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Z prac Rady Dzielnicy
W styczniu br Rada Dzielnicy spotka∏a si´
dwukrotnie. Najpierw na sesji nadzwyczajnej
w dniu 16 stycznia, poÊwi´conej zaopiniowaniu projektu studium uwarunkowaƒ zagospodarowania przestrzennego. Na sesji tej
dosz∏o do pewnego nieporozumienia. Zjawi∏a
si´ bowiem liczna grupa mieszkaƒców, którym zosta∏a przekazana b∏´dna informacja,
jakoby na tej sesji Rada Dzielnicy mia∏a podejmowaç uchwa∏´ o przebiegu WOW. Co
prawda sprawa Studium w pewnym zakresie
dotyka∏a przebiegu WOW, bo w projekcie
wrysowano wariant przebiegu IIIa przez Êrodek Weso∏ej. Jednak by∏o to tylko jedno
z wielu poruszanych zagadnieƒ. A o przebiegu WOW i tak nigdy w przysz∏oÊci nie b´dzie
decydowa∏a Rada Dzielnicy (bo nie le˝y to
w jej kompetencjach), ale Urzàd Wojewódzki. Rada Dzielnicy, wÊród kilku innych uwag
do Studium, po raz kolejny negatywnie zaopiniowa∏a ten przebieg.
Kolejna sesja odby∏a si´ 26 stycznia. Na tej
sesji w sposób planowy by∏a poruszana sprawa WOW. GoÊcilismy przedstawicieli Urz´du
Wojewódzkiego, którzy przybli˝yli przebieg ca-

∏ej procedury dotyczàcej wydawania decyzji
lokalizacyjnej dla tej inwestycji. Mimo wielu
pytaƒ, unikali jednoznacznej odpowiedzi na temat stanowiska, jakie w tej sprawie zajmie ich
Urzàd. Inne poruszane sprawy dotyczy∏y oceny
realizacji inwestycji w ubieg∏ym roku, stanu
zaawansowania przekazywania sieci kanalizacyjnej do MPWiK. Rada zapozna∏a si´ tak˝e
z informacjami na temat ÊciàgalnoÊci podatków lokalnych, kosztach funkcjonowania placówek oÊwiatowych oraz o toczàcych si´ sprawach sàdowych z udzia∏em Dzielnicy.
Wszystkie materia∏y z sesji oraz jej protokó∏
sà dost´pne w Biurze Rady Dzielnicy.
Kolejna sesja jest zaplanowana na 23 lutego
na godzin´ 1400 w budynku Urz´du Dzielnicy.
B´dà poruszane m.in. tematy planów inwestycji MPWiK na terenie Weso∏ej, stanu uregulowania w∏asnoÊci gruntów na potrzeby inwestycji oraz informacja o funkcjonowaniu oÊrodków kultury, organizacji i stowarzyszeƒ.
Zainteresowanych serdecznie zapraszam.
Przewodniczàcy Rady Dzielnicy
Marcin J´drzejewski

Obwodnica, ale nie przez
Weso∏à!
17 stycznia br. o godz. 1800 w budynku Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w Weso∏ej odby∏o si´ kolejne spotkanie dotyczàce projektu Wschodniej Obwodnicy Warszawy. Miejsce spotkania by∏o
szczególne, gdy˝ obecny projekt wariantu W2 zak∏ada poprowadzenie obwodnicy przez tereny leÊne graniczàce
ze stra˝à po˝arnà, a nieco dalej, bo
przy ul. Armii Krajowej, z szeÊcioma
placówkami oÊwiatowymi (przedszkole, szko∏y podstawowe i gimnazja).
Wtorkowe spotkanie zgromadzi∏o
wiele osób zainteresowanych mo˝liwoÊcià rozwiàzania problemu obwodnicy,
szczególnie ˝e honorowym goÊciem spotkania by∏ minister Êrodowiska prof. Jan
Szyszko. Mieszkaƒcy przyszli przygotowani merytorycznie i zadawali rzeczowe
i konkretne pytania. Uczestnicy spotkania mieli nadziej´, ˝e Pan Minister, b´dàcy d∏ugoletnim mieszkaƒcem Weso∏ej, a jednoczeÊnie wyk∏adowcà SGGW;
znajàcy problemy ochrony Êrodowiska
od strony naukowej, a jednoczeÊnie zafascynowany faunà i florà tych terenów
(udokumentowanà w licznych opracowaniach), w sposób jednoznaczny zdeklaruje swoje stanowisko wobec obwod-
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nicy. S∏owa te jednak nie pad∏y, pomimo
wielu nacisków ze strony dyskutantów,
Pan Minister obieca∏ jednak, ˝e zapozna
si´ ze wszystkimi dokumentami i podejmie w∏aÊciwe dzia∏ania. Zasugerowa∏
tak˝e, aby powo∏aç si´ na opracowania
opisujàce unikatowe gatunki ptactwa,
˝yjàce w naszym Êrodowisku.
Na spotkaniu obecni byli radni
Dzielnicy, z wiceburmistrzem Edwardem K∏osem oraz przewodniczàcym
Marcinem J´drzejewskim. Wiceburmistrz E. K∏os poinformowa∏ zebranych, ˝e Zarzàd i Rada Dzielnicy ju˝
przygotowujà niezb´dne opracowania
pozwalajàce zmieniç decyzj´, odnoÊnie
zmiany projektu przebiegu Wschodniej Obwodnicy Warszawy.
Na spotkaniu zabierali g∏os specjaliÊci z dziedziny medycyny, komunikacji
oraz mieszkaƒcy.
Spotkanie zosta∏o przygotowane
przez weso∏owski PiS, a powadzi∏y je
panie Joanna W´grzynowska i El˝bieta Nowosielska. Ju˝ w godzin´ po zakoƒczeniu spotkania, w telewizji
WOT zosta∏ nadany reporta˝ o proteÊcie mieszkaƒców Weso∏ej przeciwko
planom poprowadzenia obwodnicy

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

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.

Konserwacja wodociàgów
Firma LENBAW sp. z o.o.
tel. kom. 0 697 400 366
tel. kom. 0 695 581 192

Biuro Poselskie Pos∏a
Jacka Wojciechowicza
Platforma Obywatelska
ul. Jana Paw∏a II 25
05-077 Warszawa-Weso∏a
tel. 22 773 94 94, kom. 0607 666 676
jacek.wojciechowicz@sejm.pl
Pracujemy w pon.-Êr. godz. 10-14, czw.-pt. 12-16.

Zapraszamy na stron´ Stowarzyszenia:

www.staramilosna.org.pl
przez tereny Dzielnicy, obwodnicy
zagra˝ajàcej zdrowiu mieszkaƒców,
jak równie˝ naruszajàcej naturalne
Êrodowisko przyrodnicze.
Zosta∏o jeszcze du˝o do zrobienia,
jednak prace w kierunku zmian w projekcie sà na dobrej drodze. Martwi
mnie tylko jedna rzecz, ˝e na spotkaniu
nie by∏o zbyt wielu moich rówieÊników,
ludzi m∏odych. Czy˝by by∏o im oboj´tne, w jakim Êrodowisku b´dà mieszkaç
i wypoczywaç, a w przysz∏oÊci wychowywaç swoje dzieci???
Judyta Weso∏owska
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Za∏atw spraw´ w Urz´dzie...
Nowe prawo jazdy
Chocia˝ ustawowy termin wymiany praw jazdy
wydanych do 1999 roku up∏ywa z koƒcem czerwca, warto w najbli˝szym czasie, byç mo˝e
przy okazji za∏atwiania innych spraw w Urz´dzie,
z∏o˝yç wniosek o jego wymian´. Nale˝y przy tym
pami´taç, ˝e ze wzgl´du na du˝e obcià˝enie Wytwórni Papierów WartoÊciowych, gdzie wytwarzane sà prawa jazdy, termin oczekiwania na nowy
dokument wyd∏u˝a si´ w ostatnim okresie do ustawowego miesiàca. Oznacza to, ˝e ci z Paƒstwa,
którzy z∏o˝à wniosek w czerwcu, prawdopodobnie
nowe prawo jazdy otrzymajà dopiero w lipcu. Aby
uniknàç rozczarowaƒ oraz mandatów wynikajàcych z pos∏ugiwania si´ niewa˝nym prawem jazdy,
ju˝ dziÊ zapraszam Paƒstwa do z∏o˝enia wniosków.
Tegoroczny czerwcowy termin ustawowej wymiany jest ostatnim z ca∏ego cyklu i dotyczy praw
jazdy wydanych do 31 czerwca 1999 r., jak te˝ dokumentów wydanych póêniej, ale majàcych form´
„papierowej ksià˝eczki”.
Wniosek o wymian´ prawa jazdy otrzymacie
Paƒstwo w punkcie informacyjnym Wydzia∏u Obs∏ugi Mieszkaƒców. Ci z Paƒstwa, którzy majà dost´p do internetu mogà z∏o˝yç wczeÊniej wydrukowany i wype∏niony wniosek, przy czym nale˝y pami´taç o okreÊlonych parametrach wydruku
(szczegó∏owe informacje znajdujà si´ przy pliku
do pobrania: www.um.warszawa.pl/eWOM|Elektroniczny Wydzia∏ Obs∏ugi Mieszkaƒców/ Sprawy
komunikacyjne/Obligatoryjna wymiana uprawnieƒ
do kierowania pojazdami) oraz zasadach sk∏adania
podpisu na wniosku – nale˝y to zrobiç czarnym
d∏ugopisem tak, aby podpis nie dotyka∏ do wyznaczonych ramek.
Do wniosku nale˝y do∏àczyç:
– fotografi´ o wymiarach 3,5 x 4,5 cm przedstawiajàcà osob´ bez nakrycia g∏owy i okularów
z ciemnymi szk∏ami z widocznym lewym uchem

i równomiernie oÊwietlonà twarzà. Niezwykle
istotne jest, aby zdj´cie by∏o dobrej jakoÊci, poniewa˝ przy gorszej jakoÊci fotografii pojawiajà
si´ problemy z jej zeskanowaniem i zmuszeni jesteÊmy prosiç Paƒstwa o wymian´ zdj´cia.
– Dowód uiszczenia op∏aty za wymian´ – 70 z∏
za wydanie prawa jazdy oraz 1 z∏ op∏aty ewidencyjnej za wydanie dokumentu. Op∏aty mo˝na uiÊciç w kasie Urz´du lub przelewem na rachunek: 26 1240 2148 1111 0010 0315 0147
PKO S.A. Oddzia∏ Sulejówek.
– Kserokopi´ dokumentu podlegajàcego wymianie – zrobi urz´dnik przyjmujàcy od Paƒstwa dokumenty.
Do wglàdu nale˝y przygotowaç dokument to˝samoÊci ze zdj´ciem oraz dotychczasowe prawo
jazdy. Wniosek podlega op∏acie skarbowej w wysokoÊci 5,00z∏ oraz 0,50 z∏ za ka˝dy za∏àcznik. Zazwyczaj wymiana prawa jazdy to koszt 71 z∏
plus 6, 50 z∏ op∏aty skarbowej. Termin oczekiwania
na nowe dokumenty wynosi oko∏o 2 tygodni, je˝eli prawo jazdy zosta∏o wydane przez nasz Urzàd
lub 3 tygodnie – do 1 miesiàca, gdy zosta∏o wydane przez inny Urzàd. Ustawowe terminy to:
do 1 miesiàca i do 2 miesi´cy w sprawach szczególnie skomplikowanych.
Interesant mo˝e wybraç opcj´ przes∏ania gotowego dokumentu pocztà. W tej sytuacji jednak
urz´dnik przy sk∏adaniu wniosku zatrzymuje dotychczasowe prawo jazdy.
Osoby, które ubiegajà si´ o wydanie prawa jazdy po raz pierwszy, sk∏adajà w trakcie kursu odpowiednie dokumenty, które po zdaniu egzaminu
paƒstwowego przesy∏ane sà przez Wojewódzki
OÊrodek Ruchu Drogowego do Delegatury Biura
Administracji i Spraw Obywatelskich w naszej
Dzielnicy. Prawo jazdy gotowe jest do odbioru
zwykle w terminie 2 tygodni, nie póêniej jednak ni˝

Akcja ZHR – PACZKA 2005
Ju˝ po raz ósmy harcerze i harcerki
ze Zwiàzku Harcerstwa Rzeczypospolitej mogli czynnie wziàç udzia∏ w akcji „Âwiàteczna Paczka” i zawieêç
Paƒstwa dary (zbierane w koÊcio∏ach:
˝ywnoÊç i pieniàdze) do polskich rodzin ˝yjàcych na by∏ych Kresach Rzeczypospolitej. Jako harcerka z 44 Mazowieckiej Dru˝yny Harcerek „Archandraja” postaram si´ przybli˝yç
Paƒstwu przebieg wyjazdu i panujàcà
na nim atmosfer´.
16 grudnia 2005 r.
Wieczór. Warszawa. Wyje˝d˝amy. 40
harcerek i harcerzy oraz 50 paczek

z ˝ywnoÊcià. W ka˝dej paczce: konserwy, kie∏basa, makaron, màka, cukier, kawa,
s∏odycze. Do ka˝dej do∏àczone 20 dolarów.
17 grudnia 2005 r.
Popo∏udnie. Równe, Wo∏yƒ, Ukraina. Razem z miejscowymi harcerzami roznosimy najbardziej potrzebujàcym Polakom nie tylko
paczki i pieniàdze, ale tak˝e uÊmiech
i ˝yczenia Êwiàteczne. Z ka˝dà rodzinà
Êpiewamy kol´dy i dzielimy si´ op∏atkiem. Gdy wychodzimy, na twarzach
obdarowanych widaç wzruszenie.

w ciàgu 1 miesiàca. Przy odbiorze nale˝y okazaç
dokument to˝samoÊci oraz dokonaç op∏at zwiàzanych z wydaniem prawa jazdy. Mo˝na te˝ wczeÊniej dokonaç op∏at i wybraç opcj´ dostarczenia
dokumentu za poÊrednictwem poczty.
W przypadku utraty prawa jazdy i braku perspektyw na jego odnalezienie, proponuj´ z∏o˝yç
wniosek o wydanie tzw. wtórnika. Do wniosku nale˝y wówczas do∏àczyç fotografi´, dowód uiszczenia op∏aty w wysokoÊci 70 z∏ (ewentualnie 71 z∏)
oraz znaczki op∏aty skarbowej (5 z∏ za wniosek
i 0,50 z∏ za ka˝dy za∏àcznik)
JeÊli wybierajà si´ Paƒstwo do krajów, które nie
honorujà polskiego prawa jazdy (np. USA, Kanada,
Australia), warto zaopatrzyç si´ w mi´dzynarodowe prawo jazdy. Do wniosku nale˝y do∏àczyç dowód op∏aty w wysokoÊci 25 z∏, 2 fotografie oraz
kserokopi´ posiadanego krajowego prawa jazdy
minimum kategorii B, które wraz z innym dokumentem to˝samoÊci nale˝y przedstawiç do wglàdu. Z∏o˝enie wniosku wymaga dokonania op∏at
skarbowych we wspomnianych ju˝ wysokoÊciach.
Warto pami´taç, ˝e o mi´dzynarodowe prawo jazdy mo˝na wystàpiç do dowolnego wydzia∏u komunikacji na terenie Polski i ˝e jest ono wydawane
na okres 3 lat lub krótszy, jeÊli wczeÊniej up∏ywa
termin wa˝noÊci krajowego prawa jazdy.
W ka˝dym przypadku odbierania nowego prawa
jazdy prosz´ o sprawdzenie swoich danych na dokumencie, a w razie niezgodnoÊci, niezw∏oczne
zg∏oszenie tego faktu urz´dnikowi. JeÊli majà Paƒstwo jakieÊ wàtpliwoÊci w zakresie uzyskania lub
wymiany prawa jazdy, pracownicy WOM udzielà
Paƒstwu wszelkich wyjaÊnieƒ pod nr telefonu 022 773 60 01 lub odpowiedzà na e-mail skierowany na adres: wom@wesola.waw.pl.
Zach´cam Paƒstwa do podawaniu we wnioskach kontaktowego nr telefonu lub adresu e-mail,
poniewa˝ pracownik WOM po otrzymaniu dokumentu do wydania informuje interesanta o tym fakcie telefonicznie, sms-em lub pocztà elektronicznà.
Marta Wepa
Naczelnik Wydzia∏u Obs∏ugi Mieszkaƒców

