludzie uwierzyli
mi: to by∏ naprawd´ najstraszniejszy
okres w moim ˝yciu, ale równie˝ najbardziej wartoÊciowy.
Maciej Susicki
JednoczeÊnie pragniemy zaprosiç
wszystkich Paƒstwa do wys∏uchania
koncertu laureatów eliminacji mazowieckich, który odb´dzie si´ dnia
17 grudnia 2005 r. o godz. 1900 w Klubie „KoÊciuszkowiec”, plac Wojska Polskiego 1 w Warszawie-Weso∏ej.

18 grudnia – niedziela
XVII edycja konkursu na instrumentalne wykonanie kol´dy „Hej kol´da,
kol´da...” miejsce: OÊrodek Kultury
„Weso∏a”, ul. Starzyƒskiego 21, godzina: 1300-2000.
Okres przedÊwiàteczny w Weso∏ej jest
tradycyjnie czasem kol´dowania. Ju˝
po raz siedemnasty mo˝liwoÊç zaprezentowania swych zdolnoÊci, b´dà mieli wszyscy amatorsko pobierajàcy nauk´ gry
na instrumentach. Specjalny program
przygotowany przez uczestników konkursu – sk∏adajàcy si´ z pastora∏ek oraz kol´d
tradycyjnych i wspó∏czesnych zostanie zaprezentowany w kilku kategoriach (wi´cej na naszej stronie internetowej:
www.domkultury.wesola.net). Jury ocenia
technik´, muzykalnoÊç, dobór repertuaru
oraz ogólny wyraz artystyczny.
Tomasz Struzik

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Przypominamy o konkursie kol´dników!!!
Uwaga, grupy kol´dnicze
– up∏ywa termin zg∏oszeƒ
do wzi´cia udzia∏u w Wielkim
Konkursie Kol´dników. Pami´tajcie, ˝e jeÊli chcecie zaprezentowaç swój talent artystyczny,
zrobiç sàsiadom mi∏à niespodziank´, a przede wszystkim
Êwietnie si´ bawiç, musicie koniecznie przys∏aç zg∏oszenie
(wyd∏u˝amy
nieco
termin
zg∏oszeƒ do dnia 22 grudnia)
– faxem na numer 613 18 49,
mailem na adres marcin@najcomp.pl lub przynieÊç osobiÊcie
do sekretariatu Szko∏y Podstawowej nr 173 w Warszawie-Weso∏ej, ul. Trakt Brzeski 18.

kol´dy, u∏ó˝cie Êwiàteczne ˝yczenia,
którymi po˝egnacie swoich gospodarzy, poproÊcie o pomoc doros∏ego opiekuna (jego obecnoÊç jest warunkiem
koniecznym do wzi´cia udzia∏u w konkursie) i...

Hej kol´da, kol´da!
Pami´tajcie, ˝e Wasze kol´dowanie
sprawi radoÊç wielu osobom... mo˝e
ktoÊ w ten szczególny dzieƒ b´dzie

Wielki fina∏ kol´dowania odb´dzie si´ w ostatnià sobot´ karnawa∏u w SP nr 173.
Na wszystkich uczestników
czekajà atrakcyjne nagrody!!!
Gra˝yna ˚a∏obka

Z okazji Âwiàt
Narodzenia Paƒskiego
najserdeczniejsze ˝yczenia
mi∏oÊci, spokoju,
pojednania
oraz wielu ciep∏ych
i radosnych chwil
w gronie rodzinnym

Co musicie zrobiç?
Niewiele... Przygotowaç krótkà (10-15
minutowà) inscenizacj´ o narodzinach
Chrystusa i wydarzeniach temu towarzyszàcych. Pami´tajcie, ˝e tradycja kol´dowania wywodzi si´ z czasów pogaƒskich i oprócz scenek z ˝ycia Âwi´tej Rodziny, przybycia M´drców ze Wschodu
i Anio∏ów zwiastujàcych pasterzom Dobrà Nowin´, w swoim przedstawieniu
powinniÊcie ukazaç postacie diab∏ów,
Âmierci, Heroda, Turonia...
Gdy ju˝ wszystkie role zostanà obsadzone, przygotujcie pi´kne kostiumy,

sk∏adajà:
Dyrekcja, pracownicy oraz uczniowie
Szko∏y Podstawowej nr 173 i Gimnazjum nr 119 w Warszawie

Zaj´cia dla dzieci c.d.
Szanowni Rodzice,
Dzi´kujemy wszystkim za e-maile
dotyczàce zaj´ç dla dzieci. Paƒstwa
sugestie ju˝ teraz owocujà tworzeniem nowych zaj´ç dla naszych milusiƒskich. Ruszy∏y ju˝ warsztaty rodzinne, czyli ró˝norakie twórcze zaj´cia manualne dla ca∏ej rodziny. Z niecierpliwoÊcià czekamy na odzew rodziców (e-mail: stempelki@neostrada.pl lub tel. 7731413), którzy chcieliby swoje dzieci zapisaç na organizo-

smutny... samotny... i Wasza wizyta naprawd´ go uszcz´Êliwi...
˚yczymy doskona∏ej zabawy!

wane przez Stowarzyszenie Sàsiedzkie zaj´cia:
– ceramiki wraz z wypalaniem,
– filmu animowanego (grupa dzieci
od 10 lat zajmuje si´ tworzeniem filmów animowanych poprzez ∏àczenie
ró˝nych technik plastycznych z technikami filmowymi),
– zabaw plastyczno-teatralnych (dla
dzieci od lat 7 – powstanà krótkie,
kolorowe filmy fabularne stworzone
przez dzieci).

W nast´pnym numerze WS zamieÊcimy tabelk´ z zaj´ciami na terenie Starej Mi∏osny dla dzieci starszych, a w kolejnych numerach gazety, w miar´ zbierania informacji, b´dziemy si´ starali
informowaç o zaj´ciach dla dzieci
w ka˝dym wieku organizowanych w ca∏ej Weso∏ej.
Dlatego wszystkich, którzy majà coÊ
do zaoferowania dla naszych milusiƒskich i chcieliby, aby te informacje znalaz∏y si´ w naszej gazecie, prosimy
o kontakt (e-mail: stempelki@neostrada.pl).
Katarzyna Szaszkiewicz

ZAJ¢CIA DLA DZIECI W STAREJ MI¸OÂNIE (uzupe∏nienie)
FIRMA
Gabinet Rehabilitacji i Masa˝u
ul. Jana Paw∏a II 264
tel. 795-14-97 lub 773-14-97

RODZAJ ZAJ¢å
çwiczenia indywidualne dla dzieci z wadami postawy
çwiczenia ogólnorozwojowe
leczenie skolioz

WIEK DZIECI
od 3 do 16 lat

TERMIN
do ustalenia telefonicznie

CENA
do ustalenia

Wi´cej informacji
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Mazowiecka barbórka
wi marszowej muzyki granej przez
najprawdziwszà orkiestr´ górniczà,
która przyjecha∏a specjalnie na t´
uroczystoÊç z odleg∏ych Szczyg∏owic, nikt si´ nie oprze.
Oj, dzia∏o si´ dzia∏o, bo kto, tu
na Mazowszu, s∏ysza∏ Murzynka
Bambo oraz Paw∏a i Gaw∏a w jak˝e
obcej nam wersji j´zykowej, bo w
gwarze Êlàskiej? A przy okazji
okaza∏o si´, ˝e wÊród uczniów jest
sporo dzieci, którym ta gwara wcale nie
jest obca...
Obchody Êwi´ta Szko∏y Podstawowej
nr 173 by∏y w tym roku wyjàtkowo huczne. Przyjechali do nas patroni szko∏y
– Polscy Górnicy. Prawd´ mówiàc,
od dzisiaj wycofuj´ swoje powàtpiewanie i mazowieckie podejÊcie do „takiego” patrona. Jak to pi´knie powiedzia∏a
Pani Dyrektor, nasze dzieciaki majà
szcz´Êcie, majàc takich patronów. Bo to
nie patroni z odleg∏ych dziejów. Oni ˝yjà wspó∏czeÊnie. Co prawda prawie 400 km od nas, ale sà i mo˝na ich
poznaç, nie si´gajàc do podr´czników
historii – tylko zapraszajàc do szko∏y.
W tym roku szkolnà uroczystoÊç uÊwietnili swojà obecnoÊcià nie tylko przedstawiciele lokalnych w∏adz, ale tak˝e
goÊcie z Ministerstwa Gospodarki,
Kompanii W´glowej oraz kopalni
Szczyg∏owice. Jak by∏o odÊwi´tnie i kolorowo – pokazujà zdj´cia. Ja mog´ tylko powiedzieç, ˝e ju˝ dawno nie widzia∏am, ˝eby dzieciom i m∏odzie˝y same
nogi chodzi∏y. Ale nic dziwnego, rytmo-
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MyÊl´, ˝e goÊcie byli pod wra˝eniem
Êwietnego przedstawienia o BaÊce, co
za diab∏a si´ za mà˝ wyda∏a, ale buziaka wcale mu daç nie
chcia∏a.
Ciep∏ym s∏owom i wymianom upominków nie
by∏oby chyba koƒca, ale
nasi goÊcie musieli wracaç
do siebie.
Mamy nadziej´, ˝e takie spotkania b´dà coraz
cz´stsze, bo widaç by∏o
po twarzach uczniów, ˝e
sprawiajà im ogromnà radoÊç.
Izabela Antosiewicz

42 195 metrów w 3 h 16 min.
Ju˝ po raz drugi mi∏oÊnicy biegania
stan´li na starcie Maratonu LeÊnego
w Weso∏ej. Lekki mrozek i padajàcy
Ênieg nie odstaraszy∏ uczestników, których by∏o tym razem trzynastu (w tym
jedna kobieta!). Maraton rozgrywany
by∏ na zasadzie 195 m + 6 p´tli po 7 km.
Start i meta znajdowa∏y si´ na rogu
ul. Jod∏owej i Jana Paw∏a II, a z tamtàd
trasa prowadzi∏a w g∏àb lasu.
Mimo wyzwania jakim niewàtpliwie
jest bieg maratoƒski, impreza mia∏a
charakter bardzo towarzyski. Czo∏ówka co prawda ostro walczy∏a z czasem
(i w∏asnymi s∏aboÊciami), ale w dalszej
cz´Êci dominowa∏ nastrój dobrej (aczkolwiek raczej m´czàcej) zabawy.
A oto chodzi∏o w∏aÊnie organizatorom.
Choç nasza impreza si´ rozwija (w zesz∏ym roku startowa∏o 8 osób) zapewne
nie dorównamy liczebnoÊci Maratonowi
Warszawskiemu, którego dyrektor
p. Marek Tronina jest jednoczesnie pomys∏odawcà i g∏ównym organizatorem
naszego maratonu. Liczymy, ˝e za rok
przekroczymy liczb´ 20 uczestników.
Ju˝ zach´camy do treningu.

