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Parafia Êw. Hironima zaprasza na
muzyczne kol´dowanie dzieci i m∏odzie˝y
Odb´dzie si´ ono 21 stycznia w niedziel´ w czasie mszy Êwi´tej o godz. 1130. Dzieci i m∏odzie˝ chcàcy wziàç udzia∏ w muzycznym kol´dowaniu (Êpiew lub granie na instrumentach) prosimy o kontakt z p. Agnieszkà Âwistak.
Tradycyjny ju˝ Wielki Bal Karnawa∏owy dla dzieci u Êw. Hieronima w tym roku
odb´dzie si´ 17 lutego (sobota), o godz. 1100 w sali Gimnazjum nr 119, przy
ul. Klimatycznej 1. Zaproszenia sà do nabycia w zakrystii (ofiara dobrowolna).
Konieczne jest przebranie karnawa∏owe.

Przypominamy, ˝e trwa
KONKURS WiadomoÊci
Sàsiedzkich na najpi´kniejszà dekoracj´ Êwiàtecznà domu, ogrodu lub balkonu w Weso∏ej. Szczegó∏y
by∏y podane w grudniowym numerze WS.
Uwaga! Przed∏u˝amy
termin zg∏oszeƒ
do 13 stycznia 2007 r. (nie
musi zg∏aszaç w∏aÊciciel!)
– zg∏aszajcie sàsiadów bli˝szych i dalszych) e-mailem:
stowarzyszenie@staramilosna.org.pl lub telefonicznie: 0604 23 23 57.
Wystarczy podaç adres
danego domu. Mile widziane b´dà tak˝e zdj´cia.
Og∏oszenie wyników i fotoreporta˝ w lutowym numerze WiadomoÊci Sàsiedzkich.

Biesiada Sàsiedzka –
zapraszamy na Bal Karnawa∏owy

foto Magdalena J´drzejewska

Ju˝ po raz ósmy Stowarzyszenie Sàsiedzkie zaprasza wszystkich mieszkaƒców Weso∏ej do wspólnej karnawa∏owej zabawy. Tym razem spotykamy si´ 20 stycznia 2007 r. Po raz kolejny miejscem balu b´dzie sala widowiskowa w Gimnazjum
nr 119 ul. Klimatyczna. Dzi´ki wspania∏ym dekoracjom, przygotowanym przez harcerki i harcerzy z ZHR (to ich akcja zarobkowa przed zimowiskami), pomieszczenia gimnazjum na ten wieczór przekszta∏cà si´ w prawdziwà sal´ balowà. Obs∏uga kuchni jak w ubieg∏ych latach gwarantuje smaczne przekàski i obfite ciep∏e dania, zaÊ profesjonalna muzyka porwie wszystkich do taƒca. Mamy te˝ nadziej´, ˝e bal b´dzie okazjà do zawarcia nowych znajomoÊci. A to wszystko za jedyne 150 z∏ od pary (cena nie obejmuje alkoholu, który uczestnicy przynoszà we w∏asnym zakresie). Czy warto przyjÊç?
O to najlepiej pytaç si´ uczestników poprzednich balów, a w zesz∏ym roku by∏o ich ponad 200 osób! Zg∏osi∏o si´ ju˝ 120
osób. To ostatnia szansa aby si´ zdecydowaç! Rezerwacji miejsc (stoliki od 6 do 20 osób) mo˝na dokonaç ju˝ tylko
do 15 stycznia 2007 r. u p. Katarzyny Szaszkiewicz, tel. 0604 232 357.

Zarzàd Stowarzyszenia Sàsiedzkiego
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Z prac Rady Dzielnicy
Poczàtek ka˝dej
nowej kadencji to
szereg, czasem dosyç nudnych i d∏ugotrwa∏ych procedur
i decyzji, prowadzàcych do pe∏nego
ukonstytuowania si´
wszystkich W∏adz
Dzielnicy. Nasza Rada, przesz∏a je
w ogromnym tempie (w niektórych tygodniach by∏y po dwie sesje). Dzi´ki
temu, ju˝ tydzieƒ przed Âwi´tami, by∏
wybrany nie tylko Zarzàd Dzielnicy,
ale tak˝e Prezydium Rady i wszystkie
sk∏ady komisji. Na ostatniej sesji, sk∏ad
Rady zosta∏ uzupe∏niony o dwie nowe
osoby (w zwiàzku z wyborem p.
Edwarda K∏osa i p. Mariana Mahora
na burmistrzów, musieli oni z∏o˝yç
mandaty radnych). Nowymi radnymi
zostali kolejni kandydaci z tych samych
list wyborczych: p. Ryszard Brzezik
(mieszkaniec Zielonej) oraz p. Iwona Kerschke (mieszkanka Groszówki).
Na tej sesji zosta∏ uchwalony tak˝e
plan pracy Rady na rok 2007. Odby∏y
si´ tak˝e posiedzenia inauguracyjne
wszystkich komisji, na których zostali
wybrani ich Przewodniczàcy. Dzi´ki
temu od nowego roku, Rada b´dzie
mog∏a zajmowaç si´ ju˝ tylko swojà
merytorycznà pracà.
Poni˝ej podaj´ list´ powo∏anych Komisji Rady wraz z nazwiskami ich Przewodniczàcych:

– Komisja Rewizyjna – p. Katarzyna Zakrzewska (pe∏ni∏a t´ funkcj´
równie˝ w poprzedniej kadencji);
– Komisja Infrastruktury – p. Józef
WojtaÊ;
– Komisja Bud˝etu – p. Ryszard Brzezik;
– Komisja Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej – p. Izabela Antosiewicz;
– Komisja OÊwiaty, Kultury i Sportu
– p. Leszek Winiarski;
– Komisja Bezpieczeƒstwa i Ochrony
Ârodowiska – p. W∏odzimierz Grajkowski;
– Komisja Mieszkaniowa – p. Anna Ostaszewska.
Pe∏ne sk∏ady komisji sà dost´pne dla
wszystkich zainteresowanych w Biurze
Rady Dzielnicy.
JednoczeÊnie informuj´, ˝e kolejna sesja Rady Dzielnicy jest zaplanowana na 25 stycznia, na godz. 1400, jak
zwykle w sali Rady, w budynku Urz´du
Dzielnicy. W programie tej sesji b´dzie
m. in.: ocena realizacji inwestycji w
Dzielnicy w roku 2006, informacja na
temat naliczania i Êciàgania podatków
lokalnych, informacja na temat stanu
prac nad przebiegiem WOW przez teren Weso∏ej, informacja o sprawach sàdowych z udzia∏em Dzielnicy oraz informacja o kosztach funkcjonowania
placówek oÊwiatowych.
Zainteresowanych serdecznie zapraszam.
Przewodniczàcy Rady
Marcin J´drzejewski