18 grudnia 2005 r.
Noc. Znów Warszawa. Zm´czeni, ale zadowoleni,
wracamy.
Nasza „misja” dobieg∏a
koƒca. PrzywróciliÊmy
choç na chwil´ uÊmiech
tym, którym go brakowa∏o.
Ale to w równym
stopniu Paƒstwa zas∏uga. Dzi´kujemy Paƒstwu za hojnoÊç i wszystkie dary. Mamy
nadziej´, ˝e w przysz∏ym roku te˝ uda
si´ na terenie Starej Mi∏osny zorganizowaç zbiórk´ ˝ywnoÊci dla Polaków
mieszkajàcych za naszà wschodnià granicà...
trop. Natalia Kurek
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Bal u Âw. Hieronima
Moja niespe∏na 3-letnia córcia codziennie mia∏a inny pomys∏ na przebranie na pierwszy w jej ˝yciu BAL
przebieraƒców. Wreszcie postanowi∏a
byç motylkiem i o dziwo, w tym postanowieniu wytrwa∏a a˝ do 4 lutego, czyli do dnia BALU.
Dla niej to by∏ WIELKI DZIE¡, a raczej WIELKI BAL MA¸YCH LUDZI.
Jeszcze nigdy nie widzia∏a tylu ksi´˝niczek, krasnoludków, biedronek, piratów i wszelkich innych stworów w jednym miejscu. Na chwil´ znalaz∏a si´
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w
bajkowym
Êwiecie
tak
pi´knie wykreowanym przez
gospodarza Balu: Ks. Stanis∏awa Popisa, proboszcza parafii
Êw. Hieronima
i jego Êwit´,
czyli hiszpaƒskie i francuskie ksi´˝niczki. By∏a to uczta
dla wszystkich
zmys∏ów: oczy
cieszy∏y pi´kne
kreacje, podniebienia pokrywa∏ lukier znakomitych pàczków,
ju˝ nie wspominajàc o muzyce...
Mali mieli jedynà
w swoim rodzaju
okazj´ poÊmiaç si´
z du˝ych – tu zw∏aszcza dopisali tatusiowie, którzy w przebraniach: ksi´dza, pirata, lekarza i marynarza obtaƒcowywali kobiety walczàc o nagrod´.
Wszyscy Êmiali
si´ do rozpuku,
a szcz´Êliwe oczy
dzieci i nad podziw ogromna frekwencja sà najlepszà dla Ksi´dza

zap∏atà za wysi∏ek, który zaowocowa∏
(w mojej skromnej ocenie) najlepszym
balem dla dzieci, w jakim przysz∏o mi
uczestniczyç. Pozostaje mieç nadziej´, ˝e
do przysz∏ego roku sala balowa uroÊnie
nam tak, by
nie musia∏a,
tak jak tym
razem, p´kaç
w szwach.
Katarzyna
Szaszkiewicz
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Krótka historia dobroczynnoÊci
Jak pisaliÊmy w poprzednim numerze WS,
pod koniec grudnia ur. MPZBDJiW Sp. z o.o. (dla
u∏atwienia dalej nazywana Spó∏kà) z∏o˝y∏a w Urz´dzie Dzielnicy ok. 500 wniosków o odszkodowania
za grunty pod ulicami w Starej Mi∏oÊnie. Wed∏ug
s∏ów jednego z cz∏onków Zarzàdu p. S∏awomira
Kowzana, jest to dzia∏anie dla dobra mieszkaƒców
osiedla Stara Mi∏osna, bo za uzyskane pieniàdze
Spó∏ka zamierza wybudowaç brakujàcà infrastruktur´ Osiedla.
Poniewa˝ sprawa dotyczy kwot rz´du 30–40 mln
z∏ i niesie gigantyczne konsekwencje nie tylko dla
mieszkaƒców Starej Mi∏osny, ale i dla ca∏ej Weso∏ej przyjrzyjmy si´ uwa˝nie, kto i co mo˝e zyskaç.
Dla wyjaÊnienia paru spraw, musimy si´gnàç
do poczàtku lat 80-tych. W ministerstwie budownictwa powstaje rozporzàdzenie o Zespo∏ach na rzecz
budownictwa mieszkaniowego. To taki twór poÊredni
mi´dzy spó∏dzielnià mieszkaniowà a spó∏kà cywilnà.
Zespo∏ów takich powsta∏o w ca∏ej Polsce zaledwie
kilka, zaÊ samo rozporzàdzenie wkrótce uchylono.
Niestety, budow´ Osiedla w Starej Mi∏osnie rozpocz´to w∏aÊnie w formie Zespo∏u. Podstawowà wadà prawnà by∏ brak osobowoÊci prawnej. Zespó∏ nie
móg∏ wi´c kupowaç gruntów dla swoich cz∏onków.
Aby to obejÊç, zosta∏a powo∏ana w∏aÊnie Spó∏ka.
Stworzy∏o jà 6 osób fizycznych. Za symboliczne 10
tys. z∏ (po denominacji z∏otego jest to odpowiednik
dzisiejszego 1 z∏otówki) zostali udzia∏owcami
i na polecenie w∏adz Zespo∏u (a co wa˝niejsze
za pieniàdze powierzane Spó∏ce przez cz∏onków Zespo∏u) dokonywali wszystkich transakcji zwiàzanych
z gruntem. W miar´ zmian we w∏adzach Zespo∏u,
zmieniali si´ te˝ udzia∏owcy, ka˝dorazowo za symbolicznà kwot´ 1 PLN i zostajàc udzia∏owcem Spó∏ki majàcej majàtek wartoÊci wielu milionów z∏otych.
„Najm∏odszym” sta˝em udzia∏owcem Spó∏ki jest jej
obecny Prezes p. Tadeusz Romanowicz.
W po∏owie lat 90-tych, Spó∏ka krok po kroku próbowa∏a si´ usamodzielniaç i rozszerzaç zakres dzia-

∏alnoÊci. Chodzi∏o w∏aÊnie o podj´cie budowy infrastruktury na rzecz Osiedla. Pierwszà takà inwestycjà
by∏a budowa oczyszczalni Êcieków „Cyraneczka”.
Zbudowano jà w wi´kszoÊci ze Êrodków dotacji
WFOÂ. Warunkiem przyznania tej dotacji by∏o natychmiastowe (po zakoƒczeniu budowy) przekazanie
oczyszczalni na rzecz miasta Weso∏a, czego nie uda∏o si´ dokonaç do dziÊ.
Kolejnà inwestycjà by∏a budowa tzw. Centrum Pogodna – wielkiego centrum handlowego. Nie zamierzam oceniaç architektury ani funkcjonalnoÊci tego
obiektu, ka˝dy sam mo˝e go sobie obejrzeç. Problem g∏ówny polega∏ na tym, ˝e inwestycja zamiast
przynieÊç zak∏adany dochód, który mia∏ byç w∏aÊnie
wykorzystywany na potrzeby Osiedla, przynios∏a kilka milionów strat. Na ich pokrycie wykonawcy przekazano kilka hektarów wspólnych gruntów.
Dlatego, patrzàc na dokonania Spó∏ki, g∏´boko wàtpi´, by zdobyte na warszawskim samorzàdzie pieniàdze by∏y dobrze wykorzystane.
W ostatnich latach samorzàd Weso∏ej kilkakrotnie
potrzebowa∏ lokali u˝ytkowych i tylko raz Spó∏ka
przekaza∏a coÊ za symbolicznà z∏otówk´ – 100 m lokal na bibliotek´ zosta∏ sprzedany za 10 tys. z∏. Ale
ju˝ lokal na przychodni´ zdrowia by∏ kupiony po normalnych cenach komercyjnych za prawie milion z∏otych. Lasek przy Centrum Pogodna, gdzie Dzielnica
rozwa˝a∏a lokalizacj´ przedszkola, zosta∏ wyceniony
wst´pnie na 40-50 USD za metr kwadratowy. No tak:
Spó∏ka sfinansowa∏a projekt p´tli autobusowej
przy placu zabaw. Przyznam, ˝e by∏a to jedna z najwy˝szych kwot, o jakich s∏ysza∏em za taki projekt.
Sprawa nieco si´ wyjaÊnia, gdy Spó∏ka nieÊmia∏o
proponuje wykupienie dzia∏ki za kwot´ ok. 100 tys. z∏
oraz zwrot kosztów projektu... Ostatnio Spó∏ka proponowa∏a pomoc w rozwiàzaniu problemu lokalu na fili´ MOK-u w Starej Mi∏osnej. Lokal by∏, ale za kwot´
nieco powy˝ej miliona z∏otych...
Po co wi´c mydliç oczy, ˝e zdobyte pieniàdze
b´dà przekazane dla dobra mieszkaƒców? Czy˝

Profilaktyka w przychodniach
na terenie Weso∏ej
Jak wiadomo, profilaktyka w leczeniu jest kluczem
do sukcesu. WczeÊnie wykryte choroby mogà byç
skutecznie wyleczone. Jednak wiele osób nie robi badaƒ profilaktycznych, gdy˝ nie wie, gdzie je wykonaç
lub obawia si´ wysokich kosztów z tym zwiàzanych.
Obecnie NFZ doszed∏ równie˝ do wniosku, ˝e
∏atwiej jest zapobiegaç i leczyç w poczàtkowych
stadiach choroby. W ostatnim czasie zosta∏y podpisane umowy z NFZ na kilka Programów Profilaktycznych, w ramach których badania sà przeprowadzane za darmo:
1. Program Profilaktyczny wczesnego wykrywania
raka szyjki macicy przeznaczony dla kobiet mi´dzy 25 a 59 rokiem ˝ycia. Program jest prowadzony w przychodni w Starej Mi∏osnej.
2. Program Profilaktyczny wczesnego wykrywania
chorób uk∏ad krà˝enia. Program jest przeznaczony dla osób mi´dzy 35 a 55 rokiem ˝ycia. W ramach wizyty sà robione badania poziomu cukru,
lipidogram oraz BMI (wskaênik masy do po-

wierzchni cia∏a). Zapisy sà prowadzone we
wszystkich przychodniach na terenie Dzielnicy.
3. Program Profilaktyczny dotyczàcy przewlek∏ej
opturacyjnej choroby p∏uc. W programie mogà
wziàç udzia∏ osoby miedzy 40 a 65 rokiem ˝ycia,
które pali∏y bàdê palà, sà palaczami biernymi lub
te˝ nie palà, ale majà napady kaszlu i dusznoÊci.
Zapisy do Pani dr Sk∏odowskiej sà prowadzone
w przychodni w Weso∏ej Centrum. Ka˝da wizyta
obejmuje badanie spirometryczne, a nast´pnie
pacjent jest automatycznie zakwalifikowywany
do drugiej cz´Êci programu, czyli leczenia. Badania odbywajà si´ raz w miesiàcu, najcz´Êciej
w trzecià sobot´ miesiàca w godzinach 900-1300.
Równie˝ Miasto postanowi∏o wspomóc opiek´
lekarskà na terenie Warszawy i tak w Weso∏ej prowadzone sà nast´pujàce programy profilaktyczne:
1. „Zdrowie, Mama i Ja” – jest to szczegó∏owa
i kompleksowa opieka nad kobietà w cià˝y (wiele
badaƒ jest robionych za darmo), która jest prowa-

Spó∏ka nie mia∏a w ostatnim okresie doÊç okazji,
aby zrobiç cokolwiek dla dobra mieszkaƒców?
Przecie˝ pieniàdze oszcz´dzone na wszystkich opisanych transakcjach i tak Dzielnica zainwestowa∏aby na terenie Starej Mi∏osny, bo przecie˝ samorzàd nie jest zainteresowany wykazywaniem zysków
ze swojej dzia∏alnoÊci.
W moim przekonaniu, sk∏adajàc swoje wnioski o odszkodowania Spó∏ka ma niewielkie
szanse na uzyskanie tych pieni´dzy. Mo˝na si´
zapytaç – po co wi´c ekscytowaç si´ ca∏à sprawà? Bo awantura, którà wszcz´∏a Spó∏ka, mo˝e spowodowaç olbrzymie reperkusje dla
mieszkaƒców ca∏ego Osiedla Stara Mi∏osna:
– Spó∏ka wycofa∏a swoje wczeÊniejsze oÊwiadczenia o bezp∏atnym przekazaniu ulic na rzecz miasta Weso∏a (notabene argumentujàc to faktem, ˝e
by∏a zmuszana do ich z∏o˝enia przez urz´dników).
Oznacza to ˝e stan prawny ulic jest nieuregulowany, a dalszà konsekwencjà tego jest brak mo˝liwoÊci inwestowania na dzia∏kach o nieuregulowanym stanie prawnym. Mo˝e to oznaczaç, ˝e
w bie˝àcym roku planowane inwestycje drogowe
(w tym dokoƒczenie budowy ul. Jana Paw∏a II) nie
zostanà zrealizowane.
– Skoro ulice nie sà gminnne, sà prywatne. JeÊli sà
prywatne, to gmina nie ma prawa ich oÊwietlaç,
sprzàtaç i odÊnie˝aç. Powinien robiç to w∏aÊciciel, czyli Spó∏ka...
OczywiÊcie, jest jeszcze mo˝liwy scenariusz optymistyczny: w∏adze Spó∏ki uÊwiadomià sobie, ˝e ca∏y
ich majàtek jest majàtkiem powierzonym, a oni nim
rozporzàdzajà „prawem kaduka”. Choç pytanie, czy
wynaj´ta w celu uzyskania odszkodowania za drogi
kancelaria adwokacka zrezygnuje z potencjalnego
honorarium? OczywiÊcie, nie wiem, jaka jest umowa
ze Spó∏kà, ale zwyczajowo w takich sprawach jest to
kilkanaÊcie procent od uzyskanej kwoty.
Marcin J´drzejewski
dzona przez dr Dudkiewicza w przychodni w Starej Mi∏osnej (dr Dudkiewicz przyjmuje obecnie
pi´ç razy w tygodniu). W programie mogà wziàç
udzia∏ kobiety, które majà sta∏y lub tymczasowy
meldunek na terenie m. st. Warszawa, kobiety
pracujàce lub studiujàce w Warszawie oraz
wszystkie kobiet bezdomne b´dàce w cià˝y.
2. Bezp∏atne przeglàdy stomatologiczne dla
uczniów klas I, III i V szkó∏ podstawowych.
3. Bezp∏atne szczepienie uczniów klas I szko∏y podstawowej przeciwko ˝ó∏taczce typu A.
4. Opieka medyczna w szko∏ach
5. Bia∏e Soboty, w trakcie których b´dzie dzia∏a∏a poradnia kardiologiczna i urologiczna. Najprawdopodobniej
b´dzie to jedna sobota w miesiàcu, kiedy b´dzie mo˝na skorzystaç z porady kardiologa, urologa oraz zrobiç
badania pulmonologiczne, oczywiÊcie jeÊli wczeÊniej
si´ zapiszemy. Terminarz niniejszych badaƒ powinien
zostaç okreÊlony w najbli˝szym czasie.
6. Szczepienie przeciwko grypie. Program ten, jeÊli
chodzi o szczepionki bezp∏atne, jak na razie jest
wyczerpany, nadal jednak sà prowadzone szczepienia i lekarze zalecajà zaszczepiç si´
przed wiosnà. Koszt szczepionki wynosi 30 z∏.
Judyta Weso∏owska
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Przechodniu, powiedz wspó∏braciom,
˚e walczyliÊmy m´˝nie i umierali bez trwogi,
A l e z t r o s k à w s e r c u o l o s y Po l s k i ,
O l o s y p r z y s z ∏ y c h p o k o l e ƒ , o Tw o j e l o s y
(motto na mogile w Olszynce Grochowskiej)

Zapraszamy na ínscenizacj´
Bitwy o Olszynk´ Grochowskà
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Po∏udnie m. st. Warszawy
organizuje po raz drugi ju˝ – po ubieg∏orocznej, bardzo udanej premierze
– imprez´ plenerowà przedstawiajàcà
inscenizacj´ Bitwy o Olszynk´ Grochowskà. Wspó∏organizatorem imprezy jest Wydzia∏ Kultury dla Dzielnicy
Praga Po∏udnie m. st. Warszawy.
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Impreza odb´dzie si´ w sobot´, 25 lutego 2006 r. o godz. 1500
– wi´c dok∏adnie w 175 rocznic´
bitwy – na wyspie OWS Waszyngtona przy Parku Skaryszewskim im. I. J. Paderewskiego.
Swego wsparcia merytorycznego i technicznego u˝yczajà organizatorowi Muzeum Wojska Polskiego
i Paƒstwowe Muzeum Archeologiczne.
W inscenizacji uczestniczyç b´dzie
od 300 do 500 osób z kraju i zagranicy,
a swój udzia∏ zadeklarowali ju˝ m. in.:
Oddzia∏ Legii Polsko-W∏oskiej z Towarzystwa Przyjació∏ Fortyfikacji z Nysy, War Historical Club – Naval Guard
„Crew” z Sant Petersburga (Rosja), 2
Pu∏k Piechoty Ksi´stwa Warszawskiego, 1 Pu∏k Piechoty Legii NadwiÊlaƒskiej i Lansjerów NadwiÊlaƒskich,
Miƒskij Piechotnyj Po∏k z Miƒska (Bia∏oruÊ),
Litt
Dragoner Regiment z Litwy,
To w a r z y s t w o
Âl´˝aƒskie,
Kauno Karo
Istorijosklubas
z Litwy.
Przewidywana Êrednia iloÊç
widzów – 3000
osób.
Honorowy
p a t r o n a t
nad imprezà
obj´li ju˝ m.in.
Wojewoda Ma-

zowiecki
– pan Tomasz Koziƒski oraz Jego Ekscel e n c j a
Ksiàdz Arcybiskup
S∏awoj Leszek G∏ódê
–
Biskup
Ordynariusz
Diecezji
Wa r s z a w sko-Praskiej.
Medialny
patronat
nad inscenizacjà Bitwy o Olszynk´
Grochowskà przyj´ly natomiast takie
media, jak: ˚ycie Warszawy, miesi´cznik Mówià Wieki, dwutygodnik Mieszkaniec, Radio Praga, Radio Eska, a obszernà relacj´ z imprezy przeprowadzi
WOT.
Bitwa ma si´ rozegraç zgodnie z historycznymi zapisami, oczywiÊcie, w skali,
na jakà pozwalajà techniczno-organizacyjne mo˝liwoÊci inscenizacji. B´dà wi´c
oddzia∏y ˝o∏nierzy w kostiumach z epoki, b´dà ˝ywe konie, prawdziwe armaty
zionàce ogniem artyleryjskim, natarcia
na bagnety, szar˝e kawaleryjskie, a tak˝e
uciekajàcy w pop∏ochu z p∏onàcych chat
mieszkaƒcy Olszynki.
Widzowie b´dà wprowadzani w przebieg bitwy zapowiedziami i komentarzem konferansjera-narratora, wi´c
Êledzenie ca∏oÊci dzia∏aƒ bitewnych powinno byç czytelne i stanowiç interesujàcà lekcj´ historii i patriotyzmu.
Aby perspektywa ponad godzinnego
spektaklu oglàdanego w zimowej, lutowej aurze nie odstraszy∏a zmarzlaków,
w typowo piknikowej oprawie imprezy,
ka˝dy b´dzie móg∏ rozgrzaç si´ i posiliç
prawdziwà dymiàcà wojskowà grochówkà.
Marian Mahor
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Biesiada Sàsiedzka
– zaproszenie na bal karnawa∏owy
Karnawa∏ jest w tym roku d∏ugi, wi´c nie zabraknie okazji do dobrej zabawy. Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna po raz kolejny zaprasza mieszkaƒców Weso∏ej na bal. Spotkamy si´ 18 lutego 2006 r. w sali widowiskowej Gimnazjum w Starej Mi∏oÊnie. WybraliÊmy to miejsce, gdy˝ ∏atwo tu trafiç i jest du˝o miejsca. Zapewniamy dobrà muzyk´ tanecznà oraz smakowite przekàski i ciep∏e dania. Mamy te˝ nadziej´, ˝e bal ten stanie si´ okazjà do zawarcia nowych
znajomoÊci. Nasz sàsiedzki bal b´dzie jedyny w swoim rodzaju! I to tylko za 150 z∏. od pary. To ju˝ ostatnia chwila, aby
si´ zdecydowaç! Zg∏osi∏o si´ ju˝ ponad 150 osób. Prosimy o dokonywanie rezerwacji stolików w terminie do 13 lutego
br. (minimum 4, maksimum 20 osób) u p. Magdaleny J´drzejewskiej pod nr telefonu: 609679448.
Zarzàd Stowarzyszenia Sàsiedzkiego