Oto wyniki:
1. Robert Celiƒski (Byledobiec Anin) 3.16.18
2. Adam Postek (OTK Rzeênik)
3.31.37
3. Tadeusz Ruta (WKB Meta Lubliniec) 3.34.49
4. Piotr Chlebus (T´cza Stanis∏awów) 3.42.21
5. Jaros∏aw Widomski (Stara Mi∏osna) 3.43.17
6. Leszek Gaca (Maraton Warszawski) 3.57.59
7. Micha∏ Drelich (Maraton Warszawski) 4.03.35
8. Andrzej Jarzynowski (Stara Mi∏osna) 5.00.51

W klasyfikacji mieszkaƒców Weso∏ej:
1. Piotr Chlebus
2. Jaros∏aw Widomski
3. Andrzej Jarzynowski

A ponadto
ukoƒczyli:

tras´

pó∏maratonu

Jacek Koz∏owski (28 km), Katarzyna Molenda,
Karol Jasiƒski, Piotr Urasiƒski, Micha∏ Brzyzki.

Marcin J´drzejewski
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Kàcik bibliofila
Kydryƒski Lucjan – Przejazdem przez
˝ycie, „Kroniki rodzinne”
Ksià˝ka, jakie Paƒstwo lubicie: rodzinna kronika znanego dziennikarza
i konferansjera wielkich koncertów
muzycznych lat szeÊçdziesiàtych i siedemdziesiàtych – Lucjana Kydryƒskiego. Epizody z ˝ycia prywatnego i zawodowego, barwne opisy z licznych podró˝y, wspomnienia o znanych postaciach show business'u polskiego i nie
tylko – oto treÊç pozycji napisanej znakomicie, jak przysta∏o na dziennikarza
publicyst´ i autora wielu ksià˝ek w jednej osobie. Polecam.
Literatura pi´kna dla doros∏ych:
Kydryƒski L. – Przejazdem przez ˝ycie...
Kroniki rodzinne
Flagg F. – Bo˝e Narodzenie w Lost River
Silva D. – Âmierç w Wiedniu

Perez-Reverte A. – Z∏oto króla
Fowler K. J. – Klub mi∏oÊników Jane
Austin
Gallo M. – ChrzeÊcijanie – Chrzest Króla
Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
Brandle B. – Flusi – skarpetkowy potwór
Bolecka A. – Latawce
Betancourt J. – Autoportret
Terakowska D. – W krainie kota
Onichimowska A. – Bliscy nieznajomi
Literatura popularnonaukowa:
Watt R. M. – Gorzka chwa∏a Polska i jej
los 1918-1939
praca zbiorowa – Chemia ˝ywnoÊci
Hewitt P. G. – Fizyka wokó∏ nas
D∏ugosz Z. – Historia odkryç geograficznych i poznania Ziemi
Craig J. R. – Zasoby Ziemi
Falkowski J. – Geografia rolnictwa Êwiata

Sàsiedzka Liga Siatkówki

Przed finiszem rundy jesiennej
W dniach 19 listopada i 10 grudnia
rozegrane zosta∏y druga i trzecia kolejka spotkaƒ (wyniki obok). Po drugiej
kolejce przodownictwo w tabeli bez
straty punktu obj´∏a dru˝yna BRACI.
Fakt ten nie powinien zdziwiç nikogo,
kto kibicuje naszym rozgrywkom. BRACIA sà dru˝ynà, która wygrywa∏a naszà
lig´ w dwóch poprzednich edycjach
i dotychczas nie znalaz∏a swojego pogromcy. Trzecia kolejka jednak przynios∏a niespodziewane rozstrzygni´cia
i BRACIA stracili pozycj´ lidera.
Równie˝ na dole tabeli dosz∏o
do bardzo ciekawej konfrontacji pomi´dzy dru˝ynami ZAKR¢TU i LEÂNYCH SKRZATÓW.

Jeszcze raz informujemy, ˝e wszystkie
mecze rozgrywane sà w Szkole Podstawowej nr 173 przy ulicy GoÊciniec poczàwszy od godziny 1030 a˝ do póênych
godzin wieczornych wg ustalonego harmonogramu. Do rozegrania w tej rundzie pozosta∏a jeszcze jedna kolejka spotkaƒ zaplanowana na 14 stycznia. Ze
wzgl´du na poczàtek ferii, rozwa˝ane jest
jednak
przeniesienie
rozgrywek
na pierwszà sobot´ po feriach. Wiosnà
zaÊ odb´dà si´ cztery kolejki rewan˝owe.
Terminy rundy rewan˝owej b´dà znane
na poczàtku stycznia.
Wszystkich mi∏oÊników siatkówki,
którzy z ró˝nych wzgl´dów nie mogà
oglàdaç rozgrywek na ˝ywo, zapraszamy na stron´ internetowà Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna:
w w w. s t a r a m i l o sna.org.pl. Mo˝na tam zapoznaç
si´ z aktualnymi
Zapewniamy szampaƒskà zabaw´
wynikami, tabelà,
przy zespole muzycznym Excellent
harmonogramem
rozgrywek
oraz
oraz profesjonalny pokaz sztucznych ogni.
zdj´ciami z meRezerwacja biletów pod nr tel
czów.
Adres: ul. Trakt Brzeski 90 Warszawa-Weso∏a
Krzysztof Kacprzak
www.gosciniec.net

Serdecznie
zapraszamy

na Bal Sylwestrowy 2005/2006

773-30-02

– Antologia tekstów filozoficznych dla
maturzystów olimpijczyków, studentów
i nauczycieli filozofii.
Iza Zych
Tabela po III kolejce rozgrywek (10.12.2005)
Miejsce Nazwa dru˝yny

Rozegrane mecze Punkty

Sety

1

Klub TKM
6
11 10:5
Kadra
6
10 9:4
2 Szalone Pomidory
6
10 9:4
Drink Team
6
10 9:4
5 Bracia
6
10 9:5
6 Soko∏y
6
10 8:4
7 Dru˝yna A
6
7 2:10
Zakr´t
6
7 2:10
9 LeÊne Skrzaty
6
6 0:12
Za zwyci´stwo w meczu przyznaje si´ 2 punkty,
za przegranà 1, a za przegranà walkowerem 0.
II KOLEJKA (19.11.2005)
Bracia - Zakr´t 2:0 (25:7, 25:11)
Dru˝yna A - Bracia 0:2 (6:25, 12:25)
Zakr´t - Dru˝yna A 0:2 (21:25, 11:25)
LeÊne Skrzaty - Soko∏y 0:2 (14:25, 8:25)
Soko∏y - Szalone Pomidory 2:0 (25:17, 25:19)
Szalone Pomidory - LeÊne Skrzaty 2:0 (25:16,
25:17)
Kadra - Klub TKM 2:0 (25:13, 25:21)
Klub TKM - Drink Team 2:1 (28:26, 19:25, 15:9)
Drink Team - Kadra 2:0 (25:21, 27:25)
III KOLEJKA (10.12.2005)
Dru˝yna A - Kadra 0:2 (11:25, 14:25)
Kadra – Soko∏y 2:0 (25:20, 25:22)
Soko∏y – Dru˝yna A 2:0 (25:10, 25:17)
klub TKM - Bracia 2:1 (25:22, 21:25, 15:12)
Bracia - Szalone Pomidory 0:2 (17:25, 15:25)
Szalone Pomidory – Klub TKM 1:2 (18:25, 25:18,
10:15)
LeÊne Skrzaty - Zakr´t 0:2 (22:25, 12:25)
Zakr´t - Drink Team 0:2 (17:25, 20:25)
Drink Team - LeÊne Skrzaty 2:0 (25:12, 25:16)
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Muzyka cygaƒska w gimnazjum,
czyli s∏ów kilka o „Czwartkowym
Wieczorze Muzycznym“

SZALONA
WYPRZEDA˚
ZIMOWA

WSZYSTKIE CIUCHY W SZOKUJÑCO
kó∏ zespo∏u licznych s∏uchaczy.
NISKICH CENACH!
Tak te˝ by∏o tym razem, u nas,
w Starej Mi∏oÊnie, podczas jedZOBACZ CO SI¢ B¢DZIE DZIA¸O!
nego z czwartkowych wieczoWSZYSTKIE:
rów. I wydawa∏o si´ momentaSPODNIE W ÂROD¢ I CZWARTEK
mi, ˝e grajà nam prawdziwi
(14-15.12) 39.90
Cyganie. ArtyÊci z prawdziwà
SWETRY I BLUZY OD PIÑTKU DO
wirtuozerià przenieÊli zas∏uNIEDZIELI (16-18.12) 39.90
chanà widowni´ w podró˝
po muzycznej historii tego nieBLUZKI I KOSZULE W PONIEDZIA¸EK
gdyÊ w´drownego, a ca∏y czas
I WTOREK (19-20.12) 29.90
rozÊpiewanego narodu.
KURTKI, KOMBINEZONY I SPODNIE
Tym razem Cyganie, a kto naOCIEPLANE W ÂROD¢ I CZWARTEK
st´pny? Kolejny koncert odb´(21-22.12) 99.90
dzie si´ po troch´ d∏u˝szej przeORAZ CZAPKI, SZALIKI I R¢KAWICZKI
Przez ponad godzin´ cz∏onkowie ze- rwie, prawdopodobnie w lutym. Niestety,
19.90
spo∏u „Dzikie Pola”, wyst´pujàcy ju˝ po cz´stotliwoÊç tych muzycznych imprez
raz drugi w staromi∏oÊniaƒskim gimna- zale˝na jest m.in. od liczby i szczodroblia w piàtek i sobot´ (23-24.12)….to jeszcze
zjum, przenieÊlii nas w urokliwy Êwiat woÊci sponsorów oraz pozyskanych
niespodzianka, ale na pewno warto b´dzie do
cygaƒskich romansów, rosyjskich ballad dotacji, dlatego musicie nam Paƒstwo
nas zajrzeç ?
i w´gierskich czardaszy. Sympatyczni wybaczyç, jeÊli nie zawsze uda si´ spotkaç
Baby Boom
muzycy za∏o˝yli swój zespó∏, o czym czy- przynajmniej raz w miesiàcu. Bardzo
Dolomitowa 2 (róg Jana Paw∏a II i Diamentowej)
taliÊcie Paƒstwo zapewne w poprzed- prosimy o wyrozumia∏oÊç i cierpliwoÊç,
pn-pt 10-19, sb-nd 10-14
nim numerze WS, jeszcze w by∏ym które postaramy si´ wynagrodziç nast´pZwiàzku Radzieckim. Stamtàd te˝ po- nymi muzycznymi
PEDIATRA NEFROLOG
chodzà. Bardzo zró˝nicowany repertu- emocjami.
ar o charakterze etnicznym i niezwyk∏a
WIZYTY DOMOWE CA¸ODOBOWO
Iza Zych
˝ywio∏owoÊç wykonania gromadzi wofot. Urszula Kowal
Dr n. med. Tadeusz St. Dorywalski
Specjalista Chorób Dzieci´cych
STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE „STARA MI¸OSNA”
Specjalista Nefrolog
OÂRODEK KULTURY W WESO¸EJ
KLUB GARNIZONOWY
„KOÂCIUSZKOWIEC”
przy wsparciu Urz´du Dzielnicy Warszawa-Weso∏a

OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL
KOL¢D I PASTORA¸EK
Eliminacje Warszawy i Mazowsza
WESO¸A 2005
Pod patronatem honorowym

Jego Ekscelencji ks. arcybiskupa S∏awoja Leszka G∏ódzia
17 GRUDNIA 2005 ROKU
KLUB GARNIZONOWY „KOÂCIUSZKOWIEC”
PRZES¸UCHANIA KONKURSOWE 900–1800:
SOLIÂCI I DUETY
ZESPO¸Y WOKALNO-INSTRUMENTALNE
CHÓRY

1830 KONCERT GALOWY
RECITAL MARKA BA¸ATY
OG¸OSZENIE WYNIKÓW
www.domkultury.wesola.net
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- 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

DZIECI¢CY STYL

tel.: 0-602 690 459
022 795 71 16

TO JU˚ ROCZEK

y
c
m
´
i
i
c
e
i
z
d
.
t
r
a
z
p
ks le UBRANIA (rozm. 0-158)
ZABAWKI-GRY

Warszawa Weso∏a ul. Jana Paw∏a II 23A1
ZAPRASZMY
(obok Poczty)
pn.-pt. 1000-1800, sob. 1000-1400

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE
kolejni nanajm∏odsi
Witajcie Otosisàsiedzi.
Ich
rodzicom,
a tak˝e rodziwÊród com
wszystkich
innych
weso∏owskich
nas
maluchów, ˝yczymy wiele radoÊci. A
wy, drogie maleƒstwa,
serdecznie witajcie wÊród nas! RoÊnijcie zdrowo
i bàdêcie radoÊcià dla swoich rodziców. Mieszkacie
w malowniczo po∏o˝onej dzielnicy, wokó∏ sà pi´kne
lasy i czeka na was spore grono nieco tylko starszych kolegów i kole˝anek.

Mateusz KoÊciecha
urodzony 31 paêdziernika 2005 r.
w szpitalu Bielaƒskim.
Waga: 3520 g.
Wzrost: 52 cm

Wiktoria Kowalska
urodzona 24 wrzeÊnia 2005 r.
o godz 16.30.
Szpital w Wo∏ominie.
Waga: 3050 g. Wzrost: 56 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 5 stycznia 2006 r.
Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych
mieszkaƒców Weso∏ej. Zrobicie pi´knà pamiàtk´
swojemu dziecku!

Karolina Kalata
urodzona 10 maja 2005 r.
w szpitalu w Mi´dzylesiu.
Waga: 3170 g.
Wzrost: 51 cm

Basia Zosia Wynimko
urodzona 17 sierpnia 2005 r.
w Warszawie
– ukochana siostrzyczka Kasi,
Julci i Eli.

Profesjonalne Studio Fotograficzne
www.fotooskar.com.pl

➥ Zdj´cia cyfrowe
➥ Zdj´cia do
dokumentów w 5 min.
➥ Mo˝liwoÊç przes∏ania
zdj´ç przez e-mail:
kontakt@fotooskar.com.pl
➥ Nowy numer telefonu
stacjonarnego

022 773 17 14
Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 15
tel. 0506 089 587

pon.-pt.:10-19, sobota 9-15, Niedziele na zamówienia!!!
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Cele dzia∏ania
Cele
dzia∏ania
JesteÊmy grupà przyjació∏, którzy lubià
pomagaç i pracowaç dla innych.
Pochodzimy z ró˝nych stron Polski, jesteÊmy
w ró˝nym wieku.
¸àczy nas to, ˝e chcemy mieszkaç na ∏adnym
osiedlu, wÊród ˝yczliwych ludzi i wspólnie
sp´dzaç ciekawie czas.
Nie czekamy, a˝ ktoÊ spe∏ni nasze pragnienia,
lecz sami je realizujemy.
JesteÊmy otwarci na nowe znajomoÊci i ch´tnie
zapraszamy do naszego grona wszystkich,
którzy chcieliby dzia∏aç podobnie.

Plac zabaw
Plac
zabaw

J

Jednà z pierwszych
inicjatyw, jakie uda∏o
si´ nam zrealizowaç
by∏a budowa w 2000
roku placu zabaw
przy ul. Jan Paw∏a II.
Pierwsze prace rozpocz´∏y si´ dzi´ki ofiarnoÊci mieszkaƒców, którzy
podczas organizowanych przez nas kwest
i festynów przekazali kwot´ kilkunastu tysi´cy z∏otych. Dzie∏o
zwieƒczy∏ sponsor – firma Provident. W ten sposób powsta∏
wspania∏y zakàtek dla najm∏odszych mieszkaƒców osiedla.

Dzia∏alnoÊç integracyjna
Dzia∏alnoÊç
integracyjna

C

Chcàc integrowaç mieszkaƒców, od wielu lat organizujemy Bale
Karnawa∏owe, podczas których obok cz∏onków Stowarzyszenia
bawià si´ mieszkaƒcy osiedla. Poczàtkowo korzystaliÊmy
z uprzejmoÊci restauracji „GoÊciniec”, ostatnio – dla obni˝enia
kosztów – organizujemy je w goÊcinnym
Gimnazjum nr 119.
Oprócz dzia∏alnoÊci
na rzecz osiedla i jego mieszkaƒców, organizujemy specjalne
imprezy dla cz∏onków
naszego Stowarzyszenia i naszych wspó∏pracowników. Co roku spotykamy si´
na piknikach i ogniskach (kiedyÊ upiekliÊmy barana). Organizujemy wspólne spotkania Wigilijne i Wielkanocne, wyjÊcia do kina, teatru lub
na kr´gle.
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S

Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna, jest dobrowolnym, samorzàdnym, trwa∏ym zrzeszeniem majàcym na celu rozwijanie
i propagowanie inicjatyw, postaw i dzia∏aƒ sprzyjajàcych poprawie
˝ycia w osiedlu Stara Mi∏osna dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy,
tworzeniu i rozwijaniu dobrosàsiedzkich stosunków mi´dzy jego
mieszkaƒcami, upowszechnianie kultury, sportu i zdrowego trybu
˝ycia wÊród jego mieszkaƒców, a tak˝e przyczynianie si´ do rozbudowy infrastruktury spo∏ecznej i technicznej osiedla Stara Mi∏osna
oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmujà takie dzia∏ania.

S

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
• organizacj´ imprez o charakterze kulturalnym i sportowym,
• prowadzenie dzia∏alnoÊci integrujàcej mieszkaƒców Starej Mi∏osny poprzez aktywnoÊç kulturalnà, rekreacyjnà i towarzyskà,
• promocj´ inicjatyw spo∏ecznych na rzecz Starej Mi∏osny,
• wspó∏prac´ z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doÊwiadczeƒ w zakresie pracy samorzàdowej
i dzia∏alnoÊci spo∏ecznej,
• dzia∏anie na rzecz rozbudowy infrastruktury spo∏ecznej i technicznej Starej Mi∏osny,
• organizowanie dzia∏alnoÊci charytatywno-opiekuƒczej i pomocy spo∏ecznej,
• podejmowanie dzia∏aƒ na rzecz ochrony Êrodowiska,
• prowadzenie pracy oÊwiatowo-wychowawczej z dzieçmi i m∏odzie˝à,
• wspó∏prac´ i wzajemnà pomoc cz∏onków Stowarzyszenia,
• promocj´ Starej Mi∏osny,
• inne dzia∏ania sprzyjajàce rozwojowi statutowych celów organizacji.
(wyjàtki ze statutu Stowarzyszenia)

WiadomoÊci Sàsiedzkie
WiadomoÊci
Sàsiedzkie

J

To w∏aÊnie nasze Stowarzyszenie jest wydawcà „WiadomoÊci Sàsiedzkich”. Nasza gazeta
powsta∏a 6 lat temu jako pismo mieszkaƒców
osiedla Stara Mi∏osna. ChcieliÊmy za jego
pomocà integrowaç mieszkaƒców i s∏u˝yç informacjà o najwa˝niejszych dla naszej lokalnej spo∏ecznoÊci wydarzeniach. Gazeta systematycznie si´ rozwija i powoli staje si´ gazetà ca∏ej Weso∏ej. „WS“ w ca∏oÊci sà redagowane spo∏ecznie pezez cz∏onków i sympatyków Stowarzyszenia. Bardzo ch´tnie publikujemy materia∏y nades∏ane przez czytelników
czy organizatorów imprez. Zapraszamy
do wspó∏pracy wszystkich ch´tnych.
Gazeta utrzymuje si´ z reklam. Z ca∏ego nak∏adu,
który obecnie wynosi 6.200 egzemplarzy, prawie 3,5 tys. jest roznoszone do skrzynek pocztowych mieszkaƒców Starej Mi∏osny, reszta rozchodzi si´ w sklepach i punktach us∏ugowych (w tym 800 szt. w Zielonej,
1.200 szt. w Weso∏ej Centrum, 300 w Sulejówku).
Redaktorem naczelnym jest p. Marcin J´drzejewski, a sekretarzem
redakcji p. Iza Antosiewicz tel. 0-603 063 870.
Zapraszamy te˝ do odwiedzenia naszej
strony internetowej
www.staramilosna.org.pl
Znajdà tam Paƒstwo aktualne informacje o tym, co dzieje si´ w Weso∏ej,
a zw∏aszcza zapowiedzi imprez kulturalnych i sportowych.

Liga siatkówki
Liga
siatkówki

Zapraszamy do wspó∏pracy!