Zapomniane s∏owa

Odwaga cywilna
Odwaga cywilna to si∏a moralna, si∏a
ducha
pozwalajàca
cz∏owiekowi
na zgodne z prawdà zaj´cie stanowiska
bez wzgl´du na mo˝liwoÊç ujemnych
dla siebie konsekwencji.
Odwaga cywilna to wielka si∏a ludzka, wielka ∏aska.
Przeciwieƒstwem odwagi cywilnej
jest tchórzostwo, z którym nieod∏àcznie zwiàzane jest k∏amstwo, prowadzàce nieuchronnie do kryzysu zaufania.
„Naród ˝yje prawdà i wszyscy mamy
obowiàzek przyczyniç si´ do tego, niejako przyk∏adaç r´k´, abyÊmy mogli ˝yç
prawdà na co dzieƒ, prawdà o sobie,
prawdà o naszej rzeczywistoÊci narodowej, historycznej i dzisiejszej. Jest to rzecz
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ogromnie wa˝na dla kszta∏towania nowych pokoleƒ.
Obserwacja ˝ycia uczy nas, ˝e te nowe
pokolenia, te najm∏odsze, odsuwajà si´
jednak od wszystkiego, co jest tylko spreparowane, a szukajà tylko prawdy
o dziejach w∏asnej Ojczyzny, o w∏asnej
przesz∏oÊci. I wszyscy musimy r´k´ do tego przyk∏adaç, a˝eby t´ prawd´ o dziejach naszej Ojczyzny przekazaç, podawaç m∏odym pokoleniom i ˝eby to by∏a
prawda prawdziwa.”
kardyna∏ Karol Wojty∏a,
10 stycznia 1976 r. Kraków,
op∏atek legionowy u oo. Dominikanów
Opracowa∏a
Anna Susicka

URZÑD MIASTA STO¸ECZNEGO WARSZAWY
ul. 1. Praskiego Pu∏ku 33, 05-075 Warszawa-Weso∏a,
tel. 773 60 00, fax 773 60 99, www.wesola.waw.pl
e-mail: poczta@wesola.waw.pl
Godziny pracy Urz´du: poniedzia∏ki 1000-1800, wtorki
– piàtki 800-1600
Przewodniczàcy Rady Dzielnicy
pokój 118
Marcin J´drzejewski
tel. 773 60 85
Burmistrz Dzielnicy
pokój 102
Edward K∏os
tel. 773 60 60, 773 60 61
Zast´pca Burmistrza ds. Spo∏ecznych
pokój 103
Marian Mahor
tel. 773 60 60, 773 60 61
Zast´pca Burmistrza ds. Inwestycji
pokój 104
Krzysztof Kacprzak
tel. 773 60 60, 773 60 61
Sekretariat Rady Dzielnicy
pokój 119
tel. 773 60 85
Sekretariat Zarzàdu Dzielnicy
pokój 101
tel. 773 60 60, 773 60 61, fax 773 60 66
OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy
ul. Starzyƒskiego 21, tel. 773 61 88, fax 773 40 89
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
ul. 1. Praskiego Pu∏ku 31, tel. 773 40 08
Filia Nr 1: ul. Jana Paw∏a II 25, tel. 773 83 66
Filia Nr 2: ul. Weso∏a – Zielona, ul. Warszawska 3,
Blok 8 m 2, tel. 773 90 29
Filia Nr 3: ul. Starzyƒskiego 21, tel. 773 42 97
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy
ul. 1. Praskiego Pu∏ku 21a, tel. 773 44 12
S¸U˚BA ZDROWIA
1. Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna Nr 1
Weso∏a – Centrum, ul. Kiliƒskiego 50
– rejestracja
773 53 63, 773 93 59
– administracja
773 56 51
2. Przychodnia Rejonowa Nr 2
Weso∏a – Zielona, ul. Warszawska 55
– rejestracja
489 72 70
– rejestracja dzieci
489 72 71
3. Przychodnia Rejonowa Nr 3
Weso∏a – Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 23
– rejestracja
773 83 96
– rejestracja dzieci
773 84 36
URZ¢DY POCZTOWE
1. ul. 1. Praskiego Pu∏ku 9, tel. 773 40 50
2. ul. Jana Paw∏a II 21, tel. 773 39 76, 773 26 16
Policja – Komisariat w Weso∏ej
ul. 1. Praskiego Pu∏ku 21
tel. 773 90 07, 773 49 44, 773 56 99, 773 40 80
fax 773 40 04
Pogotowie policyjne 997
Stra˝ Miejska
ul. Korkowa 119/123, tel. 613 34 66, 619 15 86,
812 70 74
Telefon alarmowy 986
Ochotnicza Stra˝ Po˝arna – Weso∏a
ul. 1. Praskiego Pu∏ku 31, tel. 773 90 08, fax 773 58 96
Ochotnicza Stra˝ Po˝arna – Stara Mi∏osna
ul. Trakt Brzeski 28, tel./fax 773 39 78
Telefon alarmowy 998
Pogotowie Ratunkowe
tel. 783 14 55 ca∏odobowo Telefon alarmowy 999
Wyjazdowa pomoc lekarska Falck
tel. 888 29 20 w godz. od 2000–800
Pogotowie Energetyczne
tel. 778 28 00, 778 28 22
Pogotowie Gazowe
Telefon alarmowy 992
tel. 628 45 87, 628 45 97, fax 625 35 14
Konserwator Wodociàgów Miejskich
tel. kom. 0 697 400 366
Konserwator OÊwietlenia Ulicznego
tel. 773 00 58, tel. kom. O 607 19 16 47
Inspektor ds. LeÊnictwa Biura Ochrony Ârodowiska
Wieczes∏aw Sosna tel. 656 77 08
Urzàd Skarbowy Warszawa – Wawer
04-379 Warszawa, ul. Mycielskiego 20, tel. 870 03 33
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
02-517 Warszawa, ul. Rakowiecka 21, tel. 646 53 13
Urzàd Pracy
04-111 Warszawa, ul. Grochowska 171 b, tel. 810 33 32,
tel. 810 27 06
ZUS
03-829 Warszawa, ul. Podskarbiƒska 25, tel. 590 20 00
Paszporty
03-707 Warszawa, ul. Floriaƒska 10, tel. 619 46 10, 619 48 46
OÊrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie
Al. Jerozolimskie 28, tel. 828 61 74/76 wew. 20
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Wywiad z Edwardem K∏osem,
burmistrzem Dzielnicy Weso∏a
Magdalena Rawska: Jakie by∏y poczàtki
pana pracy w strukturach samorzàdowych
Weso∏ej?
Edward K∏os Sprawami Weso∏ej interesuj´ si´
od samego poczàtku zamieszkania tutaj, czyli od 22
lat. Aktywnie dzia∏aç na terenie dzielnicy zaczà∏em
w 1990 roku, kiedy to pracowa∏em w komisjach wyborczych podczas wyborów samorzàdowych i sejmowych.
Wi´kszym przedsi´wzi´ciem spo∏ecznym, w które si´ zaanga˝owa∏em, by∏o zorganizowanie Spo∏ecznego Komitetu Budowy Wodociàgów, w osiedlu
Weso∏a Centrum. Póêniej, w latach 1998-2002, by∏a praca radnego w Radzie Miasta Weso∏a, w której
by∏em wiceprzewodniczàcym rady. W 2004 objà∏em
obowiàzki Zast´pcy Burmistrza Dzielnicy Weso∏a ds.
inwestycji. Obecnie pe∏ni´ funkcj´ Burmistrza.
Jakie zadania uwa˝a pan za priorytetowe
dla nowo wybranych w∏adz Dzielnicy?
Nale˝y zrobiç wszystko, aby naszym mieszkaƒcom ˝y∏o si´ jak najlepiej. Bardzo wysoko oceniam
dokonania Burmistrza Jacka Wojciechowicza. Mówi´
tu o dobrej organizacji Urz´du w Dzielnicy, o podj´ciu i realizacji du˝ego programu inwestycyjnego.
Mo˝na powiedzieç, ˝e wystarczy kontynuowaç, to co
zosta∏o ju˝ zacz´te. OczywiÊcie ta kontynuacja musi
mieç kilka wa˝nych elementów, a jednym z nich, nadal najwa˝niejszym, sà inwestycje. W planach inwestycyjnych planujemy budow´ dróg lokalnych na terenie dzielnicy, ale te˝ modernizacj´ dróg pozwalajàcych na lepsze skomunikowanie Weso∏ej z pozosta∏ymi dzielnicami Warszawy. Mamy te˝ w planie wi´ksze inwestycje kubaturowe – budow´ szko∏y w Zielonej, budow´ hali sportowej oraz szko∏y podstawowej
w Starej Mi∏oÊnie, rozbudow´ i modernizacj´ szko∏y
podstawowej w Centrum. Do priorytetów zaliczam
przej´cie przez miasto „Cyraneczki” i kanalizacji
w osiedlu Plac Wojska Polskiego.
Wa˝ne jest równie˝, aby w sprawach kultury
i sportu by∏a wi´ksza aktywnoÊç. W mojej ocenie,
szczególnie sprawy kultury na potrzeby szerszej rzeszy mieszkaƒców by∏y zbyt s∏abo realizowane i myÊl´, ˝e w tej kadencji uda si´ zrobiç wi´cej w tej
dziedzinie.
Które z wymienionych planów b´dà najtrudniejsze w realizacji?
Przy realizacji inwestycji najtrudniejszà kwestià
jest sprawa w∏asnoÊci gruntów oraz trudna do zrozumienia postawa niektórych mieszkaƒców, którzy
protestujà przeciw inwestycji niekiedy z b∏ahych powodów, blokujàc tym samym uzyskanie pozwoleƒ
na budow´.
Na dzieƒ dzisiejszy wa˝na jest realizacja spraw
trwajàcych od d∏u˝szego czasu, np. przej´cie przez
MPWiK oczyszczalni Êcieków” Cyraneczka” (procedura trwa ju˝ ponad 2,5 roku). Mam nadziej´, ˝e
przy obecnych mo˝liwoÊciach i wsparciu w∏adz
Warszawy spraw´ t´ da si´ wreszcie zakoƒczyç,
choç nadal b´dzie to trudne. Podobnie jest w kwestii kanalizacji na osiedlu Plac Wojska Polskiego.