Harcerskie ferie
PODRÓ˚NICZKI Z KARAWANEK
W RADOPY
Za siedmioma górami, za siedmioma lasami,
za siedmioma rzekami, hen, hen daleko za Wroc∏awiem w ma∏ej miejscowoÊci – Marianówka mieÊci
si´ oÊrodek „Pinokio”. W∏aÊnie w tej malowniczej
krainie 15 stycznia przez stra˝niczk´ „Ogrodu Bajek”
– Szeherezad´ Natali´ Mileszyk zosta∏o zwo∏ane co
tysiàcletnie spotkanie wszystkich bajecznych postaci. Na wezwanie odpowiedzia∏o 17 wystrojonych
wiedêm, kopciuszków, kotów, mieszkaƒców Krainy
Czarów, pot´˝ne wró˝ki, krwio˝ercze wampiry,
przedstawiciele siedmiu krasnoludków Królewny
Ânie˝ki i wiele wiele innych... Swojà obecnoÊcià zaszczyci∏a nas tak˝e doskona∏a Rumunka oraz golum.
Ca∏e zgromadzenie trwa∏o tylko kilka dni i w tak
krótkim czasie musia∏yÊmy rozstrzygnàç, która z nas
jest najlepsza i powinna stanowiç wzór dla pozosta∏ych bajkowych postaci. Dzieƒ w dzieƒ wstawa∏yÊmy
niemal˝e z pianiem koguta, bo ju˝ o siódmej. Szybkie mycie, sprawdzanie porzàdków, poranny apel,
Êniadanko, ˝eby ju˝ o 930 szusowaç na stoku. Dla
udoskonalenia swoich umiej´tnoÊci kadra zgrupo-

wania postanowi∏a wynajàç nam nie bajeczne postacie – tak zwanych instruktorów narciarskich. Po szaleƒstwie na stoku zas∏ugiwa∏yÊmy na porzàdny obiad
i godzinny odpoczynek, w czasie którego zapoznawa∏yÊmy si´ z resztà mieszkaƒców oÊrodka „Pinokio”.
Ale ten czas zlatywa∏ baaaardzo szybko... i znowu
do pracy. Poznawa∏yÊmy kultur´ i histori´ obcych
krajów, doskonali∏yÊmy swoje umiej´tnoÊci z dziedzin harcerskich, pracowa∏yÊmy nad swoimi stopniami i sprawnoÊciami. A wieczorem wszystkie ju˝
gotowe do snu s∏ucha∏yÊmy bajki na dobranoc.
W weekend dodatkowo wybra∏yÊmy si´ do Jaskini
Niedêwiedziej i na cotygodniowy obchód po∏o˝onego
wysoko w górach Ogrodu Bajek... A w czwartkowy
wieczór ca∏e zgrupowanie spotka∏a zas∏u˝ona niespodzianka – kulig a potem ognisko z kie∏baskami.
Po tak mile sp´dzonym czasie ostatniego dnia
emocje si´ga∏y zenitu. Otó˝ na ostatnim apelu stra˝niczka, kustoszki i kasjerka Ogrodu Bajek og∏osi∏y,
która z nas wygra∏a konkurs na najlepszà bajkowà
postaç. I tak oto tytu∏ ten zdoby∏ Kopciuszek (Ola
Kmera), na co dzieƒ mieszkajàcy w Starej Mi∏oÊnie...
Zm´czone ciàg∏ymi przygodami, ale weso∏e
i przede wszystkim zadowolone z siebie, wszystkie
ca∏e i zdrowe wieczorem 25 stycznia wróci∏yÊmy
do Warszawy.
I WSZYSCY ˚YLI D¸UGO I SZCZ¢ÂLIWIE!!!
Czuwaj!
sam. Martyna Mileszyk
przyboczna 44 MDH- ek Archandraja
im. El˝biety Zawackiej ZO
P. S. w razie jakichkolwiek pytaƒ dotyczàcych dzia∏alnoÊci dru˝yn harcerek ZHR prosz´ kontaktowaç si´
z dru˝ynowà – Natalià Mileszyk (tel. 0-503-097-145).

Obrona Finlandii 1939-1940
Zima… Mroêna i siarczysta jak tegoroczna. Daleko na pó∏nocy niewielkie paƒstewko stara si´
obroniç przed atakiem wielkiego Zwiàzku Radzieckiego. Garstka bohaterów walczàcych za Ojczyzn´,
odpierajàca ataki wroga sta∏a si´ dla nas w czasie
wyjazdu wzorem, to ich staraliÊmy si´ naÊladowaç.
PodziwialiÊmy ich bohaterskie czyny – poprzez to
zimowisko chcieliÊmy choç w niewielkim stopniu
byç tacy jak Oni.
Machina ruszy∏a – wraz z nià przygotowania. åwiczyliÊmy si´ w strzelaniu z wiatrówki, jeêdzie na nartach, chodzeniu po górach, skrytym podchodzeniu.
PoznawaliÊmy tak˝e histori´ tamtego okresu, aby
móc lepiej zrozumieç sytuacj´, w jakiej zosta∏a postawiona Finlandia w poczàtkowym okresie wojny
oraz jakie dzia∏ania przyczyni∏y si´ do pozostania
niepodleg∏ym.
To zimowisko pozwoli∏o nam doskonaliç si´, ukaza∏o nasze s∏aboÊci. Dzi´ki temu mamy cel, do którego b´dziemy dà˝yç- dà˝yç do idea∏u.
CZUWAJ!
Dru˝ynowy
Micha∏ Kurek HO
tel. (0) 695-587-353
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Sàsiedzka
Liga Siatkówki
zakoƒczy∏a rund´ jesiennà
Tabela po III kolejce rozgrywek (4.02.2006)
Miejsce Nazwa dru˝yny

Rozegrane mecze Punkty

Sety

1 Klub TKM
8
15 14:5
2 Kadra
8
14 13:5
3 Bracia
8
14 13:6
4 Szalone Pomidory
8
13 12:6
5 Soko∏y
8
13 10:6
6 Drink Team
8
12 10:8
7 Dru˝yna A
8
10 4:12
8 Zakr´t
8
9 2:14
9 LeÊne Skrzaty
8
8 0:16
Za zwyci´stwo w meczu przyznaje si´ 2 punkty,
za przegranà 1, a za przegranà walkowerem 0.
IV KOLEJKA (4.02.2006)
LeÊne Skrzaty - Klub TKM 0:2 (24:26, 11:25)
Klub TKM - Dru˝yna A 2:0 (25:19, 25:13)
Dru˝yna A - LeÊne Skrzaty 2:0 (25:19, 25:8)
Soko∏y - Bracia 0:2 (17:25, 23:25)
Bracia - Drink Team 2:1 (25:22, 22:25, 15:11)
Drink Team - Soko∏y 0:2 (18:25, 21:25)
Zakr´t - Kadra 0:2 (6:25, 14:25)
Kadra - Szalone Pomidory 2:1 (14:25, 25:13,
15:13)
Szalone Pomidory - Zakr´t 2:0 (25:6, 25:18)
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W sobot´ 4. lutego rozegraliÊmy prze∏o˝onà z powodu ferii
zimowych ostatnià kolejk´ rundy jesiennej. Wyniki wszystkich
rozegranych meczów oraz tabel´ zamieszczamy obok. Teraz
przed nami seria meczów rewan˝owych. Runda rewan˝owa
zostanie rozegrana w nast´pujàce soboty: 4. i 25. marca, 22.
kwietnia oraz 13. maja.
Wszystkie mecze rozgrywane
sà w Szkole Podstawowej nr 173
przy ulicy GoÊciniec poczàwszy

Prowadzàcy w tabeli zespó∏ „Klub TKM”

od godziny 1030 a˝ do póênych godzin wieczornych wg ustalonego harmonogramu. Mi∏oÊników
siatkówki serdecznie zapraszamy. Zapraszamy
tak˝e na stron´ internetowà Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna: www.staramilosna.org.pl, gdzie mo˝na zapoznaç si´ z aktualnymi wynikami, tabelà, harmonogramem rozgrywek oraz zdj´ciami z meczów.
Krzysztof Kacprzak

Zapraszamy na lodowisko
Miesiàc temu na ∏amach WS podaliÊmy informacj´ o uruchomieniu lodowiska w Starej Mi∏oÊnie. W podanym
wówczas „przepisie na lodowisko” zabrak∏o jednak jednego czynnika – pogody. SàdziliÊmy optymistycznie, ˝e
szybko uda si´ zamroziç tafl´ nadajàcà
si´ do jazdy na ∏y˝wach. Jednak
przy mniejszym mrozie woda wsiàka∏a
w ch∏onne pod∏o˝e, zanim zdà˝y∏a zamarznàç. A przy wi´kszym – zamarza∏a
szybko po wierzchu, a pod cienkà warstwà tworzy∏y si´ bàble powietrza. Dopiero po wielokrotnym wylewaniu wody
uda∏o si´ nam wykonaç lodowisko, na którym
od kilkunastu dni widaç dzieci i starszych ∏y˝wiarzy.
Wielkie podzi´kowania nale˝à si´ za to stra˝akom
z OSP Stara Mi∏osna, którzy wielokrotnie zalewali
przygotowany teren wodà przy temperaturze poni˝ej
– 20ºC. Niektórzy zap∏acili za to t´gim przezi´bieniem, dlatego tym bardziej doceniamy ich oddanie
i jeszcze raz dzi´kujemy.
Teren parafialny udost´pniony przez ks. Krzysztofa Cyliƒskiego wyrówna∏a ekipa przys∏ana na proÊb´
radnych przez wiceburmistrza p. E. K∏osa. Co prawda tego typu sprawy le˝à w zakresie obowiàzków p.

Edwarda Zdzieborskiego, jednak w jego przypadku
skoƒczy∏o si´ na wykr´caniu najró˝niejszymi przeszkodami formalnymi.
Zach´camy wszystkich do korzystania z lodowiska. Tafla jest na tyle solidna, ˝e nawet
przy niewielkim ociepleniu, b´dzie mo˝na z niego bezpiecznie korzystaç.
Lodowisko jest usytuowane na rogu ul. Jana
Paw∏a II i Sagalli (przy „starym“ koÊciele w Starej
Mi∏oÊnie).
Józef WojtaÊ
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Czwartkowe Wieczoty Muzyczne:
Zaczynamy 23 lutego godz. 19.30 - Noche Latina - noc latynoska
Po przerwie Êwiàteczno-noworocznej
wraca organizowany przez Stowarzyszenie Sàsiedzkie i OÊrodek Kultury
Weso∏a cyk∏ koncertowy „Muzyczne
Czwartki”. Pierwszà propozycjà (na zakoƒczenie karnawa∏u) b´dzie koncert
Noche Latina – muzyczna podró˝
po krajach Ameryki ¸aciƒskiej. W programie znalaz∏y si´ pieÊni pochodzàce
m.in. z Argentyny, Brazylii, Chile, Kuby, Peru i Urugwaju. Program mieni si´
ró˝norodnymi rytmami zwiàzanymi
z poszczególnymi krajami – us∏yszymy
m. in.: walc peruwiaƒski, chilijskà cuec´, argentyƒskà chacarer´ i zamb´ jak
równie˝ brazylijskie bossanovy.
Zagra i zaÊpiewa Anna Jagielska,
z zespo∏em w sk∏adzie: Micha∏ Pindakiewicz: gitara, Adam Lewandowski:
instrumenty perkusyjne
Koncert odb´dzie si´ w czwartek
23 lutego, jak zwykle o godz. 19.30 w auli Gimnazjum nr 119 przy ul. Klimatycznej 1 w Starej Mi∏oÊnie. Wst´p wolny!
Serdecznie zapraszamy!
Marcin J´drzejewski

Anna Jagielska – pieÊniarka i gitarzystka.
W jej twórczoÊci wyjàtkowe znaczenie ma muzyka hiszpaƒska, sefardyjska i latynoamerykaƒska – poÊwi´ca jej du˝o miejsca zarówno w dzia∏alnoÊci koncertowej, fonograficznej, jak te˝ dydaktycznej (wspó∏pracuje te˝ z Instytutem Cervantesa i Ambasadà Republiki Argentyny w Warszawie).
Micha∏ Pindakiewicz – gitara.
Studiowa∏ gr´ na gitarze u Janusza Raczyƒskiego i Ryszarda Ba∏auszki. Bra∏ tak˝e udzia∏ w wielu
kursach mistrzowskich m.in u R. Aussela, D. Russella i P. Steidla. Jest laureatem m. in. I nagrody
na mi´dzynarodowym konkursie Gdaƒskie Spotkania Gitarzystów (1993) czy II nagrody na mi´dzynarodowym konkursie gitarowym w Krynicy
(1996)
Adam Lewandowski – instrumenty perkusyjne.
Perkusista uniwersalny, jego kariera artystyczna wiedzie poprzez ró˝ne obszary muzyczne.
Od zespo∏ów rockowych takich jak „Mech” poprzez muzyk´ country („Country Family”, „Lonstar Band”), pop (Anna German i grupa „VOX”),
jako muzyk studyjny (np. p∏yty Maryli Rodowicz
czy Krystyny Proƒko), po jego ulubiony jazz,
gdzie gra z najlepszymi.

Trwa zwyci´ska passa Orlików K.S. WESO¸A
Najm∏odsza dru˝yna K.S. Weso∏a, tzw. Orlików,
oraz Adasia Dêwiga∏´ – statuetkà dla najlepszego zana∏owej rozgrywanej w grupie systemem ka˝dy z ka˝o której pisaliÊmy w ubieg∏ym numerze, nie straci∏a
wodnika turnieju.
dym pokonali ju˝ wszystkich przeciwników kolejno:
impetu w nowym roku i zdoby∏a w dwu wa˝nych turTydzieƒ póêniej, 29 stycznia do nast´pnej, du˝o poPogoƒ Siedlce ponownie 1:0, Legionowi´ Legionowo
niejach halowych w Warszawie dwa kolejne puchary
wa˝niejszej próby dosz∏o w Turnieju halowej pi∏ki no˝pewnie 2:0, i GKP Targówek zdecydowanie 5:0.
za zaj´cie I miejsc!
nej w kategorii Orlików o Puchar Rektora Wy˝szej
Znów puchar i znów indywidualne wyró˝nienie,
Jeszcze w grudniu, zaraz po zdobyciu pucharu w JóSzko∏y Mened˝erskiej na Pradze Pó∏noc. WÊród 12 zetradycyjnie ju˝ dla Matiego ¸ysika – bramkarza turzefowie, ch∏opcy zmierzyli si´ w meczu sparingowym
spo∏ów zg∏oszonych do turnieju mo˝na by∏o zobaczyç
nieju. O tytu∏ króla strzelców otar∏ si´ nasz Kuba
na sztucznej trawie w przepi´knej hali sportowej w Bedru˝yny Kolportera Korony Kielce, Pogoni Siedlce,
Ch∏opik z 6 bramkami ust´pujàc zwyci´zcy tej klamowie z dru˝ynà z prywatnej szkó∏ki Dariusza KubickieUnii 97 Skierniewice, GKP Targówek, Legionowii Lesyfikacji z Pogoni Siedlce zaledwie o jednà bramk´!
go, (by∏ego trenera Polonii, a aktualnie Górnika ¸àczna)
gionowo i paru innych. Nasi ch∏opcy ju˝ w fazie grupoJak mówià, co ma wisieç... zw∏aszcza, ˝e Kuba roza prowadzonà przez Piotra Mosóra (by∏ego pi∏karza m.in.
wej pokazali pazur i wyszli z niej z 1 miejsca tracàc jekr´ca si´ i z meczu na mecz strzela goli coraz wi´cej.
Ruchu, Legii, a obecnie Âwitu Nowy Dwór Mazowiecki)
dyny punkt w meczu z Kolporterem... Za to w fazie fiSà tak˝e inne, drobniejsze sukcesy prowadzonej staNasi ch∏opcy wygrali 7:4, przegrywajàc
rannie i z wyczuciem dru˝yny naszych 10- i 11do przerwy 0:3. Zdali egzamin z umiej´tnolatków. W mi´dzyczasie bowiem na koƒczàcym
Êci: motywacji i hartu ducha.
akcj´ Zima w MieÊcie w Weso∏ej turnieju pi∏karAle prawdziwy kunszt pi∏karski pokazali
skim dla szkó∏ podstawowych, dru˝yny z∏o˝one
dopiero w styczniu. W niedziel´ 22-go,
w przewa˝ajàcej wi´kszoÊci z m∏odziutkich zawodna turnieju ZIMA z AGAPE o Puchar PKS
ników KS Weso∏a zdoby∏y 1 i 3 miejsce. A bezpoAGAPE w Bia∏o∏´ce, w gronie takich zeÊrednie zaplecze podstawowego sk∏adu w tym sespo∏ów jak: Piast Piastów, PKS Agape Biazonie halowym sprawi∏o nie lada niespodziank´
∏o∏´ka, KS Piaseczno, AON Rembertów,
na innym turnieju, w Rembertowie, prowadzàc wyPer∏a Z∏otok∏os, Sparta Jazgarzew, SEMP
równane pojedynki z pierwszymi dru˝ynami AON
Ursynów, Wicher Koby∏ka, dru˝yna z KS
Rembertów, Legia Warszawa czy Per∏a Z∏otok∏os.
Weso∏a po wspania∏ych, zaci´tych pojeA przy tym rzecz najwa˝niejsza: osiàgane
dynkach wywalczy∏a I miejsce! W finale
wyniki, sukcesy... nie przyçmiewajà wartoÊci
pokona∏a rówieÊników z Koby∏ki 1:0. Zdonajwi´kszej jakà mo˝na daç ch∏opcom w tym
by∏a pi´kny puchar, a oprócz tego indywiwieku... tj. poczucia solidarnoÊci, walecznoÊci
dualnie wyró˝niono Mateusza ¸ysika
i wspania∏ej zabawy i przygody...
– statuetkà dla najlepszego bramkarza, Dru˝yna Orlików KS Weso∏a rocznik 95-96 z trenerem Andrzejem Dêwiga∏à
Marian Mahor
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Normalne Paƒstwo
Spo∏eczna kampania przeciw ∏apówkarstwu
17 stycznia rozpocz´∏a si´ ogólnopolska kampania informacyjna przeciwko
korupcji zainicjowana przez Ruch
Normalne Paƒstwo. W najpopularniejszych mediach, na ulicach miast (bilboardy i citylighty), a tak˝e w radiu
i w telewizji us∏yszymy i zobaczymy has∏o kampanii „Daj przyk∏ad – nie
bierz, bierz przyk∏ad – nie dawaj”.
Kampania zakoƒczy si´ szeregiem
happeningów w dniu 23 lutego, który
organizatorzy og∏osili „Dniem bez ∏apówki”.
W naszym kraju ∏apówkarstwo jest
wszechobecne. Prawie jedna trzecia
Polaków przyznaje, ˝e w ciàgu ostatniego roku s∏ysza∏o, ˝e ktoÊ z ich bliskich
lub znajomych musia∏ daç ∏apówk´, by
za∏atwiç jakàÊ spraw´ (badania TNS
OBOP, 2005). Wed∏ug badaƒ organizacji Transparenty International, w mi´dzynarodowym rankingu percepcji korupcji jesteÊmy na bardzo odleg∏ym 70
miejscu (ostatnim wÊród krajów UE).
Jednak bardzo wielu Polaków nie
zgadza si´ na korupcj´ i stara si´ aktywnie jej przeciwdzia∏aç. Do takiego
zachowania namawia grupa m∏odych,
wykszta∏conych ludzi skupionych w ruchu Normalne Paƒstwo, który stawia
sobie za cel stworzenie uczciwego i taniego paƒstwa. Cz∏onkowie ruchu po-

pularyzujà poglàd, ˝e paƒstwo nale˝y
do obywateli i oni sami, poprzez bezpoÊrednie zaanga˝owanie, sà w stanie najskuteczniej je zmieniaç.
Wed∏ug nich g∏ównà przyczynà korupcji w Polsce jest spo∏eczna zgoda, co do jej
obecnoÊci w naszym
˝yciu publicznym,
wynikajàca z powszechnego przekonania, ˝e ∏apówka to codziennoÊç.
„Uczciwych ludzi
jest wi´cej ni˝ tych
nieuczciwych. Chcemy uÊwiadomiç wspó∏obywatelom, ˝e korupcja to
nie norma, ale patologia uprawiana przez garstk´” – wyjaÊnia pomys∏odawca akcji, wspó∏w∏aÊciciel kancelarii adwokackiej Maciej Âlusarek.
Wtóruje mu Bartek Micha∏owski,
mened˝er w du˝ym koncernie, który
dopowiada: „wierzymy, ˝e Polska
mo˝e byç normalnym krajem”.
Cz∏onkowie ruchu dotarli do ludzi
w mediach, reklamie i PR i bez ˝adnych Êrodków w∏asnych zorganizowali kampani´, której koszt profesjonaliÊci wycenili na oko∏o 1,5 mln
z∏otych.