J

Ju˝ w 1999 roku zorganizowaliÊmy I Otwarte Mistrzostwa Starej Mi∏osny w Pi∏ce Siatkowej. Impreza si´
spodoba∏a, doczeka∏a si´ 6 kolejnych
edycji. W roku 2003 wystartowa∏o
a˝ 16 dru˝yn. Wtedy postanowiliÊmy
przekszta∏ciç jednodniowe rozgrywki w sta∏à lig´. Obecnie trwa III edycja
Ligi, w której startuje 9 dru˝yn, grajàc w systemie ka˝dy z ka˝dym. Koordynatorem Ligi jest p. Krzysztof Kacprzak tel. 0602 229 054.

Mega mecze
Mega
mecze

W

W pi∏k´ no˝nà graç mo˝na zawsze i wsz´dzie, a grywajà nie tylko ch∏opcy. PrzekonaliÊmy si´
o tym organizjujàc Mega Mecze
pi∏karskie. Pierwszy trwa∏ 48 godzin, drugi 72 godziny bez przerwy.
W obu gra∏o po oko∏o 300 zawodników. Nie zabrak∏o tak˝e dru˝yny
dziewcz´cej. W przysz∏oÊci chcemy
zorganizowaç Mega Mecz, który trwa∏by ca∏y tydzieƒ tak, aby jego
uczestnicy mogli wpisaç si´ do Ksi´gi Rekordów Guinnessa!

Zloty cyklistów
Zloty
cyklistów

W

W roku 2006 ju˝ po raz 7.
zaprosimy mi∏oÊników rowerów górskich na rodzinne zawody rowerowe. Zawsze by∏a to tak˝e okazja
do zrobienia sympatycznego pikniku, pe∏nego ró˝nych atrakcji. Od tego roku
rozpocz´liÊmy wspó∏prac´ z fundacjà Family Cup i dzi´ki temu nasza
impreza sta∏a si´ mazowieckimi eliminacjami Amatorskich Mistrzostw
Polski MTB Family Cup. Zlot cyklistów jest okazjà do wspólnej zabawy, która toczy si´ wokó∏ dwóch kó∏ek.

Biegaj razem
z namiz nami
Biegaj
razem

K

Kilka razy wspólnie z klubem GIBnO zorganizowaliÊmy na osiedlu biegi na orientacj´. Od zesz∏ego roku wspó∏dzia∏amy tak˝e z fundacjà
Maraton Warszawski, wspólnie organizujàc Otwarte Mistrzostwa Weso∏ej w Maratonie. Na przysz∏y rok planujemy coÊ mniej elitarnego
– „Weso∏à stów´”, czyli sztafety 20 x 5 km.

Muzyczne czwartki
Muzyczne
czwartki

D

Dzi´ki wspó∏pracy z Gimnazjum nr 119 oraz OÊrodkiem Kultury Weso∏a organizujemy cykl koncertów. Co najmniej raz w miesiàcu,
w czwartkowy wieczór, zapraszamy wszystkich mieszkaƒców na spotkania z muzykà folkowà, piosenkà aktorskà, balladami. Nasz cykl
nieustannie si´ rozkr´ca (odby∏o si´ ju˝ 14 koncertów) nieustannie poszukujemy nowych wykonawców. Ch´tnie dostosujemy repertuar,
do gustów coraz liczniejszej publicznoÊci. Koordynatorem cyklu jest p. Marcin J´drzejewski tel. 0-601
31 48 22.

Dzia∏alnoÊç charytatywna
Dzia∏alnoÊç
charytatywna

S

Staramy si´ tak˝e anga˝owaç w pomoc potrzebujàcym. Czy to organizujàc zbiórki darów
(np. ostatnio dla biednych dzieci z parafii Mi∏akowo na Mazurach,
a wczeÊniej dla powodzian), czy te˝ pomagajàc konkretnym osobom.
W tym roku organizujemy zbiórk´ darów dla porzuconych
malutkich dzieci z oÊrodka opiekuƒczego w Otwocku.

Zaj´cia plastyczne
Zaj´cia
plastyczne

N

Nieustannie poszukujemy nowych pomys∏ów na nowe imprezy, które mog∏yby urozmaiciç i ubarwiç ˝ycie w Weso∏ej.
Naszym najnowszym projektem, który w∏aÊnie si´ zaczyna, jest cykl warsztatów plastycznych dla dzieci.
JeÊli mieliby Paƒstwo pomys∏y na inne imprezy, w organizacji których moglibyÊmy pomóc, ch´tnie zapoznamy si´ z takimi pomys∏ami i pomo˝emy w ich realizacji.

Spotkania wtorkowe
Spotkania
wtorkowe

S

Stowarzyszenie Sàsiedzkie korzysta z wynajmowanego
od OSP Stara Mi∏osna lokalu przy ul. Trakt Brzeski 28 (wejÊcie od ul. GoÊciniec). W ka˝dy wtorek w godzinach 2000–2200 odbywajà sià tam otwarte spotkania cz∏onków i sympatyków Stowarzyszenia. Mo˝na tam wpaÊç
i przy kawie lub
herbacie pogadaç
o ciekawych pomys∏ach, kulturze, polityce...
Czasem zapraszamy na te spotkania
ciekawych
goÊci,
czasem organizujemy pokazy lub wystawy.
Na pewno jest to wspania∏a okazja, aby bli˝ej
poznaç si´ z cz∏onkami
Stowarzyszenia. Serdecznie zapraszamy!

Kontakt
Kontakt

S

Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
05-077 Warszawa-Weso∏a, ul. Trakt Brzeski 28
Fax (grzecznoÊciowy): 022 613 18 49
Tel. (grzecznoÊciowy): 0603 063 870
e-mail: stowarzyszenie@staramilosna.org.pl
www.staramilosna.org.pl
Konto: Bank Pekao S.A. I O/Sulejówek
nr 67 1240 2148 1111 0000 3032 1568
KRS: 0000216303 NIP: 822-19-05-100
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Mistrzostwa szkó∏ w szachach
W sobot´ 26 listopada, w Starej Mi∏oÊnie znów zrobi∏o si´ szachowo, tym razem w Gimnazjum nr 119.
Urzàd Dzielnicy Weso∏a zorganizowa∏ wraz z Klubem
Sportowym Weso∏a II Mistrzostwa Szkó∏ Podstawowych
i Gimnazjów dzielnicy Weso∏a w∏aÊnie w grze królewskiej, czyli w szachach. Organizacjà imprezy i szczegó∏ami technicznymi zaj´li si´ z ramienia klubu: Pawe∏
Staniszewski – kierownik sekcji szachowej i Miros∏aw
Macià˝ek – przedstawiciel sekcji szachowej w zarzàdzie
klubu. Wspomaga∏ ich z urz´du dzielnicy szef wydzia∏u
sportu, S∏awomir Luliƒski. Ju˝ w poprzednim roku,
po raz pierwszy zorganizowany turniej spotka∏ si´

Dekorujà zwyci´zców

4 NOWACKI, Adam SP 173
5 OBR¢PALSKI, Pawe∏ SzSp 12
.. 6 MACIÑ˚EK, Aleksandra SP 171
Gimnazja
1 ˚URKOWSKI, Andrzej G 119
2 WIERZBOWSKI, Mateusz G 119
3 KOZICKI, Piotr G 119
4 M¢DREK, Maciej G 119
5 ROSTKOWSKI, Dawid G 119
6 JAGODA, Bartosz G 119
Tak grali najm∏odsi, na pierwszym planie Kinga Pastuszko
Sensacjà ca∏ego turnieju okaza∏a
i Micha∏ Macià˝ek
si´ 8-letnia Kinga Pastuszko, która
zwyci´˝y∏a w bardzo mocno obsaz ogromnà frekwencjà i w sumie wzi´∏o w nim udzia∏ 86 dzonej grupie zawodników klas 0-3, a nadmieniç trzezawodników. Podobnie by∏o w tej edycji turnieju i w sza- ba, i˝ w szachy gra niespe∏na rok. To wielki talent
chowych szrankach stan´∏o 60 zawodniczek i zawodników ze szkó∏ weso∏owskich. Skromniejsza frekwencja
wynika∏a g∏ównie z wy˝ej ustawionej poprzeczki turnieju, na którym nie by∏o ju˝ zupe∏nych debiutantów.
Zawodników rozstawiono w trzech grupach wiekoOsoby lubiàce pograç w pi∏k´ no˝nà
wych: klasy 0-3; klasy 4-6 i gimnazja, a zwyci´zcy
lub siatkówk´ nie mogà narzekaç.
ka˝dej grupy otrzymywali ufundowane przez BurmiW najbli˝szej okolicy majà mo˝liwoÊç rystrza Dzielnicy puchary. Ponadto zgodnie z regu∏ami
walizacji w ligach i turniejach. Mi∏oÊnicy
Warszawskiej Olimpiady M∏odzie˝y przyznawano mekoszykówki takich okazji do tej pory nie
dale w tych samych grupach osobno w kategoriach
mieli. Postanowi∏ to zmieniç szef Wy˝eƒskich i m´skich. S´dziami turnieju byli Andrzej
dzia∏u Sportu Urz´du Dzielnicy Weso∏a
i Piotr ˚ochowscy, a sam turniej rozgrywany by∏ sysS∏awomir Luliƒski i w hali zespo∏u szkó∏
temem szwajcarskim na dystansie 7 rund w temnr 94 (Weso∏a – Zielona) zorganizowa∏
pie 15 min. dla zawodnika na parti´. W imieniu organizatorów, Urz´du Dzielnicy Weso∏a i Klubu Sportopierwszy otwarty turniej koszykówki.
wego Weso∏a, otworzy∏ mistrzostwa Marian Mahor
Do zmagaƒ przystàpi∏o siedem zespo– przewodniczàcy Komisji OÊwiaty Kultury i Sportu
∏ów. Potwierdzi∏y si´ przypuszczenia, ˝e
rady Dzielnicy i Wiceprezes KS Weso∏a.
w pobli˝u mieszka wiele osób które znaA oto wyniki prawie czterogodzinnych zmagaƒ
komicie radzà sobie w tej dyscyplinie.
przy szachownicach:
Mecze by∏y niezwykle zaci´te, ale poKlasy 0-3
rzàdku na boisku dobrze pilnowali s´1 PASTUSZKO, Kinga SP 173
dziowie zrzeszeni w Polskim Zwiàzku
2 NOWICKI, Bartosz SP 173
Koszykówki. O nale˝ytà opraw´ zawo3 RYTEL, Bartosz SzSp 12
dów zadba∏ zespó∏ cheerleaderek z miej4 MACIÑ˚EK, Micha∏ SP 171
scowej szko∏y, których wyst´p wzbudzi∏
5 ZAJÑC, Marcin SP 173
du˝y entuzjazm. Zwyci´zcà zosta∏ Li6 STYPU¸KOWSKI, Piotr SP 173
sowski Team, z∏o˝ony g∏ównie z zawodKlasy 4-6
ników z Weso∏ej i Rembertowa, na kolej1 TULWIN, Micha∏ SzSp 12
nych miejscach uplasowa∏y si´ dru˝yny
2 MAHOR, Maksymilian SP 173
3 SARNIEWICZ, Micha∏ SP 173
Polanki i Wygody. Jak na pierwszy tur-