Najtrudniejszà jednak sprawà
jest zrealizowanie tego, czego ˝yczà sobie wszyscy mieszkaƒcy,
czyli
zablokowanie
budowy
Wschodniej Obwodnicy Warszawy
przez teren Weso∏ej, a wybudowanie jej w wariancie samorzàdowym,
który zosta∏ zaproponowany przez
Zarzàd Dzielnicy i Rad´ poprzedniej
kadencji.
Czego chcia∏by pan dokonaç
w dzielnicy majàc nieograniczony bud˝et i mo˝liwoÊci?
O jakiej Weso∏ej pan marzy?
Marzenia rzadko si´ spe∏niajà.
Zamiast marzeƒ przedstawi´ cele,
które chcia∏bym osiàgnàç w tej kadencji. Cel pierwszy to zbudowanie
infrastruktury, której wyznacznikiem
b´dzie to, ˝e ka˝dy mieszkaniec Weso∏ej dojedzie
do domu utwardzonà drogà. Cel drugi to zbudowanie infrastruktury oÊwiatowej i sportowej na miar´
miejsca i czasu, w którym ˝yjemy. Wierz´, ˝e nadal
aktywni jak dotàd w tworzeniu infrastruktury us∏ugowej b´dà mieszkaƒcy i Weso∏a b´dzie atrakcyjnym
miejscem zamieszkania.
Praca na takim stanowisku wymaga wiele
energii i czasu. Czy zdarza si´ panu „zabieraç
prac´ z biura do domu”?
RzeczywiÊcie pe∏nienie tej funkcji poch∏ania wiele
energii i czasu. Wychodzàc z biura nie zostawia si´
w nim niestety problemów, które trzeba rozwiàzaç.
Cz´sto w domu, o ró˝nej porze dzwoni telefon. Sà
obowiàzki reprezentacyjne. Niemal w ka˝dy weekend
robi´ przeglàd dzielnicy – sprawdzam porzàdek, stan
realizacji inwestycji, zleconych remontów.
Mówimy tu ca∏y czas o sprawach dzielnicy,
a czy jest coÊ takiego, co po prostu robi pan
dla rodziny i siebie coÊ, co daje wytchnienie?
Na to pytanie najlepiej odpowiedzia∏aby moja rodzina. Udaje mi si´ znaleêç czas, aby rekreacyjnie,
raz w tygodniu pograç w ping-ponga. Przez kilka lat
gra∏em w pi∏k´ no˝nà. Natomiast równie ch´tnie wype∏niam ró˝ne drobne domowe obowiàzki, które
mnie odpr´˝ajà i które naprawd´ lubi´.
Cieszy si´ pan du˝ym poparciem Rady
Dzielnicy, a przede wszystkim zaufaniem
mieszkaƒców. Czuje pan za to odpowiedzialnoÊç?
Zdaj´ sobie spraw´ z odpowiedzialnoÊci, która
na mnie cià˝y i dlatego staram si´ jak najlepiej wype∏niaç swoje obowiàzki.
Mam jednak ÊwiadomoÊç, ˝e nie pracuj´ sam
– pracuje ze mnà zespó∏ kompetentnych, zaanga˝owanych urz´dników, z którymi t´ odpowiedzialnoÊç
dziel´.
Jak mogà anga˝owaç si´ w sprawy dzielnicy sami mieszkaƒcy?

Wa˝ne jest, aby pami´taç, ˝e przypisane dzielnicy funkcje majà realizowaç jej statutowe organy
– Rada i Zarzàd Dzielnicy wraz z ca∏ym urz´dem.
Mieszkaƒcy mogà wspieraç nasze dzia∏ania opiniujàc projekty, które im prezentujemy, mogà byç bardzo pomocni w sprawach pojedynczych inwestycji.
Potrzebne jest wspó∏dzia∏anie mieszkaƒców, chocia˝by takie jak przy proteÊcie przeciw przeprowadzeniu obwodnicy przez tereny Weso∏ej. Cenimy te
dzia∏ania, które pomagajà nam w realizacji wytyczonych celów i które nie sà koniunkturalne. Inicjatywy
mieszkaƒców muszà przynosiç korzyÊç dla wszystkich, a nie jedynie dla okreÊlonych osób.
Chcia∏bym prosiç, aby mieszkaƒcy ograniczyli
protesty zg∏aszane przy realizacji naszych inwestycji, co zaoszcz´dzi nam du˝o czasu i energii.
Powiedzia∏ pan, ˝e chce kontynuowaç program zapoczàtkowany przez poprzednika – pana Jacka Wojciechowicza. Czy coÊ „w∏asnego”
zostanie do tego programu dodane?
By∏em radnym miasta Weso∏a, ostatnio Zast´pcà
Burmistrza i bra∏em udzia∏ w tworzeniu tego programu. Zawiera on kilkadziesiàt zadaƒ inwestycyjnych
i trzeba ostro˝nie planowaç nowe rzeczy. W tym roku po raz pierwszy planujemy z∏o˝yç wnioski o przyznanie funduszy unijnych na trzy planowane inwestycje oraz rewitalizacj´ budynków komunalnych.
Zamierzam sprawdziç mo˝liwoÊç budowy parkingów przy dworcu PKP, aby w∏àczyç si´ w powstajàcy
miejski system Park & Ride. Istnieje w dzielnicy
program inwestycyjny, musimy stworzyç i realizowaç programy dzia∏aƒ w dziedzinie kultury oraz
sportu.
Czy nadchodzàcy rok na nowym stanowisku
b´dzie bardziej pracowity od poprzednich?
Pracowa∏em bardzo intensywnie w ubieg∏ym roku
i w poprzednich latach. Wcià˝ jest wiele spraw do za∏atwienia, wi´c zamierzam utrzymaç to tempo. Tylko
w ten sposób mo˝na osiàgnàç zaplanowane cele.
Bardzo dzi´kuj´ za rozmow´.
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Pogoda sprzyja odwa˝nym,
szkoda, ˝e nie wykonawcy ...
Kiedy w ubieg∏ym
roku w∏adze Dzielnicy zdecydowa∏y, ˝e
wzorem 2005 roku
przejmà na siebie budow´ ostatniego odcinka ul. Jana Paw∏a II wszystko wyglàda∏o bardzo optymistycznie. Niestety, bardzo szybko okaza∏o
si´, ˝e sà niezb´dne istotne przeróbki
w projekcie przygotowanym przez ZDM,
potem pojawi∏y si´ problemy w∏asnoÊciowe z gruntem przy skrzy˝owaniu z ul. GoÊciniec. Nie zra˝ony trudnoÊciami Zarzàd poprzedniej kadencji konsekwentnie par∏ do przodu szykujàc t´ inwestycj´. I to skutecznie. W drugiej dekadzie
wrzeÊnia (czyli o miesiàc wczeÊniej ni˝
przy budowie poprzedniego odcinka
w roku 2005) inwestycja by∏a gotowa
do rozpocz´cia i wy∏oniony jej wykonawca – firma Drogomex.
I wtedy pojawi∏y si´ pierwsze trudnoÊci.
Przez pierwsze 10 dni na placu budowy

