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Wielkanocne oczekiwanie

foto Iza Antosiewwicz

W tym roku przedÊwiàteczny czas, to czas powitania spóênionej wiosny. RoÊliny powoli uwalniajà si´ z odr´twienia
i gaszà zimowe pragnienie pierwszymi sokami, jakie uwalnia
ziemia w cieplejszych promieniach s∏oƒca.
Budzi si´ do ˝ycia ca∏a przyroda.
Jest to szczególny czas oczekiwania na Zmartwychwstanie Chrystusa, które nastàpi∏o wieki temu i ka˝dego roku ta Noc jest wielkim Êwi´tem i tradycjà kultywowanà poprzez nast´pne pokolenia.
Wielkanoc to czas radoÊci z przekroczenia bariery Êmierci poprzez Zmartwychwstanie i zaistnienie w sercach ludzi
nadziei ˝ycia poza ziemskà egzystencjà.
Wiara w ten cud wzmacnia duchowoÊç cz∏owieka i ∏agodzi czas
przemijania od narodzin a˝ po kres istnienia. Chwile sp´dzone
przy wielkanocnym stole ze Êwi´conkà, pisankami, barankiem

Pan Zmartwychwsta∏ i jest z nami! Alleluja!
Niech kolejna Wielka Noc sprawi, ˝e b´dziemy radoÊniejsi,
lepsi, bardziej otwarci na drugiego cz∏owieka.
Niech to b´dzie dla nas wszystkich prawdziwie dobry czas!
Redakcja

i barwinkiem niech b´dà wype∏nione radoÊcià oraz wprowadzà w nastrój oczekiwania
na spe∏nienie marzeƒ, pragnieƒ, ˝yczeƒ
przy dzieleniu si´ jajkiem – symbolem rodzàcego si´ ˝ycia.
„Weso∏y nam dziÊ dzieƒ nasta∏”...
niech ta pieÊƒ dotrze do ka˝dego
i wniesie w jego ˝ycie pogod´ ducha,
radoÊç z prze˝ywania tego cudu, który
mo˝e byç odpowiedzià na dr´czàce pytanie o tamtà stron´ ˝ycia,
Irena ¸ukszo
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Wielkanocne tradycje
kulinarne w dawnej Polsce
Polskie obyczaje kulinarne to nie tylko jakoÊç i iloÊç potraw, to równie˝
przys∏owiowa polska goÊcinnoÊç, radoÊç ˝ycia, szeroki gest, zmys∏ pi´kna,
a tak˝e przywiàzanie do tradycji.
Wielkanoc, najwi´ksze
Êwi´to
chrzeÊcijan, jest
najwi´kszym Êwi´tem kulinarnym.
Mo˝e sprawi∏ to
Wielki Post, najgorliwiej przestrzegany na naszym
M a z o w s z u .
Przez 40 dni nie
u˝ywano ani mas∏a,
ani mleka, jadano tylko ˝ur, kasze, kapust´, Êledzie i kraszono olejem. OczywiÊcie, taki post nie dotyczy∏ magnackich dworów, gdzie jadano smakowite

dania rybne, wcale nie w skàpych iloÊciach.
W Wielki Piàtek urzàdzano, „pogrzeb ˝uru i Êledzia”. Garnek gliniany
t∏uczono, a Êledzie wieszano za kar´
na ga∏´zi. W Wielkà Sobot´ zanoszono do koÊcio∏a jaja
i sól, które po poÊwi´ceniu k∏adziono na Êwiàtecznym
stole.
Jaja w formie pisanek jako symbol
˝ycia
królowa∏y
na Êwiàtecznych
sto∏ach. Szczególnie ch´tnie barwiono pisanki na kolor
czerwony, poniewa˝ wierzono od czasów pras∏owiaƒskich, ˝e czerwone pisanki posiada∏y w∏aÊciwoÊci magiczne,

Alleluja, Alleluja, Alleluja...
„˚ywego ju˝ Pana widzia∏am, grób pusty,
I Êwiadków anielskich, i odzie˝, i chusty.”
(Sekwencja Wielkanocna)
„Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy
jeszcze by∏o ciemno, Maria Magdalena uda∏a si´ do grobu
i zobaczy∏a kamieƒ odsuni´ty od grobu.” (J 20,1)
Pusty grób na wzgórzu ko∏o Jerozolimy – grób Chrystusa – pusty. W wielkanocny poranek
pró˝no szukano cia∏a Tego, który zaledwie przed trzema dniami zosta∏ ukrzy˝owany, pochowany.
„... tego M´˝a, który z woli, postanowienia i przewidzenia Bo˝ego zosta∏ wydany, przybiliÊcie r´kami
bezbo˝nych i zabiliÊcie. Lecz Bóg w s k r z e s i ∏ Go, zerwawszy Wi´zy Êmierci...” (Dz Ap 2)

Nie da si´ obejÊç faktu pustego grobu.
Zastanawiam si´: – dlaczego on jest pusty? – co si´ sta∏o z cia∏em?
– ZMARTWYCHWSTA¸O?
– Czy to mo˝liwe, by cia∏o o˝y∏o? Skàd wzi´∏o t´ moc?
Jest faktem, ˝e widziano Go ˝ywego – przez czterdzieÊci dni ukazywa∏ si´ uczniom,
rozmawiali z Nim, jad∏ z nimi, mogli Go dotykaç…

Wiec On z m a r t y c h w s t a ∏!... ˝yje!
Pusty grób Chrystusa mówi: o mej nieÊmiertelnoÊci,
o moim pustym grobie w przesz∏oÊci,
o moim Zmartwychwstaniu do ˝ycia…
o … wielkiej tajemnicy Boga
Ty te˝ stajesz wobec faktu i tajemnicy Boga:
jeÊli nie uwierzysz – nie spotkasz. Go,
jeÊli pominiesz fakty – przegrasz swoje ˝ycie,
jeÊli dopuÊcisz wahanie – opóênisz spotkanie
jeÊli b´dziesz Go szuka∏ – z pewnoÊcià odnajdziesz
W tym dniu wspania∏ym wszyscy si´ weselmy.
Ks. Zbigniew Wojciechowski
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Niech zbli˝ajàce si´
Âwi´ta Wielkanocne
b´dà dla Paƒstwa êród∏em
wielkiej radoÊci.
Niech stanà si´ okazjà
do ciep∏ych spotkaƒ
z Rodzinà i Przyjació∏mi.

Pose∏ na Sejm RP
Jacek Wojciechowicz
skuteczne zw∏aszcza w sprawach sercowych.
Ca∏y Wielki Tydzieƒ trwa∏y przygotowania potraw Êwiàtecznych, jednak˝e
mo˝na je by∏o jeÊç dopiero po rezurekcji, która wyznacza∏a zakoƒczenie postu. „Âwi´cone” ustawiano na najwi´kszym stole. Sk∏ada∏y si´ na nie szynki,
kie∏basy, salcesony, ryby w galarecie,
pieczone w ca∏oÊci prosi´ oraz wielkanocne ciasta, mazurki, przek∏adaƒce
i najwa˝niejsze – wielkanocne „baby”.
By∏y wódki, miody pitne, wino i piwo.
Na Êrodku sto∏u górowa∏ nad wszystkim
wielkanocny baranek z mas∏a lub cukru
i le˝a∏y kolorowe pisanki. Potrawy i obrusy przystrojone by∏y zielonym barwinkiem. Uczt´ wielkanocnà rozpoczyna∏o
dzielenie si´ poÊwi´conym jajem ugotowanym na twardo, po∏àczone z wzajemnym sk∏adaniem sobie ˝yczeƒ.
Na szczególnà uwag´ zas∏ugiwa∏y baby i mazurki – specja∏y rdzennie polskie.
Pieczenie bab wielkanocnych by∏o
wydarzeniem pe∏nym emocji. Kobiety
zamyka∏y si´ w kuchni na ca∏y dzieƒ.
M´˝czyznom wst´p by∏ wzbroniony.
Ciasto z najlepszej màki i setek(!!!)
˝ó∏tek z cukrem i z migda∏ami, rodzyn-

Spokojnych
Âwiàt Wielkiej Nocny
up∏ywajàcych
w rodzinnym gronie
˝yczà
Prezes i Stra˝acy
z OSP Stara Mi∏osna
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Na stole Êwi´cone, a obok baranek,
Koszyczek pe∏en barwnych pisanek
I tak znamienne w polskim krajobrazie
W bukiecie srebrzyste, wiosenne bazie.
Zielony barwinek, fio∏ki i ˝onkile
– Barwami strojà uroczyste chwile.
W domu polskim wiosna wchodzi na spotkanie,
Gdy wielkanocne na stole Êniadanie.

Zdrowych, Pogodnych
Âwiàt Wielkanocnych,
pe∏nych wiary, nadziei
i mi∏oÊci.
Radosnego,
wiosennego nastroju,
serdecznych spotkaƒ
w gronie rodziny
i wÊród przyjació∏
oraz weso∏ego „Alleluja”
˝yczà
Dyrekcje, Rady Pedagogiczne,
Pracownicy i Uczniowie SP nr 173
i Gimanzjum nr 119 w Warszawie

kami, wanilià, z zaczynem z dro˝d˝y
na∏o˝one do form „babowych” nakrywano lnianym obrusem, gdy˝ „zazi´biona” baba nie ros∏a. Z obawy
przed „zazi´bieniem” uszczelniano

okna i drzwi kuchni. Gdy baby odpowiednio wyros∏y, wsadzano je ostro˝nie
do pieca. Czasami, gdy wyjmowano je
z pieca, w kuchni rozlega∏y
si´ krzyki i p∏acz. Zanadto przyrumieniona lub „usiad∏a”
baba by∏a kompromitacjà

Weso∏y nam nasta∏ czas.
Radujmy si´, ˝e Zmartwychwsta∏ Pan.
Wszystkim Mieszkaƒcom Weso∏ej
˝yczymy Weso∏ego Alleluja
w imieniu radnych i zarzàdu Dzielnicy

Marcin J´drzejewski

Jacek Wojciechowicz

Przewodniczàcy Rady Dzielnicy

Burmistrz Dzielnicy Weso∏a

dla domu. Wyj´te z pieca, dobrze od miski i r´ki. Wówczas dodaç 15 dkg
wyroÊni´te k∏adziono najostro˝- roztopionego mas∏a i ma∏y kieliszek runiej na puchowych pierzynach, by mu oraz szczypt´ soli. Znowu dok∏adsi´ nie zgniot∏y stygnàc. Rozma- nie wyrobiç ciasto r´kà i dodaç 20 dkg
wiano szeptem, poniewa˝ ha∏as rodzynek. Ciasto w∏o˝yç do wysmaromóg∏ spowodowaç opadni´cie wanej mas∏em formy. Odstawiç do wybaby. Wystudzone pi´knie i obfi- roÊni´cia pod puchowà pierzynà. Gdy
prawie ca∏kowicie wype∏ni form´, piec
cie lukrowano.
Najs∏ynniejsze by∏y polskie ba- w dobrze wygrzanym piekarniku 50-55
min. Goràcà bab´, po wyj´ciu z formy
by „puchowe i muÊlinowe”.
Jakie jest pochodzenie mazur- oprószyç cukrem pudrem lub polukroków, dotychczas nie wyjaÊniono. waç.
Byç mo˝e sà to wp∏ywy kuchni tuOpracowa∏a na podstawie ksià˝ki Marii
reckiej. Mazurki to placki na kruchym
Lemnis i Henryka Vitry „W staropolspodzie lub na op∏atku, pokryte masà
skiej kuchni i na polskim stole”
orzechowà, migda∏owà, serowà, bakaAnna Susicka
liowà i innymi, barwnie lukrowane
i ozdobione konfiturami i bakaliami. Dobra
gospodyni
Niech Jezus
mia∏a cz´sto
kilkadziesiàt
Zmartwychwsta∏y
przepisów
ka˝dego dnia obdarza
na mazurki.
Was mocà do dawania
Na zakoƒÊwiadectwa chrzeÊciczenie przepis
na s∏ynnà poljaƒskiego, które zaskà bab´ puowocuje silnà wiarà,
chowà:
nadziejà, mi∏oÊcià oraz
25
dkg
màdroÊcià.
pszennej màki
sparzyç wrzàNiech On, Pan i Zwyci´zca, zawsze króluje
cym mlekiem
w Waszych sercach i swym Êwiat∏em przei bardzo dok∏adnie rozetrzeç,
mienia ka˝dà chwil´ codziennego ˝ycia.
by nie by∏o grudek. Przykryç
Maryja zaÊ – Matka Zmartwychwsta∏ego
i och∏odziç. Dodaç 7 dkg dro˝d˝y, wymieszaç, przykryç rozPana – niech wyprasza wiele ∏ask i si∏
czyn i pozwoliç mu wyrodo g∏oszenia or´dzia wielkiej mi∏oÊci
snàç. 10 ˝ó∏tek ubiç trzepacz– Bóg jest mi∏oÊcià.
kà z 15 dkg cukru na pulchny
krem. Ubite ˝ó∏tka oraz naProboszczowie i Ksi´˝a pracujàcy w parafiach
st´pne 25 dkg màki dodaç
Âw. Hieronima i NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa
do zaczynu i doskonale wyrobiç, aby ciasto odstawa∏o
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w mieÊcie”, o stanie
istniejàcej infrastruktury, o planie
remontów po zimie
i o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Najwi´kszym zaskoczeniem tej sesji, by∏o wyg∏oszone na samo jej zakoƒczenie oÊwiadczenie
burmistrza Jacka Wojciechowicza o z∏o˝eniu
rezygnacji z pe∏nionej funkcji. Decyzj´ swojà
uzasadnia∏ wzgl´dami osobistymi.
W kuluarach potwierdza∏, ˝e skoro w kampanii wyborczej do Sejmu oÊwiadczy∏ publicznie, ˝e nie zamierza ∏àczyç funkcji burmistrza
i pos∏a (prawo tego nie zabrania, p. Wojciechowicz jest zawodowym burmistrzem, zaÊ pos∏em
spo∏ecznym pobiera z tego tylko diet´ w wysokoÊci 1/5 normalnej diety poselskiej). JeÊli
sk∏ada∏ takie oÊwiadczenia, to teraz czuje si´
zobowiàzany do ich wype∏nienia.
Debata nad wnioskiem o przyj´cie rezygnacji burmistrza Jacka Wojciechowicza odb´dzie si´ na najbli˝szej sesji (w dniu 27
kwietnia br.) Sesja jak zwykle odb´dzie si´
w sali obrad Rady, Urz´du Dzielnicy
o godz. 1400. W porzàdku tej sesji znajdzie si´
tak˝e ocena wykonania bud˝etu za rok 2005,
ocena pracy Zarzàdu Dzielnicy oraz omówienie kierunków zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.
Sesje sà otwarte dla wszystkich mieszkaƒców, jednak chcia∏bym zaznaczyç, ˝e choç zwyczajowo istnieje mo˝liwoÊç zabierania g∏osu
przez mieszkaƒców na sesjach, to w sprawach
Paƒstwa nurtujàcych, zapraszam na dy˝ury radnych, o których informujemy obok. Wiele
spraw du˝o ∏atwiej jest za∏atwiç w bezpoÊrednich rozmowach z radnymi ni˝ na sesjach, bo
ich charakter i program nie sprzyjajà spokojnemu omawianiu problemów.
Przewodniczàcy Rady Dzielnicy
Marcin J´drzejewski

Z prac Rady Dzielnicy
Szanowni Paƒstwo!
Marcowa sesja Rady Dzielnicy w niektórych
punktach zacz´∏a przypominaç te z poczàtku kadencji. Panujàcy od dwóch lat konsensus i zrozumienie potrzeb poszczególnych osiedli zosta∏ zastàpiony próbami torpedowania propozycji Zarzàdu. Nale˝y mieç nadziej´, ˝e to tylko chwilowe emocje, a nie zapowiedê nadchodzàcej kampanii wyborczej. Ale przejdêmy do szczegó∏ów.
Najpierw Rada zapozna∏a si´ z informacjà
o funkcjonowaniu s∏u˝by zdrowia. ByliÊmy Êwie˝o po otwarciu nowej przychodni w Zielonej.
Dominujàcy wi´c w tym punkcie by∏ temat rozpoczynajàcego si´ w tym roku remontu kapitalnego i rozbudowy przychodni w centrum przy ul.
Kiliƒskiego. Wed∏ug informacji dyrektora Ma∏eckiego, wszystkie sprawy zwiàzane z procedurà przetargowà idà zgodnie z planem i nie ma raczej wi´kszych zagro˝eƒ dla tej inwestycji.
Kolejna informacja dotyczy∏a oceny stanu
bezpieczeƒstwa na terenie Dzielnicy. A potem
rozpocz´∏a si´ d∏uga debata nad propozycj´
zmiany w bud˝ecie zak∏adajàcej przeniesienie
z bud˝etu ZDM (z rezerwy inwestycyjnej) kwoty 6 mln z∏ na dokoƒczenie budowy ul. Jana Paw∏a II oraz nieca∏ych 300 tys. z∏ z Biura Kultury
na otwarcie filii Domu Kultury w Starej Mi∏oÊnie. I to w∏aÊnie te 300 tys. wzbudzi∏y ostry
sprzeciw kilku radnych. Jednak ostatecznie
sprzeciw zosta∏ odrzucony i Rada pozytywnie zaopiniowa∏a wszystkie propozycje. Nie oznacza to
jeszcze, ˝e filia domu kultury natychmiast powstanie. To raczej pierwszy etap, umo˝liwiajàcy
rozpocz´cie procedury pozyskania lokalu
(w Centrum Pogodna). Realnà datà rozpocz´cia
pracy filii b´dzie zapewne wrzesieƒ tego roku.
W dalszej cz´Êci sesji rada zapozna∏a si´ jeszcze z informacjami o przebiegu akcji „Zima

Wiosenne inwestycje
Przysz∏a wiosna, wi´c nale˝y rozpoczynaç
prace przy realizacji inwestycji miejskich.
Nie b´dzie z tym problemu w przypadku inwestycji, dla których wykonawcy zostali wy∏onieni w ubieg∏ym roku. Dla wi´kszoÊci zadaƒ trwajà procedury przygotowania dokumentacji, tak naprawd´ a one si´ wlokà ze
wzgl´du na brak planów zagospodarowania
przestrzennego. Delegatura architektury
wi´kszoÊç decyzji o pozwoleniu na budow´
wydaje w trybie post´powania administracyjnego, które trwa o wiele d∏u˝ej ni˝
w normalnej procedurze, przy aktualnych
planach zagospodarowania przestrzennego. W sytuacji, kiedy nie ma protestów lub
innych przeszkód, troch´ póêniej, ale jednak nast´puje moment wydania decyzji.
Gorzej dzieje si´ kiedy, tak jak w przypadku ul. Rumiankowej, jedna z osób uwa˝ajàcych si´ za w∏aÊcicielka dzia∏ki, oprotestowa∏a decyzj´ o lokalizacji tej inwestycji.
Pod znakiem zapytania stoi mo˝liwoÊç rozpocz´cia i wykonania zaplanowanych prac,
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pomimo, ˝e na ten cel zosta∏y zarezerwowane pieniàdze. Przez upór jednej osoby
przynajmniej kilkaset rodzin mo˝e jeszcze
d∏ugo brodziç po b∏ocie i dziurawiç opony
na wystajàcych pr´tach. Widocznie niewa˝ne, ˝e ul. Rumiankowa to g∏ówna arteria
rozprowadzajàca ruch po wschodniej stronie osiedla.
Odsuwa si´ równie˝ rozpocz´cie prac
przy budowie hali sportowej przy gimnazjum
w Starej Mi∏oÊnie. W tym przypadku delegatura stoi na stanowisku, ˝e zaprojektowano
zbyt ma∏o miejsc parkingowych do obs∏ugi hali i sugeruje zaprojektowanie parkingu
pod halà. Co prawda, du˝a iloÊç miejsc parkingowych przyda si´ tam na pewno, niemniej
jednak przyj´cie takiego rozwiàzania znacznie
opóêni rozpocz´cie prac budowlanych, a tak˝e zwi´kszy koszty budowy i eksploatacji hali.
Wierzàc jednak w sprawnoÊç dzia∏ania
Zarzàdu Dzielnicy mam nadziej´, ˝e poradzi
sobie z tymi problemami.
Józef WojtaÊ