i z pewnoÊcià jeszcze o niej w kontekÊcie szachów
krajowych a mo˝e i Êwiatowych us∏yszymy nie raz.
W klasyfikacji szkó∏ bezapelacyjnie wygra∏y szko∏y
ze Starej Mi∏osny, wÊród podstawówek SP 173 a spoÊród Gimnazjów Gimnazjum 119. Kolejne miejsca zaj´∏y SP 171 i Sp. SP. 12.
Zakoƒczenie mia∏o bardzo uroczysty przebieg i zgromadzi∏o wielu znakomitych goÊci. Koƒcowe wystàpienia
z gratulacjami i wyrazami uznania wyg∏osili pani Ewa Tucholska – dyrektor Gimnazjum 119, gospodarz imprezy
oraz burmistrz Edward Zdzieborski. Puchary, medale, dyplomy oraz nagrody wr´czali oprócz nich: burmistrz
Edward K∏os, wiceprezesi KS Weso∏a Andrzej Czesuch
i Marian Mahor, sekretarz klubu Alicja Zawadowicz,
skarbnik klubu Marek Szmit. Wszyscy podkreÊlali nie tylko wysoki poziom sportowy zawodów, ale tak˝e wyjàtkowo sprawny przebieg imprezy, dzi´ki precyzyjnym przygotowaniom przedstawicieli sekcji szachowej Klubu.
Wnioski dla przysz∏oÊci szachów w Weso∏ej narzucaly si´ same: dzielnica staje si´ powoli jednym
z wa˝niejszych centrów szkolenia szachowego w Warszawie. I oby tak dalej...
WIADOMOÂå Z OSTATNIEJ CHWILI: W rozegranych tydzieƒ póêniej Szachowych Dru˝ynowych Mistrzostwach Mazowsza Szkó∏ Podstawowych i Gimnazjów, nasze szko∏y potwierdzi∏y swój wysoki poziom
i zaj´∏y nast´pujàce miejsca:
• wÊród szkó∏ podstawowych: 8 miejsce dla Spo∏.
Szk. Podst. 12 i 9 miejsce dla SP 173 na 56 szkó∏
bioràcych udzia∏
• wÊród gimnazjów: 6 miejsce dla Gimnazjum 119
na 23 bioràce udzia∏.
Ogromne brawa dla naszych m∏odych szachistów!!!
Tekst i fotografie: Miros∏aw Macià˝ek

Otwarty Turniej Koszykówki
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niej tego typu w Weso∏ej wszystko wypad∏o nad podziw sprawnie. Zawodnicy byli mi∏o zaskoczeni organizacjà i atmosferà zmagaƒ. Dobrà wiadomoÊcià dla nich
jest to, ˝e turnieje koszykówki mogà
wejÊç na sta∏e do harmonogramu wydarzeƒ sportowych w naszej dzielnicy.
Adam K∏os

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Dzieƒ Pracownika Socjalnego w Weso∏ej
W dniu 16 listopada 2005 r. w budynku
OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej odby∏a si´
uroczystoÊç z okazji dnia Pracownika So-

„Odpracowywanie”
przez
uczniów szkó∏ podstawowych,
gimnazjów i liceów nie musi
byç nudnà lekcjà na tematy patriotyczne, ale mo˝e mieç przyjemny i ciekawy charakter.
Co roku dowodzi tego
Fundacja Szkó∏ Spo∏ecznych
im. Emanuela Bu∏haka organizujàc wyjÊcia w plener.
Rok temu by∏o zwiedzanie
Belwederu. Dwa lata temu
i wczeÊniej, tzw. Rajd Listopadowy. Sz∏o si´ w oko∏o 15
osobowych grupach od Sulejówka (okolicy willi Milusin)
do terenów Szwadronu
w Weso∏ej. Po drodze
na uczestników czeka∏y zadania sprawdzajàce ich wiedz´
patriotycznà, a najwytrwalsi
mogli doÊwiadczyç takich
rzeczy, jak kie∏baski z ogniska, Êpiewanie pieÊni legionowych i atrakcje
typu przeja˝d˝ki doro˝kà itp.
Wszystko utrzymane by∏o w specyficznej, rodzinnej atmosferze.
Ale tym razem by∏o inaczej. Podà˝ajàc tropem sprzed roku postanowiono zrobiç coÊ innego ni˝ rajd
i udano si´ na wystaw´ poÊwi´conà
marsza∏kowi Józefowi Pi∏sudskiemu
naturalnie w rzeczonej willi Milusin.
Wystaw´ notabene bardzo ciekawà,
bo przyciàgn´∏a niejedno oko i niejeden obiektyw. W koƒcu okazja zobaczenia na w∏asne oczy orderu Virtuti Militari nie zdarza si´ co dzieƒ.
Mo˝na by∏o obejrzeç równie˝ pre-

cjalnego. Na uroczystoÊç przybyli zaproszeni goÊcie: Burmistrz Pan Edward K∏os,
v-ce przewodniczàcy Rady Dzielnicy Weso∏a Pan Maciej Królak, Pani Helena Kazimierczak z PKPS, Pani Irena Dro˝d˝
z PCK, Panowie Pawe∏ Kubiak i Krzysztof
Arnold z ALTER EGO, Dyrektor OPS
Rembertów Pan Jaros∏aw Gnioska, Pan
Longin Wàsowski, przewodniczàcy ko∏a
emerytów i rencistów przy ZNP oraz Pani
Barbara Zawadzka radna m. st. Warszawy. Zaproszeni goÊcie z uznaniem wyra˝ali si´ o dotychczasowej pracy OÊrodka
oraz ˝yczyli pracownikom dalszych sukcesów zawodowych. UroczystoÊç zakoƒczy∏a si´ s∏odkim pocz´stunkiem dla pracowników i zaproszonych goÊci.

Piotr Zieliƒski
Koordynator
ds. uzale˝nieƒ
OPS Weso∏a

Patriotyczna Warsztaty rodzinne
10 grudnia 2005 roku sto∏ówka Szko∏y Podstalekcja wowej
nr 173 zmieni∏a si´ w pracowni´ plastycznà z prawdziwego zdarzenia.
Na pierwsze spotkanie z cyklu „Warsztaty Rodzinne” (czyli zaj´cia plastyczne dla ca∏ej rodziny) organizowane przez „Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna” przyszli t∏umnie mali
i duzi artyÊci. Najm∏odszy uczestnik, niespe∏na 2-

zenty od ró˝nych grup spo∏ecznych,
a kropk´ nad i postawi∏a, jak˝e interesujàca, 9-minutowa projekcja filmu o Pi∏sudskim.
Tak wi´c szko∏a stara si´ zach´ciç
do zdobywania wiedzy patriotycznej
i corocznie robi to w perfekcyjny
sposób. Nawet doroÊli sà w stanie
dowiedzieç si´ czegoÊ ciekawego,
a dzieci i m∏odzie˝ nie ograniczajà
swojej wiedzy do minimum, tylko
poszerzajà do skali ponadprzeci´tnej.
Karol Tworzowski
uczeƒ klasy I gimnazium SSF
nasza strona: www.emanuel.edu.pl

miesi´czny Konstanty, bardzo taktownie spa∏ nie
przeszkadzajàc trzyletniej siostrzyczce w lepieniu
taty z masy solnej.
Album z przyk∏adami – inspiracjami, okaza∏
si´ zb´dny, bo wszyscy mieli swoje autorskie wizje malowania i zdobienia bombek. M∏odsze
dzieci ch´tniej lepi∏y anio∏y z masy solnej, a cierpliwi zg∏´biali trudnà sztuk´ origami – sk∏adajàc
pi´kne choinki i pude∏ka na prezenty. Razem
pomalowaliÊmy ponad 50 bombek!!! Wszystkim
dzi´kujemy za czynny i niezwykle twórczy udzia∏.
Ju˝ teraz zapraszamy Paƒstwa 14 stycznia 2006
roku na drugie „Warsztaty Rodzinne” czyli
KONKURS RZEèB ÂNIE˚NO-LODOWYCH (dodatkowe informacje: tel. 7731413)
Katarzyna Szaszkiewicz
fot. Magdalena J´drzejewska
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Listy do redakcji
Ginekolog wytrwa∏ych… – ciàg dalszy
Droga Redakcjo,
Chcia∏abym dolaç kilka dodatkowych kropel goryczy do listu czytelniczki „Ginekolog dla wytrwa∏ych...”
Sytuacja opisana przez P. Monik´ Zarzyƒskà
w moim odczuciu wyglàda jeszcze gorzej.
Ci´˝arnych pacjentek jest nie 17 a ponad 70. Brak
organizacji i dobrej woli personelu powoduje ˝e
oko∏o 15-20 kobiet t∏oczy si´ pod gabinetem, dodam ˝e w poczekalni jest tylko 5 krzese∏.
Podobna sytuacja dzieje si´ przy gabinecie zabiegowym. Kierownik placówki dr Majorczyk poproszona o w∏aÊciwà organizacj´ pracy placówki, za którà
odpowiada potrafi∏a tylko podniesionym g∏osem odpowiedzieç, ˝e nic si´ nie da zrobiç.
W paêdzierniku rozmawia∏am równie˝ z dr Ma∏eckim, dyrektorem placówki, który obieca∏ usprawniç
organizacj´ – do dnia dzisiejszego nie widz´ zmian
– a nie wymaga to inwestycji tylko troch´ dobrej woli oraz szacunku dla pacjentek, zw∏aszcza tych w cià˝y, dla których 4-godzinne oczekiwanie na ginekologa, cz´sto bez krzes∏a i w napi´tej atmosferze (cz´sto dochodzi do k∏ótni pomi´dzy personelem
a oczekujàcymi pacjentkami) jest naprawd´ trudne
i fizycznie, i emocjonalnie.
Tyle si´ mówi o prawach pacjenta, niestety
w Przychodni w Starej Mi∏oÊnie nie sà one przestrzegane, przykre jest równie˝ to, ˝e osoby odpowiedzialne za ten stan rzeczy, wiedzàc o tym nie starajà
si´ nic zrobiç – a tak niewiele trzeba.
Pozdrawiam,
Anna Rudzinska
***
Pragn´ uprzejmie zwróciç uwag´, ˝e informacja
pt. „Rodacy z Bia∏orusi koncertujà w Weso∏ej” zawarta w „WiadomoÊciach...” w nr 63 na str. 9 jest
niepe∏na. W zwiazku z powy˝szym prosz´ o jej uzupe∏nienie. G∏ównym organizatorem i opiekunem Zespo∏u „Cantus Cordis” podczas pobytu w Weso∏ej
by∏ ni˝ej podpisany.
Pierwsze rozmowy dotyczàce przyjazdu Zespo∏u
do Polski by∏y prowadzone z ksi´dzem proboszczem
Zb. Wojciechowskim, który z serdecznoÊcià i wielkà
otwartoÊcià wspar∏ pomys∏ wyst´pu „Cantus Cordis”. Pierwotnie wyst´py planowano w dniu 11 listopada w koÊciele OpatrznoÊci Bo˝ej, jednak ze wzgl´-