Stowarzyszenie Pami´ci
Powstania Warszawskiego
Z dala od zgie∏ku wielkich muzeów,
w siedzibie Zwiàzku Powstaƒców Warszawskich przy ulicy D∏ugiej 22, tu˝
przy Pomniku Powstania Warszawskiego na placu Krasiƒskich, znajdziemy
Izb´ Pami´ci Powstania. Izb´ stworzy∏
Zwiàzek Powstaƒców Warszawskich,
a opiekuje si´ nià Stowarzyszenie Pami´ci Powstania Warszawskiego 1944.
SkromnoÊç ekspozycji w Izbie zapewnia jej autentyzm. Skromnie nie
znaczy ma∏o. Ze Êcian ponad gablotami spoglàdajà z fotografii wszyscy dowódcy Powstania. ZPW wraz ze Stowarzyszeniem organizuje ekspozycje ze-
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branych powstaƒczych pamiàtek, patronuje pracom naukowym, zbiera relacje powstaƒców, wydaje je w formie
ksià˝kowej i rozpowszechnia.
Stowarzyszenie Pami´ci Powstania
Warszawskiego 1944 zosta∏o za∏o˝one
dwa lata temu przez powstaƒców, Êwiadomych ˝e ich misja kultywowania pami´ci bohaterskiego zrywu wymaga zapewnienia kontynuacji. Dlatego w Stowarzyszeniu, które nie jest zwiàzkiem
kombatanckim, dzia∏ajà osoby ró˝nego
wieku i zawodu. ¸àczy je zamiar, a nawet potrzeba piel´gnowania pami´ci
Powstania.

Co mo˝emy zrobiç przeciwko ∏apówkarstwu?
Mo˝emy dawaç dobry przyk∏ad
i publicznie zadeklarowaç, ˝e nie dajemy i nie bierzemy ∏apówek. Jak? Do kampanii
spo∏ecznej przy∏àczy∏
si´ ORLEN i od poczàtku
lutego
na jego stacjach
rozdawane
sà
bezp∏atnie
naklejki z logo akcji
– pi´Êcià zaciÊni´tà w fig´ z napisem
nie daj´, nie bior´
(przygotowano a˝ 200
tysi´cy sztuk). Naklejki
mo˝na te˝ zamawiaç przez stron´ internetowà http://www.normalne.pl
(gdzie mo˝na równie˝ znaleêç najnowsze informacje o ca∏ej akcji). Naklejki b´dà tak˝e dodawane do niektórych gazet, które wspierajà kampani´.
Wspó∏organizatorem akcji jest Stowarzyszenie Agencji Reklamowych
w Polsce, badania wykona∏ TNS OBOP,
akcje wspiera tak˝e Zwiàzek Firm Public Relations oraz Instytut Monitorowania Mediów.
Magdalena J´drzejewska
Oprócz tradycyjnej wystawy Stowarzyszenie dysponuje bardzo ciekawà stronà
internetowà (adres: www.sppw1944.org).
Kolejnà formà dzia∏ania jest organizowanie spotkaƒ z uczestnikami Powstania. Te
spotkania nawet bardziej ni˝ internet trafiajà do m∏odzie˝y, a przecie˝ zaszczepienie
w m∏odych ludziach szacunku do w∏asnych
dziejów i patriotycznych tradycji narodowych jest najwa˝niejszym celem dzia∏ania
cz∏onków i sympatyków Stowarzyszenia.
Tych cz∏onków i sympatyków jest ciàgle
za ma∏o... Namawiam, by przyjÊç do lokalu przy D∏ugiej 22, tak jak ja przyszed∏em,
i spróbowaç pomóc. Codziennie od poniedzia∏ku do czwartku, mi´dzy 1100
a 1600. Czas biegnie nieub∏aganie, w odwrotnym kierunku ni˝ ludzka pami´ç.
Maciej Bia∏ecki
maciej@bialecki.net.pl
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Wcià˝ przybywa mieszkaƒców Weso∏ej
W 1995 roku Weso∏à zamieszkiwa∏o 11.668 osób zameldowanych na jej
terenie. W 2000 by∏o ich 14.189,
a w 2005 liczba ta wzros∏a do 17.440
osób.
Procentowo przyrost ten kszta∏towa∏
si´ nast´pujàco: w 2000 r. – 21,60%
w stosunku do 1995, a w 2005 r.
– 22,91% w stosunku do 2000, ale
a˝ 49,47% w stosunku do roku 1995.
Konkludujàc, w ciàgu 10 ostatnich
lat przyby∏o nam w Weso∏ej 49,47%
mieszkaƒców w liczbie 5.772 osób.
Wcià˝ mówimy o tych zameldowanych,
bo ilu zamieszkuje jeszcze naszà dzielnic´, a zw∏aszcza Starà Mi∏osnà w formie „turystycznej”, bàdê „koczowniczej”, tego mo˝na si´ tylko domyÊlaç,
np. po iloÊci dzieci, które ucz´szczajà
do naszych szkó∏, a nie sà u nas zameldowane. Uzasadnione domniemanie
podpowiada, ˝e osób takich jest jeszcze sporo.
Skàd tak wspania∏a dynamika rozwoju demograficznego dzielnicy w czasach, gdy w ca∏ej Polsce tendencje sà
zgo∏a odmienne, a wskaêniki demograficzne sà wr´cz alarmujàce?!

Zapewniam wszystkich, i˝ nie jest to
efekt os∏awionego „becikowego”, gdy˝
mówimy o okresie, kiedy o tak wyrafinowanej zach´cie do pomna˝ania „dóbr narodowych” nikomu si´ jeszcze nie Êni∏o...
PrzeÊledêmy szczegó∏owe zestawienie z ostatnich czterech lat (stan na koniec roku):
rok
2002
Centrum
2036
Wola
1305
Grzybowska
Groszówka 1239
Zielona
1957
Grzybowa
1690
Stara Mi∏osna 5117
Plac Wojska
1949
Polskiego
Razem
15293

2003 2004 2005
2032 2050 2049
1322 1310 1350
1246
2032
1711
5788

1250
2082
1765
6425

1274
2136
1792
6861

1906 2000 1978
16037 16882 17440

zmieni jà oddanie do u˝ytku osiedla Laguna w Zielonej), w ciàgu najbli˝szych
lat Stara Mi∏osna stanie si´ wi´ksza ni˝
wszystkie pozosta∏e osiedla Weso∏ej razem wzi´te!
Nie powinno wi´c nikogo dziwiç, ˝e
coraz wi´cej inwestycji jest realizowanych w∏aÊnie tutaj. Podzia∏ inwestycji
„po równo” dla ka˝dego z trzech du˝ych osiedli Weso∏ej (wg umownego
ju˝ dziÊ podzia∏u Weso∏a Centrum
– Zielona – Stara Mi∏osna) – ju˝ straci∏
na aktualnoÊci.
Osiedle, w którym mieszka 40%
mieszkaƒców ca∏ej dzielnicy p∏acàcych
regularne podatki i wnoszàcych du˝y
wk∏ad w ogólny rozwój dzielnicy, musi
byç finansowane troch´ szczodrzej ni˝
te pozosta∏e. Tego wymaga elementarne poczucie przyzwoitoÊci, ˝e o matematyce nie wspomn´...
Proporcje te by∏yby jeszcze korzystniejsze dla Starej Mi∏osnej gdyby wszyscy jej mieszkaƒcy si´ zameldowali.
Wed∏ug ró˝nych szacunków, takich
niezameldowanych jest w Starej Mi∏oÊnie 1,5–2 tys. osób. Gdyby te osoby si´
zameldowa∏y, jeszcze inaczej wyglàda∏by podzia∏ inwestycji w Weso∏ej. Meldunek obecnie oczywiÊcie nie jest obowiàzkowy, ale...
Marian Mahor

Z tych danych jasno wynika, ˝e najpowa˝niejszym przysporzycielem zameldowanych osób jest Stara Mi∏osna, która z ogólnej liczby 2.147 nowych mieszkaƒców w latach 2002–2004 „dostarczy∏a” rzec mo˝na, a˝ 1.744.
Jedyne co mo˝na jeszcze podkreÊliç, to fakt, ˝e w tej chwili Stara Mi∏osna, b´dàca kiedyÊ ma∏à
osadà na obrze˝ach Weso∏ej, sta- Ps. èród∏em wszystkich informacji stanowi pod wzgl´dem iloÊci miesz- tystycznych wykorzystanych w tym tek„Czas Twórczych Dokonaƒ” to coroczkaƒców 39,35% ogó∏u dzielnicy Êcie jest Delegatura Biura Administrana impreza, podczas której prezentujà si´
Weso∏a. JeÊli ta tendencja si´ cji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy
uczestnicy sekcji programowych OÊrodka
utrzyma (a w niewielkim stopniu Weso∏a.
Kultury WESO¸A. Zobaczyç b´dziemy
mogli m.in. sekcje muzyczne, teatralnà, wokalno – tanecznà ma∏e Wesolinki i starsze
Angels czy Êliczne baletnice. Pokazowi toJak pisa∏em miesiàc temu, 13 maja br. Osiedle Stara Mi∏owarzyszyç b´dzie wystawa zwierzàt zorganisna
b´dzie gospodarzem nietypowej imprezy: biegu sztafetozowana przez sekcj´ EKO w OKu oraz wywego
20 x 5 km, czyli na okràg∏e 100 kilometrów.
stawa prac plastycznych m∏odych artystów
Nasza
inicjatywa w Êrodowisku biegaczy zosta∏a przyj´ta z olz OÊrodka Kultury. Ka˝dy z wykonawców
brzymim
zainteresowaniem i zapowiada si´ spora frekwencja.
bardzo ci´˝ko pracowa∏ przez ca∏y artyJednak
organizatorom
najbardziej zale˝y na jak najliczniejszym
styczny semestr, by w tym dniu zaprezentoudziale
biegaczy
z
Weso∏ej
i najbli˝szych okolic. Choç dystans 100 km
waç si´ publicznoÊci. Zach´camy do wspierobi
wra˝enie,
to
dzi´ki
podzia∏owi
na 5 km p´tle i bieganiu w sztafecie, jest
rania wszystkich wyst´pujàcych i zagrzewaon
osiàgalny
nawet
dla
niezbyt
wytrenowanych
biegaczy. Dlatego zach´camy
nia ich goràcymi oklaskami do dalszego
Paƒstwa
do
podj´cia
wyzwania,
skompletowania
sztafety i stani´cia na starcie.
dzia∏ania, nie tylko w niedzielne popo∏uNa
zg∏oszenia
mamy
jeszcze
ponad
miesiàc,
ale ju˝ zg∏osi∏a si´ pierwsza
dnie, ale przy ka˝dej okazji.
sztafeta
i
to
w∏asnie
z
Weso∏ej,
a
nawet
dok∏adnie
z ul. Brylantowej. Bo
Zapraszamy 26 lutego do auli Gimnaczwórka
biegaczy,
wÊród
których
jest
znany
dziennikarz
sportowy Maciej
zjum nr 119 przy ul. Klimatycznej 1 w StaKurzajewski,
mieszka
na
tej
w∏aÊnie
ulicy
i
od
jej
nazwy
przyj´∏a
nazw´ sworej Mi∏oÊnie na godz. 1600.
jej sztafety – Brylantowa. Czekamy na nast´pnych ch´tnych!
Wi´cej informacji na www.staramilosna.org.pl.
Urszula Kowal
Marcin J´drzejewski

Czas Twórczych
Dokonaƒ

Weso∏a Stówa
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Kàcik bibliofila
Ks. Jan Twardowski – Budziç nadziej´
– abecad∏o dziewi´çdziesi´ciolatka
To jedna z ostatnich ksià˝ek ks. Jana Twardowskiego, pochodzàca z jego
powojennej twórczoÊci. Zapis „prze˝yç,
wzruszeƒ, spotkaƒ ze Êwiatem i ludêmi”. Prozà i wierszem, zawsze w kierunku i odniesieniu do Boga i KoÊcio∏a.
G∏´bokie przemyÊlenia przekazane
tak, jak bardzo bliskiej osobie.
Ksià˝ka zawiera równie˝ s∏owo o autorze, obszernà bibliografi´ i pi´kne
ilustracje obrazów Józefa Che∏moƒskiego, malarza bliskiego sercu ksi´dza
Jana ze wzgl´du na jego polskoÊç,
prawdziwoÊç i szczeroÊç.
Pozycj´ polecam szczególnie tym czytelnikom, którzy bojà si´ wierszy. Tych
nie mo˝na nie zrozumieç.
Literatura dla doros∏ych:
Steel D. – Toksyczni panowie

Cussler C. – Czarny wiatr
Alexandra B. – Dzika lawenda
Szymborska W. – Dwukropek
Duczmal M. – Lustro weneckie
Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
Kasdepke G. – Co to znaczy… czyli 101 zabawnych historyjek, które pozwolà zrozumieç znaczenie
niektórych powiedzeƒ
Bieniek Ch. – Karolka Karotka
i dzieciaki z gumy do ˝ucia
Nöstlinger Ch. – Konrad – ch∏opiec z puszki
Bach T. – Dziewczyna z Marsa
Dmitroca Z. – Wiersze o zwierz´tach
na ró˝nych kontynentach
Literatura popularnonaukowa:
Jurczenko-Topolska i. – Bociany przylatujà zimà
Hemar M. – Ja, kabareciarz: Marian
Hemar – od Lwowa
do Londynu

Odszed∏
ks. Jan Twardowski

By∏ taki cz∏owiek, dobry, skromny i màdry.
Ksiàdz – poeta, przewodnik duchowy – Jan Twardowski.
Urodzi∏
si´ 1 czerwca 1915 roku
w Warszawie. Jego pi´kne wiersze wplatajà si´
w ˝ycie wielu z nas. Uderzajà wielkà màdroÊcià,
wynikajàcà z prostoty,
∏agodnoÊci i prawdy, którà autor ceni∏ nade
wszystko. Kiedy otrzyma∏ Nagrod´ Sezonu Wydawniczo – Ksi´garskiego – Ikar 2000, jury tak umotywowa∏o swojà nominacj´: „Za wyjàtkowà we wspó∏czesnej
literaturze pe∏nà g∏´boko humanistycznych treÊci poezj´ przemawiajàcà do ka˝dego, za fenomen popularnoÊci szczególnie wÊród m∏odzie˝y”.
Pisa∏ i mówi∏. W koÊciele, na spotkaniach autorskich,
o Bogu, o bliênich, przyrodzie, mi∏oÊci, cierpieniu. Uczy∏
prze˝ywaç, kochaç, rozumieç i byç wyrozumia∏ym.
Kocha∏ Boga i ludzi serdecznoÊcià dobrego cz∏owieka. Jego twórczoÊç obejmowa∏a m.in. zbiory poezji
i prozy dla dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych, felietony,
anegdoty, wspomnienia, liczne wywiady, nagrania
i programy multimedialne.
Odszed∏ 18 stycznia b. r.
Âpieszmy si´ kochaç ludzi, tak szybko odchodzà…
Iza Zych
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Kahn D. – Enigma: z∏amanie kodu U-Bootów 1939-1943
Petrozolin-Skowroƒska B. – Król Tatr
z Mokotowskiej 8: portret doktora Tytusa Cha∏ubiƒskiego
Coren M. – Lewis: cz∏owiek, który stworzy∏ Narni´
Finkelstein N. G. – Wielka hucpa: o pozorowaniu antysemityzmu i fa∏szowaniu historii
Iza Zych

Harmonogram koncertów
Sceny Kameralnej
Filharmonii Narodowej w OÊrodku Kultury
WESO¸A w sezonie artystycznym
2005/2006
8 lutego –
8 marca –

Rozrywkowa czy powa˝na? Dêwi´kowa karuzela.
Stanis∏aw Moniuszko – Verbum Nobile. Przedstawienie operowe w kostiumach.
5 kwietnia – Wirtuozi akordeonu. Muzyka na piszcza∏ki i guziki.
17 maja – Kwartet Saksofonowy. Blaszane czy drewniane?
7 czerwca – Na jedwabnym szlaku. Co opowie nam gadu∏ka?

Muzycy Filharmonii Narodowej oraz dyrekcja i pracownicy
OÊrodka Kultury WESO¸A serdecznie zapraszajà.
Wst´p wolny.