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

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

Listy do redakcji
Dotyczny Listu otwartego do Prezydenta
Miasta Sto∏ecznego Warszawy
Protestujemy przeciwko szkalowaniu nas, poprzez
pisanie rzeczy nieprawdziwych, wr´cz oszczerczych.
Jako pracownicy, najlepiej wiemy, jakie prace
wykonywane sà w oczyszczalni. Na bie˝àco, zgodnie
z harmonogramem opracowanym na podstawie doekumentacji techniczno-ruchowej urzàdzeƒ prowadzimy konserwacj´ wszystkich urzàdzeƒ znajdujàcych si´ na terenie oczyszczalni. Wykonujemy niezb´dne naprawy oraz kapitalne remonty niektórych
urzàdzeƒ, a nawet budynków i budowli. Potwierdzi∏y
to kontrole jakie by∏y przeprowadzane w czasie eksploatacji, m.in. przez Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Ârodowiska, Powiatowy instektorat Nadzoru
Budowlanego, Urzàd Dozoru Technicznego i in.
Nie poczuwamy si´ do ˝adnych zaniedbaƒ,
pracujemy tu jednakowo sumiennie od ponad 9-u lat.
Dalecy jesteÊmy od prowadzenia gospodarki
rabunkowej.
Wprawadzanie mieszkaƒców w b∏àd, oszukujàc
ich co do stanu technicznego obiektu i naszego
stosunku do pracy jest karygodne.
Domagamy si´ sprosstowania, a je˝eli ktoÊ chcia∏by
si´ osobiÊcie przekonaç o stanie obiektu prosimy
o kontakt telefoniczny pod nr. tel. (022) 773 19 89.
Z powa˝aniem
Pracownicy oczyszczalni „Cyraneczka“
OczywiÊcie publikujemy przes∏ane sprostowanie. Aczkolwiek jesteÊmy nieco zdziwieni reakcjà
pracowników oczyszczalni. Bo list nie by∏ wymierzony w nich i nie mia∏ na celu krytykowania ich
ci´˝kiej pracy. Odnosi∏ si´ do sposobu zarzàdzania
oczyszczalnià przez tzw. Spó∏k´ Ziemskà.
Szanowni Paƒstwo, gdyby jego intencjà by∏o dyskredytowanie Paƒstwa pracy, bez wàtpienia nie udost´pnilibyÊmy naszych ∏amów do jego publikacji.
Redakcja
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Za∏atw spraw´ w Urz´dzie...
Zmiana w pozwoleniu
na budow´ – zmiana
projektu
Cz´sto zdarza si´, ˝e po uzyskaniu pozwolenia
na budow´, inwestor postanawia wprowadziç
pewne zmiany w projekcie. Ilekroç mamy do czynienia z istotnym odstàpieniem od:
• zatwierdzonego projektu budowlanego lub
• innych warunków pozwolenia na budow´,
konieczne staje si´ uzyskanie decyzji o zmianie
pozwolenia na budow´. Za istotnà zmian´ projektu uwa˝a si´ na przyk∏ad:
• zmiany w projekcie zagospodarowania dzia∏ki,
• zmian´ kubatury, powierzchni zabudowy, elewacji, wymiarów budynku, liczby kondygnacji,
• zmiany geometrii dachu,
• zmiany sposobu u˝ytkowania budynku lub jego
cz´Êci.
W przypadku wàtpliwoÊci co do charakteru
zmian, inwestor wyst´puje do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o udzielenie informacji, czy w danej sytuacji wymagane jest uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budow´.
Do zapytania do∏àczyç nale˝y opini´ projektanta.
Je˝eli odstàpienia sà istotne, inwestor ponownie
sk∏ada wniosek o pozwolenie na budow´, do którego do∏àcza:
• cztery egzemplarze projektu budowlanego
(pokazujàcego zakres zmian) wraz z opiniami,
uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi,
• oÊwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoÊcià na cele budowlane,
• upowa˝nienie udzielone osobie dzia∏ajàcej
w imieniu wnioskodawcy.
Zasady wnoszenia wniosku sà takie same, jak
w przypadku pozwolenia na budow´, czyli: op∏ata skarbowa za wniosek wynosi standardo-

wo 5,00 z∏, zaÊ za za∏àczniki – 0,50 z∏ za ka˝dy.
Op∏acie skarbowej nie podlegajà podania dotyczàce budownictwa mieszkaniowego, poza op∏atà skarbowà za udzielenie pe∏nomocnictwa osobie dzia∏ajàcej w imieniu wnioskodawcy
– 15 z∏. Przy zmianie decyzji o pozwoleniu
na budow´ nale˝y liczyç si´ równie˝ z ponownym wniesieniem op∏aty za pozwolenie na budow´, która to op∏ata uzale˝niona jest od rodzaju
inwestycji. Termin odpowiedzi na wniosek wynosi do 65 dni (nale˝y pami´taç, ˝e nie obejmuje on terminów przewidzianych w przepisach
prawa na dokonanie okreÊlonych czynnoÊci, jak
np. uzyskanie opinii, okresów zawieszenia post´powania oraz okresów opóênieƒ spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezale˝nych od organu).
Odwo∏anie od decyzji wnosi si´ do wojewody
za poÊrednictwem organu, który wyda∏ decyzj´,
w terminie 14 dni od dnia dor´czenia decyzji stronie. Je˝eli strony nie odwo∏ajà si´ od decyzji,
po 14 dniach od dor´czenia decyzja staje si´ prawomocna i wymaga przybicia klauzuli prawomocnoÊci. W tym celu, tak jak przy pozwoleniu na budow´, nale˝y zg∏osiç si´ z egzemplarzem decyzji
do pokoju nr 206 (tel. 022 773 60 30), przy czym
warto wczeÊniej telefonicznie upewniç si´, ˝e
nadanie prawomocnoÊci jest ju˝ mo˝liwe.

Zmiana inwestora
Pozwolenie na budow´ zachowuje swà wa˝noÊç przez okres 2 lat od dnia uprawomocnienia
decyzji i przerwa w realizacji budowy nie mo˝e
byç d∏u˝sza ni˝ 2 lata. Je˝eli w tym czasie dzia∏ka
zmieni w∏aÊciciela, a ten zechce kontynuowaç budow´, konieczne jest przeniesienie pozwolenia
na budow´ na nowego inwestora.
Do wniosku nale˝y wówczas do∏àczyç:
• oÊwiadczenie poprzedniego inwestora, ˝e zgadza
si´ na przeniesienie jego pozwolenia na budow´,

ZebraliÊmy 1297 podpisów
Jak pisa∏em w poprzednim numerze
WS, zosta∏a podj´ta akcja zbierania podpisów pod listem do Prezydenta Warszawy w sprawie przej´cia oczyszczalni Êcieków Cyraneczka i sieci kanalizacyjnej
w Starej Mi∏oÊnie przez MPWiK. Spotka∏a si´ ona z szerokim zainteresowaniem
mieszkaƒców, w ciàgu kilku dni uda∏o si´
zebraç 1297 podpisów. Serdecznie dzi´kujemy wszystkim mieszkaƒcom, którzy
zechcieli z∏o˝yç podpisy, a tak˝e osobom,
które zaanga˝owa∏y si´ w obs∏ug´ ca∏ej
akcji. 6 kwietnia 2006 r. list wraz z podpisami zosta∏ dor´czony do kancelarii Prezydenta Warszawy i mam nadziej´, ˝e
dzi´ki tak szerokiemu poparciu, spowoduje przyÊpieszenie biegu tej sprawy.
W trakcie sk∏adania podpisów
mieszkaƒcy nie domagali si´ szerszych

wyjaÊnieƒ, na has∏o „Cyraneczka”
wi´kszoÊç odpowiada∏a „OczywiÊcie
podpisuj´”. Sà zdegustowani Êlamazarnym tempem przejmowania oczyszczalni, a wiele komentarzy pod adresem Spó∏ki Ziemskiej nie nadaje si´
do publikacji. Na tak nieprzychylny odbiór w naszym Êrodowisku Spó∏ka zapracowa∏a sobie w ciàgu lat swojego
istnienia, nie zaniedbujàc wysi∏ku
w tym zakresie równie˝ obecnie.
Zgodnie z przedstawionym wczeÊniej harmonogramem, do koƒca marca br. planowano zawarcie porozumienia zobowiàzujàcego Spó∏k´ do przekazania dokumentacji technicznej i finansowo-ksi´gowej dotyczàcej przejmowanego mienia. W dniu 5 kwietnia
2006 r. odby∏o si´ spotkanie z udzia∏em

• oÊwiadczenie nowego w∏aÊciciela o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoÊcià
oraz o przyj´ciu pozwolenia na budow´ ze
wszelkimi warunkami w nim zawartymi.
Do wglàdu nale˝y przygotowaç zatwierdzony
projekt oraz dziennik budowy, jeÊli by∏ wydany.
Op∏aty za przeniesienie pozwolenia na budow´
to op∏aty skarbowe:
• 5,00 z∏ za podanie,
• 0,50 z∏ za ka˝dy za∏àcznik,
• 76 z∏ za wydanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budow´ na innà osob´, chyba ˝e inwestycja dotyczy budownictwa mieszkaniowego
zwolnionego z op∏at skarbowych.
Termin odpowiedzi na wniosek wynosi do 1 miesiàca oraz do 2 miesi´cy w sprawach szczególnie
skomplikowanych, zaÊ zasady odwo∏ania od decyzji oraz jej uprawomocnienia sà takie same, jak
przy decyzji o zmianie pozwolenia na budow´.

Zakoƒczenie budowy
Formalne zakoƒczenie budowy nast´puje poprzez zg∏oszenie tego faktu przez inwestora w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego
(00-585 Warszawa, ul. Bagatela 14) w terminie
21 dni przed zamierzonym przystàpieniem
do u˝ytkowania budynku.
Przedstawione przeze mnie krótkie omówienia
procedur zwiàzanych z budowà nie wyczerpujà
oczywiÊcie ca∏oÊci tematyki. Bardziej wnikliwym
polecam warszawskà stron´ internetowà
www.um.warszawa.pl, gdzie w menu eWOM/Architektura znajdujà si´ karty informacyjne poszczególnych procedur.
Tych z Paƒstwa, którzy wybiorà si´ w najbli˝szym
czasie do Urz´du za∏atwiaç powy˝sze sprawy, zapraszam w pierwszej kolejnoÊci do punktu informacyjnego po druki wniosków, a tych z Paƒstwa, którzy chcieliby wczeÊniej skonsultowaç si´ telefonicznie, prosz´ o kontakt pod nr 0 22 773 60 11. Przez
ca∏y czas mo˝na te˝ kierowaç do nas zapytania mailem: wom@wesola.waw.pl
Marta Wepa
Naczelnik Wydzia∏u Obs∏ugi Mieszkaƒców

Spó∏ki, MPWiK oraz przedstawicieli
Prezydenta m. st. Warszawy, które niestety nie przynios∏o post´pu w sprawie.
Wed∏ug informacji zarzàdu MPWiK
osoby reprezentujàce Spó∏k´ Ziemskà
nie wykazujà woli szybkiego przekazania oczyszczalni, koncentrujà si´
na wyszukiwaniu przeszkód i pretekstów do opóênienia przekazania Cyraneczki.
Nie jest to jednak zaskoczeniem, bo
Spó∏ka nigdy nie wyra˝a∏a woli oddania
czegokolwiek, co ju˝ dawano powinna zwróciç. Co prawda, w rozmowie
za mnà przedstawiciel Spó∏ki stwierdzi∏,
˝e gdyby nie byli ze wszystkich stron
atakowani, wówczas mogliby wykazaç
zrozumienie, jednak obecnie czujà si´
obra˝eni naszymi publikacjami, dlatego
usztywniajà swoje stanowisko.
Józef WojtaÊ
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2 Maja – Dzieƒ Flagi RP
Siódmego lutego min´∏a 175 rocznica
ustanowienia naszych barw narodowych. Kto z Polaków o tym wie? Tej
wiedzy, oprócz wàskiej grupy historyków, praktycznie nie ma nikt. Do niedawna na pró˝no mo˝na by∏o szukaç
informacji na ten temat w podr´cznikach szkolnych (skandal!), w publikatorach o wi´kszym zasi´gu, jak choçby
w encyklopediach.
Pierwszy raz bia∏o-czerwone barwy
(jeszcze nieformalne) pojawi∏y si´
w 1792 roku, podczas obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
W czasie trwania Powstania Listopadowego, w dniu 7 lutego 1831 roku, Sejm
Królestwa Polskiego (z inicjatywy Deputowanego z Warszawy, Walentego Zwierkowskiego) uchwali∏ specjalnà ustaw´
normujàcà polskie barwy narodowe:
Izba senatorska i poselska po wys∏uchaniu wniosków Komisyi sejmowych
zwa˝ywszy potrzeb´ nadania jednostajnej oznaki, pod którà winni ∏àczyç si´
Polacy, postanowi∏y i stanowià:
Artyku∏ 1. Kokard´ narodowà stanowiç b´dà kolory herbu Królestwa Polskiego i Wielkiego Ksi´stwa Litewskiego,
to jest kolor bia∏y z czerwonym.
Artyku∏ 2. Wszyscy Polacy a mianowicie wojsko polskie te kolory nosiç majà
w miejsce, gdzie takowe oznaki dotàd
noszonymi by∏y.

Ta ustawa jako pierwsza normowa∏a
kwesti´ polskich barw narodowych
i w zgodzie z prawid∏ami heraldyki od-
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wo∏ywa∏a si´ do tradycji Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Pierwszego sierpnia 1919 roku zosta∏a ustanowiona polska flaga z herbem (obecny wzór – orze∏ bia∏y w koronie – pochodzi z 9 lutego 1990 roku).
W dniu 20 lutego 2004 roku
dzieƒ 2 maja, z inicjatywy Stowarzyszenia Rodu Rodziewiczów oraz Ko∏a PO
w Weso∏ej, zosta∏ ustanowiony jako
Dzieƒ Flagi RP.
Ta data nie jest przypadkowa. Âwi´to
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej wzbogaca obchodzony w tym samym dniu
Âwiatowy Dzieƒ Polonii, a tym samym
obejmuje tak˝e tych Polaków, którzy
˝yjà poza granicami kraju, a jest ich
przecie˝ ok. 15 mln.
God∏o, barwy i hymn ∏àczà wszystkich Polaków. Sà trwa∏ymi znamionami to˝samoÊci, honoru, dumy i godnoÊci Narodu.
Ten Dzieƒ ma mieç przede wszystkim
wymiar edukacyjny.
Wiele osób w ró˝nym wieku i majàcych
nawet wy˝sze wykszta∏cenie nie zna
tradycji zawartej w naszych barwach
narodowych. Pojawiajà si´ za to uniwersalne t∏umaczenia, ˝e biel symbolizuje
czystoÊç i szlachetnoÊç, czerwieƒ zaÊ krew
przelanà w walce o niepodleg∏oÊç lub
w obronie kraju. Nic bardziej b∏´dnego.
Polskie barwy narodowe kszta∏towa∏y si´ na przestrzeni wieków i ostatecznie zosta∏y ustanowione w sposób
jak najbardziej formalny, a kolory
i ich kolejnoÊç na fladze majà
swoje istotne znaczenie i pochodzenie.
„Patrzàc na flag´ paƒstwowà dociekliwy umys∏ widzi nie tylko flag´,
lecz samo paƒstwo i niezale˝nie
od jego symboli i insygniów widzi
na fladze przede wszystkim form´
rzàdów, pryncypia, prawdy i historie narodu, który je u˝ywa”
Henry Ward Beecher (18131887) The American Flag
„Wiele flag opowiada ciekawe historie. Nawet same kolory mówià
wiele o symbolicznym „j´zyku” flag.
Na niektórych flagach sà barwy Êrodowiska naturalnego, takie jak b∏´kit nieba lub morza, zieleƒ lasów
i pól uprawnych lub biel oÊnie˝onych gór. Cz´sto spotykana czerwieƒ
mo˝e reprezentowaç krew przelana w obronie kraju.