nie pojawi∏ si´ nikt, a po tym czasie, zamiast g∏ównego wykonawcy, pojawi∏ si´
tam tylko podwykonawca – dobrze znana na terenie Weso∏ej z wyjàtkowej niesolidnoÊci firma Link-Europa. Na efekty nie
trzeba by∏o d∏ugo czekaç. Mimo przepi´knej pogody, przez pierwszy miesiàc
na placu budowy pracowa∏y tylko 2 koparki i kilku ludzi, zajmujàcych si´ chyba
g∏ównie tworzeniem dobrego wra˝enia.
W okreÊlonym w warunkach przetargu i umowie terminie zrealizowano w∏aÊciwie tylko krótki kawa∏ek pomi´dzy ul.
Pogodnà i Klimatycznà (i to te˝ bez
chodników). Wtedy zda˝y∏y si´ dwa cuda: po pierwsze rozpocz´∏a si´ najcieplejsza od kilkuset lat zima, a po drugie,
g∏ówny wykonawca uÊwiadomi∏ sobie, ˝e
czas jednak up∏ywa i zatrudni∏ dodatkowych podwykonawców. Na placu budowy zat´tni∏o ˝ycie, a prace ruszy∏y
„z kopyta“. Opóênienia by∏y tak du˝e, ˝e
nie uda∏o si´ dotrzymaç ˝adnego z obiecywanych terminów (najpierw mia∏ to
byç 15 grudnia, potem do Âwiàt, potem

Tak powszechne, ˝e a˝ nudne
Na jednej z pierwszych sesji tej kadencji us∏ysza∏am zdanie: „Ludzi nie da
si´ zmieniç, wyrzucajà Êmieci bytowe
do Êmietniczek ulicznych i tak ju˝ jest…”
Kiedy sprowadza∏am si´ na osiedle, jedyne Êmietniczki
uliczne by∏y na przystankach autobusowych przy Trakcie Brzeskim. To zamierzch∏e czasy, mamy nowà rzeczywistoÊç i nowy problem: Êmietniczka vis
a vis Centrum Pogodna, podje˝d˝a
srebrna Corsa, elegancko ubrana pani
si´ga do baga˝nika, wyjmuje zawiàzanà
reklamówk´, doÊç p´katà, nie jest to
skasowany bilet autobusowy albo zu˝yta chusteczka higieniczna – to domowe
Êmieci, poweekendowe (to by∏ poniedzia∏ek). Siàpi deszcz, ale pani to nie
przestrasza. Tyle zachodu – zapakowaç
w torebk´, w∏o˝yç do baga˝nika i tak
zaplanowaç tras´ do pracy, ˝eby móc
zatrzymaç si´ przy Êmietniczce i wyrzuciç. Wywiezienie takiej obj´toÊci Êmieci
kosztuje mo˝e 50 gr… Wybaczcie Paƒ-
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stwo, ale elegancko ubranà panià w nie
najtaƒszym samochodzie chyba staç na
op∏acenie wywozu Êmieci. JeÊli wi´c nie
zrobi∏a tego z biedy, to jakie mia∏a powody? Co jest tak bardzo atrakcyjnego
w podrzucaniu domowych odpadków
do publicznych Êmietniczek? Adrenalina – z∏apie mnie ktoÊ czy nie? AtrakcyjnoÊç metalowych koszy w betonowej
os∏once? Oszcz´dnoÊç? Mamy pi´cioosobowà rodzin´. Segregujemy odpady
od kilku lat. W tej chwili nawet moje
dzieci wiedzà, ˝e nie warto kupowaç
mleka w kartonie – bo tego nie da si´
wrzuciç do jednego z segregacyjnych
worków, bo za wyrzucenie kartonu
trzeba b´dzie zap∏aciç. Nie rozwodz´
si´ nad tym, co b´dzie si´ dzia∏o z tym
kartonem na wysypisku, skupi´ si´
na ekonomii. DoszliÊmy do tak dobrze
zorganizowanego odzysku surowców
wtórnych, ˝e wystawiamy jeden 120 l.
worek z pozosta∏ymi Êmieciami RAZ
NA TRZY TYGODNIE, a to oznacza,
˝e kosztuje nas to oko∏o 10 z∏. miesi´cznie. W ˝yciu nie kombinowa∏abym – jak
elegancka pani – ˝eby zaoszcz´dziç 10 z∏ miesi´cznie, zrzucajàc pro-

do koƒca roku...). Pisz´ ten tekst 6 stycznia, a przed wykonawcà nadal jeszcze co
najmniej kilka dni prac.
Szcz´Êliwie pogoda w tym roku sprzyja
inwestorom, i odwa˝na decyzja Zarzàdu
o realizacji tej inwestycji jeszcze w tym roku przynios∏a spodziewane efekty. Szkoda tylko, ˝e wykonawcy zrobili wyszystko,
aby ca∏a sprawa zakoƒczy∏a si´ sporà katastrofà. Wystarczy∏oby, aby zima zacz´∏a
si´ normalnie, ot tak w po∏owie grudnia,
a ca∏a zachodnia cz´Êç Starej Mil∏osny
do wiosny ton´∏aby w b∏ocie...
Pozostaje mieç nadziej´, ˝e obecny Zarzàd wyciàgnie w∏aÊciwe wnioski i podejmie dzia∏ania, aby w przysz∏oÊci do weso∏owskich inwestycji nie dopuszczaç partaczy. Nie zwalajàc wszystkiego na ustaw´
o zamówieniach publicznych, która rzeczywiÊcie preferuje oferty najtaƒsze, a nie
najlepsze.
Marcin J´drzejewski
Chcesz podyskutowaç na temat jakoÊci
inwestycji w Weso∏ej? Zapraszamy na forum
internetowe Stowarzyszenia Sàsiedzkiego:
www.forum.staramilosna.org.pl
zak∏adka: inwestycje w naszej dzielnicy
temat: „Fachowcy czy fahowcy?“