Sprostowanie
W styczniowym wydaniu WiadomoÊci Sàsiedzkich Stara Mi∏osna, w artykule „Festiwal kol´d i pastora∏ek” w wyniku niedopatrzenia zabrak∏o podzi´kowaƒ dla wspó∏organizatora i g∏ównego sponsora opisywanego XII Festiwalu Kol´d i Pastora∏ek
(eliminacji) – Stowarzyszenia Artystycznego Stara Mi∏osna
oraz dla pomys∏odawcy tej imprezy w Weso∏ej – Prezesa tego
Stowarzyszenia Dariusza Stachelka. Prosz´ przyjàç serdeczne
przeprosiny.
Urszula Kowal
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kolejni nanajm∏odsi
Witajcie Otosisàsiedzi.
Ich
rodzicom,
a tak˝e rodziwÊród com
wszystkich
innych
weso∏owskich
nas
maluchów, ˝yczy-

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
my wiele radoÊci.
Foto OSKAR, takie zdj´cie
A wy, drogie maleƒstwa,
wykona za darmo! Zdj´cie
serdecznie witajcie wÊród nas! RoÊnijcie zdrowo
uka˝e si´ w naszej rubryce,
AntoÊ
Jopkiewicz
i bàdêcie radoÊcià dla swoich rodziców. Mieszkacie
Franio Mianowski
urodzony 18 grudnia 2005 r.
a rodzice otrzymajà odbitk´
urodzony 7 lipca 2005 r.
w malowniczo po∏o˝onej dzielnicy, wokó∏ sà pi´kne
Waga: 3250 g.
Waga: 3150 g.
10x15 cm. Wykonane
lasy i czeka na was spore grono nieco tylko starWzrost: 55 cm
Wzrost: 54 cm
w∏asnor´cznie zdj´cia mo˝na
szych kolegów i kole˝anek.
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 muSPECJALISTYCZNY GABINET
si byç zeskanowane na wymiar 4x5 cm i rozdzielczoÊç 300 dpi). Zg∏oszenia
do najbli˝szego numeru przyjmujemy do 10 marca 2006 r.
Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej.
Dr n. med. Iwona Bzd´ga
Zrobicie pi´knà pamiàtk´ swojemu dziecku!

STOMATOLOGICZNY
lekarz stomatologii ogólnej

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

PROFILAKTYKA
LECZENIE ZACHOWAWCZE
LECZENIE DZIECI

LASEROTERAPIA
PROTEZY, NAPRAWA
PROTETYKA: KORONY, MOSTY

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

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

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

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

Warszawa Weso∏a
ul. Trakt Brzeski 52B
tel. 022 773 39 50
pn.-pt. 10.00-18.30
sob. 10.00-14.00

ww
w.d
esen.c
om.pl

Naczynia Kuchenne
Garnki • Patelnie • Sztuçce • No˝e
Czajniki • Galanteria Kuchenna • Porcelana
Zamówienia indywidualne, prezenty Êlubne itp.
Nowy sklep Sulejówek ul. Dworcowa 72, tel. 022-783-39-57

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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Po˝ar w koÊciele Êw. Antoniego
w Starej Mi∏oÊnie

Spalony przedsionek koÊcio∏a
Przez cztery godziny – od 2.30 do 6.30 w nocy z soboty na niedziel´ 21/22 stycznia stra˝acy gasili p∏onàcy zabytkowy koÊció∏ pod wezwaniem NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa
przy ul. Borkowskiej 1 w Starej Mi∏oÊnie. Po˝ar
gasi∏o 35 stra˝aków z 7 jednostek stra˝y po˝arnej ze Starej Mi∏osny, Weso∏ej i RadoÊci. Sp∏onà∏ przedsionek Êwiàtyni, zniszczeniu uleg∏y
niedawno remontowane organy, spali∏y si´ figury Chrystusa Króla, Êw. Jana Nepomucena i Êw. Józefa umieszczone nad kruchtà. Wed∏ug wst´pnej ekspertyzy koÊció∏ podpalono.
Ksiàdz proboszcz Krzysztof Cyliƒski opisuje akcj´
gaszenia po˝aru:
„O 2. 15 w nocy w∏àczy∏ si´ alarm antyw∏amaniowy, a chwil´ potem przeciwpo˝arowy. Syrena zawy∏a
na plebanii, wyjrza∏em przez okno, ale nic nie zauwa˝y∏em. PomyÊla∏em, ˝e to mróz spowodowa∏ fa∏szywy
alarm. Ubra∏em si´ szybko i pobieg∏em do koÊcio∏a.
Zobaczy∏em biegnàcego sàsiada – pana Jóêwika
z ulicy Ptasiej, który krzycza∏, ˝eby daç mu gaÊnic´.
DobiegliÊmy do przedsionka koÊcio∏a – wybite by∏y
dwa boczne okienka przy drzwiach, a jedna z metalowych latarni le˝a∏a obok – prawdopodobnie u˝yto jej
do wybicia szybek. Zajrza∏em do Êrodka i wyda∏o mi
si´, ˝e ogieƒ nie jest du˝y. W mi´dzyczasie przyjechali ochroniarze z firmy Juwentus. Poniewa˝ w umowie
z Juwentusem zastrzeg∏em, by przy w∏àczeniu alarmu
p-po˝ natychmiast wzywano stra˝ – pierwsze wozy
stra˝ackie pojawi∏y si´ oko∏o 2.27
Otworzy∏em koÊció∏ od strony zakrystii, chcia∏em
gasiç po˝ar od tamtej strony. Chcia∏em odruchowo zapaliç Êwiat∏o, otworzy∏em drzwi do koÊcio∏a, a od strony o∏tarza buchnà∏ na mnie gryzàcy dym. Nic nie widzia∏em, dusi∏em si´ i ledwo trafi∏em do wyjÊcia.
Drewniane wn´trze koÊcio∏a by∏o zaimpregnowane
specjalnymi chemikaliami, chroniàcymi przed zniszczeniem i kornikami. W chwili po˝aru ca∏a ta chemia
zamieni∏a si´ w chmur´ trujàcego dymu.
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Stra˝acy weszli do Êrodka z ca∏ym
osprz´tem i szybko zaj´li si´ gaszeniem
po˝aru. Ca∏e szcz´Êcie, ˝e doskonale znajà
koÊció∏ – wiosnà çwiczyli w nim gaszenie
po˝aru! Akcja gaszenia by∏a bardzo sprawna i trwa∏a trzy i pó∏ godziny. By∏ straszny
mróz – stra˝acy byli jeszcze w gorszej sytuacji, bo polewali koÊció∏ wodà.”
Policja te˝ przyjecha∏a bardzo szybko,
pojawi∏ si´ tez najlepszy ekspert ze stra˝y
badajàcy przyczyn´ po˝aru.
W niedziel´ o 7 rano przyjecha∏ do Starej
Mi∏osny Arcybiskup Leszek S∏awoj G∏ódê.
Od rana pod koÊcio∏em gromadzi∏ si´ t∏umy
wiernych. Wiele osób deklarowa∏o pomoc.
KilkanaÊcie osób skrzykn´∏o si´, aby mimo
mrozu pe∏niç ca∏onocnà stra˝ przy koÊciele.
Z deklaracjami pomocy pojawi∏ si´ mieszkajàcy na naszym Osiedlu minister Jan
Szyszko oraz w∏adze Dzielnicy. Jeszcze
w niedziel´ wieczorem odby∏a si´ pierwsza
narada z burmistrzami i radnymi na temat,
w jaki sposób pomóc proboszczowi w za∏atwieniu wszelkich formalnoÊci prawnych, zabezpieczeniu koÊcio∏a i rozpocz´ciu odbudowy.
KoÊció∏ b´dzie wy∏àczony z u˝ytkowania na pewno do koƒca lutego. Msze niedzielne odbywajà si´,
dzi´ki uprzejmoÊci ksi´dza Stanis∏awa Popisa, w parafii Êw. Hieronima. W dni powszednie ksiàdz oprawia msze o 8.00 i 18.00 w kaplicy na plebanii.
Z inicjatywy ksi´dza proboszcza 3 lutego br. powsta∏ Spo∏eczny Komitet Odbudowy KoÊcio∏a. Ma
on pomagaç ksi´dzu proboszczowi w pozyskiwaniu

Êrodków na wykonanie remontu, wspieraç w za∏atwianiu niezb´dnych formalnoÊci i pomagaç w nadzorowaniu prac budowlanych
i konserwatorskich. Na czele
komitetu
jako
jego
honorowy przewodniczàcy
stanà∏ ks. arcybiskup Leszek
S∏awoj G∏ódê. Ponadto w
sk∏ad Komitetu wchodzà
dziÊ: ks. Proboszcz Krzysztof
Cyliƒski, Wies∏awa Kruk,
Dorota Rzadkiewicz, Ró˝a
Soko∏owska, Marcin J´drzejewski, Edward K∏os,
Krzysztof Kacprzak, Adam
Kojtych, Jacek Milewski,
Bogdan Rodziewicz, Robert
Rzadkiewicz, Ryszard Szczudliƒski, Andrzej Szyszko,
Jacek Wojciechowicz, Józef
WojtaÊ, Robert Woêniakowski.

Spalony krucyfiks z XVIII w

Obraz
zniszczeƒ
Oglàdajàc koÊció∏ z zewnàtrz odnosi si´ wra˝enie
˝e straty sà relatywnie niewielkie. Prawdziwy obraz
zniszczeƒ rysuje si´ dopiero po obejrzeniu wn´trza
koÊcio∏a. Wymaga ono gruntownego remontu. Tam
gdzie nie si´gn´∏y p∏omienie, spustoszenie sia∏y olbrzymia temperatura i gryzàcy, smolisty dym. Dodatkowe straty spowodowa∏a zamarzajàca na 25stopniowym mrozie woda.
Zniszczone sà organy, niedawno poddane gruntownemu przeglàdowi i remontowi. Trzeba b´dzie
zerwaç boazeri´, sufit, wymieniç pod∏og´ i okna.
Spalona jest konstrukcja chóru i przedsionka. Trzy
figury znajdujàce si´ nad wejÊciem: Chrystusa Króla, Êw. Jana Nepomucena i Êw. Antoniego sà
zw´glone. Zabytkowy XVIII-wieczny krucyfiks zniszczony. Nie do odzyskania sà kolorowe sufitowe polichromie autorstwa pani Anny Grocholskiej tzw. biblia pauperum. Wydaje si´, ˝e po oczyszczeniu uda
si´ ocaliç krucyfiks z o∏tarza autorstwa Jerzego Machaja. „Czekamy na ekspertyz´ konserwatora zabytków” – mówi ksiàdz Krzysztof. Nie wiadomo, czy
uda si´ uratowaç wykonane z gipsu przedwojenne
stacje m´ki Paƒskiej. Przy ogl´dzinach wst´pnych
po dotkni´ciu odpada∏y fragmenty figur stacji.

UWAGA!

Ksiàdz Proboszcz w zrujnowanym wn´trzu
koÊcio∏a

Dla osób, które dostarczà informacji
umo˝liwiajàcych schwytanie sprawcy podpalenia grupa radnych z naszej dzielnicy
ufundowa∏a nagrod´ w wysokoÊci
10 tys. z∏. Wszystkich posiadajàcych jakiekolwiek informacje mogàce wyjaÊniç
spraw´ prosimy o kontakt z komisariatem
Policji w Weso∏ej tel. 773 40 80.

wieku
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Zniszczeniu uleg∏y nawet ornaty, schowane w szafie za Êcianà.
Chrzcielnica i sprz´ty liturgiczne sà nadpalone.
Wn´trze koÊcio∏a jest przesycone sw´dem spalenizny. Nawet
po 15 min. obecnoÊci, ubrania
przechodzà tym zapachem i d∏ugo nie mo˝na ich wywietrzyç...
KoÊció∏ by∏ ubezpieczony
w PZU na kwot´ 1 mln. z∏. Niestety, ubezpieczenie nie obejmowa∏o wszystkich elementów
wystroju wn´trza (np. organów).
Dodatkowo wi´kszoÊç napraw
b´dzie si´ musia∏a odbywaç
wed∏ug wskazaƒ i pod nadzorem
konserwatora zabytków, co powoduje, ˝e ich koszty b´dà
znacznie wy˝sze ni˝ wg. zwyk∏ych norm budowlanych,
na podstawie których b´dzie naliczone odszkodowanie.
Trudno jeszcze mówiç
o kosztach odbudowy, ale ponad kwot´ wyp∏aconego odszkodowania, mo˝e byç potrzebna jeszcze (co najmniej)
kwota rz´du 500-800 tys. z∏.

Pomó˝my w odbudowie
koÊcio∏a
Zainteresowanie parafian pomocà jest ogromne.
Przychodzà i dzwonià pytajàc, jak mo˝na pomóc.
Ksiàdz nie ukrywa, ˝e najbardziej potrzebne sà teraz
pieniàdze.
I apele te nie pozostajà bez echa. Tylko w ciàgu
pierwszych 7 dni, na specjalne konto odbudowy koÊcio∏a wp∏yn´∏a kwota ok. 30 tys. z∏
Redakcja WiadomoÊci Sàsiedzkich tak˝e przy∏àcza si´ do apeli ksi´dza proboszcza. Wszystkich ludzi dobrej woli prosimy o wp∏aty na konto:
Rzymsko-katolicka parafia NajÊwi´tszego
Serca Pana Jezusa,
05-077 Warszawa-Weso∏a
ul. Borkowska 1
Konto: 26 1500 1878 1218 7002 6885 0000

Pragn´
podzi´kowaç
wszystkim osobom, które
pomaga∏y ratowaç koÊció∏,
i by∏y ze mnà myÊlami
i w modlitwie w tych najtrudniejszych
chwilach
a w szczególnoÊci:
• Panu Jóêwikowi z ulicy
Ptasiej, który jako pierwszy
by∏ na miejscu i z nara˝eniem
˝ycia pomaga∏ gasiç po˝ar;
• Wszystkim stra˝akom
– ochotnikom z jednostek
w Starej Mi∏oÊnie i Weso∏ej,
którzy zaledwie po 13 minuWszystkie tablice i polichromie sà nadpalone i zw´glone
tach od og∏oszenia alarmu
byli na miejscu, oraz ich kolegom
W tym numerze WS znajdziecie Paƒstwo goz zawodowej stra˝y po˝arnej z Radotowy kwit przelewu umo˝liwiajàcy wp∏aty na to
Êci. Bez waszego zaanga˝owania, pokonto.
Êwi´cenia i doskona∏ych umiej´tnoci,
Poniewa˝ wskutek po˝aru sp∏on´∏y wszystkie indziÊ stalibyÊmy tylko nad zgliszczmi
stalacje alarmowe, istnieje tak˝e pilna potrzeba donaszej Êwiàtyni;
zorowania koÊcio∏a w nocy (do czasu za∏o˝enia no• Markowi Chaciƒskiemu – koÊcielnewych zabezpieczeƒ czyli jakieÊ 2-3 miesiàce). Stàd
mu, który wyniós∏ z po˝aru Pana Jeapel, aby zg∏aszaç si´ do parafii i zapisywaç w spezusa z Tabernakulum;
cjalnych grafikach dy˝urów. Dla osób dozorujàcych
• Parafianom strzegàcym koÊcio∏a nocà;
b´dzie udost´pniony kiosk przy koÊciele, tak aby
w mroêne noce móc wytrzymaç takie 2-godzinne dy• Stra˝nikom miejskim i pracownikom
˝ury. Przy du˝ej mobilizacji parafian, taki dy˝ur przyfirmy ochroniarskiej za pomoc i mopada∏by raz na 3-4 tygodnie, co raczej nie b´dzie janitorowanie koÊcio∏a;
kimÊ wielkim obcià˝eniem.
• Ksi´dzu Stanis∏awowi Popisowi, proboszczowi parafii Êw. Hieronima,
Historia koÊcio∏a
za udost´pnienie swojej Êwiàtyni
na potrzeby naszych parafian;
Âw. Antoniego
•
Ryszardowi
Szczudliƒskiemu za zaw Starej Mi∏oÊnie
bezpieczenie
otworów okiennych
„Podczas II wojny Êwiatowej sp∏onà∏ poprzedni koi drzwi do koÊcio∏a;
Êció∏, który mieÊci∏ si´ tam, gdzie dzisiejszy cmenI wielu innym, których d∏ugo móg∏tarz. Nabo˝eƒstwa odprawiano na plebanii w du˝ym
pokoju przerobionym na kaplic´” – napisa∏ w broszubym wymieniaç za ich serce, ˝yczliwoÊç,
rze poÊwi´conej historii koÊcio∏a poprzedni proboszcz
ofiarnoÊç i gotowoÊç do pracy przy usuksiàdz Jerzy Banak. Po wojnie komunistyczne w∏adze
waniu zniszczeƒ.
nie godzi∏y si´ na budow´ nowego koÊcio∏a. ÓwczeKs. Krzysztof Cyliƒski
sny proboszcz Stanis∏aw Witkowski przeniós∏ do Staproboszcz parafii
rej Mi∏osny kaplic´ z Rokitna ko∏o B∏onia, zaprojektoNajÊwi´tszego
Serca
Pana Jezusa
wanà przez Bronis∏awa Gajewskiego w 1916 roku.
W czerwcowà noc 1948 roku rozebrana kaplica zosta∏a przywieziona 42 wozami konnymi, a na miejscu z∏o˝ona. Projektem kierowa∏
architekt Stanis∏aw Marzyƒski, projektant wielu koÊcio∏ów archidiecezji warszawskiej.
Cz´Êç budulca, zw∏aszcza belek i desek, by∏a
jednak w z∏ym stanie i zosta∏a wymieniona.
W póêniejszych latach zmieniano wyglàd koÊcio∏a – wn´trze wy∏o˝ono drewnem, choç
wczeÊniej by∏o tynkowane (w prezbiterium
znajdowa∏a si´ polichromia z postacià Zbawiciela z otwartym sercem), dobudowano wie˝yczk´, a na dachu po∏o˝ono gont.
Ciekawostkà jest to, ˝e pierwszà instalacj´
elektrycznà zak∏adali w koÊciele jeƒcy niemieccy!
KoÊció∏ jest wpisany do rejestru zabytków.