Kolory na flagach mogà pochodziç
od herbu, byç zwiàzane z religià, symbolizowaç bogactwa kraju lub nawiàzywaç
do cnót obywatelskich”
Alfred Znamierowski – Flagi Âwiata.
Ilustrowany przewodnik
Polskie barwy narodowe wywodzà si´
jednak nie z jednego herbu, a z dwóch:
Herbu Królestwa Polskiego i Wielkiego Ksi´stwa Litewskiego.
Biel pochodzi od bieli Or∏a, b´dàcego
god∏em Polski i bieli Pogoni, rycerza galopujàcego na koniu, b´dàcego god∏em
Litwy. Oba te god∏a znajdujà si´ na czerwonych t∏ach tarcz herbowych. Na fladze
biel jest u góry, poniewa˝ w naszej heral-

Herb Królestwa Polskiego
i Wielkiego Ksi´stwa Litewskiego
z 1831 roku

Choràgiew Rzeczypospolitej Polskiej
wed∏ug wzoru z 1927 roku
dyce wa˝niejszy jest kolor god∏a ni˝ t∏a.
Warto, by uczniom, ale tak˝e i doros∏ym, przybli˝yç choçby w zarysie rodowód naszej Flagi Narodowej przed nadchodzàcym jej Êwi´tem, a 2 maja z∏o˝yç
Jej ho∏d w imi´ narodowej Historii.
Opracowa∏ Marian Mahor
Serdecznie dzi´kuj´ Stowarzyszeniu
Rodu Rodziwiczów oraz panom Bogdanowi i Leszkowi Rodziwiczom za udost´pnienie cennych materia∏ów.
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Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia – du˝o
pracy za nami, przed nami jeszcze wi´cej
Po kolejnych dwóch latach wspólnego
dzia∏ania, 18 marca 2006 r. odby∏o si´
kolejne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Sàsiedzkiego. Stowarzyszenie liczy
obecnie 47 cz∏onków, siedmiu przyby∏o,
niestety wielu te˝ wycofa∏o si´ ze wspólnej pracy, tak˝e w sumie jest nas troch´
mniej ni˝ przed dwoma laty. Koƒczàcy
swojà kadencj´ Zarzàd Stowarzyszenia
przedstawi∏ sprawozdania ze swojej dzia∏alnoÊci i uzyska∏ absolutorium. Wybrano
nowe w∏adze, prezesem Stowarzyszenia
powtórnie zosta∏ Marcin J´drzejewski.
Pozostali cz∏onkowie nowego zarzàdu to:
Krzysztof Kacprzak, Izabela Antosiewicz, Marek Tronina, Józef WojtaÊ, Katarzyna Szaszkiewicz, Pawe∏ Malinowski,
Urszula Bojas, Tomasz Zych, Bogumi∏a
WiÊniewska i Piotr Kozio∏.
Potrzeba ich tak wielu, poniewa˝, jak
podkreÊlali cz∏onkowie ust´pujàcego
zarzàdu, pracy przy organizacji ca∏ej
stowarzyszeniowej dzia∏alnoÊci jest
bardzo du˝o. Wystarczy spojrzeç
na owoce pracy Stowarzyszenia z ostatnich dwu lat: kolejne „Zloty Cyklistów”

i rundy „Sàsiedzkiej Ligi Siatkówki”,
wi´ksze i mniejsze pikniki i bale, dziesiàtki koncertów, biegi na orientacj´
i maratony, zbiórki darów dla dzieci
z ubogich rodzin, zimowiska, warsztaty
plastyczne, strona internetowa, no
i oczywiÊcie trwajàcy 72 godziny megamecz pi∏ki no˝nej, w którym gra∏o 400
osób. Oprócz tego Stowarzyszenie ca∏y
czas wydaje i kolportuje darmowy miesi´cznik „WiadomoÊci Sàsiedzkie”, którego egzemplarz macie Paƒstwo w r´ku.
Najciekawszà cz´Êcià walnego zebrania
by∏a dyskusja i nowe wnioski. Zaproponowano, ˝eby Stowarzyszenie, które ju˝
uczestniczy w zbiórce funduszy na odbudow´ spalonego koÊcio∏a, w∏àczy∏o si´
równie˝ w organizacj´ festynu urzàdzanego przez parafi´ na ten cel. Posypa∏y
si´ pomys∏y: przedszkole RobuÊ po˝yczy
zabawki, ˝eby powsta∏ kàcik zabaw dla
dzieci, a „Domeko” pomo˝e je przewieêç, Stra˝ Po˝arna zapowiedzia∏a ch´ç
obj´cia patronatu nad tà imprezà oraz
urzàdzenia pokazu stra˝ackiego sprz´tu.

Podaruj swój 1% podatku
Stowarzyszeniu Sàsiedzkiemu
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
sàsiadów z innych osiedli 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.
Teraz zwracamy si´ do Paƒstwa z proÊbà o wsparcie naszych dzia∏aƒ i przekazanie
swojego 1% podatku na nasze Stowarzyszenie. 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. 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? To dla naszego Stowarzyszenia kwota znaczàca.
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

D∏ugo dyskutowano nad przysz∏oÊcià
dla Megameczu. Ten pierwszy by∏ pi´knà
i imponujàcà imprezà, ale okupionà takim wysi∏kiem (w organizacj´ ∏àcznie z zawodnikami zaanga˝owane by∏o 500
osób), ˝e nie ma mowy, ˝eby powtarzaç jà
co rok. Najwi´cej uznania zdoby∏ pomys∏,
˝eby urzàdzaç te mecze w rytm imprez
Êwiatowych, tak aby korzystaç z najwi´kszego pi∏karskiego entuzjazmu, ale kwestia ta nie zosta∏a do koƒca rozstrzygni´ta.
Rozwa˝ano te˝ inne bie˝àce dzia∏ania
Stowarzyszenia: majàcy si´ odbyç w maju
bieg na 100 km., akcj´ ratowania oczyszczalni Êcieków, „Koncerty Czwartkowe”.
Niektórzy cz∏onkowie Stowarzyszenia
chcieli, ˝eby któraÊ z imprez by∏a poÊwi´cona pami´ci naszej, tragicznie zmar∏ej
przed rokiem, kole˝anki Beaty Niewiadomy.
W koƒcu wszystkie sprawy zosta∏y
omówione i Stowarzyszenie jest gotowe do dalszej zwyczajnej i nadzwyczajnej pracy, dla naszego i Paƒstwa po˝ytku i satysfakcji.
Dorota Wroƒska

Tylko do koƒca kwietnia
mo˝esz zdecydowaç.
To nic nie kosztuje.
Przeka˝ 1% podatku.
Jak?:
Kwot´ z pola 180 (dla PIT 36) lub 178 dla PIT37 nale˝y pomno˝yç przez 0,01. Uzyskana
kwota to TWÓJ 1%. Wpisujesz jà w pole nr
181 (dla PIT 36) lub nr 179 (dla PIT 37). Uwaga, wpisujàc musimy zaokràgliç do dziesiàtek
groszy w dó∏. Czyli zamiast 55, 13 wpisujemy
55,10. Nast´pnie wpisujemy t´ kwot´ do za∏àczonego polecenia przelewu i wp∏acamy na
poczcie lub w banku. Uwaga! Na poczcie taniej – kosztuje tylko 1 z∏.
JeÊli oczekujesz zwrotu z urz´du skarbowego
– wraz z nim otrzymasz zwrot 1% podatku
wp∏aconego na Stowarzyszenie Sàsiedzkie
Stara Mi∏osna.
JeÊli musisz dop∏aciç do US – pomniejsz kwot´ o przekazany ju˝ 1% podatku
* przekazane dane osobowe zostanà umieszczone
w bazie danych Stowarzyszenia Sàsiedzkiego
Stara Mi∏osna, je˝eli nie wyra˝asz na to zgody
prosimy o przekazanie tej informacji w formie
oÊwiadczenia wys∏anego na nasz adres pocztowy lub e-mailowy.
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Pami´taliÊmy….
scu pragn´ przeprosiç wszystkich, którzy mogli zostaç wprowadzeni w b∏àd.
Podczas sobotnich uroczystoÊci
nie planowano
wizyty biskupa.
W wyniku kompilacji informacji
pochodzàcych
z ró˝nych êróde∏,
zbyt pochopnie
wyciàgn´liÊmy
wnioski.
Izabela
Antosiewicz

Pami´tamy …
– Pozosta∏ wÊród nas
2 kwietnia obchodziliÊmy
pierwszà rocznic´ Êmierci
Papie˝a Jana Paw∏a II.

Chcàc uczciç pami´ç wielkiego
Polaka w Szkole
Podstawowej
nr 173 zosta∏ zorganizowany uroczysty apel. Podczas tego spotkania uczniowie i nauczyciele wys∏uchali Habemus Papam oraz
g∏osu Papie˝a deklamujàcego „O niepoj´te i nie
zg∏´bione mi∏osierdzie Bo˝e”.
Przy zdj´ciu Jana Paw∏a II – w symbolicznym kàciku pami´ci – Pani Dyrektor Katarzyna G∏usek-Woj-
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ciechowicz z∏o˝y∏a wiàzank´ kwiatów zapalono symboliczny znicz. Siostra Cecylia odczyta∏a modlitw´ o szybkà beatyfikacj´ naszego
Wielkiego Rodaka,
po której uczniowie
i nauczyciele wspólnie
zaintonowali
ulubionà pieÊƒ Papie˝a – Bark´.

Podsumowujàc to krótkie,
ale bardzo wymowne i wzruszajàce spotkanie pani Dyrektor przypomnia∏a, jak
wielkim cz∏owiekiem by∏ Karol Wojty∏a i ˝yczy∏a
uczniom, by czerpali z jego
˝ycia wzorce do naÊladowania.
Organizator apelu
Alicja Napiórkowska

foto Magdalena J´drzejewska

Minà∏ ju˝ rok, od kiedy odszed∏ od nas
Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II. W poprzednim numerze informowaliÊmy Paƒstwa
o planowanych w zwiàzku z tym uroczystoÊciach organizowanych na naszym
osiedlu. Wszystkie spotkania zgromadzi∏y bardzo licznie mieszkaƒców Weso∏ej.
Zarówno te na ulicach – na przyk∏ad
na spotkanie przy krzy˝u przysz∏o
ok. 400 osób, jak i te w koÊcio∏ach – u Êw.
Hieronima o 21.37 wierni stali pod koÊcio∏em. Ulica Jana Paw∏a II na nowo
rozb∏ys∏a Êwiat∏em lampek. W rocznic´
pogrzebu gimnazjaliÊci przygotowali
rozwa˝ania Drogi Krzy˝owej. W bardzo
licznej rzeszy wiernych nie zabrak∏o
m∏odzie˝y, szkoda tylko, ˝e harcerze nie
pojawili si´ w mundurach. W tym miej-

Nie
Mówi´
˚egnaj
W
niedziel´
2 kwietnia odby∏ si´
Koncert-Widowisko s∏owno muzyczne pt. „Nie Mówi´
˚egnaj” poÊwi´cone pami´ci Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II. Wraz z Fundacjà
Spo∏ecznej Szko∏y Podstawowej w Weso∏ej uda∏o nam si´
ju˝ po raz drugi, czynnie
i z wielkà radoÊcià w sercach,
uczciç w ten w∏aÊnie sposób
pami´ç o Karolu Wojtyle.
Tym razem w goÊcinnych
progach Gimnazjum nr 119
w Starej Mi∏osnej wielu ma∏ych i du˝ych artystów da∏o
wspania∏y, ambitny koncert.
Udzia∏ wzi´li: Katarzy-

na ˚ak, Rafa∏ Królikowski,
Pawe∏ Tucholski, Simon Mol
& Przyjaciele oraz Eleonora
Chachulska, Anna Czuba,
Katarzyna Dereƒ, Monika
Stràk, Dorota Szafranek,
Henryk Alber, kameralny
chór „Staccato”, zespó∏ wokalny „Studio12” SSP nr 12,
„M∏odzie˝owy Teatr Poszukujàcy” OK, grupa teatralna z SSP nr 12, dzieci´ca grupa baletowa OK, po∏àczony
zespó∏ instrumentalny SSM
I st. i OK. Przygotowanie: Swiet∏ana Parka,
Ma∏gorzata Sobieszek,
Renata Struzik, Ryszard
Rutkowski,
Tomasz
Struzik, Dariusz Falana,
Zenon Wójcicki. Scenografia:
Ma∏gorzata
Minchberg. Re˝yseria:
Bogumi∏a Stachurska.
Urszula Kowal,
Tomasz Struzik
foto: Urszula Kowal
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Wyniki III Festiwalu Filmów Extremalnych Zajawka
Karko∏omna wspinaczka, skoki spadochronowe, ewolucje rowerowe i snowboardowe – to
tylko niektóre tematy filmów konkursowych III Festiwalu Filmów Extremalnych Zajawka. Grand Prix imprezy zdoby∏ obraz „Czasem” Mateusza Webera i Macieja Krajewskiego z Warszawy.
Na trzecià edycj´ Zajawki zg∏oszono oko∏o 50 filmów z ca∏ej Polski. Ich tematami by∏y mi´dzy innymi:
skoki na spadochronie, sp∏ywy kajakowe, trial rowerowy, paintball, snowboard i wspinaczka. Do konkursu
zakwalifikowa∏o si´ 36 z nich. Zwyci´˝y∏ niezwykle
sprawnie, praktycznie w pe∏ni profesjonalnie zrealizowany, obraz „Czasem”, przedstawiajàcy biegi miejskie czyli efektowne skoki nad samochodami i z balkonów oraz wspinaczki na budynki. – Filmem zajmuj´ si´ od kilku lat – opowiada Mateusz Weber, wspó∏autor „Czasem”. – Jednak na poczàtku to by∏y próby
typowo amatorskie. Na powa˝nie zajà∏em si´ tym
w zesz∏ym roku, zaczà∏em pracowaç mi´dzy innymi
przy monta˝u programów dla jednej z telewizji muzycznych. Sam nie uprawiam biegania miejskiego,
mam problemy ze stawami, ale przez cztery lata zajmowa∏em si´ capoeirà i chcia∏bym do tego wróciç.
– Filmy, które m∏odzi twórcy zg∏osili na trzeci festiwal, reprezentujà wy˝szy poziom, sà lepiej zrealizowane i bardziej przemyÊlane, ni˝ te na poprzednich edycjach imprezy – mówi Magda Kunicka-Paszkiewicz ze
Stowarzyszenia Bursztynowe Oko, organizatorka i jedna z jurorów Zajawki. – Wybór Grand Prix tym razem

by∏ jednog∏oÊny. Film „Czasem” jest niezwykle dynamiczny, bardzo dobrze zmontowany, ukazuje wszystkie cechy charakterystyczne sportu ekstremalnego,
który opisuje, czyli biegania miejskiego. Co ciekawe,
jest to dyscyplina w miar´ nowa i film na jej temat pojawi∏ si´ na Zajawce po raz pierwszy.
Wart uwagi jest film „Freerider”, który zdoby∏
pierwszà nagrod´ imprezy. W odró˝nieniu od wi´kszoÊci filmów konkursu, które sà zmontowane jak teledyski i przedstawiajà przede wszystkim karko∏omne ewolucje, jest próbà realizacji typowego dokumentu. Opowiada o trwajàcej cztery doby wspinaczce na prawie pionowà, ponadkilometrowà gór´ El
Capitan w Kalifornii. Widzowie mogà nie tylko obejrzeç walk´ i wysi∏ek wspinaczy, ale mi´dzy innymi
wys∏uchaç – jak w klasycznym dokumencie – ich
komentarzy.

Laureaci 3 Festiwalu Filmów Sportów Extremalnych Zajawka 2006.
Grand Prix: „Czasem” (realizacja Mateusz Weber
i Maciej Krajewski, Warszawa).
Pierwsza Nagroda: Freerider” (Maciej Szafnicki,
¸ódê).
Druga Nagroda: „ARH +” (Mateusz Grochal
i Adam Gruszczyƒski, Kraków).
Trzecia Nagroda: „Deska Êniegowa” (Tomasz Lewandowski, Wroc∏aw).
Wyró˝nienia: „Spadochrony” (Stanis∏aw Blezieƒ,
Gdaƒsk), „BT vid. II” (Rafa∏ Klisiƒski, Katowice), „Filharmonia” (Tomasz Narewski, Bia∏ystok), „Poczàtki”
(Pawe∏ Kiliƒski, Oborniki Âlàskie).
Nagroda publicznoÊci: „Drop out” (Nadia Belkessam, Gdaƒsk).
Miros∏aw Baran

Najbli˝sze Plany OÊrodka Kultury
22.04.2006 sobota godz. 1600 „Na cztery r´ce” konkurs duetów fortepianowych.
25.04.2006 wtorek godz. 1100 „Hyde Park” z jednym z aktorów serialu „M jak mi∏oÊç”.
28.04.2006 piàtek godz. 1900 wystawa rysunku studentów Szko∏y Wy˝szej Rzemios∏ Artystycznych.
UWAGA!!! 2.05.2006 wtorek godz. 1500 na terenie OK. ul. Starzyƒskiego 21. „Bia∏o Czerwona” uroczystoÊç obchodów „Dnia Flagi” i Âwi´ta Konstytucji 3-go Maja. Rozstrzygni´cie ju˝ og∏oszonego konkursu
plastycznego, weso∏y piknik z atrakcjami, happening artystyczny oraz koncert artystów scen warszawskich. Mi´dzy innymi wystàpià: Janusz Zakrzeƒski, „Vistula” – dzieci´cy zespó∏ ludowy, harcerze ZHR
i ZHP wspólnie rozpalà ognisko. Przewidujemy zabawy i atrakcje dla dzieci i doros∏ych. Zapraszamy!!!

Uwaga!
Sàsiedzka Liga
Pi∏ki No˝nej
Od 1 maja 2006 roku rusza
w Starej Mi∏oÊnie Liga Pi∏ki No˝nej.
Mecze odbywaç si´ b´dà cztery razy w tygodniu:
wtorek 2100-2200 (1 mecz),
czwartek 1900-2200 (3 mecze).
Na boisku do pi∏ki no˝nej
przy Szkole Podstawowej nr 173
im. Górników Polskich w Starej Mi∏oÊnie.
Wpisowe od dru˝yny: 200 z∏ / rund´.
Liga odbywaç si´ b´dzie w dwóch rundach:
wiosennej i jesiennej.
Zg∏oszenia dru˝yn w sk∏adach od 8 do 10 osób
poprzez formularz na stronie ligi.
Strona www rusza 17 kwietnia:
www.staramilosna.org.pl/pilkano˝na.
Lech Krzemiƒski
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VIII Zlot Cyklistów to ju˝
za dwa miesiàce!
Wreszcie mamy wiosn´ i odpowiednie warunki do treningu rowerowego.
Nasze leÊnie dukty w ka˝dy s∏oneczny weekend zape∏niajà si´ coraz liczniej
rowerzystami. Coraz bardziej profesjonalne rowery i ubiory Êwiadczà o tym,
˝e wielu sympatyków dwóch kó∏ek podchodzi do jazdy na powa˝nie. To dobry znak. Czas przygotowaç si´ do naszych corocznych zawodów. Mamy nadziej´, ˝e i tym razem 10 czerwca na starcie VIII edycji naszego osiedlowego Zlotu Cyklistów stanie znów wielu Êwietnie przygotowanych zawodników.
Jak co roku, nasza trasa wyÊcigowa zostanie odpowiednio przygotowana tak, aby ka˝da kategoria wiekowa mog∏a Êcigaç si´ na odpowiednim dla
swego wieku i mo˝liwoÊci dystansie. Powrócimy do zasad sprzed dwóch
edycji i rozegramy zawody o dwóch stopniach trudnoÊci. Trasa Profi dla zaawansowanych i Amator dla ka˝dego, nawet niedzielnego rowerzysty.
OczywiÊcie zawody to g∏ówna atrakcja naszej imprezy, ale oprócz wyÊcigów
jak zwykle b´dà mia∏y miejsce wyst´py, pokazy, konkursy i wszystko to, co
pozwala nam co roku sp´dziç mi∏o czas na naszym osiedlowym pikniku.
Serdecznie zapraszamy ca∏e rodziny w sobot´ 10 czerwca na boisko
gimnazjum przy ul. Klimatycznej. Kolejnie informacje w nast´pnych
WiadomoÊciach Sàsiedzkich.
Dariusz Lebiedê

Weso∏a stówa
Ju˝ po raz ostatni namawiam Paƒstwa
do wspólnej „zabawy” w bieganie. Choç tak
naprawd´, kto mia∏ zamiar wystartowaç, to
od kilku dni powinien ju˝ powoli trenowaç.
Wi´c tym razem nie na bieganie, a na wspólne kibicowanie Paƒstwa zapraszam. Kilkudziesi´ciu naprawd´ wytrwa∏ych ludzi 13 maja wyruszy na tras´ Weso∏ej Stówy. Start b´dzie o godzinie 8.00, ostatni zawodnik ukoƒczy tras´ pewnie dopiero wieczorem. Serdecznie zapraszamy do dopingowania. Sztafeta b´dzie rozgrywana na krótkich p´tlach,
wi´c emocji nie zabraknie. Najlepszym punktem b´dzie rejon startu-mety, usytuowany
na ∏àce parafialnej przy „drewnianym” koÊciele w Starej Mi∏oÊnie.
Serdecznie zapraszam w imieniu organizatorów i zawodników.
Marcin J´drzejewski