blem na kogoÊ innego. Oszcz´dnoÊç
jest tylko pozorna, podrzucajàc Êmieci
powodujemy zwi´kszone wydatki bud˝etowe na wywóz tych˝e. Nikomu
z nas nie podoba si´, ˝e po nocy znajdujemy reklamówki rozw∏óczone przez
psy. Âmietniczki sà przepe∏nione – nale˝y je cz´Êciej opró˝niaç. Cz´stsze
opró˝nianie b´dzie skutkowa∏o mniejszymi Êrodkami np. na wystawienie
kontenerów na Êmieci wielkogabarytowe czy jesienny odbiór liÊci. I ko∏o si´
zamyka… ta sama elegancka pani, która podrzuca przez ca∏y rok Êmieci, b´dzie dzwoni∏a do redakcji z pytaniem,
kiedy pojawià si´ kontenery, bo ona ma
starà wersalk´. A co jeÊli nie b´dzie
kontenerów? Czy elegancka pani poprosi m´˝a, ˝eby wywióz∏ wersalk´
do lasu? – odpowiedzcie sobie Paƒstwo
sami.
˚ycz´ nam wszystkim w nowym roku
rozsàdku i szacunku, równie˝ dla naszego wspólnego dobra.
Izabela Antosiewicz
Chcesz podyskutowaç na temat czystoÊci
w Weso∏ej? Zapraszamy na forum internetowe
Stowarzyszenia Sàsiedzkiego:
www.forum.staramilosna.org.pl
zak∏adka: forum ogólne, temat: „Czysta Weso∏a“
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Kolejna wystawa w staromi∏oÊnianiskiej bibliotece
wioska wita r´cznie malowanym plakatem „AIDS/HIV – chroƒ siebie i swojà spo∏ecznoÊç”. Miejscowi poruszajà si´
niezwykle naturalnie, w tempie ustalonym przez klimat i tradycj´, jakby chcieli powiedzieç: w ˝yciu i tak nie da si´
wszystkiego osiàgnàç. Bia∏y cz∏owiek
poczàtkowo myÊli tylko o moskitach,
amebie i czyhajàcej chorobie. Wkrótce
si´ oswaja. Bo inaczej nie da si´ ˝yç.

Z Afryki…
Fina∏ mundialu. W telewizji ka˝à
wysy∏aç smsy z odpowiedzià, kto
zwyci´˝y. Mo˝na wygraç lÊniàce auta i wycieczki do ciep∏ych krajów.
Radio huczy od nowych wersji
hymnu dla polskiej ekipy, chocia˝
ju˝ dawno odpad∏a. Ka˝dy robi zak∏ady: W∏ochy czy Francja. A ja pakuj´ plecak i si´ Êmiej´. Przecie˝
te˝ jad´ do ciep∏ych krajów. B´dà
fajne samochody i ciekawi ludzie.
Ale si´ nie zak∏adam. Bo z Afrykà
zwyci´˝yç si´ nie da.
Egipt
Samolot làduje u brzegów Morza
Czerwonego. Teren bardziej przypomina wojskowe koszary ni˝ lotnisko
z wyobra˝eƒ Europejczyka. Wsz´dzie ˝o∏nierze i drut kolczasty wyznaczajàcy granice nie do przekroczenia. Dalej ju˝ tylko roztrzaskane
samochody i piasek pustyni. Bia∏y cz∏o-

wiek to atrakcja i jednoczeÊnie cel. Kto
si´ zagapi, ten przegrywa. Przekonam
si´ o tym, jeszcze tego samego wieczora.
Tymczasem W∏osi wygrywajà, a na ulicach Kairu fiesta italiana.

Kenia
Nowy kraj, kolejne zagro˝enie. Somalijskie szifty w pasie przygranicznym

Sudan
Jeszcze tylko dwa stemple w paszporcie, wype∏nienie karty wjazdowej, odciski palców. Sudan wita. W spisie turystów – numer 22. To statystyka prowadzona od poczàtku roku. Ciesz´ si´, ˝e
mam swój w∏asny numerek. Szcz´Êliwy
numerek.
Dla w∏adz sudaƒskich bia∏y cz∏owiek to
wróg szczególny. Etniczne czystki w zachodnim Darfurze obj´te sà Êcis∏à tajemnicà. Nawet wys∏annicy ONZ majà trudnoÊci z dotarciem w te rejony. W ÊwiadomoÊci mieszkaƒców problem jest jednak
wcià˝ bardzo ˝ywy. Ale oprócz prawa
szariatu nie obowiàzuje ˝adne inne prawo. W Sudanie jestem Êledzony.
Etiopia
Jeszcze na poczàtku roku, gdy ich
kraj cierpia∏ z powodu zabójczej suszy, mieszkaƒcy Etiopii
modlili si´ o deszcz. Jest poczàtek sierpnia. Pora deszczowa nadesz∏a. Rzeka Omo,
której dolin´ zamieszkujà
dzikie plemiona, wyst´puje
z brzegów. Dost´p na po∏udnie kraju jest niemo˝liwy.
Postanawiam czekaç na pó∏nocy. A to jakby Afryka w soczewce.
Dzieci wo∏ajà: „you, you,
you – money, money”. W lokalnych autobusach panuje
niesamowity Êcisk. A ka˝da

atakujà wybiórczo. Podró˝ w konwoju
z w∏asnà ochronà uspokaja, ale nie gwarantuje bezpieczeƒstwa. Nagle w samochód trafiajà kamienie. To Masajowie
krzyczàcy „no photo”. Chowam aparat.
Podnosz´ r´ce na znak pokoju jak barbarzyƒca wÊród dzikich. Szift nie by∏o.
¸ukasz Król
redakcja@elomagazyn.pl
Zapraszam Paƒstwa do biblioteki
staromi∏oÊniaƒskiej na wystaw´ ¸ukasza Króla, który po samotnej wyprawie rowerowej do Islandii (pi´kne
zdj´cia z tej podró˝y mieliÊmy przyjemnoÊç ogladaç w bibliotece w ubieg∏ym roku) wyruszy∏, tym razem innymi Êrodkami lokomocji, na kontynent
afrykaƒski. Co zarejestrowa∏ obiektyw aparatu?
Pe∏na wystawa zdj´ç b´dzie mia∏a
charakter objazdowy pod patronate,
w bibliotece b´dzie tyle
zdj´ç,
na ile znajdzie si´ miejsce.
Na wystaw´ zapraszamy w drugiej
po∏owie lutego.
Iza Zych
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Obwodnica Warszawy i zdrowie zwyk∏ego
obywatela
Obwodnica Warszawy (w tym jej wschodnia
cz´Êç: Marki – Zakr´t) jest potrzebna, a problem
sprowadza si´ do odpowiedzi na pytanie: jak jà wytyczyç przy najmniejszych kosztach ludzkich, Êrodowiskowych i finansowych. Paradoksalnie nastawienie lokalnej spo∏ecznoÊci do inwestycji ryzykownej
dla Êrodowiska jest podobne jak w przypadku projektowana parków krajobrazowych (Mazowieckiego,
Chojnowskiego i b´dàcego w fazie wst´pnego rozpoznania Ârodkowej Wis∏y): „idea jest s∏uszna, ale...
prosimy, nie na naszym terenie”. Mieszkaƒcy ∏atwo
przyjmujà informacj´ o „500 m strefie Êmierci wokó∏
autostrady”. Gdyby oddzia∏ywanie takiej strefy by∏o
istotne z osobniczego punktu widzenia, nikt nie powinien mieszkaç w pó∏nocnej cz´Êci osiedla Stara
Mi∏osna, oraz mi´dzy ul. Trakt Brzeski i Skalistà czy
Klimatycznà w cz´Êci po∏udniowej (=strefa Êmierci?). Nie powinno si´ tam lokalizowaç szkó∏, przedszkoli i innych obiektów u˝ytecznoÊci publicznej.
Tymczasem kilkanaÊcie tysi´cy ludzi wybra∏o
na swoje miejsce zamieszkania teren obok „autostrady”, liczàc, ˝e b´dzie im si´ ∏atwiej dostaç
do pracy, czy w dni wolne wyjechaç za miasto. A wyjechaç z osiedla jest znacznie trudniej ni˝ 10 czy 20