Zniszczone piszcza∏ki z organów

Magdalena J´drzejewska

Linoryt autorstwa p. Piotra Ogiƒskiego, przedstawiajàcy koÊció∏ w Starej Mi∏oÊnie. Autor ofiarowa∏ w darze
parafii 50 takich unikalnych linorytów. Majà one byç
przekazywane jako pamiàtkowe cegie∏ki osobom, które
najhojniej wesprà odbudow´ koÊcio∏a. Autorowi
serdeczne Bóg zap∏aç!
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Zimowisko Ptaszków Âw. Franciszka
i ministrantów w Brennej
Dnia 22.01.2006 r. 46 dzieci z parafii
NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa
w Starej Mi∏oÊnie wyruszy∏o na zimowy
wypoczynek do Brennej k. Bielska Bia∏ej. Jak zawsze ca∏ym przedsi´wzi´ciem
dowodzi∏ ks. Hubert przy silnym wsparciu siostry Cecylii, zaprzyjaênionego
ksi´dza Mariusza oraz pani Agaty i pani Ma∏gosi. O stron´ muzycznà wyjazdu
zatroszczy∏ si´ „wujek” Rafa∏, a o to by

Zimowisko
w Janicach

Grupa 32 dzieci i m∏odzie˝y z parafii
Êw. Hieronima w Starej Mi∏oÊnie przebywa∏a w dniach 13–21.01.2006 na zimowisku w Janicach. To ma∏a, cicha
wioska po∏o˝ona ko∏o Jeleniej Góry
(18 km), na malowniczym Pogórzu Izerskim. Tam te˝, kilkanaÊcie lat temu (dok∏adnie 2.11.1990 roku), dzi´ki pomocy
i hojnoÊci Êwieckich franciszkanów
z Belgii, ówczesna Wspólnota M∏odzie˝y Franciszkaƒskiej zakupi∏a stary dom,
który od samego poczàtku sta∏ si´ miejscem spotkaƒ ca∏ej Wspólnoty M∏odzie˝y Franciszkaƒskiej. W Janicach odbywajà si´ rekolekcje, dni skupienia, wa˝ne spotkania wspólnotowe (Kapitu∏a),
Êluby, wesela, tak˝e zabawy.
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nikt nie zachorowa∏ dba∏a „ciocia” Ela.
Wypoczynek Ptaszków Âw. Franciszka
oraz ministrantów trwa∏ 7 dni.
Dzi´ki dodatkowym funduszom przekazanym przez Stowarzyszenie Sàsiedzkie
mogliÊmy zapewniç dzieciom du˝o rozrywek. ByliÊmy m.in. w kinie na filmie „OpowieÊci z Narnii”, na basenie w pobliskim
Skoczowie (gdzie najwi´kszà atrakcj´ stanowi∏a ogromna zje˝d˝alnia), urzàdzaliÊmy zabawy sportowe na sali gimnastycznej, zwiedzaliÊmy Cieszyn. Jak
zawsze najwi´cej radoÊci sprawi∏y
dzieciom zabawy na Êniegu. Choç
w pierwszych dniach ostry mróz uniemo˝liwia∏ wyjÊcia w plener, jednak
pod koniec pogoda dopisa∏a i nasza
grupa mog∏a nacieszyç si´ w pe∏ni zimowym urokiem gór. Wieczory umila∏o nam wspólne Êpiewanie, ciekawe
zaj´cia i liczne zabawy prowadzone
przez wychowawców.
W drodze powrotnej wstàpiliÊmy jeszcze do Cz´stochowy, gdzie
32-osobowa gromadka dzieci i m∏odzie˝y podzielona zosta∏a na 4 grupy, których nazwy
odzwierciedla∏y ich temperamenty. By∏y zatem wÊród nich:
Tornado, Klopsiki, Owieczki
oraz S∏odkie Dziewczyny.
ZwiedzaliÊmy okoliczne zamki
oraz zdobywaliÊmy najatrakcyjniejsze szczyty Karkonoszy.
ZdobyliÊmy: Zamek na Górze
Chojnik w Sobieszowie, Zamek Czocha na skalnym cyplu
Jeziora LeÊniawskiego w Stankowicach Sucha, Szrenic´, Wodospad
i Wàwóz Kamieƒczyka oraz Krucze Ska∏ki
w Szklarskiej Por´bie. ZwiedziliÊmy: Sztolni´ i Park Miniatur Zabytków Dolnego
Âlàska w Kowarach, Miejskie Muzeum
Zabawek i Âwiàtyni´ Wang w Karpaczu.
Atrakcjà by∏y równie˝ wyjazdy na ∏y˝wy do Karpacza oraz kulig z goràcymi
kie∏baskami w Gospodarstwie Agroturystycznym w Zaciszu i zje˝d˝anie z górki na jab∏uszkach i sankach.

ksiàdz Hubert i ksiàdz Mariusz odprawili Msz´ Âw. w kaplicy NajÊwi´tszego
Serca Jezusowego. Wystarczy∏o tak˝e
czasu na krótkà modlitw´ przed cudownym obrazem Matki Boskiej Cz´stochowskiej o szybkie odbudowanie
naszego koÊcio∏a. Na koniec z prawdziwà przyjemnoÊcià nacieszyliÊmy oczy
Szopkà Bo˝onarodzeniowà z ˝ywymi
zwierz´tami. Wszyscy byli zachwyceni.
Cali, zdrowi i wypocz´ci dotarliÊmy
do Starej Mi∏osnej w sobot´ wieczorem.
Naszym zdaniem by∏ to bardzo udany wyjazd i dzieci jeszcze nie raz b´dà go wspominaç siedzàc w szkolnych ∏awkach!
Agata Kacprzak
Ma∏gorzata Rusztecka
OczywiÊcie, i w oÊrodku nie by∏o powodów do nudy. W czasie pogodnych wieczorów organizowaliÊmy ró˝ne gry, zabawy,
konkursy – np. konkurs znajomoÊci Pisma
Êwi´tego, turniej tenisa sto∏owego (którego triumfatorem niespodziewanie zosta∏
reprezentant m∏odszej grupy ch∏opców
„Tornado” – Jakub ˚ylicz), dyskoteki
przeplatane konkursami oraz quiz janicki
(znajomoÊç oÊrodka i jego mieszkaƒców).
Nawiàzano nowe znajomoÊci, nastàpi∏a te˝ wymiana adresów i numerów GG, co pozwala mieç pewnoÊç, i˝
te kontakty nie zostanà zerwane.
Bóg zap∏aç tym wszystkim, dzi´ki którym
zimowisko mog∏o byç bardziej atrakcyjne.
Wszystkim parafianom za ofiary z∏o˝one
na sianko, za Êwiece Caritas oraz do puszki. Stowarzyszeniu Sàsiedzkiemu Stara Mi∏osna oraz Urz´dowi Dzielnicy Weso∏a
za dofinansowanie. Aptece p. Jolanty Borkowskiej z ul. Jeêdzieckiej (wejÊcie od ul.
Jana Paw∏a II) za zaopatrzenie dzieci w leki. Bóg zap∏aç wychowawcom, Katarzynie
Ha∏as (p. doktor – pomoc medyczna), Ma∏gorzacie Guzek i Katarzynie Jóêwiak.
Zimowisko przebieg∏o bezpiecznie.
Za co Bogu sk∏adam wdzi´cznoÊç
i wielkie dzi´ki.
Ks. Stanis∏aw Popis
Kierownik Zimowiska
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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
515
509
475
503
531
439
532
520
516
490
243
533
525
501
514
513
504

Nr
oferty
853
296
836
38
563
498
824
855
801
798
785
499
488
600
468
703
773

Pow.
m2
71
67
80
100
60
73
54
27
85
47
70
54
60
105
43
141
115

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

Rejon

Cena w PLN

Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Anin
Weso∏a Pl. Woj. Pol.
Stara Mi∏osna
Anin
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Marysin Wawerski
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Zakr´t
Anin

315.000
240.000
300.000
300.000
415.000
218.000
285.000
120.000
310.000
195.000
230.000
345.000
190.000
510.000
217.000
350.000
462.000

Pow. Rejon
1320
1711
3000
1500
1748
1245
1250
9300
1500
2255
915
850
1725
1036
1200
1055
1011

Cena
w PLN
Hipolitów
140.000
Weso∏a Zielona 445.000
Sulejówek
156.000
Duchnów
77.000
Sulejówek
120.000
RadoÊç
190.000
Duchnów
1400.000
D´be Wielkie 279.000
Sulejówek
115.000
RadoÊç
340.000
Weso∏a Zielona 137.000
RadoÊç
161.500
Stara Mi∏osna 379.500
Stara Mi∏osna 270.000
Majdan
110.000
Stara Mi∏osna 208.000
Stara Mi∏osna 255.000

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

DLA NASZYCH KLIENTÓW POSZUKUJEMY
MIESZKA¡, DOMÓW I DZIA¸EK
Z TERENU WESO¸EJ, WAWRA, SULEJÓWKA I OKOLIC.
ZG¸OSZENIA PRZYJMUJEMY RÓWNIE˚ NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ:
WWW.JABLONSKI.COM.PL

DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Nr
oferty
408
400
383
371
299
283
368
405
377
401
325
397
366
343
373
336
385

Pow.
domu
220
270
240
260
140
110
260
210
200
150
170
154
340
389
250
360
200

Pow.
dzia∏ki m2
1000
244
1300
596
700
350
180
1000
371
1150
770
646
870
250
800
1855
190

Rejon

Cena
w PLN
Okuniew
239.000
Stara Mi∏osna
445.000
Zakr´t
726.000
RadoÊç
680.000
Stara Mi∏osna
550.000
Rembertów
460.000
Stara Mi∏osna
534.000
Hipolitów
315.000
Weso∏a-Groszówka 420.000
Stara Mi∏osna
405.000
RadoÊç
674.000
Stara Mi∏osna
615.000
Stara Mi∏osna
710.000
Stara Mi∏osna
650.000
Hipolitów
220.000
Weso∏a-Zielona
1.290.000
Stara Mi∏osna
490.000

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

Rok
2005
2000
1997
1993
1998
2001
1997
1988
1984
1996
1999
2002
1998
1999
2004
2002
2000

Stan wykoƒczenia
surowy otwarty
cz´Êciowo wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
do remontu
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
surowy otwarty
wykoƒczony
bez pod∏ i bia∏ego mont.
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O odpisie 1% na organizacje po˝ytku publicznego
Od 1991 roku
wszyscy podatnicy
w Polsce muszà
co roku pami´taç
o ucià˝liwym obowiàzku poinformowania swojego urz´du skarbowego o dochodach osiàgni´tych w ciàgu roku. Konstrukcja przepisów o podatku dochodowym jest taka,
˝e na podatniku cià˝y równie˝ zobowiàzanie do obliczenia wysokoÊci podatku
nale˝nego fiskusowi. Takie zeznanie podatkowe nazywamy popularnie PITEM.
Od trzech lat wszyscy podatnicy rozliczajàcy si´ dwoma najpopularniejszymi pitami: PIT-36 i PIT-37 majà mo˝liwoÊç zadysponowania 1% swojego podatku dochodowego na rzecz organizacji po˝ytku publicznego. Przepisy
umo˝liwiajàce ten odpis sà od poczàtku krytykowane z wielu stron, m. in.
przez Rzecznika Praw Obywatelskich.
Sprzeciw budzi przede wszystkim fakt,
˝e ustawodawca z niezrozumia∏ych powodów pozbawi∏ tego przywileju
wszystkich podatników opodatkowanych podatkiem liniowym, a wi´c rozliczajàcych si´ PITEM-36L.
Z drugiej jednak strony podatnicy,
którzy majà mo˝liwoÊç dysponowania
cz´Êcià swojego podatku, korzystajà
z tego prawa w niewielkim stopniu. Dla
przyk∏adu: w ubieg∏ym roku Polacy
mogli przekazaç organizacjom po˝ytku
publicznego 320 milionów z∏otych,
a rozdysponowali z tej kwoty tylko 42
miliony, wi´c niewiele ponad 13%.
Do tych wszystkich Paƒstwa, którzy
byç mo˝e z niezrozumienia skomplikowanych przepisów podatkowych, byç
mo˝e z niewiedzy nie korzystali dotychczas z prawa przekazania 1% swojego podatku dochodowego, skierowany jest niniejszy artyku∏.
Prawo do odpisu 1% na rzecz organizacji po˝ytku publicznego to nie to
samo co funkcjonujàce w naszym kraju
od wielu lat popularne darowizny.
Darowizna, jak wiadomo, jest gestem
naszej dobrej woli i wià˝e si´ z dobrowolnym poniesieniem dodatkowego ci´˝aru
przez darczyƒc´. Darowizn´ mo˝emy
przekazaç lub nie, ale dopiero fakt przekazania kwoty darowizny upowa˝nia nas
do pewnych przywilejów podatkowych.
Z odpisem 1-procentowym jest troch´ inaczej. Je˝eli wyliczyliÊmy, ˝e nasz
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roczny podatek od dochodów wynosi
przyk∏adowo 3000 z∏, to bez wzgl´du
na to, czy uszcz´Êliwimy jakàÊ wybranà
organizacj´ czy te˝ nie, to i tak nasz bud˝et domowy musi zostaç uszczuplony
o te 3000 z∏. Od naszego niewielkiego
zaanga˝owania zale˝y jednak, czy ca∏e 3000 z∏ pow´druje do urz´du skarbowego, czy te˝ 2970 do fiskusa a 30
do organizacji po˝ytku publicznego.
W tym miejscu mo˝na oczywiÊcie zastanawiaç si´, czy to dobre rozwiàzanie, ˝eby przekazywaniem tak niewielkich kwot rz´du 10, 30 czy nawet 50
z∏otych obarczaç podatników. Czy nie
lepiej by∏oby, ˝eby przekazywaniem
pieni´dzy z naszych podatków zajmowa∏ si´ sam urzàd, a do podatników nale˝a∏o tylko podanie nazwy organizacji,
którà chcieliby wesprzeç. Ale tak jak
w innych tak i w tym przypadku nasze
prawo nie jest doskona∏e.
Warunki, jakie nale˝y spe∏niç, aby móc
dokonaç 1% zmniejszenia kwoty wp∏aty podatku dochodowego za rok 2005
do urz´du skarbowego.
Po pierwsze wp∏ata musi byç dokonana w okresie pomi´dzy dniem 1 maja 2005 roku a dniem z∏o˝enia zeznania
za rok 2005. Zeznanie nale˝y z∏o˝yç
w tym roku najpóêniej do 2 maja,
gdy˝ 30. kwietnia i 1. maja sà dniami
wolnymi od pracy.
Po drugie wp∏ata musi byç przekazana na rachunek bankowy organizacji
po˝ytku publicznego. Dowód wp∏aty
musi zawieraç imi´, nazwisko i adres
wp∏acajàcego, kwot´ dokonanej wp∏aty
oraz nazw´ organizacji po˝ytku publicznego. Wykaz organizacji po˝ytku
publicznego jest ogólnie dost´pny.
Mo˝na go znaleêç np. w Internecie
na stronach Krajowego Rejestru Sàdowego Ministerstwa SprawiedliwoÊci:
http://opp.ms.gov.pl/
Po trzecie dokonana wp∏ata nie mo˝e byç odliczona od dochodu jako darowizna na podstawie przepisów o darowiznach.
Jak wype∏niç PIT w tych rubrykach,
które dotyczà 1% zmniejszenia podatku z tytu∏u wp∏aty na rzecz organizacji
po˝ytku publicznego?
Wiem, ˝e wype∏nienie PIT-u wcià˝
doprowadza wielu podatników do bólu
˝o∏àdka, mimo ˝e wype∏niamy je w Pol-

sce ju˝ od 15 lat. Wype∏nienie rubryk
zwiàzanych z 1% odpisem na rzecz organizacji po˝ytku publicznego nie jest
bardzo skomplikowane. Je˝eli osoba
wype∏niajàca PIT dobrnie ju˝ do poni˝szych rubryk, które znajdujà si´ na koƒcu zeznania podatkowego, na pewno
sobie poradzi z ich wype∏nieniem.
PIT-36 (zielony)
Obliczony roczny podatek nale˝ny
od dochodów wpisuje si´ do rubryki 178 (np. 3257 z∏).
Od kwoty wpisanej do rubryki 178
obliczamy 1% (3257 x 1% = 32,57).
Obliczonà w ten sposób kwot´ zaokràglamy do pe∏nych dziesiàtek groszy w dó∏ (32,50 z∏) i wpisujemy do rubryki 179. Musz´ w tym miejscu wyraênie dodaç, ˝e obliczony 1% jest maksymalnà kwotà, o którà mo˝emy pomniejszyç nasz podatek. Kwota przekazana organizacji po˝ytku publicznego wcale nie musi jednak wynosiç dok∏adnie obliczonego 32,50 z∏. Mo˝e to
byç kwota wi´ksza np. 35 lub 40 z∏, ale
nie mniejsza ni˝ te obliczone przez nas
przyk∏adowe 32,50.
Od kwoty z rubryki 178 odejmujemy
kwot´ z rubryki 179 i wynik wpisujemy
do rubryki 180 (3257 – 32,50
= 3224,50).
W wyniku powy˝szych dzia∏aƒ urzàd
skarbowy otrzyma kwot´ 3224,50 z∏
a wybrana przez nas organizacja po˝ytku publicznego 32,50 z∏.
Pozosta∏e rubryki wype∏niamy bez
zmian.
PIT-37 (bràzowy)
Obliczony roczny podatek nale˝ny
od dochodów wpisuje si´ do rubryki 110.
Od kwoty wpisanej do rubryki 110
obliczamy 1%.
Obliczonà w ten sposób kwot´ zaokràglamy do pe∏nych dziesiàtek groszy w dó∏ i wpisujemy do rubryki 111.
Od kwoty z rubryki 110 odejmujemy
kwot´ z rubryki 111 i wynik wpisujemy
do rubryki 112.
Pozosta∏e rubryki wype∏niamy bez
zmian.
Krzysztof Kacprzak
Autor jest wspólnikiem kancelarii
doradztwa podatkowego
www.polmak.com.pl
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Podaruj swój 1% podatku
Stowarzyszeniu Sàsiedzkiemu
MyÊl´, ˝e do przekazania nawet symbolicznej z∏otówki na jakikolwiek cel w ramach 1% nie musz´ Paƒstwa przekonywaç. Skoro instytucja, jakà jest paƒstwo, otworzy∏a ma∏à furtk´ i da∏a mo˝liwoÊç obywatelowi podjàç decyzj´, na jaki cel nale˝y przeznaczyç 1% wypracowanego przez NIEGO podatku, to dla mnie nie ma dyskusji, ˝e nale˝y ten 1% komuÊ podarowaç. Mam wielu znajomych, którzy w zesz∏ym roku wahali
si´, argumentujàc ró˝nie swoje decyzje. Najcz´Êciej s∏ysza∏am, ˝e ten 1% to tak ma∏a
sumka, ˝e nie warta zachodu. Rozumiem, ˝e wysy∏aç przelew za 3 z∏ przekazujàc 1 z∏ to
gra niewarta Êwieczki, ale ju˝ 20 z∏ wys∏ane np. przez 20, 40 czy 100 osób? Dla wielu
stowarzyszeƒ i organizacji jest to w∏aÊciwie jedyne êród∏o pozyskiwania Êrodków.
Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna zosta∏o za∏o˝one w 1999 roku. Od poczàtku g∏ównym celem osób zrzeszonych w tym stowarzyszeniu by∏o wspólne dzia∏anie
na rzecz poprawy ˝ycia na osiedlu Stara Mi∏osna. Jednak z czasem poznaliÊmy wielu
przyjació∏ na innych osiedlach Weso∏ej i systematycznie rozszerzamy naszà dzia∏alnoÊç na ca∏à Weso∏à. Taka praca wyra˝a si´ mi´dzy innymi w wysi∏kach na rzecz integracji mieszkaƒców poprzez imprezy plenerowe i sportowe, jak chocia˝by: Rodzinne
Zloty Cyklistów, Mega Mecze czy Liga Siatkówki. JesteÊmy inicjatorami i organizatorami udanego cyklu „Muzycznych Czwartków”. Anga˝ujemy si´ w dzia∏alnoÊç charytatywnà i dzi´ki ofiarnoÊci Paƒstwa co roku mo˝emy komuÊ pomóc. Dzieciaki z Osiedla mogà bawiç si´ na pierwszym publicznym Placu Zabaw otwartym na terenie
Dzielnicy Weso∏a, który zbudowaliÊmy. Trzymacie Paƒstwo w r´ku 66 ju˝ numer
„WiadomoÊci Sàsiedzkich” – dowód na to, ˝e pracujemy i ciàgle nie mamy doÊç!
Od tego roku, na d∏ugiej liÊcie organizacji po˝ytku publicznego widnieje tak˝e Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna. To w∏aÊnie nam mo˝ecie Paƒstwo przekazaç
swój 1%. Dodam w tym miejscu, ˝e dla nas dochód z 1% b´dzie, obok sk∏adek cz∏onkowskich, jedynà mo˝liwoÊcià pozyskania Êrodków na naszà dzia∏alnoÊç statutowà.
Mam nadziej´, ˝e nasza dotychczasowa aktywnoÊç dowodzi, ˝e te pozyskane pieniàdze pozostanà do dyspozycji mieszkaƒców Weso∏ej. One wrócà do Paƒstwa w postaci m.in. Êwietnych imprez: sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych czy integracyjnych, a mo˝e w postaci du˝o Êmielszych projektów, które sà w naszych g∏owach
od dawna przygotowane, ale niezrealizowane z powodu braku Êrodków.
Prosimy Was o przekazywanie nawet bardzo drobnych sum. Plac Zabaw, który
zbudowaliÊmy kilka lat temu w Starej Mi∏osnie uda∏o si´ zbudowaç zaczynajàc
od zapa∏u i kilkuset z∏otych!!!
Wp∏at mogà Paƒstwo dokonywaç na konto:
Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
05-077 Warszawa-Weso∏a, ul. Trakt Brzeski 28
Konto nr: 67 1240 2148 1111 0000 3032 1568
Tytu∏ wp∏aty: 1% podatku dla organizacji po˝ytku publicznego
Izabela Antosiewicz – Wiceprezes SSSM