Liga okr´gowa – runda rewan˝owa rozpocz´ta
Kibice KS Weso∏a z du˝ymi nadziejami oczekiwali rundy rewan˝owej. Strata punktowa do drugiego
miejsca premiowanego bara˝em nie jest zbyt wielka.
Ponadto zespó∏ dzi´ki sponsorom (m.in. Wena i Domeko) móg∏ przygotowywaç si´ do sezonu na obozie w Polanicy Zdrój. Zespó∏ si´ wzmocni∏ – do dru˝yny do∏àczy∏o kilku dobrych zawodników: obroƒcyRafa∏ Lewandowski, Przemek Krogulec, pomocnicy
– Artur Jagie∏a, Adam Jakubowicz i napastnik Adrian
Iwanik Wszystko to sprawi∏o, ˝e kibice licznie przybyli na pierwszy mecz z MKS Ma∏kinia. Dru˝yna ta
w minionym roku wygra∏a z naszym klubem 4-0
i przed tym spotkaniem by∏a wy˝ej w tabeli. Jednak
ju˝ po kilkunastu minutach by∏o widoczne, ˝e zespó∏
z Weso∏ej jest o klas´ lepszy od rywali. Ataki sun´∏y
na bramk´ Ma∏kini raz za razem jednak d∏ugo bez
efektu. Wreszcie Artur Jagie∏a zdecydowa∏ si´
na odwa˝ne wejÊcie w pole karne, gdzie zosta∏ sfaulowany. Jedenastk´ skuteczne wykorzysta∏ kapitan
naszego zespo∏u Mariusz Blautenberg Do przerwy
by∏o wi´c 1-0. W drugiej po∏owie obraz gry si´ nie
zmieni∏: zdecydowana przewaga Weso∏ej przy sporadycznych kontratakach Ma∏kini. Niestety w tym
dniu skutecznoÊç by∏a s∏aba. Mog∏y si´ podobaç
efektowne rajdy prawego obroƒcy – Micha∏a Glena,
czy ∏atwoÊç z jakà do sytuacji strzeleckich dochodzi∏
Filip Góral. Ale najwa˝niejsze sà gole, a ich powinno byç tego dnia zdecydowanie wi´cej. Mecz zakoƒczy∏ si´ wi´c skromnym jednobramkowym zwyci´stwem.
Cztery dni póêniej pi∏karze KS Weso∏a rozegrali
kolejny mecz na swoim stadionie. Tym razem
do Weso∏ej zawita∏ zespó∏ Korony Olszyc. Wszyscy
spodziewali si´ ∏atwego zwyci´stwa. RzeczywistoÊç
okaza∏a si´ niestety okrutna. Kilka kontr rywali wystarczy∏o im do osiàgni´cia zwyci´stwa 2-0. Znowu
zawiod∏a skutecznoÊç – dwa s∏upki i mnóstwo êle
skoƒczonych akcji. Choç byliÊmy zespo∏em który
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Od lewej w górnym rz´dzie: trener J. Ciborski, B. Domaƒski, A. Jakubowicz, D. Zieliƒski, B. Kostrzewski, F. Góral, K. Morawski,
P. Rakowiecki, A. Jagie∏a, T. ¸okietek, A. Iwanicki, T. Szot, R. Nowak, S. Orzo∏, M. Glen, M. Blautenberg, R. Lewandowski

by∏ w posiadaniu pi∏ki trzy czwarte czasu, trzy punkty zainkasowa∏a Korona. Szczególnie widoczny by∏
brak kontuzjowanego Mariusza Blautenberga, który
do tej pory by∏ ostojà defensywy. Trener Jacek Ciborski ma jednak nadziej´, ˝e pora˝ka ta uÊwiadomi
zawodnikom, ˝e nie ma ∏atwych meczów. W ka˝dym
trzeba graç z maksymalnym zaanga˝owaniem
i z pe∏nà koncentracjà. Je˝eli tak si´ stanie to awans
do bara˝y wcià˝ mo˝e byç realny.
Wyniki:
1 kwietnia KS Weso∏a (Warszawa) – MKS Ma∏kinia: 1-0
5 kwietnia KS Weso∏a (Warszawa) – Korona Olszyc: 0-2.
Najbli˝sze mecze w Weso∏ej (Plac Wojska Polskiego): KS Weso∏a – Miedzanka Miedzna 13 kwietnia o godz. 1600. KS Weso∏a – Orze∏ Unin – 29
kwietnia o godz. 1600. KS Weso∏a – Promnik Laskarzew – 6 maja o godz. 1630.
Adam K∏os

Tabela ligi okr´gowej
Miejsce Klub

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Zryw Sobolew
¸KS ¸ochów
Promnik Laskarzew
MKS Ma∏kinia
Naprzód Skórzec
Korona Olszyc
KS Weso∏a
T´cza Stanis∏awów
Zorza Sterdyƒ
Miedzanka Miedzna
Victoria Ka∏uszyn
Orze∏ ¸osice
Orze∏ Unin
B∏´kitni Stoczek
W´growski
15 Pogoƒ II Siedlce
16 Czarni W´grów

Mecze

Punkty

Bramki

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

41
36
32
31
30
30
28
23
23
19
18
18
16
15

76-15
34-16
33-17
46-27
25-14
34-26
32-31
23-31
28-32
25-30
21-31
26-36
18-31
20-45

17
17

14
12

21-52
19-47

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Il Canto Magnificat – koncert w gimnazjum
W imieniu zespo∏u Il Canto Magnificat zapraszam na koncert, który prawie
w ca∏oÊci b´dzie poÊwi´cony muzyce
wokalno-instrumentalnej. Koncert odb´dzie si´ w dniu 27 kwietnia (czwartek) w gimnazjum w Starej Mi∏oÊnie
o godzinie 1930.
Chór nasz wielokrotnie wyst´powa∏
w Starej Mi∏oÊnie, mo˝na go by∏o us∏yszeç w KoÊciele NajÊwi´tszego Serca
Jezusowego lub w KoÊciele Êw. Hieronima.
Jest zdobywcà wielu presti˝owych
nagród. Przeci´tnie wyst´pujemy dwa
razy w miesiàcu na ró˝nego rodzaju
koncertach. Na wieÊç o spaleniu naszego koÊcio∏a chórzyÊci wystàpili w ko-

Êciele OpatrznoÊci Bo˝ej w Weso∏ej,
a uzbieranà pokaênà sum´ przekazali
na odbudow´ Êwiàtyni.
Chór niedawno powróci∏ z pi´knego
tournee. Znów ÊpiewaliÊmy w Rzymie,
a bioràc pod uwag´ fakt, ˝e chórzyÊci
rosnà i stale çwiczà, g∏osy ich stajà si´
pi´kniejsze. OdnieÊliÊmy wielki sukces.
Jako pedagog, wychowawca i dyrygent zespo∏u zapraszam Paƒstwa
na koncert, który pozwoli wam rozkoszowaç si´ pi´knym Êpiewem i w pe∏ni
doceniç talenty naszych dzieci i m∏odzie˝y.
Na koncert zaprosiliÊmy zaprzyjaêniony chór ch∏opi´co-m´ski Cantores
Minores z prof. J. Herterem. Wspólnie
wykonamy Alleluja z oratorium „Mesjasz”
Jerzego Fryderyka Haendla.

Jan Pietrzak w gimnazjum

– po kabaretowej uczcie

A uczta by∏a niema∏a, czego spodziewaç si´ nale˝a∏o, majàc do czynienia z mistrzem
nad mistrzami w swoim kabaretowym fachu. Godzina pi´çdziesiàt minut potoku s∏owno-muzycznego, uzdrawiajàcy Êmiech liczne zgromadzonych widzów, którzy poddali si´
dobrowolnie na ˝yczenie bohatera wieczoru „Êmiechoterapii”. Sporo starych, ale jak˝e
aktualnych dowcipów, nutki nostalgii i akcenty patriotyczne i Pietrzak nowy, czasami nawet rapujàcy – czy˝ nie ˝al, ˝e to ju˝ za nami?
Mo˝liwoÊç zakupu po koncercie p∏yt i ksià˝ek pozwoli∏a przed∏u˝yç jeszcze klimat wieczoru. Naszym marzeniem jest dostarczanie Paƒstwu rozrywki na takim w∏aÊnie poziomie, oczywiÊcie zale˝ne to jest, jak ju˝ wspomina∏am w poprzednich numerach WS, od Êrodków finansowych, jakimi w danym momencie dysponujemy
i od dotacji. Niestety nie zawsze mo˝emy sobie pozwoliç na tej klasy artystów, artystów z górnej pó∏ki. Dlatego jesteÊmy otwarci na wszystkich sponsorów, którzy
pomogli by wesprzeç kultur´ tu, na naszym osiedlu.
Kontakt do pana Marcina J´drzejewskiego: wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl, lub izych1@o2.pl

W programie koncertu us∏yszymy te˝
dzie∏a m.in. Charlesa Gounoda, Cacciniego, Pachelbeta i Wolfganga Amadeusza Mozarta.
Marta Zamojska-Makowska
Koncert chóru Il Canto Magnificat odb´dzie si´ w ramach cyklu Czwartkowych
Wieczorów Muzycznych w czwartek 27
kwietnia, o godz. 19.30 w auli Gimnazjum
nr 119 przy ul. Klimatycznej 1 w Starej Mi∏oÊnie. Wst´p wolny.
Serdecznie zapraszamy!

Liga siatkówki
Tabela po VI kolejce rozgrywek (25.03.2006)
Miejsce

1
2
3
5
6
7
8
9

Nazwa dru˝yny

Bracia
Klub TKM
Szalone Pomidory
Drink Team
Soko∏y
Kadra
Dru˝yna A
Zakr´t
LeÊne Skrzaty

Rozegrane mecze

Punkty

Sety

12
12
12
12
12
12
12
12
12

22
21
20
20
20
19
15
13
10

21:6
19:9
18:9
18:9
17:8
15:11
6:18
2:22
0:24

Za zwyci´stwo w meczu przyznaje si´ 2 punkty, za przegranà 1, a za przegranà walkowerem 0.

Iza Zych

Runda rewan˝owa
II KOLEJKA (19.11.2005)

Nordic Walking

w Starej Mi∏oÊnie
Odby∏o si´ ju˝ pierwsze spotkanie osób zainteresowanych rozpocz´ciem przygody z nordic walking. Instruktor Jacek Szafraƒski by∏ mile zaskoczony obecnoÊcià
ponad dwudziestu osób w ró˝nym wieku. Poniewa˝ zazwyczaj na pierwszych takich
zaj´ciach zjawia si´ kilku „niedowiarków”. Informacja w naszej gazetce sprawi∏a
jednak, ˝e ju˝ na poczàtku frekwencja by∏a nadspodziewanie wysoka. Spotkanie rozpocz´∏o si´ krótkim instrukta˝em, po którym wyruszono w las. Po kilkunastu minutach grupa rozciàgn´∏a si´, ale instruktorowi uda∏o si´ jà opanowaç i zakoƒczyç wycieczk´ pokazem zabawy z kijami. Reakcje uczestników nie budzi∏y wàtpliwoÊci, ˝e
bawili si´ znakomicie. Z pewnoÊcià sà jeszcze osoby, które chcia∏yby sprawdziç jak
wiele przyjemnoÊci mo˝e daç taka forma rekreacji. Podajemy wi´c terminy kolejnych spacerów: 23.04., 30.04., 14.05., 21.05. Zaj´cia zaczynajà si´ o godzinie 1100. Miejscem spotkania 23 kwietnia jest boisko przy gimnazjum w Starej Mi∏oÊnie. Miejsca spotkaƒ w kolejnych terminach b´dà jednak inne, by nie traciç czasu na dojÊcie do lasu. Wszelkich informacji mo˝na zasi´gnàç bezpoÊrednio u instruktora pana Jacka Szafraƒskiego (praca 0226647632, wieczorem dom 022 773
18 09, kom. 0501 020 770).
Adam K∏os

VI KOLEJKA (25.03.2006)

BRACIA - ZAKR¢T 2:0 (25:7, 25:11)
DRU˚YNA A - BRACIA 0:2 (6:25, 12:25
ZAKR¢T - DRU˚YNA A 0:2 (21:25, 11:25)
LEÂNE SKRZATY - SOKO¸Y 0:2 (14:25, 8:25)
SOKO¸Y - SZALONE POMIDORY 2:0 (25:17, 25:19)
11:15)
SZALONE POMIDORY - LEÂNE SKRZATY 2:0 (25:16, 25:17)
KADRA - KLUB TKM 2:0 (25:13, 25:21)
KLUB TKM - DRINK TEAM 2:1 (28:26, 19:25, 15:9)
13:15)
DRINK TEAM - KADRA 2:0 (25:21, 27:25)

2:0 (25:13, 25:7)
0:2 (14:25, 24:26)
0:2 (21:25, 21:25)
0:2 (0:25, 0:25)
1:2 (15:25, 25:21,
2:0 (25:0, 25:0)
0:2 (17:25, 14:25)
1:2 (25:22, 14:25,
2:0 (25:23, 26:24)

Najbli˝sza kolejka rozgrywek ju˝ w pierwszà sobot´ po Êwi´tach 22. kwietnia. Odb´dà
si´ nast´pujàce mecze rewan˝owe (podane wyniki dotyczà rundy jesiennej):
III KOLEJKA (10.12.2005)
DRU˚YNA A - KADRA 0:2 (11:25, 14:25)
KADRA - SOKO¸Y 2:0 (25:20, 25:22)
SOKO¸Y - DRU˚YNA A 2:0 (25:10, 25:17)
KLUB TKM - BRACIA 2:1 (25:22, 21:25, 15:12)
BRACIA - SZALONE POMIDORY 0:2 (17:25, 15:25)
SZALONE POMIDORY - KLUB TKM 1:2 (18:25, 25:18, 10:15)
LEÂNE SKRZATY - ZAKR¢T 0:2 (22:25, 12:25)
ZAKR¢T - DRINK TEAM 0:2 (17:25, 20:25)
DRINK TEAM - LEÂNE SKRZATY 2:0 (25:12, 25:16)
Krzysztof Kacprzak
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Witajcie
wÊród
nas

Jakub Jagoda
urodzony 8 grudnia 2005 r.
Waga: 2100 g.
Mieszka z braçmi Bartoszem
i Micha∏em

Weronika Twardowska
urodzi∏a si´ 14 listopada 2005 r.
Waga: 2910 g.
Wzrost: 548 cm
Na zdj´ciu z bratem Kubusiem

Piotr Micha∏ Jarocki
urodzony 15 wrzeÊnia 2005 r.
Waga: 4050 g.
Wzrost: 57 cm

To ju˝ ostatni numer…
To mia∏ byç ˝art z okazji Prima Aprilis. Na spotkaniu redakcji planowaliÊmy og∏osiç, ˝e macie paƒstwo w r´ku ostatni numer gazetki. Pomys∏ ostatecznie upad∏ z powodu terminu wydania tego numeru
bli˝szego Âwi´tom ni˝ 1-go kwietnia. Faktem jest jednak, ˝e redakcja pracuje ca∏kowicie spo∏ecznie. Ka˝dy z nas ma swoje ˝ycie zarówno prywatne jak i zawodowe i w wielu miejscach nie
mo˝emy byç w∏aÊnie, dlatego, ˝e nie ˝yjemy z pracy dla WiadomoÊci Sàsiedzkich. To nasze
hobby jak ka˝de inne. Nie chcemy z niego zrezygnowaç, ale apelujemy do mieszkaƒców Weso∏ej o aktywne w∏àczenie si´ w redagowanie kolejnych numerów. JeÊli dzieje si´ coÊ ciekawego, to napiszcie
o tym. JeÊli wiecie, ˝e b´dzie si´ dzia∏o coÊ ciekawego – napiszcie ze sporym wyprzedzeniem, ˝eby inni te˝ mogli skorzystaç. A jeÊli jest wÊród Czytelników ktoÊ, kto podobnie do nas, chcia∏by poÊwi´ciç troch´ czasu na „specyficzne hobby”, czyli prac´ w redakcji – serdecznie zapraszamy. Ta praca nie daje pieni´dzy, ale mo˝e dawaç mnóstwo satysfakcji. Artyku∏y i zg∏oszenia prosimy kierowaç pod adres: wiadomoÊci.sasiedzkie@najcomp.com.pl lub stowarzyszenie@staramilosna.org.pl
Izabela Antosiewicz

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

SPECJALISTYCZNY GABINET

STOMATOLOGICZNY
Dr n. med. Iwona Bzd´ga
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
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LASEROTERAPIA
PROTEZY, NAPRAWA
PROTETYKA: KORONY, MOSTY

Ka˝dy maluch, którego zdj´cie publikujemy, otrzymuje
drobny upominek od naszego sponsora – sklepu Baby
Boom. Upominki sà do odbioru w sklepie. Nie
posiadajàcym portretu nowourodzonego maleƒstwa nasz
kolejny sponsor, firma Foto OSKAR, takie zdj´cie wykona
za darmo! Zdj´cie uka˝e si´ w naszej rubryce, a rodzice
otrzymajà odbitk´ 10x15 cm. Wykonane w∏asnor´cznie
zdj´cia mo˝na zostawiç w sklepie Baby Boom ul. Jana
Paw∏a (róg Diamentowej). Wersj´ elektronicznà mo˝na
przes∏aç na adres: wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl (zdj´cie musi byç zeskanowane na wymiar
4x5 cm i rozdzielczoÊç 300 dpi). Zg∏oszenia do najbli˝szego numeru przyjmujemy do 10 maja 2006 r.
Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych
mieszkaƒców Weso∏ej. Zrobicie pi´knà pamiàtk´
swojemu dziecku!

Profesjonalne Studio Fotograficzne
www.fotooskar.com.pl

➥ Zdj´cia cyfrowe
➥ Zdj´cia do
dokumentów w 5 min.

ww
w.d
esen.c
om.pl

PROFILAKTYKA
LECZENIE ZACHOWAWCZE
LECZENIE DZIECI

Oto kolejni
nasi najm∏odsi sàsiedzi. Ich
rodzicom,
a tak˝e rodzicom wszystkich
i n n y c h
weso∏owskich maluchów, ˝yczymy wiele
radoÊci. A wy, drogie maleƒstwa, serdecznie witajcie wÊród nas! RoÊnijcie zdrowo i bàdêcie radoÊcià dla swoich rodziców. Mieszkacie w malowniczo po∏o˝onej dzielnicy, wokó∏ sà pi´kne lasy i czeka na was spore grono nieco tylko starszych kolegów i kole˝anek.