lat temu. Gdyby cz´Êç pojazdów przyje˝d˝ajàcych
od strony Lublina czy Siedlec wybiera∏a obwodnic´,
ruch na odcinku Stara Mi∏osna – Goc∏awek powinien
byç wyraênie mniejszy. Obwodnica jest te˝ potrzebna z powodów mniej widocznych. W województwie
mazowieckim mieszka ok. 3 mln ludzi. 300 tys. spoÊród nich w ciàgu roku powa˝nie choruje, a ok. 30
tys. umiera. Oszcz´dnoÊciowa polityka zdrowotna „w powiatach” wymusza wo˝enie znacznej cz´Êci
tych ludzi do Warszawy, do tzw. „oÊrodków wysoko-specjalistycznych”. Ka˝dy, kto widzia∏ pogotowie
jadàce rano ul. Ostrobramskà czy Marsa wie, ˝e karetka nie „p´dzi na sygnale”, a slalomuje na torze
przeszkód. Faktyczna pr´dkoÊç przejazdu to 2030km/godz. Zdarza si´, ˝e pogotowie wiezie np.
mieszkaƒca Halinowa do Miƒska, czy mieszkaƒca
Zielonki do Wo∏omina, a nast´pnie po ustaleniu
wst´pnego rozpoznania w drugà stron´ do Warszawy. Tylko z powodu zawa∏u serca (o ile zostanie rozpoznany) trzeba przewieêç dziennie 40-50 osób.
Czas jest jeszcze bardziej istotny, w przypadku zatrzymania krà˝enia (Êmierci klinicznej): szanse
na o˝ywienie spadajà o 10% na minut´, co oznacza,
˝e po 9-10 minutach sà znikome, tym bardziej, ˝e

Tajemnicze zagini´cia kotów
Zacz´∏o si´ od telefonu
do radnego z proÊbà o nag∏oÊnienie sprawy. W pewnych
okolicach naszego osiedla zacz´∏y ginàç koty. Mia∏y zwyczaj
wychodzenia, ale by∏y przywiàzane do domu i swoich w∏aÊcicieli, ich d∏u˝sza nieobecnoÊç
zacz´∏a wzbudzaç niepokój. Jedna z osób wywiesi∏a
og∏oszenia o zagini´ciu, rozdzwoni∏y si´ telefony,
wbrew pozorom nie z informacjami nt. zguby, ale
ukazujàce skal´ i zakres problemu, nie tylko ten jeden kot zaginà∏. Poszkodowani zacz´li spontanicznie
zbieraç si´ i próbowaç dzia∏aç. By∏o podejrzenie, ˝e
ktoÊ specjalnie te koty krzywdzi. Zacz´to zg∏aszaç
poszczególne zdarzenia na policj´.

Morfeusz

Przyj´cia

PRZYJ¢CIA
WESELA
KOMUNIE itp

Na naszym forum mieszkaƒców za∏o˝yliÊmy wàtek
o ginàcych kotach. W wyniku goràcych dyskusji powsta∏a myÊl o zorganizowaniu spotkania. Zaproszenie
pojawi∏o si´ w gazetce i 18 grudnia w gimnazjum
w pewnym momencie zabrak∏o krzese∏. Zgromadzi∏o
si´ oko∏o 40 osób. Radni (Marcin J´drzejewski, Izabela Antosiewicz i Józef WojtaÊ) zaprosili na to spotkanie
burmistrza odpowiedzialnego m.in. za sprawy ochrony
Êrodowiska – p. Krzysztofa Kacprzaka oraz inne osoby
mogàce pomóc w tej sprawie – pracowników Referatu
Ochrony Ârodowiska, przedstawicieli Stra˝y Miejskiej
i Policji, inspektorów TOZ-u, lekarza weterynarii. By∏a
te˝ dziennikarka radiowej Trójki – prywatnie mieszkanka Osiedla i w∏aÊcicielka dwóch kotów.
Spotkanie przebiega∏o raczej w atmosferze twórczej
„burzy mózgów” ni˝ krzykliwej postawy roszczeniowej,
co, myÊl´, daje podstawy
OkolicznoÊciowe do dalszej wspó∏pracy
na przysz∏oÊç. OczywiÊcie
nie zabrak∏o emocji, w koƒcu ktoÊ… no w∏aÊnie…
przedstawi´ fakty.
Mieszkaƒcy wiedzà ju˝,
˝e dzieje si´ coÊ z∏ego,
po kolei ginà koty w okolicach ulicy Jod∏owej. Spotykajà si´, sà czujni. Grudniowy wieczór. Nagle

ul. Szosa Lubelska 20
05-077 Warszawa-Weso∏a

tel. 022 783 48 49, 022 612 93 98
www.wesele.waw.pl
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rodziny, sàsiedzi czy przypadkowi Êwiadkowie nie
majà zwyczaju podejmowaç czynnoÊci reanimacyjnych. W przypadku wariantu „samorzàdowego”
(przez poligon) wykorzystanie obwodnicy do transportu medycznego np. z Wo∏omina do Anina jest pozbawione sensu. Rozpoznanie terenu na potrzeby tego wariantu zosta∏o ocenione jako niewystarczajàce
w ekspertyzie Instytutu Ochrony Ârodowiska.
Po wybudowaniu obwodnicy powinna si´ te˝
zmniejszyç liczba wypadków drogowych, g∏ównie
zderzeƒ czo∏owych. Na obecnym etapie przygotowaƒ
nale˝y skupiç si´ nie na blokowaniu budowy, ale
na w∏aÊciwym zaprojektowaniu obiektów towarzyszàcych (nasypy i ekrany dêwi´koch∏onne, zjazdy, bezpieczne przejÊcia dla pieszych), aby jak najbardziej
ograniczyç ucià˝liwoÊci.
Przemys∏aw Stolarz
Chcesz podyskutowaç o problemie
Wschodniej Obwodnicy Warszawy?
Zapraszamy na forum internetowe
Stowarzyszenia Sàsiedzkiego:
www.forum.staramilosna.org.pl,
zak∏adka: forum ogólne,temat: „WOW“
s∏ychaç rozpaczliwe, kocie wo∏anie o pomoc. Szybka
akcja sàsiedzka daje rezultat w postaci odnalezienia
na jednej z posesji ukrytej klatki – ∏apki, z uwi´zionym
wewnàtrz kotem, którego w∏aÊcicielka zorganizowa∏a
akcj´ poszukiwawczà. Tego kota uda∏o si´ uratowaç.
Zawiadomiono policj´, zabezpieczono dowody –
dalsze losy sprawy sà w r´kach pani prokurator. Piszàc
ten artyku∏, próbowa∏am si´ dowiedzieç o post´p
sprawy, niestety, prokuratura nie chcia∏a udost´pniç
˝adnych informacji. Mam nadziej´, ˝e w nast´pnym
numerze, b´dziemy w stanie podaç Paƒstwu wi´cej
szczegó∏ów, czym ta konkretna sprawa si´ skoƒczy∏a.
Podsumowujàc to spotkanie doszliÊmy wspólnie
do wniosku, ˝e dopóki takie incydenty i zagini´cia nie
b´dà zg∏aszane policji/stra˝y miejskiej, to nie mo˝emy
oczekiwaç, ˝e ktoÊ zainterweniuje. Na naszym forum
www.forum.staramilosna.org.pl jest za∏o˝ony wàtek specjalnie dla w∏aÊcicieli zwierzaków. Mo˝na tam
zg∏osiç zagini´cie lub znalezienie zwierzaka. Jeden
jamnik – dzi´ki forum, wróci∏ do swojego w∏aÊciciela.
Izabela Antosiewicz
022 773-40-80 – Policja
986 – Stra˝ miejska
502-454-520 – Dominik Szostak wywozi wa∏´sajàce si´
psy do schroniska, wspó∏pracuje z opiekunami kotów wolno˝yjàcych wy∏apujàc dziekie koty na kastracj´, udziela
pomocy zwierz´tom po wypadkach samochodowych
Wydzia∏ Ochrony Ârodowiska – 022 773-60-08 lub 022
773-60-36 (w godzinach pracy Urz´du Dzielnicy)
022 846-02-36 Schronisko „Na Paluchu” – majà ambulans dla zwierzàt.
022 353 50 60 Patrol Interwencyjny Stra˝y dla Zwierzàt