Szanowni
Paƒstwo!
Od ponad siedmiu lat w Starej
Mi∏oÊnie pr´˝nie dzia∏a szczep dru˝yn harcerskich ZHR.
W tym roku ju˝ po raz trzeci dzi´ki mo˝liwoÊci przekazania 1% podatku dochodowego na organizacje
po˝ytku publicznego, mogà Paƒstwo wspomóc nas finansowo, nic
nie tracàc, a jednoczeÊnie u∏atwiajàc nam dalszy rozwój, wyjazdy wakacyjne i zimowe, prac´ Êródrocznà. Ka˝dy grosz bardzo nam si´
przyda!
Zadeklarowanà kwot´ nale˝y
wp∏aciç na konto bankowe:
38 1020 1156 0000 7102 0064 8022
Nazwa odbiorcy:
Zwiàzek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13
00-589 Warszawa
Tytu∏ wp∏aty:
ZHR – 1% podatku zg. z art. 27d,
MAZ-44-SZCZEP
Z ca∏ego serca dzi´kujemy za pomoc! Postaramy si´, aby przekazanie przez Paƒstwa pieniàdze s∏u˝y∏y
jeszcze owocniejszej pracy harcerskiej w Starej Mi∏oÊnie.
Zach´camy równie˝ do odwiedzenia strony:
www.1procent.zhr.pl.
W imieniu Szczepu 44 Mazowieckich Dru˝yn Harcerskich
Pwd. Anna Lewandowska w´dr.
Sam. Natalia Mileszyk
Phm. Lech Krzemiƒski HR
Micha∏ Kurek HO

Jestem 44-letnià lekarkà. Moje ˝ycie jeszcze par´ lat temu wyglàda∏o obiecujàco. Najpierw jedna specjalizacja, potem szybko
druga, ma∏˝eƒstwo (dziÊ jego efektem jest 12-letnie dziecko). Wszystko by∏oby fantastycznie, gdyby nie okrutna choroba: stwardnienie rozsiane. Poczàtkowo objawy nie by∏y zbyt nasilone. Niestety, choroba szybko post´powa∏a. Teraz jestem inwalidà I stopnia. Poruszam si´ na wózku inwalidzkim. Choroba nadal niepokojàco post´puje – kolejny dzieƒ jest gorszy od poprzedniego. Nie
chc´ rozstawaç si´ z ˝yciem, zanim wychowam syna. Jedynà znanà metodà leczenia SM, hamujàcà post´p choroby jest beta interferon – lek, którego cena wielokrotnie przekracza moje mo˝liwoÊci (w najtaƒszej formie i po promocyjnych cenach
ok. 2,5-3 tys. miesi´cznie). Dzi´ki wsparciu dobrych ludzi zacz´∏am przyjmowaç lekarstwo. Niestety, kuracja powinna trwaç 2 lata i nie staç mnie na jej kontynuacj´. Dlatego zwracam si´ do Paƒstwa o pomoc w dofinansowaniu beta interferonu.
Magda
Prosz´ o wp∏acanie pieni´dzy na konto Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego
00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79
nr konta PKO SA V O/Warszawa 27 1240 1066 1111 0010 0015 2207 (z dopiskiem: na leczenie Magdy Szmauz)
PTSR jest organizacjà po˝ytku publicznego, zatem mo˝na przekazywaç darowizny w ramach 1% podatku dochodowego.
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Pracowity rok chóru
„Il Canto Magnificat“

Miniony rok by∏ bardzo pracowitym
rokiem dla dzia∏ajàcego w naszej dzielnicy od 6 lat chóru dzieci´co – m∏odzie˝owego „Il Canto Magnificat”
Chór prowadzony przez p. Mart´ Zamojskà-Makowskà dzia∏a obecnie
przy MOK w Weso∏ej, w sk∏ad chóru
wchodzi oko∏o 35 osób. Próby odbywajà si´ dwa razy w tygodniu i trwajà
po dwie godziny. Wymaga to
od cz∏onków zespo∏u du˝ej samodyscypliny i wytrwa∏oÊci, tym bardziej, ˝e
cz´sto konieczne sà dodatkowe próby
przed licznymi wyst´pami.
Wyt´˝ona praca owocuje sukcesami.
W ubieg∏ym roku chór zdoby∏ m.in.
• Grand Prix w Mazowieckim Festiwalu Bo˝onarodzeniowym IV Betlejem
u Avetek (styczeƒ 2005 r.)

• I nagrod´ na Ogólnopolskim Konkursie Dzieci i M∏odzie˝y w Bydgoszczy zakoƒczonà wyst´pem i odbiorem
nagrody w Filharmonii Narodowej
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• wyró˝nienie w konkursie kol´dowym
organizowanym przez MOK (grudzieƒ 2005 r.)
• wyró˝nienie w Mazowieckim Ekumenicznym Festiwalu Adwentowym
(grudzieƒ 2005 r.).
Chór cz´sto mo˝na
us∏yszeç
podczas
koncertów
w KoÊciele
Ârodowisk
Twórczych.
W grudniu
m∏odzie˝ wystàpi∏a równie˝ w koncercie kol´d
na Placu Teatralnym
oraz w audycji telewizyjnej „Kawa czy herbata”.
Rok zakoƒczy∏ wyjazd chóru do Rzymu na spotkanie Âwiatowej Organizacji Chórów Pueri Cantores. Z Polski
w spotkaniu uczestniczy∏ jeszcze ch∏opi´co-m´ski chór archikatedralny
z Kalisza. Podczas pobytu w Rzymie
zespó∏ koncertowa∏ w Auli Paw∏a VI,
zauwa˝one zosta∏o m. in. wykonanie
kol´dy „Gdy Êliczna panna” w opracowaniu p. prof. Ryszarda Bry∏y. Oprócz
tego odby∏y si´ koncerty w rzymskich
koÊcio∏ach. Zespó∏ zaprezentowa∏ si´
bardzo dobrze podczas polskiej mszy
Êw. koncelebrowanej przez polskich

dostojników koÊcielnych. Pobyt w Watykanie zakoƒczy∏a wspólna msza Êw.
odprawiona przez papie˝a Benedykta XVI. W czasie wyst´pów chórowi
towarzyszy∏ zespó∏ instrumentalistek
w sk∏adzie: Beata Kozyra, Ola Myczkowska, Nina Pisarska – skrzypce, Kasia Myczkowska, Ada Kuczyƒska – flet,
Paulina WiÊniewska – wiolonczela oraz
p. Lucyna Affeltowicz – fortepian.
Podczas wyjazdu m∏odzie˝ zwiedza∏a
równie˝ stolic´ W∏och: katakumby Êw.
Kaliksta, muzea watykaƒskie, Kaplic´
Sykstyƒskà oraz wa˝niejsze historyczne
koÊcio∏y: St. Maria Maggiore i Bazylik´ Êw. Paw∏a na Lateranie.
Piszàc o dzia∏alnoÊci chóru warto
równie˝ wspomnieç, ˝e p. Marta Zamojska – Makowska prowadzi równie˝ Prywatne Studio Muzyczne,
kszta∏càce dzieci i m∏odzie˝ z naszego
osiedla. Tak˝e one wyst´pujà i zdobywajà nagrody. W grudniu duety fortepianowe Asia i Magda Jamka oraz
Zuzia Krzy˝anowska i Marcin Skoczek zdoby∏y wyró˝nienie w konkursie
kol´d organizowanym przez MOK
w Weso∏ej, a zespó∏ wokalno-instrumentalny w sk∏adzie: Ania Sipko,

Magda Wiercioch, Beata Chaber
i Daniel Bruhl – Êpiew, Ola Rakowska, Zuzia Krzy˝anowska – fortepian
zdoby∏ II nagrod´ w konkursie V Betlejem u Avetek.
Gratulujemy pani Dyrygent oraz
m∏odzie˝y i ˝yczymy dalszych sukcesów.
Danuta Krzy˝anowska
P. S.
Chórowi poÊwi´cony jest fragment
filmu o Weso∏ej zrealizowany przez pana Jacka Dzika.

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Zimowy trening z Cezarym Zamanà
Wydawaç by si´ mog∏o, ˝e zima to nie
czas na rower, a jednak. Tu˝ po nowym
roku, 8 stycznia zawita∏ do nas nie kto inny, jak czo∏owy zawodnik polskiego peletonu, zwyci´zca Tour de Pologne, ko-

larz najlepszej polskiej zawodowej grupy
Intel Action, Cezary Zamana. Pi´kne,
s∏oneczne, niedzielne przedpo∏udnie
i doÊç liczna (oko∏o 30 osobowa) grupa
sympatyków kolarstwa mia∏a niebywa∏à
okazje poznaç mistrza osobiÊcie. OczywiÊcie nie zabrak∏o zawodników SMCT,
którzy stanowili licznà grup´. Naszym
zadaniem by∏o poprowadzenie treningu
tak by zaprezentowaç walory naszych
wspania∏ych terenów jako potencjalnego miejsca rozegrania jednego z maratonów ligi Mazovia MTB Marathon,
której patronem jest Cezary Zamana.
Jazd´ rozpocz´liÊmy spod naszego
gimnazjum i przepi´knie oÊnie˝onymi
lasami dojechaliÊmy do rzeczki Mieni.
Nast´pnie jej brzegiem dotarliÊmy
do Wiàzownej. Dalej z uwagi na utrudnionà przejezdnoÊç leÊnych dróg w tym
rejonie powrót szosà do Starej Mi∏osnej. Cezary Zamana by∏ pod wra˝eniem pi´kna naszych terenów i obieca∏,
˝e powa˝nie weêmie pod uwag´ Starà
Mi∏osnà jako miejsce rozegrania jednej z edycji Mazovia MTB Maraton.
Wi´cej informacji i zdj´cia tradycyjnie na naszej stronie www.smct.prv.pl
Z∏oto i srebro dla zawodników SMCT
w pierwszym zimowym maratonie MTB
Doskona∏y start naszej ekipy
na pierwszym zimowym maratonie
MTB! Z∏oto i srebro w kategorii M1
i M3 to doskona∏y poczàtek nadchodzàcego sezonu. Nasza oÊmioosobowa

ekipa da∏a popis jazdy w ekstremalnych
warunkach. Mróz i oblodzona trasa to
g∏ówne przeszkody, z jakimi (oprócz
silnej stawki) przysz∏o zmagaç si´ naszym zawodnikom podczas zimowego
startu. Zawody zosta∏y rozegrane 15 stycznia w Makowie
Mazowieckim
na niezbyt d∏ugiej i trudnej w warunkach letnich
42-kilometrowej,
doÊç p∏askiej trasie. Zupe∏nie inaczej te niewinne
polne i leÊne drogi wyglàda∏y w okowach zimy. Wygra∏ ten, kto postawi∏
na technik´ jazdy i opanowanie. Ka˝da próba bardziej ofensywnego stylu
jazdy koƒczy∏a si´ upadkiem, których ˝aden z zawodników nie by∏ w stanie
si´ doliczyç. Na szcz´Êcie Ênieg to mi´kkie pod∏o˝e i nikomu nic si´ nie sta∏o,
a làdowanie w zaspie czy w polu koƒczy∏o si´ na efektownej przewrotce.
By∏a to pierwsza tego typu impreza w Polsce. Du˝a liczba startujàcych
(120 zawodników) zwa˝ywszy na por´
roku, warunki i rodzaj sportu mo˝e
Êwiadczyç o coraz bardziej powszechnym zdrowym stylu ˝ycia, którego
sport jest nieod∏àcznà cz´Êcià.

werowe rozgrywane sà wy∏àcznie w terenie, a ich d∏ugoÊç waha si´ od oko∏o 40 do 60 km ma∏a p´tla i od 80
do 110 km du˝a p´tla. W odró˝nieniu
od typowych zawodów, maraton MTB
to nie tylko wyÊcig. Wielu uczestników
traktuje start jako swego rodzaju wycieczk´ rowerowà pokonujàc dystans
w spacerowym tempie. Bufety (zawsze
dwa lub cztery w zale˝noÊci od d∏ugoÊci
trasy) umo˝liwiajà uzupe∏nienie p∏ynów
i po˝ywienia. Ka˝dy maraton to ogromna ró˝norodnoÊç startujàcych, tak
pod wzgl´dem wytrenowania, jak i samego celu startu. WÊród nich sà tacy,
którzy przyjechali walczyç o zwyci´stwo,
tacy, którzy startujà, by sprawdziç samego siebie oraz tacy, którzy chcà sp´dziç
mi∏o dzieƒ na przyjemnej przeja˝d˝ce
w gronie innych rowerzystów. Maratony
MTB to coÊ dla ka˝dego, kto lubi jazd´
na rowerze. Dlatego zach´cam do startu w nadchodzàcym sezonie. Na poczàtek w jednym z maratonów ligi Mazovia
MTB Maraton, których 8 edycji b´dzie
rozgrywanych w najbli˝szych okolicach
Warszawy, a byç mo˝e jeden z nich
w Starej Mi∏osnej.
Wi´cej o cyklu Mazovia MTB Maraton na stronie www.mazovia.vel.pl
a o samych maratonach w nast´pnych
WiadomoÊciach Sàsiedzkich.
Dariusz Lebiedê

Zlot
Cyklistów

Pe∏na relacja i zdj´cia na stronie
www.smct.prv.pl
Maratony MTB
To nowy rodzaj zawodów rowerowych, który na przestrzeni ostatnich kilku lat rozwija si´ w osza∏amiajàcym
tempie. Jeszcze 10 lat temu w Polsce by∏
organizowany jeden taki wyÊcig. W sezonie 2005 by∏o ich ju˝ ponad 40,
a w ka˝dym z nich Êrednio wystartowa∏o 800 zawodników. W odró˝nieniu
od maratonów biegowych, maratony ro-

W tym roku, tak jak i w zesz∏ym,
organizowany przez nas tradycyjny
Zlot Cyklistów b´dzie zaliczany jako
mazowieckie eliminacje Mistrzostw
Polski Amatorów MTB „Family
Cup”.
W tym roku impreza zosta∏a zaplanowana na dzieƒ 27 maja.
Po og∏oszeniu w tym okresie planu
pielgrzymki Benedykta XVI do Polski, podj´liÊmy starania o jego zmian´. Mamy nadziej´ ˝e si´ to uda,
i za miesiàc b´dziemy w stanie podaç dok∏adnà dat´ tegorocznego
Zlotu.
Organizatorzy
ze Stowarzyszenia Sàsiedzkiego
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przekona∏y argumenty Pana Kierownika, jak wa˝nym, donios∏ym i brzemiennym
w skutki aktem jest ma∏˝eƒstwo
i uda∏o si´ przeprowadziç ceremoni´ z w∏aÊciwà powagà.
Nast´pnie klasa uda∏a si´ do sali
obrad Rady Dzielnicy Weso∏a i prze-