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

➥ 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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Kàcik bibliofila
Pierre
Merle
– „John Lennon:
Niedokoƒczona ballada”
Nasi czytelnicy
lubià biografie.
Ludzkie dzieje, pisane w∏asnà r´kà,
lub przy pomocy
innych, losy prawdziwe, ciekawe,
nierzadko zawi∏e,
smutne, ale i obfitujàce w chwile ciep∏e i radosne. Biografie sà ró˝ne: takie, po które
si´gnà nieliczni, napisane j´zykiem trudnym, hermetycznym, dotyczàce jakiejÊ wàskiej dziedziny i tkwiàcego w niej bohatera,
z jego g∏ównie zawodowym ˝yciem. Ale sà
te˝ biografie zbeletryzowane, lub napisane
przyst´pnie, przeznaczone dla szerszego
grona czytelników. I taka w∏aÊnie jest pozycja Pierre'a Merle, pt. „John Lennon: Niedokoƒczona ballada”. Ksià˝ka o Johnie
i Yoko, o epoce rock'n'rolla, o zwariowanych latach '60 i '70 z ich awangardà i ekstrawagancjà. M∏odsi choç troch´ poznajà
tamte lata, starsi – powspominajà.
Zach´cam do przeczytania.

Literatura pi´kna dla doros∏ych:
Simenon G. – Czerwone Êwiat∏a
Garcia Marquez G. – Mi∏oÊç w czasach
zarazy
O'Farrel J. – Mo˝e zawieraç orzeszki
Claudel P. – Wnuczka pana Linha
Deveraux J. – Holly
Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
Brandenburg T. – Samochody
Joosten Y. – Wielkie przyj´cie dla dzieci:
majsterkowanie, zabawa, malowanie,
przebieranie, dekoracja
Naylor P. R. – Alice na wakacjach
Brand Ch. – Niania Matylda
Literatura popularnonaukowa:
No˝yƒska-Demaniuk A. – J´zyk polski z elementami sztuki: egzamin gimnazjalny
Bridge T. – Potrawy z kurczaka
Wanat W. – Rok w Monarze
˚akiewicz A. – Witkacy: 1885-1939
Wolter A. – Prawo cywilne: zarys cz´Êci
ogólnej
Smaszcz W. (oprac.), ks. Twardowski J.
– Bóg czyta wiersze: antologia poezji
polskiej
Iza Zych

Harmonogram koncertów
Sceny Kameralnej Filharmonii Narodowej
w OÊrodku Kultury WESO¸A
w sezonie artystycznym 2005/2006
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.

Tarabajanie w Tarabuku
Na ulicy Browarnej, niedaleko Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, znaleêç
mo˝na urocze, ciep∏e miejsce o tajemniczej nazwie Tarabuk. To Ksi´garnia i kawiarnia w jednym, gdzie w domowej atmosferze mo˝na poczytaç ksià˝k´, napiç
si´ dobrej herbaty lub kawy, zagraç z dzieckiem w gr´ planszowà lub z przyjacielem w Scrabble'a. Najnowszà propozycjà w∏aÊcicieli Tarabuka – paƒstwa Bu∏atów, sà spotkania dla dzieci od 3 do 9 lat.
W sobotnie i niedzielne wczesne popo∏udnie mo˝na pojechaç z pociechà
na spotkanie z bajkà, opowiedzianà przez doros∏ych artystów, czasem w formie
teatrzyku, czasem po prostu w formie gaw´dy.
Niektórzy rodzice przys∏uchujà si´ opowiadaniu, inni w tym czasie przeglàdajà ksià˝ki i czasopisma, zajadajà si´ pysznymi ciastami, rozmawiajà, pijà kaw´
lub sok.
JeÊli chcecie, by wasze dzieci uda∏y si´ w bajkowà podró˝, szukajcie informacji na stronie www.tarabuk.pl. Wst´p – 10 z∏. Rezerwacje: tarabuk@tarabuk.pl
Magdalena J´drzejewska

Szanowni Czytelnicy

– w maju
nie pobieramy op∏at
za przetrzymanie
ksià˝ek!
Ju˝ prawie od roku pracujemy
w systemie komputerowym (w Starej
Mi∏oÊnie), otrzymujecie Paƒstwo specjalne karty. Sà ró˝nego rodzaju
mo˝liwoÊci: wglàd do katalogów, rezerwacje i prolongaty, ale – wprowadzone zosta∏y równie˝ pieni´˝ne kary, co jako bibliotek´ nie czyni nas
odosobnionà, a – nie ukrywam
– przyczynia si´ do terminowego oddawania pozycji. W maju – miesiàcu
ksià˝ki i Êwi´ta bibliotekarzy i bibliotek – postanowiliÊmy zrobiç w Paƒstwa stron´ uk∏on i kar pobieraç nie
b´dziemy. Z proÊbà o zrozumienie
zasad w miesiàcach pozosta∏ych jak
zawsze i niezmiennie serdecznie zapraszamy. Abolicja dotyczy wszystkich weso∏owskich placówek, w których dzia∏a ju˝ system komputerowy.
Iza Zych

Zmar∏
Stanis∏aw Lem
27 marca 2006 r. zmar∏ Stanis∏aw Lem, autor powieÊci
i opowiadaƒ fantastycznych. „Bajki robotów”, „Eden”,
„G∏os Pana”, „Dzienniki gwiazdowe”, „Cyberiada” – to
tylko niektóre tytu∏y z jego wielkiego dorobku literackiego. By∏ niewàtpliwie cz∏owiekiem wszechstronnym, z wykszta∏cenia lekarzem, interesowa∏ si´ teorià nauki, matematykà, astronomià, cybernetykà, by∏ obeznany z teorià ewolucji, ale zajmowa∏ si´ równie˝ literaturoznawstwem i innymi naukami. Trudno w paru zdaniach okreÊliç ca∏okszta∏t dokonaƒ tego, skàdinàd kontrowersyjnego, pisarza. Pewne jest, ˝e utwory przez niego stworzone
zaliczane sà do najs∏ynniejszych z gatunku science-fiction, choç nie nale˝y on do autorów typowych dla tego˝. I choç pisa∏ na starej maszynie do pisania, nie akceptujàc do koƒca technicznych gad˝etów, to udowadnia∏ tym samym, ˝e nie t´dy droga do poszerzania horyzontów myÊlowych i si´gania we WszechÊwiat.
Ksià˝ki Lema wydano w wielu milionach egzemplarzy, a przet∏umaczono na ponad 25 j´zyków, niektóre zekranizowano – równie˝ za granicà.
Iza Zych
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Refleksja po poêarze
Postanowi∏am podzieliç si´ swoimi refleksjami. Podejrzewam, ˝e po˝ar naszego koÊció∏ka dotknà∏ wszystkich mieszkaƒców naszego osiedla. Ja osobiÊcie
szczególnie mocno prze˝ywam ten akt
wandalizmu. Od kilkunastu lat mieszkam
na terenie Starej Mi∏osny i wszystko, co
jest zwiàzane z tym miejscem nie jest mi
oboj´tne. We wn´trzach koÊcio∏a (z prawej strony, w nawie bocznej) znajduje si´
obraz Matki Boskiej Nieustajàcej Pomocy, który to obraz namalowa∏am 13 lat temu do tej Âwiàtyni. Obraz jest kopià ob-

razu Matki Boskiej Nieustajàcej Pomocy
znajdujàcego si´ w Kaliszu-Niedêwiadach
(diecezja w∏oc∏awska). Orygina∏ „przywieziony zosta∏ z Rzymu w drugiej
po∏. XIX w. i umieszczony w klasztorze
ss. karmelitanek bosych we Lwowie,
gdzie otoczony by∏ du˝ym kultem wiern y c h .
Opuszczajàc
po wojnie
Lwów,
siostry

zabra∏y ze sobà obraz jako najcenniejszà
relikwi´ i umieÊci∏y nad g∏ónym o∏tarzem
w kaplicy swojego domu zakonnego
w Kaliszu-Niedêwiadach.” (cyt. „Polskie
Madonny” W-wa 1991). Ciekawa historia
orygina∏u sk∏oni∏a mnie wówczas do namalowania kopii tego obrazu (na desce,
w technice tempery jajowej, ze z∏oceniami). Przesy∏am Redakcji kilka zdj´ç
z mojej dokumentacji, a tak˝e to najnowsze (umieszczone na stronie parafii Âw.
Hieronima, do której obecnie nale˝´).
Mam nadziej´ i mocno w to wierz´, ˝e
wspólnie uda nam si´ przywróciç dawnà
ÊwietnoÊç naszego pi´knego koÊció∏ka.
pozdrawiam Redakcj´,
mgr Konserwacji Dzie∏ Sztuki
Maria Surawska

Pomagamy
odbudowaç
koÊció∏

14

W∏àczajàc si´ w akcj´ odbudowy spalonego koÊcio∏a w Parafii NSPJ w Starej
Mi∏osnej, uczniowie wraz z pracownikami Szko∏y Podstawowej nr 173 zorganizowali kiermasz Êwiàteczny „Wielkanoc 2006”. Sprzedawane na nim by∏y

g∏ównie prace wykonane przez
uczniów, a tak˝e nauczycieli i rodziców.
Ze sprzeda˝ palm, kartek Êwiàtecznych
i kwiatów zebraliÊmy kwot´ 660 z∏. Pieniàdze te zasili∏y konto Parafii.
M. Zdzieborska
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Dwa Êwiàteczne konkursy w S.P. nr 173
„Naj∏adniejsza i najciekawsza kartka
Wielkanocna” – to tytu∏ pierwszego
konkursu, a drugi – to „Konkurs
na Palm´ Wielkanocnà dla dzieci
z klas 0-III i ich rodziców”.
Celem konkursów
by∏o
propagowanie
tradycji i folkloru zwiàzanego ze Êwi´tami
wielkanocnymi,
pog∏´bienie
wiedzy na temat symboliki
i znaczenia palmy w obrz´dowoÊci ludowej.
Konkursy stwa-

rza∏y okazj´ do indywidualnej i grupowej
dzia∏alnoÊci artystycznej, wymiany wiedzy na temat zanikajàcego zwyczaju w∏asnor´cznego robienia palm i twórczego
sp´dzenia czasu z dzieckiem.
Odzew na og∏oszone konkursy przerós∏ oczekiwania organizatorów (z czego organizatorzy bardzo si´ cieszà).
Na obydwa konkursy wp∏yn´∏o 239
prac. Komisja mia∏a bardzo trudne zadanie, gdy˝ wszystkie prace – zarówno
kartki Êwiàteczne – jak i palmy sà niezwykle urokliwe.
Za zgodà w∏aÊcicieli prac – palmy
i kartki Êwiàteczne oraz pi´kne kwiaty
wykonane na „kwiatowy konkurs”
– sprzedane zosta∏y na kiermaszu, który odby∏ si´ w Palmowà Niedziel´
przed koÊcio∏em pw. NajÊwi´tszego

Serca Pana Jezusa
w Starej Mi∏osnej.
Ca∏kowity dochód
ze sprzeda˝y przeznaczony
zosta∏
na odbudow´ spalonego koÊcio∏a.
Wszystkim twórcom i artystom bardzo dzi´kujemy
za udzia∏ w konkursach oraz za przekazanie prac na tak szlachetny cel.
Organizatorzy dzi´kujà Radzie Rodziców za ufundowanie nagród, a mamie Martynki Gryziak za ufundowanie dyplomów
dla wszystkich uczestników konkursów.
Organizatorzy: Bo˝ena Wojciechowska,
Bernadetta Gierczycka, Urszula Brzozowska-Orzechowska, Ewa Walczuk, Maja Delura.

Jajeczne warsztaty
Stowarzyszenia Sàsiedzkiego
W sto∏ówce szko∏y podstawowej nr 173 w sobot´ 8 kwietnia królowa∏y
pisanki. KilkanÊcie osób
– przede wszystkim dzieci, ale tak˝e ich mamy,
w pocie czo∏a pochyla∏o
sie nad jajkami, starajàc
si´ pi´knie je ozdobiç
ró˝nymi technikami. I tak jeden stó∏
„okupowa∏y” farby i p´dzelki, drugi zarzucono ró˝nego rodzaju krepinami,
wsta˝kami i kolorowymi materia∏ami,
a na trzecim próbowaliÊmy wykonaç

i ozdobic jajka z kolorowej
masy solnej. Ch´tni mogli
zobaczyç jak powstaje papierowy koszyczek na jajeczka. Uczyli si´ te˝ je robiç, a nast´pnie ozdabiaç.
RadoÊci by∏o co niemiara.
Trzeba by∏o zobaczyc z jakim zaci´ciem mama Nel
skr´ca∏a z bibu∏ki cienki paseczek, by
nast´pnie okleiç nim swojà pisank´!
Na nast´pne warsztaty – uk∏adanie
kompozycji kwiatowych – zapraszamy
w sobot´ 20 maja. Szczegó∏owe infor-

Otwarcie przychodni
W dniu 30 marca br., na Osiedlu Zielona, zosta∏a symbolicznie otwarta nowa
Przychodnia Rejonowa Nr 2 SZPZLO
Warszawa Weso∏a.
W uroczystoÊciach wzi´li udzia∏
Przedstawiciele Biura Polityki Zdrowotnej Urz´du m.st. Warszawy w osobach
Dyrektor Aurelii Ostrowskiej i Zast´pcy
dyrektor ds. Inwestycji Marii Dziura.
W∏adz´ dzielnicy reprezentowali
cz∏onkowie Zarzàdu z Burmistrzem Jackiem Wojciechowiczem na czele oraz
przedstawiciele Rady Dzielnicy z Przewodniczàcym Rady Dzielnicy Marcinem
J´drzejewskim.
Przychodnia Rejnowa Nr 2 w Zielonej
to 320 m2 powierzchni u˝ytkowej w dwóch
niezale˝nych panelach.

W jednym zlokalizowana jest
poradnia pediatryczna z poradnià dla dzieci
zdrowych i chorych oraz punktem szczepieƒ.
W panelu poradni dla doros∏ych zlokalizowane zosta∏y 3 gabinety lekarskie, dwa
gabinety zabiegowe, gabinet stomatologiczny, gabinet piel´gniarki Êrodowiskowo-rodzinnej, a od maja b´dzie przeniesiona poradnia alergologiczna.
Ca∏a Przychodnia powsta∏a dzi´ki
wspólnym wysi∏kom, w∏adz Dzielnicy
która zakupi∏a lokal pod przychodni´
za oko∏o 1 050 000 z∏, w∏adz miasta sto-

macje zamieÊcimy w nast´nym wydaniu
naszego miesi´cznika.
Ju˝ dziÊ wszystkich serdecznie zapraszamy!
Magdalena J´drzejewska
∏ecznego Warszawy, która przeznaczy∏a Êrodki finansowe w wysokoÊci 327 000 z∏
na adaptacj´ pomieszczeƒ oraz
SPZLO, która
przeprowadzi∏a
inwestycje oraz
zakupi∏a ze Êrodków w∏asnych
(oko∏o 40 000 z∏) wyposa˝enie gabinetów
lekarskich. Dzi´ki wspólnemu zaanga˝owaniu powsta∏a najnowoczeÊniejsza w naszej Dzielnicy, spe∏niajàca wszelkie obecnie obowiàzujàce standardy oraz bardzo
dobrze wyposa˝ona przychodnia, do której w miar´ potrzeb zapraszamy wszystkich mieszkaƒców Dzielnicy Weso∏a.
Dariusz Ma∏ecki
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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
535
537
501
504
509
515
514
513
521
532
533
549
565
557
558
567
569

Nr
oferty
906
296
898
897
563
498
824
850
801
798
816
499
488
836
38
703
327

Pow.
m2
92
119
105
115
67
71
43
141
60
54
54
170
82
60
60
56
67

Pi´tr Licz.
pokoi
0/1 4
1/1 3
2/2 3
2/2 3
1/3 3
2/3 3
1/3 2
2/3 4
1/2 2
0/2 2
0/2 3
0/2 5
1/2 3
0/1 3
1/1 3
0/3 2
2/3 3

Rejon

Cena w PLN

Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Anin
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Zakr´t
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna

365.000
423.000
510.000
462.000
240.000
315.000
217.000
350.000
330.000
285.000
345.000
736.000
389.000
270.000
260.000
250.000
240.000

Pow. Rejon
1300
1711
2500
1200
1748
1245
1250
802
1500
2255
1250
850
1725
3000
1500
1055
950

Cena Rodzaj
w PLN dzia∏ki
Boryszew
120.000 budowlana
Weso∏a Zielona
445.000 budowlana
D∏. Szlachecka
325.000 budowlana
Sulejówek
156.000 budowlana
Sulejówek
120.000 budowlana
RadoÊç
190.000 budowlana
Duchnów
1400.000 budowlana
Falenica
116.000 budowlana
Sulejówek
115.000 budowlana
RadoÊç
340.000 leÊ.-bud.
Weso∏a Groszówka 300.000 budowlana
RadoÊç
161.500 budowlana
Stara Mi∏osna
379.500 budowlana
Sulejówek
156.000 budowlana
Duchnów
77.000 budowlana
Stara Mi∏osna
208.000 budowlana
Wawer Miedzeszym 130.000 budowlana

Ciep∏ych i udanych Âwiàt Wielkanocnych
oraz wszelkiej pomyÊlnoÊci i radoÊci
w ˝yciu zawodowym i prywatnym ˝yczy
Zespó∏ Jab∏oƒski NieruchomoÊci

DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Nr
oferty
416
415
383
371
299
283
414
405
377
408
325
410
366
343
373
336
385
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Pow.
domu
260
136
240
260
140
110
270
210
200
220
170
226
340
389
250
360
200

Pow.
dzia∏ki m2
250
1000
1300
596
700
350
243
1000
371
1000
770
100
870
250
800
1855
190

Rejon

Cena
w PLN
Stara Mi∏osna
560.000
Wawer
550.000
Zakr´t
726.000
RadoÊç
680.000
Stara Mi∏osna
550.000
Rembertów
460.000
Stara Mi∏osna
665.000
Hipolitów
315.000
Weso∏a-Groszówka 420.000
Okuniew
239.000
RadoÊç
674.000
Stara Mi∏osna
640.000
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
Rok
domu
segment
1993
wolnostojàcy
2004
wolnostojàcy
1997
wolnostojàcy
1993
wolnostojàcy
1998
1/2 bliêniaka
2001
segment naro˝ny 1999
wolnostojàcy
1988
wolnostojàcy
1984
wolnostojàcy
2005
wolnostojàcy
1999
segment
2003
wolnostojàcy
1998
segment
1999
wolnostojàcy
2004
wolnostojàcy
2002
segment
2000

Stan wykoƒczenia
wykoƒczony
cz´Êciowo wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
do remontu
wykoƒczony
surowy otwarty
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
surowy otwarty
wykoƒczony
bez pod∏. i bia∏ego mont.
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czyny uczestniczy∏y w grze
po Lublinie,
odkrywajàc
pi´kno tego
miasta. Ponadto uda∏yÊmy
si´
do bo˝nicy,
chcàc poznaç
religi´, kultur´ i histori´
˚ydów, silnie
zwiàzanà
z okolicami
Lublina (to
tu znajduje
si´ m.in. obóz
zag∏ady Majdanek). OczywiÊcie, nasz biwak to nie tylko blok zaj´ç programowych – by∏yÊmy
w kinie na „Czerwonym Kapturku” oraz
na spacerze w Ogrodzie Saskim. Nast´pnego dnia posz∏yÊmy rano do koÊcio∏a, potem jeszcze wys∏uchaliÊmy informacji
o zwiàzku Jana Paw∏a II z Katolickim
Uniwersytetem Lubelskim. Sprzàtanie
i do domu.
Ten biwak by∏ dla nas bardzo pracowity
i owocny. Pozna∏yÊmy nowe miasto i nowe
Êrodowisko harcerskie, gdy˝ to harcerki