dów organizacyjnych okaza∏o si´ to niemo˝liwe.
W nast´pnej kolejnoÊci prowadzi∏em rozmowy
z Miejskim OÊrodkiem Kultury w Weso∏ej, które zaowocowa∏y ideà wyst´pu w koÊciele w Zielonej.
Podczas tego krótkiego i intensywnego pobytu,
zorganizowa∏em dla Zespo∏u zwiedzanie Starego
Miasta w Warszawie.
Same wyst´py wywar∏y na mnie g∏´bokie wra˝enie. Ten w sumie amatorski zespó∏ osiàgnà∏ poziom
profesjonalny, a dobór repertuaru stanowi o wielkim
wyczuciu i wra˝liwoÊci. MyÊl´, ˝e by∏bym w sumie
o coÊ ubo˝szy nie goszczàc Przyjació∏ z Bia∏orusi
i nie s∏uchajàc ich pi´knego Êpiewu.
Z powa˝aniem
Marian ¸ukasiak
***

Szko∏a Rodzinna
Szanowna Redakcjo!
Pragniemy poinformowaç, ˝e „Szko∏a Rodzinna”
we wspó∏pracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, Polskim Towarzystwem Dysleksji oraz
wy˝szymi uczelniami pedagogicznymi uruchamia
sta∏y, bezp∏atny punkt porad dla rodziców dzieci
w wieku przedszkolnym, szkolnym, gimnazjalnym i licealnym oraz m∏odych, poczàtkujàcych nauczycieli.
Konsultacje i porady b´dà odbywa∏y si´ w Szkole
Rodzinnej przy ul. Kruszyny 14a na Osiedlu Stara
Mi∏osna w Weso∏ej w ka˝dy pierwszy poniedzia∏ek
miesiàca w godzinach 1530 do 1730.
Organizowane do tej pory, z inicjatywy i z udzia∏em Szko∏y Rodzinnej, spotkania konferencje i dni
otwarte adresowane do rodziców ma∏ych dzieci oraz
rodziców dzieci majàcych problemy z naukà, a tak˝e
dzieci uzdolnionych, cieszy si´ bardzo du˝ym zainteresowaniem rodziców oraz nauczycieli i zosta∏y
wysoko ocenione przez Kuratorium OÊwiaty w Warszawie, które wizytowa∏o wszystkie spotkania.
Równie˝ zorganizowane z inicjatywy Szko∏y Rodzinnej szkolenia rad pedagogicznych i szkolenia
dla rodziców w szko∏ach publicznych w Weso∏ej
(w Szkole Podstawowej nr 171, Szkole Podstawowej
nr 172 i Gimnazjum nr 119) cieszy∏y si´ du˝ym zainteresowaniem.
Dlatego te˝ postanowiliÊmy uruchomiç Sta∏y Bezp∏atny Punkt Porad, Informacji i Wsparcia dla Rodziców i Nauczycieli w Szkole Rodzinnej w Weso∏ej.
Szko∏a Rodzinna istnieje od 14 lat i zajmuje si´
szczególnie dzieçmi ze specyficznymi trudnoÊciami
w uczeniu si´, z ADHD oraz dzieçmi bardzo zdolnymi, które te˝ wymagajà specjalnych oddzia∏ywaƒ pedagogicznych. W naszej pracy odnieÊliÊmy wiele

Naczynia Kuchenne
Garnki • Patelnie • Sztuçce • No˝e
Czajniki • Galanteria Kuchenna • Porcelana

SPECJALISTYCZNY GABINET

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

Zamówienia indywidualne, prezenty Êlubne itp.
Nowy sklep Sulejówek ul. Dworcowa 72, tel. 022-783-39-57

FIRMA KMS OFERUJE KOSZE DELIKATESOWE:

• Zestawy firmowe dla kontrahentów
• Zestawy Êwiàteczne dla pracowników oraz paczki dla dzieci
• Inne okazje: imieniny, rocznice, walentynki, itp.
• Komponowanie zawartoÊci kosza wg ˝yczeƒ klienta
• Krótkie terminy realizacji; atrakcyjne ceny

Ju˝ wkrótce strona internetowa z pe∏nà ofertà!

Kontakt: marzenakow@poczta.fm Tel. 0660-670-242; 0691-031-964
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sukcesów. Nasi uczniowie zostali laureatami olimpiad, konkursów, stypendystami Prezesa Rady Ministrów i odnieÊli wiele sukcesów w nauce. Szko∏a pomog∏a te˝ rozwinàç si´ i znaleêç swoje miejsce wielu s∏abym uczniom.
Przez ten okres dzia∏alnoÊci nawiàzaliÊmy wiele
kontaktów ze specjalistycznymi placówkami zajmujàcymi si´ wszechstronnym rozwojem dziecka. Od poczàtku dzia∏alnoÊci wspó∏pracujemy z Polskim Towarzystwem Dysleksji. Z naszej inicjatywy i z naszym
udzia∏em zosta∏o zorganizowanych wiele konferencji,
warsztatów i szkoleƒ dla rodziców, nauczycieli
i wszystkich zainteresowanych problematykà szkolnà.
Tradycjà Szko∏y Rodzinnej jest organizowanie corocznych Dni Otwartego Poradnictwa. Celem tych
spotkaƒ jest pomoc rodzicom i nauczycielom w rozwiàzywaniu problemów szkolnych dzieci i m∏odzie˝y
oraz poszerzaniu ich wiedzy z dziedziny psychologii,
pedagogiki, logopedii, podanie literatury przedmiotu
i wskazanie dalszej drogi rozwiàzywania problemów.
Po ka˝dym spotkaniu do szko∏y i do kuratorium przez
d∏ugi jeszcze okres zg∏aszali si´ osobiÊcie i telefonicznie rodzice i nauczyciele proszàcy o porady.
Nasza dzia∏alnoÊç zosta∏a zauwa˝ona i doceniona.
W prasie ukaza∏y si´ pochlebne artyku∏y o naszej pracy. Redaktorzy czasopism zwracajà si´ do nas z proÊbà o wypowiedê na temat szkolnych problemów i sukcesów dzieci. JesteÊmy zapraszani jako eksperci
do udzia∏u w programach telewizyjnych (TVP-2) oraz
radiowych. Dy˝urujemy przy telefonach udost´pnianych telewidzom i s∏uchaczom po audycjach.
Wspó∏pracujemy równie˝ z wydawnictwami
szkolnymi i pedagogicznymi w zakresie przygotowywania podr´czników szkolnych.
Swojà wiedzà i doÊwiadczeniem w pracy z dzieçmi
ch´tnie podzielimy si´ ze wszystkimi zainteresowanymi odwiedzajàcymi Punkt Porad w Szkole Rodzinnej.
W zwiàzku z uruchomieniem Sta∏ego Bezp∏atnego
Punktu Porad, Informacji i Wsparcia dla Rodziców
i Nauczycieli w Szkole Rodzinnej w Weso∏ej, prosimy
o przekazanie informacji o Punkcie Porad w Waszym
czasopiÊmie.
Serdecznie zapraszamy przedstawicieli „WiadomoÊci Sàsiedzkich” do odwiedzenia Sta∏ego Bezp∏atnego Punktu Porad, Informacji i Wsparcia dla Rodziców i Nauczycieli w Szkole Rodzinnej w Weso∏ej.
Liczymy na pomoc w rozpowszechnieniu informacji o Sta∏ym Bezp∏atnym Punkcie Porad Informacji i Wsparcia dla Rodziców i Nauczycieli w Szkole
Rodzinnej w Weso∏ej dla dobra dzieci.
¸àcz´ pozdrowienia
Dyrektor Szko∏y Halina Grzywacz

Lek. stom. Wojciech Bzd´ga

specjalista protetyki stomatologicznej,
chirurg stomatolog

(022 773 38 83, 0 602 351 757
Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238
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Klimaty Staromi∏osne
Starej Mi∏oÊnie przyby∏o nowe, pe∏ne
ciep∏a i nastroju miejsce, które mieÊci
si´ w jednym z najstarszych istniejàcych
tu domów, przy ul. Torfowej 1, tu˝
przy rondzie z ul. Jana Paw∏a II i Granicznà. Ten ponad 100-letni bia∏y dom
ma charakterystycznà bry∏´: do pi´trowej cz´Êci mieszkalnej przylega parterowe pomieszczenie dawnej stajni, w której kiedyÊ sta∏y dwa konie.
W∏aÊcicielka domu pani Barbara Górska zdecydowa∏a si´ dziÊ o˝ywiç t´ przestrzeƒ udost´pniajàc jà pani Magdalenie
Cuisset (prowadzi∏a do niedawna galerie
w centrum Warszawy), która oczarowana klimatem tego domu postanowi∏a
wprowadziç tu przedmioty, które ozdobià nasze sto∏y, wn´trza domów i nie tylko.... Na razie, w dniu otwarcia w pierwszà sobot´ grudnia zaproponowa∏a nam
najnowszà kolekcj´ francuskich projektantów mody, unikalnà bi˝uteri´, porcelan´, szk∏o, galanteri´ sto∏owà, nietypowe a dowcipne prezenty dla panów (np.
koszule nocne z szlafmycami) oraz kilka
pozycji wydawnictwa Rosikon Press
(wiersze ks. Twardowskiego, kol´dy pol-

skie, „Polska – Europa” Normana Daviesa).
Przedmioty do KLIMATÓW (bo miejsce to nosi wdzi´cznà nazw´ „Klimaty
Staromi∏osne”) dobierane sà starannie,
a pochodzà z Anglii, Szwecji, Holandii
i Francji lub z ró˝nych
zakàtków Polski i wszystkie wybierane sà z pietyzmem i poczuciem dobrego smaku.
Mój zachwyt wzbudzi∏y pi´kne aksamitne ˝akiety i jedwabne suknie,
szyte w Pary˝u przez naszà rodaczk´, a tak˝e
gobelinowe torebki w psy i koty. W dniu
otwarcia wielkim wzi´ciem cieszy∏y si´:
petersburska, cienka porcelana, angielska papeteria, pachnàce Êwiece i pi´kne,
oryginalne ozdoby choinkowe.
Pani Magda Cuisset w zale˝noÊci
od potrzeb b´dzie rozszerza∏a istniejàcy
asortyment o meble (tzw „starocie”), lampy stojàce i wiszàce, lustra na zamówienie, reprodukcje, obrusy, serwisy sto∏owe,
wazony, kryszta∏y etc. Zresztà przy kasie