Lekcja w Urz´dzie
W piàtek 3 lutego w Urz´dzie m. st. Warszawy
Dzielnicy Weso∏a mia∏a miejsce nietypowa lekcja
wiedzy o spo∏eczeƒstwie. M∏odzie˝ z pierwszej klasy Gimnazjum Nr 119 zdobywa∏a doÊwiadczenia
niezb´dne w doros∏ym ˝yciu.
W pierwszej cz´Êci lekcji grupa musia∏a przebrnàç przez procedury zwiàzane z uzyskaniem dokumentów. Sk∏adane by∏y wnioski o wydanie dowodów
osobistych, praw jazdy, zezwoleƒ na wycink´ drzew,
itp. Po z∏o˝eniu odpowiednich formularzy z za∏àcznikami (np. w∏asnor´cznie rysowane zdj´cia), i wniesieniu op∏at w formie „znaczków skarbowych” grupa uda∏a si´ do Urz´du Stanu Cywilnego.
W obecnoÊci Êwiadków i publicznoÊci Zast´pca
Kierownika Urz´du Stanu Cywilnego m. st. Warszawy pan Andrzej Grzegdala udzieli∏ ch´tnej parze pokazowego Êlubu. Mimo ogólnej weso∏oÊci, m∏odzie˝

mieni∏a si´ w M∏odzie˝owà Rad´
Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy.
Funkcj´ Przewodniczàcego M∏odzie˝owej Rady pe∏ni∏ pan Marcin J´drzejewski (przewodniczàcy prawdziwej
Rady Dzielnicy) a M∏odzie˝owemu Zarzàdowi Dzielnicy przewodniczy∏ pan
Edward Zdzieborski (zast´pca Burmistrza Dzielnicy Weso∏a). Rada po przyj´ciu porzàdku obrad powo∏a∏a komi-

sj´ skrutacyjnà i przystàpi∏a do wyborów wiceprzewodniczàcych. Po dwóch turach g∏osowania wiceprzewodniczàcymi zostali Milena Wojdo∏owicz i Micha∏ Saba∏a.
Najwa˝niejszym punktem porzàdku obrad
by∏o uchwaleniu bud˝etu. M∏odzie˝owa Rada
Dzielnicy mia∏a do dyspozycji 10 000 000 z∏
a potrzeby zosta∏y okreÊlone na 14 000 000 z∏.
Niestety, mimo wielkiej aktywnoÊci ca∏ej M∏odzie˝owej Rady i doskona∏ej wspó∏pracy z Zarzàdem nie
uda∏o si´ uchwaliç bud˝etu na piàtkowej sesji i przeg∏osowano wniosek o prze∏o˝enie g∏osowania na nast´pnà.
Dalsze punkty porzàdku obrad przebieg∏y ju˝ g∏adko
i po udzieleniu przez Zarzàd odpowiedzi na wczeÊniej zadane pytania Radnych zamkni´to obrady.
Lekcj´ WOS przygotowa∏y: pani Katarzyna Trembecka – nauczycielka z Gimnazjum Nr 119 i pani
Marta Wepa – Naczelnik Wydzia∏u Obs∏ugi Mieszkaƒców dzielnicy Wesola m. st. Warszawy.
Piotr Szepietowski

APTEKA
LEKI GOTOWE i RECEPTUROWE
mgr farm. Jolanta Borkowska

JUBILEUSZOWA PROMOCJA

PRZED¸U˚ONA
JesteÊmy z Wami 10 lat

w lutym tak˝e 10% RABATU
na wszystkie leki bez recepty ZAPRASZAMY

TYLKO U NAS:
• aktywna bielizna TEXENERGY
• du˝y wybór leków homeopatycznych
• glukometry w cenie 85 z∏
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05-077 Warszawa-Weso∏a
ul. Jeêdziecka 22c
tel. 022-773-00-45
Godz. otwarcia: Pon.-Piàt. 800-2000 Sobota 800-1400
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(BALON DO PRZEK¸UCIA, CZY DO WYPUSZCZENIA POWIETRZA?)!
W ciàgu trzech lat w funduszach akcyjnych mo˝na by∏o zarobiç powy˝ej 100% (liderzy
– powy˝ej 200%). W ostatnim roku GPW ostro przyspieszy∏a. Fundusze akcyjne da∏y zarobek ok 40%, a liderzy (funduszy inwestycyjnych) powy˝ej 50%, a nawet 60%!!!
Kto jest sprawcà takiej hossy? – kszta∏towany
przez 17 lat rynek kapita∏owy w Polsce.
G∏ównymi „graczami“ tego rynku sà:
Otwarte Fundusze Emerytalne
Trzy z kilkunastu dzia∏ajàcych na polskim rynku zarzàdzajà aktywami przewy˝szajàcymi 50% wszystkich aktywów. 1/3 (?) aktywów lokowana jest w funduszach akcyjnych. To jest szybko rosnàca góra pieni´dzy – ok 10
mld PLN (naszych obowiàzkowych sk∏adek na ZUS)
za 2005 rok stanowi popyt na fundusze akcyjne.
TFI (Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych)
Kilka z nich zarzàdza wi´kszoÊcià aktywów. W 2005
roku do Funduszy Inwestycyjnych trafi∏o dodatkowo 20
mld PLN i jest ich w zarzàdzaniu ju˝ powy˝ej 61 mld
PLN. Aktualnie trwa przenoszenie aktywów z lokat bankowych do TFI. Ten proces b´dzie trwa∏ do czasu wyrównania proporcji w formach oszcz´dzania Polaków
do mieszkaƒców krajów starej Unii Europejskiej. Ocenia
si´ i˝ TFI stanowià 10% oszcz´dnoÊci w Polsce (Europie 40%, USA 50%). Oznacza to przep∏yw – UWAGA:
ok. 250 mld PLN do TFI w ciàgu najbli˝szych lat.
Towarzystwa Ubezpieczeƒ na ˚ycie
Oferujà ubezpieczenia z funduszem kapita∏owym (trzy
najwi´ksze decydujà o rynku). Stabilnie rosnàce aktywa
kierowane sà do funduszy stabilnego wzrostu i dynamicznych, czyli ok 30% do funduszy akcyjnych.
Mrówki – tysiàce zorganizowanych (albo nie – jeszcze
nie!) doradców finansowych zbierajàcych sk∏adk´
od KLIENTA. To ONE zbudowa∏y aktywa do OFE, TUn˚,

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

a teraz zbierajà do TFI. Na polskim rynku dzia∏a zaledwie
kilkanaÊcie polskich firm ogólnopolskich zajmujàcych
si´ poÊrednictwem finansowym, oraz setki firm rodzinnych i tysiàce wielozawodowców majàcych w ofercie jeden lub dwa produkty.
To ten segment rynku zdecyduje o kszta∏cie rynku kapita∏owego w Polsce!!! Doradcy finansowi majà szerszà ofert´ ni˝ wy∏àczni przedstawiciele firm wymienionych wy˝ej
zobowiàzanych do pracy na wy∏àcznoÊç dla okreÊlonej instytucji. To do doradców finansowych trafia oferta dziesiàtek firm wchodzàcych na polski rynek z nowymi produktami Êwiatowymi: Franklin –Templeton, Credit Suisse, Merrill Lynch, Superfund, Fidelity, Societe Generale...
Tworzy si´ nowe. Polski rynek nie jest (na szcz´Êcie)
rynkiem zamkni´tym. Zapominamy, ˝e od co najmniej
roku (Unia Europejska) obowiàzuje swobodny przep∏yw
kapita∏ów. Polskie oszcz´dnoÊci mogà byç inwestowane
w: Japonii, Chinach, Brazylii, USA, Rosji... i gdziekolwiek

PolRENTIER
http://www.polrentier.pl

indziej na Êwiecie. Rolà doradców jest wskazanie klientom rynków rosnàcych, a wybór nale˝y do KLIENTA.
Âwiatowe fundusze (multifundusze) z wi´kszym prawdopodobieƒstwem dadzà zwrot z kapita∏u rz´du 20-30%
w 2006 roku ni˝ polska GPW z ograniczonà prywatyzacjà
– czyli brakiem poda˝y nowych aktywów.
Ni˝ej podpisany optuje za wypuszczaniem powietrza
z balona. Przedstawiam histori´ polskiej gie∏dy na przyk∏adzie rynku europejskiego (DAX) i amerykaƒskiego
(NASDAQ) – bez komentarza.
Pomagamy w budowaniu bezpiecznych portfeli inwestycyjnych.
Dr Jacek Rembiszewski– Doradca Finansowy
0601 801 890, 022 825 34 09, biuro@polrentier.pl

Kredyty – chcemy Paƒstwu pomóc.
Katarzyna Ziomek – lic. spec. ds. kredytów
0606 145 587, 022 773 30 21
katarzyna.ziomek@polrentier.pl

damska, m´ska, m∏odzie˝owa,
szlafroki, koszulki, bluzeczki,
rajstopy, skarpety

U W A G A !

Sklep przyjazny mamie
(kàcik z zabawkami dla Malucha)
MODELOWANIE SYLETKI
poprzez w∏aÊciwy dobór odpowiedniej bielizny.
czynny: pon.-pt. 1100-1900 sob. 1000-1400
❤

RABATY na WALENTYNKI
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artyku∏ sponsorowany

GIE¸DA PAPIERÓW WARTOÂCIOWYCH

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

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

AKTYW

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

Exp

PROTEZY • NAPRAWA

OÊrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej
mgr Beata i Jacek Horszczaruk

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

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI

res

PRACOWNIA PROTETYCZNA
EWA WAÂ
tel.: 022 773 29 67•022 760 86 74•605 40 38 42

BIURO RACHUNKOWE

s

022 773 18 61 0501 560 979 ul. Jeêdziecka 4, Stara Mi∏osna

LICENCJA MINISTERSTWA FINANSÓW NR 3682/2003

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

Magdalena
Gaw´cka

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

tel.

022 773 14 30

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

SENIOR FITNESS PON.-CZW. 17.00-17.45
POD HAS¸EM „SILNE I SPRAWNE KOBIETY POZOSTAJÑ M¸ODE,
A TE KTÓRE åWICZÑ REGULARNIE MOGÑ NAWET COFNÑå CZAS”
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

WIOSNA! WIOSNA! WIOSNA!
NOWE ZAJ¢CIA RANO
ÂR.- PT. 8.30. - 9.30
LO/ABT
WT.- CZW. 9.00 - 10.00 STEP/ABT
WT.- CZW. 10.00 - 11.00 PILATES
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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

Niedaleko jest Domeko

Serwis samochodowy MOTOLAB
05-077 Warszawa-Weso∏a, Trakt Brzeski 1
tel. 022 773 22 50, 022 773 22 49
pn.-pt. 800–1700, sob. 900–1400
Mechanika pojazdowa
Diagnostyka podwozi - komputerowa
geometria kó∏
- test amortyzatorów
Elektromechanika
Elektronika
- uk∏ady wtryskowe
i zap∏onowe
systemy ABS/ASR,
komfortu i Air-bag
Sprzeda˝ i wymiana opon
Obs∏uga i naprawa klimatyzacji
Instalacje gazowe
- serwis, monta˝
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TA X I - W E S O ¸ A
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

tel. 022

Lecznica Stomatologiczna ELIXIR

PARAPETY – MARMUR
GRANIT
KOMINKI
KAMIE¡ OGRODOWY
Kostka granitowa

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
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)

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

DOJAZD GRATIS 24 h

1.60 z∏

1 km

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

BIURO RACHUNKOWE Lic. MF 9130/98
Us∏ugi ksi´gowe w pe∏nym zakresie, doradztwo podatkowe, us∏ugi kadrowe i ZUS
UWAGA! Pierwszy miesiàc kosztuje tylko 1z∏
ul. Trakt Brzeski 54A, Warszawa-Weso∏a (pawilony handlowe)
tel. 022 773 25 69, 022 73 38 91

www.podatkiwesola.pl
Biuro Rachunkowe
CZYNNE:
codziennie
w niedziele

6.00 - 22.00
8.30 - 17.00

D E L I K AT E S Y

Ko
l
LO ekt
TT ur
O a

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

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
W „Groszku” kupisz
szybko, tanio
i prawie wszystko

akceptujemy karty p∏atnicze i talony Sodexho
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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. 0512 103 278

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

OG¸OSZENIA DROBNE
◗POLRENTIER Sp. z o.o. przyjmie
do wspó∏pracy absolwentów szkó∏ wy˝szych o profilu ekonomiczno-finansowym z terenu: Sulejówek, Weso∏a, Stara
Mi∏osna i okolice. Zapewniamy szkolenia
w renomowanych firmach (banki, TFI,
firmy ubezpieczeniowe). Mile widziana licencja KNUiFE (PUNU). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: biuro@polrentier.pl oraz tel. 022 825 34 09.
◗PRANIE DYWANÓW, wyk∏adzin, tapicerki
meblowej oraz samochodowej maszynà
oraz Êrodkami firmy Karcher. Dojazd bezp∏atny. Tel. 0-510-126-840.
◗Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi
w domu tel.: 022 773-28-21, 0-506032-318.

◗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.
◗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. 0-691-257-038.
◗Ch´tnie naprawi´ monitor, drukark´, CD-ROM, DVD-ROM lub stacjonarne DVD,
tak˝e inne tel. 022-773-96-35.

SALON

FIRAN i ZAS¸ON
•
•
•
•
•
•

FIRANY
ZAS¸ONY
NARZUTY
KARNISZE
ART. POÂCIELOWE
MATERACE

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

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

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

◗Tipsy: ˝elowe, french, szklane. Wtapianie
halogenów. Za∏o˝enie 70 z∏, uzupe∏nienie 50 z∏. Dojazd gratis. Tel. 0-504-803574.
◗Korepetycje z j´z. polskiego - wszystkie
stopnie nauczania tel. 022-773-28-07.
◗Szafy, garderoby, okna – 0601 22-30-20.
◗Rosyjski – nauczycielka z certyfikatem
Uniwersytetu w Petersburgu. St. Mi∏osna
tel. 022-773-22-54.
◗Studentka Neofilologi na Uniwersytecie Warszawskim udzieli korepetycji
z jezyka angielskiego (poziom zaawansowany i podstawowy) oraz
w∏oskiego (podstawowy), mieszkanka Starej Mi∏osnej. Tel. 0601895715.
◗Angielski sam wchodzi do g∏owy. Lekcje indywidualne. 45 z∏ za godz. lekcyjnà. M. in. przygotowanie do egzaminów CAMBRIDGE i nowej matury. Tel. 0-601 37 97 34, 773-11-23.
◗Studentka III roku Wydzia∏u Zarzàdznia UW udzieli korepetycji z j´zyka angielskiego dzieciom w wieku przedszkolnym, podstawówka, gimnazjum,
liceum. Przygotowanie do klasówek
i egzaminów. Dojazd do ucznia.
Tel.: 695442879.
◗JAR-BUD Zak∏ad Us∏ug Budowlanych
oferuje: wykonanie i sprzeda˝ namiotów
halowych, spawanie konstrukcji stalowych, us∏ugi remontowe, elewacje, dachy, obróbki blacharskie, papa, seiding,
ocieplenia poddaszy, p∏yta k-g, malowanie, szpachlowanie, pod∏oga szwedzka.
Zapraszam!! 509 476 986.
◗J¢ZYK NIEMIECKI – studentka Wydzia∏u Lingwistyki Stosowanej UW
udzieli korepetycji na poziomie szk.
podstawowej, gimnazjum i liceum.
Cena: 20 z∏ za godzin´ zegarowà.

2 pierwsze lekcje próbne-gratis. Kontakt: 773-36-57; 0-605-40-40-51.
◗Us∏ugi domowe – trzepanie bezpy∏owe dywanów, tapicerki, wyk∏adzin
oraz pranie (renowacja) maszynà
KIRBY. Czas schni´cia 1,5h. Tel. 78328-37 kom. 606-752-724.
◗Studentka Matematyki Uniwersytetu
Warszawskiego udzieli korepetycji
uczniom z gimnazjum i liceum (tak˝e
przygotowanie do klasówek i egzaminów) Tel.: 0 695 491 641.
◗Masz problemy z matematykà lub fizykà? Student wydzia∏u elektroniki
i technik informacyjnych Politechniki
Warszawskiej ch´tnie pomo˝e ci
w przyswojeniu sobie nowej wiedzy
szybko, ∏atwo i przyjemnie. zakres
szko∏y Êredniej oraz gimnazjum.
Tel.: 698-746-511.
◗Angielski – nauczyciel j´zyka angielskiego. Korepetycje, konwersacje,
przygotowanie do egzaminów.
Tel. 0506 661 672.
◗Studentka prawa UW III roku pomo˝e
w odrabianiu lekcji, pisaniu wypracowaƒ.
Posiadam doÊwiadczenie w prowadzeniu korepetycji z historii, j´zyka polskiego
na poziomie liceum i j´zyka angielskiego
(do poziomu FCE). TANIO!! Doje˝d˝am
do domu klienta! Tel. 608 293 145.
◗Poszukuj´ nauczyciela lub studenta
w celu udzielenia korepetycji z jez.
hiszpaƒskiego dla dzieci (poziom
podstawowy). Tel. 022 773 29 26.
◗Do wynaj´cia budynek mieszkalny
w Weso∏ej, 65 m2, ogrzewany gazem,
tel. 773 73 36
◗Us∏ugi ogólnobudowlane, wykoƒczenie
wn´trz. Mieszkaniec Starej Mi∏osny.
tel. 0608-035-921.

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

wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl

Kot czeka na
cz∏owieka
Do naszego ogródka przyb∏àka∏o si´ kilka kotów, ca∏y czas
sà dokarmiane, szukamy w∏aÊcicieli lub ch´tnych do adopcji.
Rudy kot z bia∏ym krawacikiem, rudy kot ca∏y, czarna kotka,
buraska kotka. Obecnie kotki dostajà leki antykoncepcyjne.
Czarno-bia∏y, bardzo pi´kny, niedawno zdech∏.
W∏aÊcicieli lub ch´tnych do adopcji prosimy o kontakt:
022 424-15-89, 606 473 213 (Stara Mi∏osna).

W i a d o m o Ê c i S à s i e d z k i e S t a r a M i ∏ o s n a - pismo mieszkaƒców Weso∏ej i okolic.
Redaguje zespó∏: Izabela Antosiewicz (sekretarz redakcji), Katarzyna G∏usek, Magdalena J´drzejewska, Marcin J´drzejewski (redaktor naczelny), Adam K∏os,
Marian Mahor, Dorota Mierzejewska (reklama, tel. 022 773 13 13), Anna Susicka, Dorota Wroƒska, Izabella Zych, Judyta Weso∏owska. Foto: Iza Antosiewicz,
Magda J´drzejewska, autorzy. Kontakt z redakcjà: tel.: 022 613 34 37, fax: 022 613 18 49, e-mail: wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl
Adres do korespondencji: 04-506 Warszawa, ul. Minerska 1.
Wydawca: NAJ-COMP. ISSN 1509-0833. Nak∏ad: 7000 egz., Gazeta bezp∏atna! Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów i korekty j´zykowej. Za informacje zawarte w reklamach Redakcja nie odpowiada.

Reklama:
Dorota Mierzejewska
– tel. 022-773-13-13
0501 09 33 44
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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

• AIKIDO
• BALET • TANIEC MUSICALOWY • PIOSENKA
• TANIEC TOWARZYSKI
• BREAKDANCE • HIP / HOP DANCEHALL
• M¸ODZIE˚OWA GRUPA TANECZNA „DANCEART”
• TANIEC BRZUCHA • SALSA SOLO • TUMBAO
ORGANIZUJEMY PRZYJ¢CIA
URODZINOWE DLA DZIECI!!

Serdecznie
zapraszamy
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

na Bal Ostatkowy
25 lutego 2006 roku
Rezerwacja biletów pod nr tel 773-30-02
Adres: ul. Trakt Brzeski 90 Warszawa-Weso∏a
www.gosciniec.net

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

Przyjmujemy zapisy
na obiady firmowe
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
www.kuchniazapiecek.prv.pl
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