Harcerski Lublin
W dniach 24-26 marca 2006 r.
44 MDH-ek Archandraja ze Starej Mi∏osnej uda∏a si´ na biwak do Lublina. Ju˝
przed godzinà 2000 w piàtek zameldowa∏yÊmy si´ przed gmachem liceum, w którym
mia∏yÊmy sp´dziç kolejne dwie noce.
Od pierwszych chwil panowa∏a cudowna,
braterska atmosfera. Ca∏y wyjazd by∏ bardzo aktywny, wype∏niony po brzegi zaj´ciami. Jeszcze pierwszego dnia odby∏ si´
bardzo wa˝ny kominek (o historii ZHR-u), a ju˝ w sobot´ od samego rana dziew-

Obecnie w Starej Mi∏oÊnie
dzia∏a 44 Mazowiecka Dru˝yna Harcerek Archandraja
oraz 44 Mazowiecka Dru˝yna Harcerzy Stanica, niedawno w Weso∏ej powsta∏a
44 Mazowiecka Dru˝yna Harcerek Kasjopea, w sumie jest nas ju˝ 90 osób.
Âwi´to Barw Szczepu i uroczyste ognisko by∏y szansà
sp´dzenia wspólnie czasu
i zaprezentowania swojej
dzia∏alnoÊci.
Natalia Mileszyk

Âwi´to barw
Szczepu

„Nie od razu Rzym zbudowano” – tymi s∏owami rozpoczà∏ swojà gaw´d´ dh.
Lech Krzemiƒski, gdy 8 kwietnia
wszystkie harcerki i harcerze spotkali
si´ przy ognisku, aby uczciç 8. rocznic´
rozpocz´cia dzia∏alnoÊci ZHR w Starej
Mi∏oÊnie. Wszystko zacz´∏o si´ 4 kwietnia 1998 i z ró˝nymi wzlotami i upadkami istnieje do dziÊ! Numer naszego
szczepu powsta∏ doÊç przypadkowo,
od godziny pierwszej zbiórki harcerskiej – 16.44 choç liczb´ 44 mo˝na kojarzyç z wieloma wydarzeniami... Barwy
zielono-czarne wywodzà si´ ze starej,
harcerskiej piosenki „Zielony p∏omieƒ”.

z Lublina pomog∏y nam zorganizowaç ten
wyjazd.
Justyna Karbownik

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
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Impreza odby∏a si´ w sobot´ 25
marca. G∏ównym punktem programu by∏ bieg na orientacj´
w kategorii dzieci starszych
i m∏odszych, a tak˝e konkurs
na naj∏adniejszà Marzann´. By∏o
równie˝ ognisko z kie∏baskami,
herbatka i batonik dla ka˝dego
uczestnika.
BiegaliÊmy
po
lesie
z mapkami
i szukaliÊmy
oznaczonych
miejsc, w których zbiera∏o
si´ punkty.
Nie by∏o to ∏atwe, zm´czenie dawa∏o si´ we znaki, a i organizatorzy
zastawili maleƒkie pu∏apki. Pogoda by∏a pi´kna,
ptaszki Êpiewa∏y, ale w butach czasem zachlupota∏o,
jeÊli nierozwa˝nie postawi∏o si´ nog´… ZdobyliÊmy
nagrody w kategorii dzieci starszych, m∏odszych
i za pi´kne Marzanny, wykonane przez maluchy z nauczania zintegrowanego. Chocia˝ wracaliÊmy do domu bardzo zm´czeni, to jednak wszystkim pobyt
w niepor´ckich lasach bardzo si´ podoba∏. Na przysz∏y rok trzeba jednak pomyÊleç o dobrych butach...
Teraz Wiosna przyjdzie na pewno!
Urszula Orzechowska-Brzozowska,
Bernadetta Gierczycka,
Marianna Tomasiak, Gra˝yna ˚a∏obka.

Powitanie wiosny

w SP nr 173

W czwartek, 23 lutego w Szkole Podstawowej
nr 171 im. Stanis∏awa Staszica odby∏o si´ tradycyjne Êwi´to szko∏y. Uczniowie, grono pedagogiczne,
rodzice i zaproszeni goÊcie zebrali si´ w KoÊciele
OpatrznoÊci Bo˝ej, aby ten wyjàtkowy dzieƒ uczciç
uroczystà mszà Êwi´ta. Nast´pnie dyrektor placówki
Iwona Reszelewska-Maçkowiak zaprosi∏a wszystkich
do szkolnej sali gimnastycznej, w której odby∏a si´
druga cz´Êç uroczystoÊci.
W tak wyjàtkowym, radosnym dniu wiele ciep∏ych
s∏ów uczniom, rodzicom i gronu pedagogicznemu
przekazali: wiceburmistrz Weso∏ej pan Edward
Zdzieborski, profesor Warszawskiego Towarzystwa
Naukowego pan Andrzej Paszewski i radna pani Helena Kaêmierczak. Placówk´ odwiedzili równie˝:
wiceburmistrz Edward K∏os, radni Bogdan Wilk
i Maciej Królak oraz dyrektorzy szkó∏: pani Katarzyna G∏usek-Wojciechowicz, El˝bieta Obiedziƒska,
Ewa Skolimowska. Wszystkich goÊci uczniowie ob-
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twórców. Wyró˝nieni z dumà odbierali nagrody z ràk
pani dyrektor Iwony Reszelewskiej-Maçkowiak.
Krótki program artystyczny, który nastàpi∏a po oficjalnej cz´Êci uroczystoÊci, nawiàzywa∏ do detektywistycznej pracy uczniów, szukajàcych Êladów patrona i stanowi∏a podsumowanie ca∏ego projektu.
Uczniowie pod kierunkiem pani Katarzyny Grodec-

kiej przygotowali spektakl pt. „Âladami Staszica”.
O dekoracje i opraw´ muzycznà przedsi´wzi´cia zadba∏y panie: Anna Porzeziƒska, Ma∏gorzata Màczyƒska, Ma∏gorzata Ràbalska i Ewa Felczak. W ciekawej,
oryginalnej i pe∏nej humoru formie przybli˝ono
wszystkim sylwetk´ tego s∏awnego Polaka – patrioty.
Wyst´pujàcy w rolach g∏ównych uczniowie klas szóstych: Daniel Bilski, Karol Olejniczak, Mateusz Kiczyƒski, Anna Mielcarz, Olga PrzypaÊniak zab∏ysn´li talentem aktorskim, a czwartoklasiÊci rewelacyjnie odnaleêli si´ w pantomimie. Ich swoboda i naturalnoÊç
na wszystkich zrobi∏y kolosalne wra˝enie.
Ostatnim punktem oficjalnej cz´Êci uroczystoÊci
by∏o otwarcie nowej pracowni komputerowej i poÊwi´cenie jej przez ksi´dza proboszcza Zbigniewa
Wojciechowskiego. Po po∏udniu uczniowie szko∏y
bawili si´ na ostatkowej dyskotece.
By∏ to niezapomniany dzieƒ dla ca∏ej szkolnej
spo∏ecznoÊci. Impreza stanowi∏a Êwietnà okazj´
do zaprezentowania szko∏y i integracji Êrodowiska
lokalnego. A szko∏a, có˝…zawsze ∏adna, ale tego
dnia by∏a pi´kna i odÊwi´tna.
Katarzyna Grodecka
– nauczycielka j. polskiego w SP 171.

Fot. Maciej Feldo

Fot. Iwona Reszelska Maçkowiak

Âladami Staszica

darowali w∏asnor´cznie wykonanymi prezentami
– kwiatowymi zwiastunami wiosny.
Tegoroczny program obchodów Êwi´ta szko∏y
pod has∏em „Âladami Staszica” mia∏ na celu przybli˝enie sylwetki patrona. Ka˝da z klas opracowa∏a
wybrany Êlad Stanis∏awa Staszica, korzystajàc z encyklopedii, wydawnictw biograficznych, map, albumów, dzie∏ patrona, Internetu. Uczniowie przygotowali bardzo ciekawe prace w ró˝nych formach (folder, album, plakat, komiks), a ich ekspozycja stanowi∏a pi´kne t∏o dla uroczystoÊci.
Ogromnym sukcesem okaza∏ si´ konkurs na projekt pomnika Stanis∏awa Staszica. Zarówno maluchy, jak i klasy starsze przygotowa∏y wspania∏e prace, które Êwiadczà nie tylko o talencie plastycznym,
ale równie˝ o oryginalnoÊci i pomys∏owoÊci ich

Fot. Maciej Feldo

Wiosna to przecudna pora roku, czekajà na nià
wszyscy, a szczególnie dzieci – spragnione d∏ugich
zabaw na Êwie˝ym powietrzu. W tym roku wiosn´
witaliÊmy w ró˝noraki sposób. Wszystkie dzieci
od klas 0 do VI bawi∏y si´ Êwietnie. By∏y konkursy,
skecze, piosenki, pi´kne totemy, specjalne okrzyki,
wiersze i listy do Pani Wiosny.
Ale to nie wszystko… Szkolne Ko∏a Krajoznawczo-Turystyczne (dzieci m∏odsze), Regionalno-Przyrodnicze (dzieci m∏odsze), Mi∏oÊników Przyrody
i ekologiczne (dzieci starsze) – wzi´∏y udzia∏ w imprezie zorganizowanej przez PTTK Oddzia∏ „Mazowsze”, pod patronatem Urz´du Marsza∏kowskiego. XIX Powitanie Wiosny 2006 - Lasy Niepor´ckie.
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Konkurs wiedzy o Marsza∏ku

giem obejmuje coraz to nowe szko∏y, nie
sposób nie wspomnieç o zrozumieniu idei
przez dyrektora i nauczycieli placówki.
Na szczególne podkreÊlenie zas∏uguje fakt, ˝e spo∏ecznoÊç lokalna widzi
potrzeb´ organizowania podobnych
konkursów oraz ich finansowego
wsparcia. To ona umo˝liwi∏a przeprowadzenie ca∏ego przedsi´wzi´cia.
W zwiàzku z powy˝szym serdeczne podzi´kowania nale˝à si´ przede wszystkim w∏odarzom Dzielnicy Rembertów
m. st. Warszawy, a tak˝e: Hurtowni
Chemicznej „Mydlarz”, Delikatesom
„K&M”, Aquaparkowi „Wesolandia”,
Delikatesom „Mini Market” oraz Panu
Jackowi Mrozowi.
Janusz ˚mijewski
organizator konkursu

Zwa∏y Êmieci
Nie po to walczyliÊmy o wolnostojàce pojemniki na odpady segregowane, ˝eby teraz patrzeç na zwa∏y Êmieci. Taki stan rzeczy pojawia si´ mniej
wi´cej dwa dni po wywiezieniu zawartoÊci. Firma obs∏ugujàca nasze
pojemniki chce si´ wycofaç z tej us∏ugi, poniewa˝ podpisa∏a umow´ na wywóz Êmieci segregowanych, a nie odpadów bytowych. JeÊli tak si´ stanie
– nikt z urz´dników nie b´dzie chcia∏
nas s∏uchaç po raz kolejny! Apelujemy do Paƒstwa o zdrowy rozsàdek.
Wywiezienie 120 litrowego worka
Êmieci to koszt 7 z∏. JeÊli staç kogoÊ
na zakupy, to powinno byç staç
na wywiezienie w∏asnych Êmieci!
Izabela Antosiewicz

Zanim pójdzie do przedszkola....
Zapraszamy dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat na zaj´cia w Klubie
Malucha w Starej Mi∏osnej. Jest to miejsce, gdzie dzieci mogà spotykaç si´ podczas zorganizowanej zabawy, uczà si´ komunikacji
z innymi dzieçmi i doros∏ymi.
Zaj´cia sà urozmaicone. Wykonujemy prace plastyczne, rozwijamy sprawnoÊç ruchowà, wzbogacamy rozwój intelektualny. Spotkania trwajà dwie godziny. Dzieci w tym czasie uczestniczà w zaj´ciach
plastycznych, ruchowych i matematycznych. Uczà si´ angielskiego
przez proste piosenki, zabawy i bajki. DoÊwiadczajà radoÊci wspólnej
zabawy takich jak: Stary Niedêwiedê, Chodzi Lisek czy Balonik.
Spotykamy si´ dwa razy w tygodniu we wtorki od godziny 1000- 1200
oraz w czwartki od 1030
do 1230 w sali Szko∏y J´zykowej Tom Law’s School of English znajdujàcej si´ przy ulicy
GoÊciniec 18 (na przeciwko
Szko∏y Podstawowej Nr 173).
Wi´cej informacji podczas
spotkania lub pod numerem
telefonów: 022 773 32 70;
773 34 39 po godzinie 16stej.
Zapraszamy
Ma∏gorzata Krukowska
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tekst sponsorowany

W Zespole Szkó∏ Nr 76 w Warszawie
przy ulicy Dwóch Mieczy 5, 17 marca br. odby∏ si´ II etap Konkursu Historycznego „˚ycie, dzia∏alnoÊç i twórczoÊç Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego”.
Jest to konkurs, którego celem jest piel´gnowanie polskich tradycji narodowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na dokonania Marsza∏ka. Impreza ta, ju˝ na sta∏e wpisa∏a si´ w kalendarz wydarzeƒ naszej dzielnicy (w tym
roku odby∏a si´ czwarta edycja).
Konkurs ten adresowany jest
do uczniów szkó∏ podstawowych i gimnazjów interesujàcych si´ historià ch´tnych
poszerzaç swojà wiedz´ i twórczo jà wykorzystywaç. Sk∏ada si´ z 3 etapów: szkolnego, mi´dzyszkolnego i dzielnicowego.
Do pierwszego etapu w tym roku
szkolnym przystàpi∏o a˝ 574 gimnazjalistów i 488 uczniów szkó∏ podstawowych z Rembertowa, Weso∏ej i Sulejówka. Do kolejnego etapu zmagaƒ
przystàpi∏o 17 osób z gimnazjów
oraz 92 osoby ze szkó∏ podstawowych.
Fina∏ konkursu zostanie rozegrany 12
maja 2006 r. w Dworku Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego w Sulejówku.
Piszàc o konkursie, który wrós∏ w tradycje Zespo∏u Szkó∏ Nr 76 i swoim zasi´-
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¸agodniejsze formy schorzenia to obni˝enie przedniej lub
Obni˝enie i wypadanie narzàdu rodnego tylnej Êciany pochwy.
W pierwszym przyJedna z dolegliwoÊci traktowa- padku zwykle dochodzi do równoczesnena przez pacjentki jako wstydliwa. Na- go obni˝enia cewki moczowej i/lub Êciany
wet podczas wizyty u ginekologa pa- p´cherza moczowego co mo˝e skutkocjentka opowiada o tym z za˝enowa- waç zaburzeniem mikcji (nietrzymanie
niem, a to chyba najbardziej odpo- moczu, cz´stomocz lub trudnoÊci w odwiednie miejsce do rozmowy na ten dawaniu moczu). Wypadajàca tylna Êciatrudny temat. Niewielkie nasilenie do- na pochwy tworzy swego rodzaju przepulegliwoÊci bólowych towarzyszàcych klin´ zawierajàcà odbytnic´ lub jelita co
obni˝eniu narzàdu rodnego rzadko jest utrudnia defekacj´ i sprzyja zaparciom.
bezpoÊrednim powodem wizyty gineMomentem który motywuj´ pacjentk´
kologicznej, najcz´Êciej sà to ju˝ przy- do odwiedzenia ginekologa jest stwierpadki zaniedbane i powik∏ane. Cz´st- dzenie przez nià samà ˝e” coÊ jej wypaszym jest obni˝ona samoocena w za- d∏o”. Do odkrycia dochodzi zwykle podkresie atrakcyjnoÊci seksualnej.
czas codziennej toalety która jest okazjà
W etiologii obni˝enia i wypadania do samokontroli. Tym „czymÊ” jest zwynarzàdów p∏ciowych u kobiety domi- kle wysuwajàca si´ szyjka macicy.
nujà trzy czynniki: oko∏oporodowe
To Êwiadczy o pewnym ju˝ zaawansouszkodzenia tkanek, wiotkoÊç wi´zade∏ waniu procesu, któremu zwykle towai przymacicz oraz uszkodzenie mi´Êni rzyszà bóle w okolicy krzy˝owej, uczudna miednicy mniejszej.
cie ci´˝aru w podbrzuszu nasilajàce si´
Mniej lub bardziej wyraênie nasilone podczas wysi∏ku fizycznego. Skrajnà
objawy obni˝enia stwierdza si´ u wi´k- postacià jest wypadanie macicy z wyniszoÊci kobiet które rodzi∏y, szczególnie cowaniem Êcian pochwy.
jeÊli to by∏y porody zabiegowe, lub roObni˝anie si´ poszczególnych eledzi∏y du˝e dzieci.
mentów narzàdu rodnego, pomijajàc

Choroby kobiece

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

Z okazji zbli˝ajàcych si´ Âwiàt Wielkanocnych w imieniu pracowników Specjalistycznej Poradni Ginekologicznej ZOZ
Weso∏a ˝ycz´ naszym pacjentkom zdrowych, pogodnych Êwiàt, jak najmniej
„trudnych” problemów zdrowotnych.

LICENCJA MINISTERSTWA FINANSÓW NR 3682/2003

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

urazy (np.: oko∏oporodowe) jest zwykle procesem ciàg∏ym, post´pujàcym.
Ci´˝ka praca fizyczna, uporczywy kaszel, oty∏oÊç b´dà go nasilaç. Szczególnà przyczynà wypadania sà guzy w podbrzuszu i miednicy ma∏ej wypychajàce
macic´ na zewnàtrz.
MnogoÊç przyczyn i towarzyszàcych
powik∏aƒ winna sk∏oniç pacjentk´
do odwiedzenia swego ginekologa. Nie
wszystkie stopnie zaawansowania wymagajà leczenia operacyjnego.
Proces obni˝ania mo˝na spowolniç
a nawet zatrzymaç wykonujàc odpowiednie çwiczenia. Higiena i nawyki
codziennego ˝ycia: regularne opró˝nianie p´cherza moczowego i odbytnicy, unikanie nadmiernej oty∏oÊci, uprawianie sportu pozwala ograniczyç liczb´ i nasilenie powik∏aƒ zwiàzanych
z obni˝eniem narzàdów p∏ciowych.
lek. med. Zbigniew Dutkiewicz
specjalista ginekolog-po∏o˝nik

BIURO RACHUNKOWE

AKTYW

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

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

Firma „KOMPLEKS“
Magdalena
Gaw´cka
tel.