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

stoi ju˝ „koszyczek ˝yczeƒ” z proÊbà o dzielenie si´ uwagami.
Jak to dobrze, ˝e nie
musimy ju˝ daleko jeêdziç by znaleêç niebanalny prezent dla
najbli˝szych. Sklep czynny jest codziennie
od 1200 do 2000 a w soboty od 1100 do 1700.
Rozwa˝ana jest koncepcja przed∏u˝enia godzin pracy w jednym z dni tygodnia np. do 2100 (na wzór niektórych
sklepów paryskich).
KLIMATOM ˝yczymy by na sta∏e zagoÊci∏y u nas i stworzy∏y sobie liczne grono wiernych i sta∏ych klientów.
Magdalena J´drzejewska

Nasza oferta to:
• konkurencyjne ceny!!!!
• pe∏en asortyment leków
na recept´ 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. 022-760-06-77, fax 022-773-89-77
e-mail: quercus@onet.pl
Aptek´ prowadzi mgr farm. Alicja Michalska
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05-077 Warszawa Weso∏a os. Stara Mi∏osna
ul. Dolomitowa 2 (róg Diamentowej)
tel./fax 022-773-36-10, 022-773-02-70, 0501-773-670
www.jablonski.com.pl, biuro@j-n.pl
licencja zawodowa nr 232

MIESZKANIA – CZ¢Âå OFERTY

DZIA¸KI – CZ¢Âå OFERTY

Nr
oferty
516
509
501
503
477
439
515
512
506
490
243
522
479
517
399
404
484

Nr
oferty
845
842
836
832
829
828
824
817
801
798
785
499
488
600
702
703
773

Pow.
m2
85
67
105
100
49
73
71
57
83
47
70
61
85
63
72
40
54

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

Rejon

Cena w PLN

Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Weso∏a Pl. Woj. Pol
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Weso∏a Zielona
Weso∏a Pl. Woj. Pol
Weso∏a Pl. Woj. Pol
Wa∏. Miedzeszyƒski
Wa∏. Miedzeszyƒski
Marysin Wawerski

310.000
240.000
510.000
300.000
180.000
218.000
315.000
295.000
300.000
195.000
230.000
250.000
260.000
206.000
321.000
140.000
230.000

Pow. Rejon
510
637
3000
960
427
1800
1250
1364
1500
2255
915
850
1725
1036
1191
1055
1011

Cena
w PLN
Wawer
240.000
Rembertów
140.000
Sulejówek
156.000
Duchnów
75.000
Stara Mi∏osna 100.000
Falenica
360.000
Duchnów
1400.000
Józefów
230.000
Sulejówek
115.000
RadoÊç
340.000
Weso∏a Zielona 137.000
RadoÊç
161.500
Stara Mi∏osna 379.500
Stara Mi∏osna 270.000
Wólka ˚erzeƒ. 202.000
Stara Mi∏osna 208.000
Stara Mi∏osna 255.000

Rodzaj
dzia∏ki
budowlana
budowlana
budowlana
budowlana
budowlana
budowlana
budowlana
budowlana
budowlana
leÊ.-bud.
leÊ.-bud.
budowlana
budowlana
us∏ug.-bud.
budowlana
budowlana
us∏ug.-bud.

Gdy przyjdà Âwi´ta w srebrnej bieli,
gdy Stary Rok w Nowy si´ zamieni,
przyjmijcie od nas goràce ˝yczenia,
niech si´ spe∏nià wszystkie marzenia
z okazji Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
Najlepsze Âwiàteczne ˝yczenia sk∏ada Zespó∏ firmy Jab∏oƒski NieruchomoÊci

DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Nr
oferty
385
188
383
371
399
283
368
336
377
387
325
397
366
343
373
299
352
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Pow.
domu
200
236
240
260
300
110
260
360
200
250
170
154
340
389
250
140
260

Pow.
dzia∏ki m2
190
178
1300
596
162
350
180
1855
371
800
770
646
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
487.000
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
615.000
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
segment
1/2 bliêniaka
segment
wolnostojàcy
wolnostojàcy
wolnostojàcy
wolnostojàcy
wolnostojàcy
wolnostojàcy
segment
wolnostojàcy
wolnostojàcy
1/2 bliêniaka

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

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

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

OG¸OSZENIA DROBNE
◗ „Russkaja Izbuszka“ – studio nauki j´z. rosyjskiego, t∏umaczeƒ i konsultacji lingwistycznych tel.: 022-77-34-087, 0-504-6979-18, www.rosyjski.blo.pl.
◗ Sprzàtam tanio i solidnie. Posiadam referencje na terenie Starej Mi∏osnej, tel. 022
773 35 04 do godz.18-tej.
◗ Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi
w domu tel.: 022 773-28-21, 0-506-032318.
◗ Przyjm´ sprzàtanie, osoba solidna, czysta,
z referencjami ze Starej Mi∏osny, tel.: 0509-222-448.
◗ J´z. niemiecki – profesjonalne t∏umaczenia: zwyk∏e, przysi´g∏e, expresowe tel. 022
773-28-70.
◗ Solidny, uczciwy student podejmie dowolnà prac´ na terenie St. Mi∏osnej tel. 0-509043-962.
◗ Esperal – odtrucia alkoholowe ca∏odobowo, lek. med. chirurg (dyskrecja zapewniona) tel. 0-601-62-22-62.
◗ Skrzypce – udzielam lekcji i gram na Êlubach tel. 0-511-087-855
◗ Wró˝enie – lepsze samopoczucie – tel. 0691-257-038.
◗ 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. 022 773-28-07.
◗ Sprzedam ∏ó˝eczko dzieci´ce (0-3 lata) b.
tanio tel. 022-773-33-92.
◗ Chemia-korepetycje u studentki IV roku
SGGW, tel. 0 604 844 249.
◗ Refleksologia – terapia na stopach przywracajàca zdrowie ca∏ego organizmu, profesjonalnie tel.: 693 733 137.

◗ PRACA. Zatrudnimy osob´ z wkszta∏ceniem o kierunku rachunkowoÊç oraz znajomoÊcià obs∏ugi komputera. Umowa
o prac´, pe∏ny etat (8.00-16.00), lokalizacja os. Stara Mi∏osna. Ofery mail-owe prosz´ wysy∏aç na adres: rada@list.pl
◗ Mieszkanie w osiedlu strze˝onym „Aleja
akacjowa”, dwu pokojowe z aneksem kuchennym, 57 m2 z ogródkiem, gara˝em
i piwnicà, wykoƒczone i umeblowane.
Sprzedam lub wynajm´ tel. 0-698-202369.
◗ Mieszkanie na osiedlu strzezonym „Akacjowa” 2-pokojowe z aneksem kuchennym, 55m2, z dwoma ogrodkami – wynajme, tel. 0-600 034 952.
◗ Kupi´ mieszkanie 2-3 pok. w Starej Mi∏oÊnie tel. 606-80-20-88 lub 871-48-19
pon-pt do 17.
◗ Us∏ugi domowe - trzepanie bezpy∏owe dywanów, tapicerki, wyk∏adzin oraz pranie(renowacja) maszynà KIRBY. Czas
schni´cia 1,5h. Tel. 022-783-28-37, kom.
606-752-724.
◗ Kupi´ mieszkanie w Starej Mi∏oÊnie, BEZPOÂREDNIO, najch´tniej w segmencie lub
budynku kilkurodzinnym, do 320 tys. – karolina_tolwinska@o2.pl
◗ NIEMIECKI – korepetycje, przygotowania
do egzaminów, konwersacje, magistrant
germanista. Dojazd gratis. tel: 0602-120632.
◗ Angielski sam wchodzi do g∏owy. Lekcje
indywidualne. 45 z∏ za godz. lekcyjnà.
m.in. przygotowanie do nowej matury.
Tel. 0-601 37 97 34, 022-773-11-23.
◗ Sprzedam ∏ó˝eczko dzieci´ce VOX, tel.
022-773-26-93, 0 505 868 173.

SALON

FIRAN i ZAS¸ON
•
•
•
•
•
•

FIRANY
ZAS¸ONY
NARZUTY
KARNISZE
ART. POÂCIELOWE
MATERACE

u
i
n
z
c
y
t
s
w
wa

o
n
o
z
e
s
po zeda˝

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

r
p
wy

◗ Pilnie poszukuj´ domu na sprzeda˝ (bez
poÊredników) w Weso∏ej o pow. do 250
m2 z dzia∏kà min. 500 m2, wszystkie media, cicha okolica. Kontakt: 0-601-623374.
◗ SPRZEDAM Wózek wielofunkcyjny firmy
POLAK - Balerina Lux w BARDZO DOBRYM STANIE. Posiada gondol´ i spacerówk´, regulowane oparcie, regulowany
podnó˝ek. Mocna rama, du˝e pompowane
ko∏a, hamulec, kosz na zakupy. System
sk∏adania jednà r´kà, bardzo ∏atwy demonta˝ kó∏. Kontakt: 0606815404,
022/7733165, GG 6380188.
◗ Korepetycji z matemetyki w Starej Mi∏oÊnie
i okolicach udziela absolwent Matemetyki
Uniwersytetu Warszawskiego, tel.
602779041
◗ 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.: 0 513 678 008.
◗ Para poszukuje kawalerki do wynaj´cia od
zaraz, tel. 511-130-602.