Chcesz podyskutowaç na temat domowych zwierzaków?
Zapraszamy na forum internetowe Stowarzyszenia Sàsiedzkiego:
www.forum.staramilosna.org.pl zak∏adka: zwierzaki
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Bo˝onarodzeniowe
Warsztaty Plastyczne
16 grudnia odby∏y si´ kolejne
warsztaty plastyczne dla ca∏ej
rodziny.
Wszystkim udzieli∏a si´ atmosfera Êwiàt, dlatego z wielkim zapa∏em oddali si´ trudnej
sztuce tworzenia ozdób choinkowych.
RobiliÊmy choinki z ró˝nych
odcieni zielonej krepiny, malowaliÊmy pi´kne anio∏y z masy
solnej, a ambitnych czeka∏a nie
lada sztuka sk∏adania z papieru
trójwymiarowych
gwiazdek.
Z kolei cierpliwi mozolnie
wk∏uwali goêdziki w pomaraƒcze, dzi´ki czemu w goÊcinnej
sali rozszed∏ si´ pi´kny zapach,
a Êwiàtecznà atmosfer´ dope∏ni∏y Êwieczniki z jab∏ek i jod∏y.
Tym razem dopisali tatusiowie, którzy chwilami byli tak
skupieni, ˝e zapominali o swoich pociechach. Wszystkim to
jednak wysz∏o na dobre – dzieciaki wreszcie samodzielnie,
umazane po ∏okcie – mog∏y malowaç anio∏y z masy solnej
tak jak chcà, a efekt by∏ doskona∏y! Chwilami dzieci by∏y
bardziej pomalowane od ozdób... Ale w myÊl zasady, ˝e
dziecko mo˝e byç czyste LUB szcz´Êliwe, nie przeszkadzaliÊmy... Chcia∏abym paƒstwa serdecznie namówiç, by dzieciom mniej narzucaç, mniej przeszkadzaç, tylko chwaliç,
chwaliç i jeszcze raz chwaliç, no i przede wszystkim malowaç, rysowaç i lepiç z nimi. Przyk∏ad jest bardzo wa˝ny.
Wracajàc do tatusiów i ich skupienia razem doszliÊmy
do wniosku, ˝e takie wspólne sobotnie „plastykowanie” bardzo uspakaja, dlatego wszystkich zapracowanych, zestresowanych zapraszam ju˝ na nast´pne warsztaty plastyczne organizowane przez Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna.
Odb´dà si´ one 20 stycznia br o godz. 1100 w Szkole Podstawowej numer 173 (sto∏ówka). B´dziemy robiç wraz
z dzieçmi proste stroje i maski karnawa∏owe.
Katarzyna Szaszkiewicz

PROMOCJA!

5%

atu
rab

dla czytelników

„WiadomoÊci Sàsiedzkich“
przy osobistych zakupach w biurze naszej firmy:

ul. Trawiasta 2A, Warszawa-Anin
tel. 022 353 13 10, www.aptekazielarska.pl
Wa˝ne dla osób z tym kuponem lub jego kserokopià

Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna

Czwartkowe
Wieczory Muzyczne
Stowarzyszenie Sàsiedzkie serdecznie zaprasza
1 lutego 2007 r., o godz. 1930
do Gimnazjum nr 119 przy ul. Klimatycznej 1 w Starej Mi∏oÊnie
na koncert

Usta milczà, dusza Êpiewa
Wykonawcy:
Joanna Bia∏ek – sopran,
Witold Matulka – tenor,
Mariola Peron – skrzypce oraz prowadzenie,
Maciej Tomaszewski – fortepian
Joanna Bia∏ek – sopran. Absolwentka Akademii Muzycznej w ¸odzi na wydziale wokalno-aktorskim. Wykona∏a ponad 40 ról. Ulubiona to Eliza z My Fair Lady
Fr. Loewe. Odby∏a kilkadziesiàt tournee po Europie. Gra w reklamach, serialach
oraz koncertuje w kraju i za granicà. Solistka Operetki Warszawskiej.
Witold Matulka – tenor. Absolwent Akademii Muzycznej we Wroc∏awiu na wydziale wokalno – aktorskim. By∏ solistà Teatru Muzycznego Roma w Warszawie
za dyrekcji Bogus∏awa Kaczyƒskiego jak równie˝ solistà Warszawskiej Opery Kameralnej oraz Teatru Wielkiego w ¸odzi. Tegoroczna gwiazda Europejskiego Festiwalu
im. Jana Kiepury w Krynicy Zdrój. Kreowa∏ wiele ról pierwszoplanowych w operze
i operetkach. Koncertuje w Polsce oraz w Europie.
Mariola Peron – skrzypaczka. Absolwentka Akademii Muzycznej w Gdaƒsku. Artystka Warszawskiej Opery Kameralnej.
Maciej Tomaszewski – pianista. Absolwent Akademii Muzycznej w Warszawie.
Gra w Teatrze Muzycznym Roma. Wspó∏pracowa∏ m.in.: z Romanem Polaƒskim.