022 773 14 30

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

ANTENY

Licencja Ministerstwa
Finansów nr 220

SPRZEDA˚, MONTA˚

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

ul. Jana Paw∏a II 25
05-077 Warszawa-Weso∏a
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tyczenia
pomiary inwentaryzacyjne
mapy do celów projektowych
uzgodnienia dokumentacji w ZUD
podzia∏y nieruchomoÊci
inne

tel. 022 773 83 49
fax 022 773 83 69

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

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

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

s

Warszawa-Anin, ul. Br. Czecha 29

Oferuje kompleksowà us∏ug´ ksi´gowo-podatkowà
Siedziba

res

Autoryzacja: „CYFRA +”, „POLSAT cyfrowy”
oraz zestawy cyfrowe bez abonamentu
oko∏o 400 programów – 15 po polsku
Instalacja anten telewizyjnych
„LEMAG” tel. 022 815 47 25, 0501 123 566

PROTEZY • NAPRAWA

Exp

• Pranie dywanów
Sulejówek, ul. Sobieskiego 35
• Pranie tapicerek meblowych
tel. 022 783 46 06, 602 581 285
• Pranie wyk∏adzin dywanowych
• Pranie i czyszczenie tapicerek samochodowych ATRAKCYJNE CENY
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Od A do Z - Poradnik Pacjenta
W tym artykule, omawiam zasady wspó∏pracy
jednostek s∏u˝by zdrowia w trakcie diagnozowania i leczenia pacjenta oraz zlecania badaƒ
i ich finansowania. Jest to problem istotny,
stanowiàcy cz´ste êród∏o konfliktów w relacji
pacjent-lekarz, dlatego warto znaç zasady
obowiàzujàce w tym zakresie, aby umieç formu∏owaç nasze oczekiwania i kierowaç je
do w∏aÊciwego adresata.
System Êwiadczeƒ zdrowotnych dzieli si´ na trzy
zasadnicze segmenty: podstawowà opiek´ zdrowotnà, z której us∏ug korzystamy najcz´Êciej (POZ),
dzia∏ajàcà, z regu∏y, w pobli˝u miejsca naszego zamieszkania (jej reprezentantami sà wybrani przez
nas: lekarz poz (rodzinny), piel´gniarka i po∏o˝na rodzinna, specjalistyk´ ambulatoryjnà Êwiadczonà
przez ca∏à gam´ specjalistów oraz lecznictwo zamkni´te realizowane przez szpitale. Ka˝dy z segmentów realizuje okreÊlony zakres Êwiadczeƒ zdrowotnych, w tym, badania diagnostyczne. Ka˝dy finansowany jest ze Êrodków NFZ, ale na odr´bnych
zasadach. W POZ p∏atnoÊci oparte sà na tzw. stawce kapitacyjnej, sta∏ej kwocie niezale˝nej od liczby
wizyt i liczby zleconych badaƒ, przeznaczonej
na pacjenta w wysokoÊci Êrednio ok. 6 z∏ / miesiàc.
WysokoÊç Êrodków finansowych przekazywanych
z tytu∏u realizacji POZ, jest iloczynem stawki kapitacyjnej i liczby zapisanych pacjentów. W specjalistce ambulatoryjnej mamy do czynienia z systemem
p∏acenia za ka˝dà porad´ (wyst´pujà cztery rodzaje
porad w zale˝noÊci od zakresu udzielonych Êwiadczeƒ), ale liczba porad finansowanych przez NFZ
jest limitowana. W zw. z powy˝szym, jednostki przekraczajàce limity nie mogà uzyskiwaç z tego tytu∏u
dodatkowych Êrodków, nie mogà równie˝ udzielaç
porad odp∏atnie. W sumie, takie rozwiàzania ograniczajà dost´p do us∏ug specjalistów. W lecznictwie
zamkni´tym fundusz p∏aci za hospitalizacj´ i tu równie˝ ich liczba jest ÊciÊle okreÊlona w kontrakcie,
a wi´c limitowana. Wzrost liczby porad specjalistycznych lub hospitalizacji, ponad okreÊlony
w umowie limit, prowadzi do ponoszenia przez placówki kosztów, których NFZ nie mo˝e refundowaç
(NFZ dzia∏a w oparciu o ÊciÊle okreÊlony plan finansowy). Podobnie, du˝a liczba wizyt i wzrost liczby
badaƒ w POZ powoduje za∏amanie równowagi finansowej placówki, co si´ wyra˝a przewagà wydatków
nad przychodami i prowadzi do zad∏u˝enia podmiotów wobec dostawców materia∏ów i us∏ug, dalszego
pogorszenia jakoÊci Êwiadczeƒ, a w skrajnych przypadkach do niemo˝noÊci wywiàzywania si´ ze zobowiàzaƒ p∏acowych wobec pracowników. Pami´tajmy, ˝e Êrodki z kontraktów z NFZ muszà wystarczyç
nie tylko na realizacj´ us∏ug dla pacjentów, ale równie˝ na wynagrodzenia, utrzymanie infrastruktury
oraz zakupy inwestycyjne, np. nowa aparatura, remonty itp. Pami´tajmy o tym, ˝e mamy obecnie do
czynienia z niedoszacowaniem, czyli zani˝eniem
wartoÊci us∏ug medycznych, a wi´c zbyt niskà,
w stosunku do potrzeb i realnych kosztów, wartoÊcià
kontraktów z NFZ. Co prawda, w nielicznych przypadkach, zak∏ady opieki zdrowotnej wspomagane sà
przez organy w∏aÊcicielskie, ale jest to zjawisko

rzadkie, a pomoc finansowa uzyskana od biednych
zwykle samorzàdów, jest kroplà w morzu potrzeb.
Ograniczona liczba Êrodków prowadzi do limitowania Êwiadczeƒ zdrowotnych, tworzenia si´ kolejek
oczekujàcych oraz ograniczeƒ w dost´pie do badaƒ
diagnostycznych. Mno˝à si´ próby unikania ponoszenia kosztów zwiàzanych z diagnostykà i przerzucania ich pomi´dzy poszczególnymi segmentami.
Cz´stym zjawiskiem, które obserwujemy, jest
próba obcià˝ania podstawowej opieki zdrowotnej kosztami, poprzez wymuszanie na lekarzach POZ kierowania pacjentów na badania,
„Zasady dotyczàce wspó∏pracy jednostek organizacyjnych w systemie opieki zdrowotnej
w trakcie diagnozowania i leczenia pacjenta
oraz zlecania badaƒ i ich finansowania”
1. W przypadku opieki sprawowanej nad pacjentem przez lekarzy specjalistów, do których nie
sà wymagane skierowania, tj. ginekolog i po∏o˝nik, dentysta, dermatolog i wenerolog, onkolog, psychiatra, okulista, lekarz prowadzàcy leczenie odwykowe dla osób uzale˝nionych
od alkoholu, Êrodków odurzajàcych i substancji
psychoaktywnych, lekarz prowadzàcy leczenie
osób zaka˝onych wirusem HIV, lekarz prowadzàcy leczenie osób chorych na gruêlic´, lekarz
prowadzàcy leczenie inwalidów wojennych
– lekarz specjalista prowadzàcy leczenie pacjenta zleca wszystkie (pozostajàce w ich kompetencji) badania niezb´dne w trakcie procesu
terapeutycznego.
2. Wszyscy lekarze poradni specjalistycznych finansujà w pe∏ni diagnostyk´ pacjentów, których
kierujà na hospitalizacj´.
3. W przypadku skierowania pacjenta do szpitala
przez lekarza POZ, lekarz ten zobowiàzany jest
do wykonania i do∏àczenia do skierowania wyników badaƒ diagnostycznych zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualnà wiedzà i praktykà medycznà, w celu potwierdzenia wst´pnego
rozpoznania.
4. W przypadku, gdy pacjent obj´ty leczeniem
specjalistycznym wymaga leczenia szpitalnego,
lekarz specjalista zobowiàzany jest do wykonania i do∏àczenia do skierowania wyników badaƒ
diagnostycznych zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualnà wiedzà i praktykà medycznà
w celu potwierdzenia wst´pnego rozpoznania.
Koszty tych badaƒ pokrywa lekarz specjalista.
5. W przypadku obj´cia pacjenta sta∏ym leczeniem specjalistycznym, koszty wszystkich badaƒ, równie˝ pozostajàcych w kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – ponosi
lekarz specjalista. Skierowanie na sta∏e leczenie
zachowuje wa˝noÊç do zakoƒczenia terapii chorego i nie wymaga corocznej aktualizacji
6. Pacjent po zakoƒczeniu hospitalizacji lub
po udzieleniu Êwiadczeƒ zdrowotnych w Izbie
Przyj´ç, powinien zostaç zaopatrzony w stosowne skierowania do lekarzy specjalistów
(zgodnie z zaleceniami) oraz recepty. Niedopuszczalne jest odsy∏anie pacjenta, jedynie
w celu otrzymania skierowaƒ lub recept, do lekarza rodzinnego.
êród∏o: www.nfz.gov.pl

pod tzw. „dyktando specjalisty”. Najcz´Êciej polega to na uzale˝nianiu przyj´cia pacjenta do szpitala od dostarczenia badaƒ, po które specjalista, zamiast je zleciç i ponieÊç ich koszt, wysy∏a pacjenta
do lekarza rodzinnego. Równie nagminnym dzia∏aniem jest uzale˝nianie dalszego prowadzenia pacjenta przez specjalist´ od dostarczania z POZ aktualnych badaƒ lub wymóg corocznej aktualizacji
skierowania do specjalisty. Sà to dzia∏ania nieprawne, oznaczajàce naruszanie zapisów umów z NFZ
i uchylanie si´ od Êwiadczenia us∏ug medycznych,
w tym, wydawania skierowaƒ na badania i pokrywania ich kosztów przez lekarza specjalist´, co mieÊci
si´ w zakresie jego kompetencji. W zw. z powy˝szym, wyr´czajàc specjalistów, POZ staje si´ najbardziej obcià˝onym segmentem udzielajàcym
Êwiadczeƒ, za które nie otrzymuje Êrodków w ramach stawki kapitacyjnej. Poza bezzasadnym wzrostem kosztów w POZ i zmniejszeniem Êrodków
na rzecz pacjentów autentycznie potrzebujàcych pomocy od lekarza rodzinnego, tego typu sytuacja
prowadzi do niepotrzebnego wzrostu liczby wizyt
u lekarzy rodzinnych, ograniczeƒ w dost´pie dla naprawd´ potrzebujàcych oraz zwi´ksza obcià˝enia
tzw. „pracà administracyjno-biurowà”. Stwierdzenie
powy˝szych nieprawid∏owoÊci, w postaci próby
przerzucenia kosztów ze specjalistki na POZ, uzasadnia w pe∏ni odmow´ udzielenia tego typu Êwiadczenia przez lekarza pierwszego kontaktu. Jest to
dzia∏anie usankcjonowane prawnie i podyktowane
potrzebà zabezpieczenia warunków organizacyjno-finansowych niezb´dnych do realizacji Êwiadczeƒ
przypisanych do POZ. Opracowane w SPZLO Warszawa-Weso∏a rozwiàzania sà ukierunkowane na pacjenta i pozwalajà lekarzowi POZ, poprzez wprowadzenie Êcis∏ej procedury, na okreÊlone dzia∏ania. JeÊli lekarz POZ stwierdza, ˝e lekarz specjalista uchyla si´ od wystawienia pacjentowi zagwarantowanych
umowà skierowaƒ na Êwiadczenia zdrowotne, w tym
na badania diagnostyczne, powinien wyposa˝yç pacjenta w list do ww. specjalisty/podmiotu, w którym
wezwie go do naprawienia b∏´du i podj´cia, w trybie
pilnym, stosownych dzia∏aƒ. W przypadku nieskutecznoÊci tego post´powania lub powtarzajàcych
si´ w/w uchybieƒ, lekarz POZ, po bezskutecznej
próbie osobistego, telefonicznego lub listownego
kontaktu z lekarzem specjalistà, sk∏ada, za poÊrednictwem dyrekcji SPZLO, skarg´ do Dyrektora Oddzia∏u Mazowieckiego NFZ na dany podmiot/lekarza
z proÊbà o interwencj´ na rzecz pacjenta. JednoczeÊnie przypominam, ˝e jeÊli lekarz POZ kieruje pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala, powinien wydaç pacjentowi skierowania na badania
mieszczàce si´ w zakresie kompetencji POZ i potwierdzajàce rozpoznanie. Zakres badaƒ ustala lekarz
kierujàcy, w oparciu o posiadanà wiedz´, dostosowujàc zlecenie indywidualnie do ka˝dego przypadku
(nie obowiàzujà w tym zakresie ÊciÊle okreÊlone
standardy). Powy˝sze post´powanie nie dotyczy sytuacji, w której zlecenie, a nast´pnie oczekiwanie
na wyniki badaƒ, mo˝e spowodowaç zw∏ok´
w udzielaniu Êwiadczeƒ skutkujàcà nag∏ym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta.
Koordynator ds. lecznictwa
SZLO Warszawa Weso∏a
Lek. med. Tomasz Droƒ
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Las pami´ci
W sierpniu 1944 r., oddzia∏y VIII Rejonu, VII Obwodu „Obro˝a” Okr´gu Warszawskiego Armii Krajowej oraz oddzia∏y partyzanckie zgrupowania Sto∏pecko – Nalibockiego AK, opanowa∏y znacznà
cz´Êç Puszczy Kampinoskiej. Dotar∏y tu nast´pnie oddzia∏y powstaƒcze z innych Rejonów Okr´gu, tworzàc liczàce ponad 2600 ˝o∏nierzy zgrupowanie piechoty i kawalerii pod nazwà „Grupa
Kampinos”. Przez sierpieƒ i wrzesieƒ 1944 r. teren ten, broniony przez partyzanckie placówki by∏
wolny od niemieckiego okupanta. Histori´ „Grupy Kampinos” i „Niepodleg∏ej Rzeczpospolitej
Kampinoskiej”, opisa∏ w ksià˝ce „Grupa Kampinos AK”, ˝o∏nierz-partyzant tego zgrupowania, Jerzy Koszada ps.” Harcerz”, obecnie mieszkaniec Weso∏ej.
Jak to si´ sta∏o, ˝e w tak m∏odym wieku poszed∏ pan na wojn´?
Wojna trwa∏a. Moje pokolenie, wychowane w tradycji walk wyzwoleƒczych, obowiàzek podj´cia walki
z okupantem uwa˝a∏o za coÊ zupe∏nie normalnego.
M∏odzie˝, od poczàtku okupacji rwa∏a si´ do dzia∏aƒ
konspiracyjnych. ˚o∏nierzem Armii Krajowej mo˝na by∏o zostaç po ukoƒczeniu 17 lat, wi´c jak tylko
osiàgnà∏em ten wiek, w lutym 1943 r., z∏o˝y∏em przysi´g´ Armii Krajowej i sta∏em si´ ˝o∏nierzem.
Jakie by∏y Pana osobiste prze˝ycia w „Grupie
Kampinos” i „Niepodleg∏ej Rzeczpospolitej
Kampinoskiej?”
Najwi´kszym prze˝yciem jakie zapami´ta∏em, by∏o
dla mnie otrzymanie rozkazu mobilizacyjnego kierujàcego mnie do oddzia∏u leÊnego w Puszczy Kampinoskiej, jeszcze przed wybuchem Powstania. To by∏
poczàtek otwartej walki, do której przygotowywano
nas w czasach konspiracyjnych szkoleƒ i akcji wojskowych. Tu zasta∏ mnie wybuch Powstania Warszawskiego.

CZYNNE:
codziennie
w niedziele

6.00 - 22.00
8.30 - 17.00

Chrzest bojowy przeszed∏em w dniach 1 i 2 sierpnia
w walkach na lotnisku bielaƒskim. To co najbardziej zapami´ta∏em, to og∏uszajàcy ogieƒ karabinów maszynowych, charakterystyczny odg∏os upadajàcych obok mnie
pocisków karabinowych, widok pierwszych poleg∏ych
kolegów i przera˝ajàce krzyki rannych. W strugach ulewnego deszczu maszerowa∏em ze swoim oddzia∏em
w g∏àb Puszczy Kampinoskiej, gdzie weszliÊmy w sk∏ad
„Grupy Kampinos”. Tutaj, na wyzwolonym terenie, który
przyj´∏o si´ wówczas nazywaç „Niepodleg∏à Rzeczpospolità Kampinoskà”, sp´dzi∏em ca∏y okres Powstania.
To, co wówczas czu∏em, to radoÊç i duma, ˝e po 5 latach upokarzajàcej okupacji mog∏em ˝yç w wolnej Polsce. JednoczeÊnie najwa˝niejsze by∏o uczestniczenie
w wypadach i bitwach, jak równie˝ odbieranie zrzutów
lotniczych. Ka˝dà takà akcj´ prze˝ywa∏o si´ inaczej, ale
jednà wspólnà cechà by∏a duma, ˝e walczymy o niepodleg∏à Polsk´. ÂwiadomoÊç ta ∏agodzi∏a gorycz, jakà odczuwaliÊmy po kl´sce pod Jaktorowem.
By∏a to ostatnia bitwa kampinoskich powstaƒców.
Istniejà kontrowersje, co do decyzji podj´tych
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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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Z okazji 60 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, przetoczy∏a si´ przez polskà pras´
dyskusja znanych autorytetów, historyków i polityków na temat sensu Powstania i odpowiedzialnoÊci za podejmowane wówczas decyzje. Prof.
Pawe∏ Wieczorkiewicz pisa∏ wr´cz o „ob∏´dnej
koncepcji Powstania”, natomiast prof. Wojciech
Roszkowski i senator Andrzej Wielowieyski bronili decyzji dowództwa Powstania, twierdzàc, ˝e
„chodzi∏o o stworzenie mo˝liwoÊci zaistnienia
i dzia∏aƒ dla niezale˝nego demokratycznego rzàdu”. Prof. Roszkowski twierdzi∏ ponadto, ˝e powstaƒcy mieli moralne prawo liczyç na pomoc
aliantów. Jaka jest Pana opinia na ten temat
i na ile ta wiara w pomoc aliantów by∏a powszechna w Pana oddziale?
Przez 35 lat pot´˝ny aparat propagandowy PRL
przekazywa∏ spo∏eczeƒstwu tylko jednà „prawd´” o Powstaniu, oczywiÊcie negatywnà, szczególnie pot´piajà-

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

✦ 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

wówczas przez dowództwo. Czy mo˝na by∏o uniknàç tylu ofiar?
Wobec wygasania walk w Warszawie, wymarsz
z Puszczy Kampinoskiej w kierunku Gór Âwi´tokrzyskich by∏ nieunikniony a bitwa pod Jaktorowem by∏a tego konsekwencjà. Uwa˝a si´ natomiast, ˝e
do rozmiarów poniesionych tam strat przyczyni∏a si´
b∏´dna decyzja dowódcy „Grupy Kampinos” mjr.
„Okonia”, który wbrew opinii innych oficerów, zarzàdzi∏ przerwanie marszu i odpoczynek oddzia∏ów
przed przekroczeniem torów linii kolejowej relacji
Warszawa – ¸ódê. Podj´te nast´pnego dnia natarcie,
zosta∏o rozgromione przez pociàg pancerny, którym
Niemcy zdà˝yli zablokowaç tory.