◗ Spotkania dla pe∏noletnich Singli. JeÊli
ktoÊ jest zainteresowany, prosz´ o info na
maila mkav@op.pl) – wówczas przeÊle
szczegó∏y. Katarzyna
◗ Rosyjski – tanio i skutecznie, lekcje w domu ucznia, poziom szko∏y podstawowej,
gimnazjum, liceum. Przygotowanie do matury, klasówki, pomoc w pisaniu wypracowaƒ. Studentka V roku rusycystyki UW.
Tel. 0-600-33-53-63.
◗ Sprzedam naro˝nik trzyosobowy w atrakcyjnej cenie. 022-773-80-59 lub 508140-811.
◗ J´zyk francuski, rosyjski – lekcje i t∏umaczenia, tel. 600 485 773.
◗ Rosyjski – Nauczycielka z certyfikatem
Uniwersytetu w Petersburgu Stara Mi∏osna
- 022-773-22-54.
◗ Opieka! Zapewni´ bezpiecznà i troskliwà
opiek´ Twojemu dziecku. Pomog´ w lekcji.
Psiadam samochód, referencje. Wykonam
drobne prace domowe. Tel. 502132551.
◗ Dotrzymam towarzystwa osobie starszej.
Wykonam drobne prace domowe. Mieszkanka Starej Mi∏osnej, tel. 502132551.

Og∏oszenia drobne publikujemy za darmo.
Najlepiej przesy∏aç je mailem na adres:

wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl

Kowalstwo-Âlusarstwo
—— PE¸NY ZAKRES US¸UG ——
05-077 W-wa Weso∏a, ul. Mazowiecka 21a, tel. 022-773-29-53, tel.kom.0 503-466-405

DAJEMY GWARANCJE NA WYKONANE US¸UGI

SZAFY
U
K
GARDEROBY DAT
OKNA
PO
D
O
Y
S
I
tel. 022 612 58 83
P
D
tel. kom. 601 22 30 20
O
SOLIDNIE • CENY KONKURENCYJNE
Zadbaj zimà o bezpieczeƒstwo ludzi
wokó∏ domu i Twojej firmy!

SÓL

Dostawa
na
miejsce!

- nowoÊç, wygodne wiaderka 10 i 20 kg
- worki 25 kg

PPHU „JUMA”

Wystarczy zadzwoniç: 022 773 14 59

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

Oferujemy tak˝e znakomite mieszanki asfaltowe „na zimno” pakowane w workach 25 kg, do ca∏orocznych remontów chodników, podjazdów, placów. Bardzo proste w u˝yciu! Teraz tylko 24 z∏. za worek 25 kg!
ASPOL sp. z o.o., ul. Jaspisowa 43
05-077 Warszawa-Weso∏a
ZAPRASZAMY!

0 500 186 223, 0 500 186 227
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ZAGINÑ¸ PIES
W dniu 19 listopada zgin´∏a doros∏a ∏agodna suka podobna do boksera, z pi´knym
ogonem. Tu˝ po przeprowadzeniu do nowego domu wysz∏a przez przypadkowo otwartà furtk´ i prawdopodobnie zab∏àdzi∏a w lesie lub wÊród przebudowywanych ulic.
Nie ma jej na Paluchu ani w Celestynowie, skàd by∏a wzi´ta w koƒcu sierpnia 2001 roku jako doros∏y wysterylizowany pies z numerem w uchu (Nr rej
S 95/1). Du˝o przesz∏a w swoim ˝yciu. NazwaliÊmy jà Gracjà,
bo, mimo, ˝e doÊç du˝a, jest pe∏na wdzi´ku, przyjacielska i opiekuƒcza.
JeÊli nawet znalaz∏a i przywiàza∏a si´ do nowego pana boimy si´, ˝e t´skni za nami. Prosimy o wiadomoÊç.
Za wiadomoÊç lub odprowadzenie nagroda.
tel. (22) 773-30-27; 0-508-106-731;
0-601-34-25-47
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„PODKOWA” Auto Szko∏a
Zaprasza na kursy prawa jazdy!
ul. Azaliowa 37 w Starej Mi∏osnej
e-mail: naukajazy@neostrada.pl

•
•
•
•
•
•
•

krótkie terminy kursów
cierpliwi instruktorzy
wyk∏ady sobota-niedziela
30 godzin jazdy (samochody Opel Corsa, Fiat Punto)
badania lekarskie w cenie kursu!
podr´czniki gratis!
mo˝liwoÊç zdawania egzaminu w ¸om˝y lub Ciechanowie
Dodatkowe informacje:
tel. 022 795 77 33
0512 533 674

Zapisy na kurs:
czwartek i piàtek
w godz. 1100-1900
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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

05-075 Warszawa-Weso∏a, ul. Wspólna 20b
tel./fax 022 773 47 54 e-mail: cmw@waw.pdi.net

www.cmw.pl
OÊrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej
mgr Beata i Jacek Horszczaruk

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

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

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

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

• NOWOCZESNE METODY LECZENIA:
– terapia manualna
– neuromobilizacje

Nasz adres: Weso∏a – Stara Mi∏osna,
ul. J. Paw∏a II 264, tel. 022-795-14-97, 022-773-14-97
www.rehabilitacja-staramilosna.pl
gabinet@rehabilitacja-staramilosna.pl

• LECZENIE:
– bólów kr´gos∏upa
– zmian zwyrodnieniowych
– bólów g∏owy
– wad postawy
– dyskopatii

KARNETY I KORZYSTNE RABATY

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

• REHABILITACJA PO URAZACH
• FIZYKOTERAPIA
• MASA˚E: lecznicze i wyszczuplajàce

•

Gimnastyka korekcyjna
z elementami „gimanstyki mózgu“ – metoda Dennisona.

•

tel.

Aerobic –

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

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

Magdalena
Gaw´cka
tel.

022 773 14 30

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

damska, m´ska,
m∏odzie˝owa,
szlafroki, koszulki,
bluzeczki,
rajstopy, skarpety
czynny: pon.-pt. 1100-1900 sob. 1000-1400
OFERUJE

Bielizn´ znanych marek w atrakcyjnych cenach!
RABATY na wspania∏e Âwiateczne prezenty!
—————— U W A G A !
——————
Sklep przyjazny mamie (kàcik z zabawkami dla Malucha)
Modelowanie sylwetki po przez w∏aÊciwy dobór odpowiedniej bielizny.

24

-10%
do wyczerpania zapasów
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Lecznica Stomatologiczna ELIXIR
lek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko
specjalista I st. stom. ogólnej
lek. stom. Agnieszka Jankiewicz-Buczek

PANTOMOGRAF CYFROWY

IMPLANTY

• leczenie dzieci i doros∏ych • protetyka
• laseroterapia
• leczenie chirurgiczne
• protezy, naprawa
• diagnostyka RTG, RVG
pantomogram

Logopedia (wszystkie rodzaje zaburzeƒ), reedukacja

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

tel. 022 773 28 98
0603 379 677

Godziny otwarcia: poniedzia∏ek–piàtek 900-2100, sobota 900-1300

Tel. 022-773-21-12 Weso∏a, Osiedle Stara Mi∏osna, ul. Kameliowa 12 (róg Dworkowej)

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. 022 773 22 27

TA X I - W E S O ¸ A
tel. 022

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

DOJAZD GRATIS 24 h

1.60 z∏

1 km

Biuro Rachunkowe
Licencja MF nr 14424/99

Promocyjne ceny dla ma∏ych Firm
•us∏ugi ksi´gowo-podatkowe
•pe∏na obs∏uga kadr, p∏ac, ZUS
•zeznania roczne i inne
Stara Mi∏osna
ul. Irydowa 16

tel./fax 022 773 26 93
kom. 0 505 868 173

TENY
PARAPETY – MARMUR A N
SPRZEDA˚, MONTA˚
GRANIT
KOMINKI
Warszawa-Anin, ul. Br. Czecha 29
KAMIE¡ OGRODOWY
Kostka granitowa
Autoryzacja: „CYFRA +”, „POLSAT cyfrowy”
oraz zestawy cyfrowe bez abonamentu
oko∏o 400 programów – 15 po polsku
Instalacja anten telewizyjnych
„LEMAG” tel. 022 815 47 25, 0501 123 566

Firma zajmuje si´ monta˝em i pomiarami
ul. Zwoleƒska 10
tel. 022 615 68 33
0602 796 111
0601 930 532
www.gawryszewski.pl

STUDIO PAZNOKCI PROMOCJA do koƒca listopada
zaprasza na: •Przed∏u˝anie paznokci: ˝elem i akrylem - 80 z∏
•MANICURE
•PEDICURE

Najmodniejsze zdobnictwo!!!

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

509 097 586
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w lutym serdecznie zapraszamy

NA BALE KARNAWA¸OWE

10.02. dla dzieci BAL PRZEBIERA¡CÓW
11.02. dla doros∏ych KARNAWA¸OWE SZALE¡STWO
przy goràcych rytmach samby, salsy, rock’n’rolla ...

Dla m∏odzie˝y i doros∏ych:
• AIKIDO • TAI CHI
• TANIEC TOWARZYSKI • SALSA • HIP HOP / DANCEHALL
• M¸ODZIE˚OWA GRUPA TANECZNA „DANCEART”
• FITNESS

Taniec dla Paƒ:
• TANIEC BRZUCHA
• SALSA SOLO • TUMBAO

Dla dzieci i m∏odzie˝y:
• BALET • TANIEC Z PIOSENKÑ
• FUNKY • AIKIDO

Organizujemy przyj´cia
urodzinowe dla dzieci!!!
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Elektromechanika Pojazdowa
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

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

022 773 18 61 0501 560 979 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

PROTEZY • NAPRAWA

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. 022

773 25 69, 022 73 38 91

rok za∏o˝enia 1992

CZYNNE:
codziennie
w niedziele

6.00 - 22.00
8.30 - 17.00

tel. 022 773 83 49
fax 022 773 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
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PRACOWNIA PROTETYCZNA
EWA WAÂ
tel.: 022 773 29 67•022 760 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. 022-773-25-30
Zapraszamy po Êwiàteczne zakupy

DROBIU, MI¢SA ORAZ TRADYCYJNYCH W¢DLIN
Oferujemy w elementach i w ca∏oÊci:

kurczaki ekologiczne,
indyki, kaczki, g´si, perliczki
Weso∏a – Stara Mi∏osna
Jana Paw∏a II 15C vis a vis „Groszka“
tel. 022 795 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.
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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. 022 870 55 55
www.gadomska.pl
biuro@gadomska.pl

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

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

my
e
j
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j
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Pr mów tecz
za Êwià iski
na pó∏m

ul. Jana Paw∏a II 23 lok. B1,
Weso∏a – Stara Mi∏osna (Centrum „Pogodna”)

zapraszamy codziennie w godz. 1200–2000

tel. 022 773 84 92
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