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

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

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

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

KARNETY I KORZYSTNE RABATY

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

W I A DSO
OA
ÂC
I IS
EA
DZKIE
TM
AR
M
¸Ñ
OS
SIN
cà Dowództwo Armii Krajowej. DziÊ, w wolnej Polsce,
opinie o celowoÊci rozpocz´cia Powstania wyra˝ane sà
przez autorytety wielu oÊrodków, zarówno wojskowych,
jak i historycznych i na tej podstawie ka˝dy mo˝e wyrobiç sobie swój w∏asny poglàd. Ja mog´ tylko dodaç,
to co czu∏em wówczas jako 17 letni ˝o∏nierz, który
przez pi´ç lat okupacji marzy∏ o zbrojnym wystàpieniu,
który by∏ szkolony i przygotowywany do walk powstaƒczych. Otó˝, widzàc przewalajàce si´ przez Warszaw´
w nie∏adzie, wycofywane z frontu oddzia∏y niemieckie
i wiedzàc, ˝e Armia Czerwona, uwa˝ana za sojusznika
aliantów, zbli˝a si´ do Warszawy, nie wyobra˝am sobie,
˝e mo˝na by∏o nie wystàpiç zbrojnie.
Jestem przekonany, ˝e gdyby Dowództwo Armii Krajowej, nie wyda∏o rozkazu rozpocz´cia walk, to nastàpi∏yby wystàpienia zbrojne poszczególnych oddzia∏ów,
co w skutkach mog∏o byç jeszcze bardziej tragiczne.
Co do wiary w pomoc aliantów: to by∏a ona powszechna na pewno w wi´kszoÊci oddzia∏ów. Walczàc
o lotnisko bielaƒskie byliÊmy przekonani, ˝e b´dà tu
làdowa∏y samoloty alianckie, a w Puszczy Kampinoskiej zg∏aszano gotowoÊç urzàdzenia làdowiska dla
tych samolotów z zaopatrzeniem dla powstaƒców.
Przez wiele lat ˝o∏nierze AK musieli ukrywaç
swojà przesz∏oÊç. Wiersze, Budy Zosie, lotnisko
bielaƒskie, Dworzec Gdaƒski, to by∏y nazwy znaczàce tylko dla tych, którzy tam walczyli. Byli ˝o∏nierze „Grupy Kampinos” starajà si´ teraz zachowaç dla spo∏eczeƒstwa pami´ç o tych miejscach, oddajàc w ten sposób ho∏d kolegom, którzy nie zdà˝yli wejÊç w doros∏e ˝ycie. W walkach
powstaƒczych zgin´∏o przecie˝ bardzo wielu
m∏odych ludzi. Gin´li tak˝e mieszkaƒcy Puszczy
Kampinoskiej, którzy pomagali powstaƒcom.
Bezzw∏ocznie po zakoƒczeniu wojny, b. ˝o∏nierze
z „Grupy Kampinos”, przystàpili do utrwalania
miejsc pami´ci. Powsta∏y partyzanckie cmentarze
w Wierszach i Budach Zosinych. W kwaterze „˚ywi-

Pami´tamy....
Jak co roku, uczniowie klas III naszego Gimnazjum 119, odbyli wycieczki dydaktyczne „Szlakiem bohaterów ksià˝ki «Kamienie na Szaniec» A. Kamiƒskiego”, aby upami´tniç rocznic´ Akcji pod Arsena∏em.

A oto wra˝enia uczniów:
„W Wawrze zobaczyliÊmy miejsce pierwszej, publicznej egzekucji Polaków. Wys∏uchaliÊmy tak˝e
autentycznych nagraƒ z tamtych czasów.
Po przeprawie na drugi brzeg Wis∏y udaliÊmy si´
do siedziby gestapo na Alei Szucha, (Muzeum Martyrologii i M´czeƒstwa), gdzie okrutnie torturowano

ciela” na Powàzkach spoczywajà partyzanci kampinoscy polegli w walkach na Dworcu Gdaƒskim.
W miejscach tragicznych wydarzeƒ okresu okupacji,
jak i w miejscach wi´kszych bitew, powsta∏y pomniki i tablice upami´tniajàce te wydarzenia. We wszystkich tych dzia∏aniach aktywnie uczestniczy∏o miej-

scowe spo∏eczeƒstwo, bez jego wsparcia i pomocy,
nie moglibyÊmy zrealizowaç naszych zamierzeƒ.
Ukoronowaniem tych dzia∏aƒ by∏o wzniesienie we
wsi Wiersze pomnika „Niepodleg∏ej Rzeczypospolitej Kampinoskiej”. Jego uroczyste ods∏oni´cie nastàpi∏o 22 sierpnia 2004 r., w ramach obchodów
60. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
Prawdà jest, ˝e miejsca pami´ci Êwiadczà równie˝
o tym, ˝e zgin´∏o tam wielu bardzo m∏odych ludzi.
Ale takie sà prawa wojny. Pami´tam, jak po z∏o˝eniu
m.in. Jana Bytnara (ps. Rudy), znanego z powieÊci
A. Kamiƒskiego „Kamienie na Szaniec”. ZwiedziliÊmy zachowane w oryginalnym stanie cele i miejsca
przes∏uchaƒ wi´êniów. Zrobi∏o to na nas ogromne
wra˝enie. A w szczególnoÊci wyryte na Êcianach
i ∏awkach imiona przetrzymywanych, a s∏owa: „¸atwo jest mówiç o Polsce, trudniej dla niej pracowaç,
jeszcze trudniej umrzeç, a najtrudniej cierpieç”
wzbudzi∏y we wszystkich zadum´.
Nast´pnie przeszliÊmy trasà znanà m.in. z filmu
J. ¸omnickiego „Akcja pod Arsena∏em”, gdzie odby∏a si´ s∏ynna akcja odbicia niemieckiej wi´êniarki
z Rudym na pok∏adzie.”
„OdwiedziliÊmy pomniki: Powstania Warszawskiego, Katedr´ Polowà WP, Ma∏ego Powstaƒca
a na Starym MieÊcie – Muzeum Historyczne m.st.
Warszawy. WidzieliÊmy tam oryginalnà tablic´ odkr´conà przez Aleksego Dawidowskiego (ps. Alek)
z Pomnika Kopernika znajdujàcego si´ pod Pa∏acem
Staszica. DowiedzieliÊmy si´ te˝ jak dzia∏a∏o Polskie
Paƒstwo Podziemne oraz jak przebiega∏o i jakie nast´pstwa mia∏o Powstanie Warszawskie dla stolicy
i jej mieszkaƒców.”

przysi´gi AK, przyjmujàcy jà mój dowódca powiedzia∏: „Od tej chwili jesteÊ ˝o∏nierzem, w ka˝dej
chwili grozi Ci Êmierç, ale taki jest los ˝o∏nierza.”
Jak Pan sàdzi czy to, co zosta∏o dotychczas
zrobione jest wystarczajàcym zadoÊçuczynieniem dla rodzin poleg∏ych powstaƒców? Czy
byli ˝o∏nierze Grupy Kampinos, którzy jeszcze
˝yjà, odczuwajà szczególnà opiek´ paƒstwa
i szacunek spo∏eczeƒstwa?
Niewàtpliwie jest dla nas satysfakcjà, ˝e wydarzenia, cz´sto tragiczne, w których przysz∏o nam uczestniczyç, sà doceniane i utrwalane dla potomnych.
Spotykamy si´ zawsze z uznaniem i sympatià spo∏eczeƒstwa. Ze strony Paƒstwa, sà równie˝ satysfakcjonujàce nas dzia∏ania, jak przyznanie kombatantom
stopni oficerskich, odznaczeƒ, Uchwa∏a Sejmu RP
w 60 rocznic´ wybuchu Powstania Warszawskiego,
a wreszcie otwarcie po wielu latach oczekiwania, Muzeum Powstania Warszawskiego.
Satysfakcjonujà nas równie˝ w∏asne dzia∏ania majàce na celu zachowanie pami´ci o tamtych czasach. Sà
one g∏ównym zadaniem Ârodowiska „Grupa Kampinos”
Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej, w którym
pe∏ni´ funkcj´ przewodniczàcego Komisji Historycznej.
W roku 1998 wydana zosta∏a ksià˝ka mojego autorstwa
„Grupa Kampinos – partyzanckie zgrupowanie Armii
Krajowej walczàce w Powstaniu Warszawskim”, która
w roku 2000 by∏a eksponowana w Kampinoskim Parku
Narodowym i koÊciele Âw. Stanis∏awa Kostki na ˚oliborzu, a w roku 2004, w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej. Uczestniczy∏em tak˝e w pracach komitetu organizacyjnego i wykonawczego budowy pomnika „Niepodleg∏ej Rzeczypospolitej Kampinoskiej”.
Natomiast co do pomocy materialnej, to dla wielu kombatantów na pewno nie jest ona wystarczajàca i tutaj jest jeszcze wiele do zrobienia.
Dzi´kuj´ za rozmow´.
Rozmawia∏a Janina Ko∏tunowa

„PojechaliÊmy na teren dawnego Getta – pod pomnikiem Bohaterów Getta le˝a∏y Êwie˝e kwiaty, widzieliÊmy miejsce skàd wywo˝ono ˚ydów do obozów zag∏ady”.
Kolejnym, a zarazem ostatnim, punktem naszej
wyprawy by∏ Wojskowy Cmentarz na Powàzkach. ZobaczyliÊmy groby bohaterów z „Kamieni na Szaniec”
a tak˝e tych, którzy oddali ˝ycie za Ojczyzn´, na ró˝nych frontach II wojny Êwiatowej.”
„Mimo trudnych warunków atmosferycznych
(Ênieg z deszczem) wycieczka by∏a bardzo udana i
na pewno na d∏ugo zostanie w naszej pami´ci. Czekamy na nast´pnà" ...
przygotowa∏a i opracowa∏a
Anna Malinowska
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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

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
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Biuro Rachunkowe
Licencja MF nr 14424/99

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

tel./fax 022 773 26 93
kom. 0512 103 278

APTEKA
LEKI GOTOWE i RECEPTUROWE

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

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

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.
◗ Mam pokój do wynaj´cia w segmencie w Starej
Mi∏oÊnie
(najch´tniej
dla
kobiety)
tel. 022 841 09 59.
◗ Sprzedam 2 wózki dzieci´ce (dwufunkcyjne)
tel. 602 470 241, 022 773 27 40.
◗ Opieka nad domami i mieszkaniami w okresie urlopowym. Bezpiecznie i solidnie – 0509 043 962.
◗ Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi w domu,
tel.: 773-28-21, 0-506-032-318
◗ Przyjm´ sprzàtanie, osoba solidna, czysta, z referencjami ze Starej Mi∏osny tel.: 0-509-222-448.
◗ 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. 0-60162-22-62
◗ SKRZYPCE – udzielam lekcji i gram na Êlubach
tel. 0-511-087-855
◗ Wró˝enie – lepsze samopoczucie – tel. 0-691257-038
◗ Tipsy: ˝elowe, french, szklane. Wtapianie halogenów. Za∏o˝enie 70 z∏, uzupe∏nienie 50 z∏. Dojazd
gratis. Tel. 0-504-803-574
◗ Korepetycje z j´z. polskiego- wszystkie stopnie nauczania tel. 022-773-28-07

◗ Szafy, garderoby, okna – 0-601-22-30-20.
◗ Ch´tnie naprawi´ monitor, drukark´, CD-ROM,
DVD-ROM lub stacjonarne DVD, tak˝e inne
tel. 022-773-96-35
◗ Rosyjski – nauczycielka z certyfikatem Uniwersytetu w Petersburgu. St. Mi∏osna tel. 022-773-22-54.
◗ Angielski z Anglikiem (dyplomowany nauczyciel
z Londynu) tel. 022-773-38-99
◗ Pranie dywanów, wyk∏adzin i tapicerki meblowej
oraz samochodowej maszynà i Êrodkami firmy
Karcher. Dojazd bezp∏atny. tel. 0510-126-840.
◗ Solidny, uczciwy student podejmie dowolnà prac´
na terenie St. Mi∏osnej tel. 0509-043-962.
◗ Drobne naprawy domowe – „Z¸OTA RÑCZKA”
Tel. 783-28-37
◗ Us∏gi domowe – Trzepanie bezpy∏owe dywanów,
tapicerki, wyk∏adzin oraz pranie (renowacja) maszynà KIRBY. Czas schni´cia 1,5 godziny. tel. 78328-37; kom. 606-752-724.
◗ MATEMATYKA: Studentka Politechniki Warszawskiej udzieli korepetycji na poziomie szko∏y podstawowej, gimnazjum i liceum. Cena 20z∏ za godzine
zegarowà. Kontakt: 0-508-10-10-31.
◗ Roboty ziemne koparko-∏adowarka: wykopy, niwelacja terenu itp. 0602261966.
◗ PIT-y rozliczenia roczne, prowadzenie ksiegowoÊci
dla firm. G∏ówna ksi´gowa-rzetelnie 0 602 737 245.
◗ 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, 022 773 11 23.
◗ KUPI¢ MIESZKANIE w Starej Mi∏osnej bez poÊredników, 3-pokoje, metra˝ 60-75 m. tel. 601 130 395.

◗ 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.
◗ Artysta plastyk zaprasza do pracowni w Starej Mi∏osnej: obrazy, rysunki, portrety, inne formy.
www.republika.pl/lisn Tel. 503 624 950.
◗ Zamieni´ dwa mieszkania w Weso∏ej Centrum
na jeden dom te˝ w Weso∏ej lub w Starej Mi∏osnie.
Bez poÊredników. Tel. 0-22-773-50-12 po 17-tej.
◗ Us∏ugi Geodezyne. Mapy, tyczenia, inwentaryzacje. Tel. 0508-895-802.
◗ Kupi´ dzia∏k´ lub dom, tel. 022 654-62-49
◗ Kupi´ mieszkanie w Weso∏ej lub okolicy
tel. 022 654-62-49.
◗ Prawo Jazdy (kursy) kat. B – 990 z∏ -022/795-77-33.
◗ W∏oski dla poczatkujacych, konwersacje. Angielski
dla poczatkujacych i Êredniozaawansowanych.
Studentka Neofilologii, mieszkanka Starej Mi∏osnej,
tel. 601895715
◗ J´zyk niemiecki – studentka Wydzia∏u Lingwistyki
Stosowanej UW udzieli korepetycji na poziomie
szk. podstawowej, gimnazjum i liceum. Cena: 20 z∏ za godzin´ zegarowà. Kontakt: 022 77336-57; 0-605-40-40-51.
◗ Kupi´ – bez poÊredników – mieszkanie lub cz´Êç
segmentu w Starej Mi∏osnej (min. 3 pokoje, widna kuchnia). Kontakt: 0502-155-655 lub iga74@poczta.fm
◗ Do wynaj´cia domek 65 m2, kuchnia, ∏azienka, 2pokoje, miejsce parkingowe, Weso∏a Groszówka.
Przyst´pna cena! tel 773-73-36, e-mail: woszy@wp.pl
◗ Prace remontowo-budowlane w pe∏nym zakresie,
przeróbki wn´trz. Modernizacja ∏azienek, uk∏adanie
glazury, malowanie, hydraulika. Kontakt: 0601 91 80 49.
◗ Sprzedam betoniark´ 150l, trójfazowa, w bardzo
dobrym stanie. Tel kontaktowy 601-807-819.
◗ SZUKAM domu dla m∏odej suki uratowanej podczas tegorocznych mrozów. Ârednia, czarna, po-

dobna do wilka. Bardzo przyjazna, grzeczna, inteligentna. 424 93 08 lub 0501 191 803.
◗ Korepetycje z chemii. Doktorant Akademii Medycznej w Warszawie. Stara Mi∏osna. 0 507 468
271.
◗ Wynajme od 1 wrzeÊnia na rok, z mo˝liwoÊcià
przed∏u˝enia na trzy lata, kanadyjski dom szeregowy w Starej Mi∏osnej. Kontakt 0 22 7731435
lub 0 502 095 579.
◗ DORADZTWO PRAWNE – Porady prawne, sporzàdzanie pozwów, pism procesowych i pozaprocesowych, kompleksowa oraz doraêna obs∏uga osób
fizycznych i podmiotów gospodarczych. www.doradca-prawny.com.pl kom. 502-066-848.
◗ Posiadam do sprzedania ponad 30m uzywanej
siatki ogrodzeniowej o wys. 180 cm cena za mb. 6
z∏. Tel 022 4241589, 606473213.
◗ Kupi´ dzia∏k´ budowlanà o powierzchni oko∏o 400
m2 pod domek jednorodzinny w Starej Mi∏osnej.
Tel. 0 692 612 554.
◗ Lekcje hiszpanskiego, native speaker Tel. 0513
460 237.
◗ NIEMIECKI – korepetycje, przygotowania do egzaminów udziela germanista magistrant U.W. Dojazd
gratis. tel: 0602-120-632.
◗ Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe na osiedlu
„Aleja Akacjowa”. Powierzchnia 66 m2 + gara˝ +
piwnica. Kontakt: 504 078 104.
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà 1036 m2 w Starej
Mi∏osnej przy ul. GoÊciniec. Tel. 0 606-284-573.
◗ Kupie bezpoÊrednio mieszkanie 3-4 pokoje (Stara
Mi∏osna, Weso∏a, Sulejówek). Mo˝e byç do remontu lub wykoƒczenia. Tel. 603 709 972, 603
943 726.
◗ Rencistka – 52 lata, dyspozycyjna, uczciwa, z samochodem przyjmie prac´: prasowanie, gotowanie, drobne prace domowe, transport lub inne. 502132551.
◗ Zapewni´ troskliwà opiek´ Twojemu dziecku, pomog´ w lekcjach, wykonam drobne prace domowe, posiadam samochód – tel. 502 132 551, 022
773 30 13.

Stara Mi∏osna, ul. Torfowa 1, tel. 022 773 39 52
(bia∏y dom przy rondzie, obok klubu „Atlas”)

zapraszamy: wt.-pt. 12-20, sob.-nied. 12-15

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

Szanowni Paƒstwo

PRYWATNE PRZEDSZKOLE

oezji 17

ul. P

Zapisy
na rok 2006/2007
tel. 022 773 25 90
0-505 115 773

Od wrzeÊnia nasza szko∏a dysponuje
dwoma parkingami.
Ten przy du˝ym, zielonym boisku przeznaczony jest
g∏ównie dla Paƒstwa.
Mo˝ecie bezpiecznie dowieÊç swoje pociechy do szko∏y i pozostawiç tam samochód.
Prosimy nie parkowaç, ani nie zatrzymywaç si´
przy bramach wjazdowych, prowadzàcych na teren szko∏y,
przyczyni si´ to do sprawnego ruchu ulicà GoÊciniec.

Zach´camy do przestrzegania tych ustaleƒ, zwi´kszy to bezpieczeƒstwo
dzieci i komfort korzystania z parkingów.
Dyrekcja SP nr 173 w Warszawie

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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Beton Towarowy ❖ Transport ❖ Pompa
05-462 Wiàzowna, Duchnów, Szosa Miƒska 48
tel. 022 795 15 94, 022 795 11 14
tel. kom. 0601 384 524
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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. 022 760 12 29

ZAPEWNIAMY
FACHOWÑ OBS¸UG¢
I KONKURENCYJNE
CENY MONTA˚U

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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JSCU
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GADOMSKA NIERUCHOMOÂCI

ORGANIZUJEMY

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

05-077 Warszawa Weso∏a
ul. Trakt Brzeski 90
tel./fax: 022 773 30 02
tel.: 022 773 20 98
www.gosciniec.net

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

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

w godzinach 1000 - 2100
w niedziele od 1300

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

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

Przyjmujemy
zamówienia Êwiàteczne
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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