Iza Zych
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Rowerowa Stara Mi∏osna
Koniec i poczàtek nowego roku to tradycyjnie czas podsumowaƒ. W∏aÊnie
takie podsumowanie minionego sezonu rowerowego chcia∏bym zrobiç.
Miniony sezon obfitowa∏ w imprezy
rowerowe, w których licznie udzia∏ brali zawodnicy naszej osiedlowej grupy
kolarskiej SMCT. Tradycyjnie by∏y to
równie˝ nasze zawody, czyli rodzinny
Zlot Cyklistów i Fina∏ Mistrzostw Mazowsza Family Cup. WystartowaliÊmy
ogó∏em w ponad 10 wyÊcigach rozgrywanych na szosie i w terenie. Dwóch naszych kolarzy wystartowa∏o w morderczym siedmioetapowym wyÊcigu Trans
Carpatia zajmujàc jako zespó∏ doskona∏e 6 miejsce w kategorii Masters. Najci´˝szy w tym sezonie wyÊcig na szosie
w jakim przysz∏o nam si´ Êcigaç, to Klasyk K∏odzki. MusieliÊmy pokonaç jeden
z najtrudniejszych podjazdów w Polsce
którego nachylenie miejscami dochodzi∏o do 20%. Ten start równie˝ przyniós∏ sukces. Zawodnicy SMCT plasowali si´ wysoko zajmujàc miejsca: 2, 6
i 10. Kolejne starty w zawodach MTB
na terenie Mazowsza to kolejne sukcesy
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i medale. Oby przysz∏y sezon obfitowa∏
w co najmniej takà samà liczbà udanych
wyst´pów. Oprócz startów organizowaliÊmy wyjazdy treningowe. ByliÊmy
w Beskidach i Alpach szlifujàc form´
i odpoczywajàc mi´dzy startami.
A tymczasem ju˝ wiemy, ˝e nasz coroczny Rodzinny Zlot Cyklistów odb´dzie si´ w sobot´ 26 maja. B´dzie to
równie˝ po raz trzeci organizowany
przez nas Fina∏ Mazowieckich Eliminacji w Kolarstwie Górskim Family Cup.
Podobnie jak w latach ubieg∏ych, zapowiada si´ wspania∏a impreza z mnóstwem nagród dla zwyci´zców, a tak˝e
wszystkich, którzy wezmà w niej udzia∏.
Jak zwykle to losowanie b´dzie dawa∏o
wszystkim startujàcym równe szanse
na wygranie atrakcyjnych nagród ufundowanych przez sponsorów.
Mimo ˝e w kalendarzu zima, warunki do jazdy mamy wyÊmienite. Ciep∏e
i w miar´ pogodne dni grudnia zach´ci∏y nas do kilku d∏u˝szych nie rzadko ponad 100 km wycieczek. ByliÊmy
w Twierdzy Modlin, Kampinosie i Lasach S´kociƒsko-Nadarzyƒskich. Wcià˝

jeêdzimy w naszym przepi´knym Mazowieckim Parku Krajobrazowym. Zapuszczany si´ daleko w dolin´ Âwidra
i tak˝e urokliwej Mieni. Mimo to przyda∏aby si´ jakaÊ odmiana. MyÊl´, ˝e ju˝
czas na Ênieg i narty biegowe ale tego
pierwszego zima tym razem nam poskàpi∏a.
Zainteresowanych tym co s∏ychaç
w naszym rowerowym zespole, zapraszam na naszà stron´ internetowà
http://www.smct.pl lub na forum internetowe Stowarzyszenia Sàsiedzkiego
www.forum.staramilosna.org.pl, temat
„Rowerowa Stara Mi∏osna“
OczywiÊcie, zapraszam do wspólnych
treningów. SMCT jeêdzi cztery razy
w tygodniu. Spotykamy si´ w soboty
i niedziele o 800 lub 900 (godzina jeszcze
do ustalenia), a w tygodniu we wtorki
i czwartki o 1900 (jazda z czo∏ówkami).
Miejscem zbiórki jest ul. Cienista róg
Hiacyntowej. W grupie mamy zaawansowanych i zupe∏nie poczàtkujàcych,
tak ˝e ka˝dy znajdzie coÊ dla siebie.
Zapraszam
Dariusz Lebiedê
tel. 0503 079 003
www.smct.pl, dlmtb@op.pl
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Nowy aparat USG w SZPZLO Warszawa
Weso∏a – diagnostyka z najwy˝szej pó∏ki
Pragn´ Paƒstwa poinformowaç, ˝e SZPZLO Warszawa-Weso∏a wzbogaci∏ si´
o nowà aparatur´ medycznà,
jakà jest pierwszy w Polsce
i jeden z najnowoczeÊniejszych, w swojej klasie, aparat USG – MyLab 70. Ârodki
na zakup urzàdzenia uzyskaliÊmy z Biura Polityki
Zdrowotnej m. st. Warszawy.
Aparat pozwala na bardzo dok∏adne obrazowanie
i ocen´ narzàdów, a w r´kach wprawnych specjalistów,

dr R. Beranka i dr Z. Dutkiewicza, staje si´ doskona∏ym
narz´dziem diagnostycznym. Dzi´ki oprogramowaniu,
mo˝emy równie˝ archiwizowaç ca∏y przebieg badania,
a tak˝e dokonywaç wydruku uzyskanych obrazów. Powy˝sza funkcja daje mo˝liwoÊç porównywania zapisów
w czasie, a przez to, ocen´ dynamiki zmian chorobowych oraz skutecznoÊci leczenia. Dzi´ki urzàdzeniu
specjaliÊci i lekarze podstawowej opieki zdrowotnej
zyskali doskonalsze narz´dzie badania, a pacjenci dost´p do Êwiadczeƒ najwy˝szej jakoÊci.
W przysz∏ym roku planujemy pozyskanie kolejnych Êrodków finansowych na rozbudow´ aparatu
o funkcj´ ECHA serca, co
pozwoli poszerzyç kontrakt z NFZ o Êwiadczenia
z zakresu kardiologii. Realizowane przez nasz zak∏ad kontrakty z NFZ
na podstawowà opiek´
OÊrodek Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”
zdrowotnà i specjalistyk´
Otwarcie ju˝ w najbli˝szy weekend 13-14 stycznia!!! w poradni ginekologiczno-po∏o˝niczej zapewniajà jedynie nieodp∏atne
W programie:
wykonanie badania USG
Sobota 13 stycznia
jamy brzusznej, narzàdu
(zapraszamy m∏odzie˝)
rodnego oraz gruczo∏ów
piersiowych. Warunkiem
00

Dyrekcja OÊrodka
Kultury w Weso∏ej
serdecznie zaprasza

godz. 12

– dzia∏ania kreatywne w pracowni film – teatr
– multimedia
godz. 1500 – otwarcie Klubu M∏odzie˝owego („...” nazw´ wymyÊlicie sami)
godz. 1700 – koncert rockowy w wykonaniu zespo∏u
„ALCHEMIA”

nieodp∏atnego uzyskania tych badaƒ, w ramach
ubezpieczenia jest, zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami, posiadanie skierowania wydanego przez lekarza zatrudnionego w naszym zak∏adzie oraz wylegitymowanie si´ aktualnym dowodem ubezpieczenia.
Poza badaniami USG dost´pnymi nieodp∏atnie, zapraszamy do korzystania z badaƒ komercyjnych – niefinansowanych przez NFZ, adresowanych zarówno do doros∏ych jak i dzieci. Nasza oferta
dotyczy m.in. USG stawów, w tym, stawów biodrowych u dzieci, tarczycy, Êlinianek, w´z∏ów ch∏onnych,
jàder, gruczo∏u krokowego, badaƒ naczyniowych
(USG t´tnic szyjnych i kr´gowych, ˝y∏ koƒczyn dolnych), a tak˝e przezciemiàczkowego badania mózgu
u dzieci.
Szczegó∏owe informacje o zakresie badaƒ
oraz ich cenach mo˝ecie Paƒstwo uzyskaç
w Przychodni Rejonowej nr 3, ul. Jana Paw∏a
II nr 23 lub dzwoniàc pod nr telefonu 022-77383-96. Dzi´ki naszym lekarzom, posiadajàcym certyfikaty Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, gwarantujemy wysokà jakoÊç badaƒ oraz krótki
czas oczekiwania na ich realizacj´.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, do korzystania z oferty pracowni USG.
Koordynator ds. lecznictwa
Dr Tomasz Droƒ

Niedziela 14 stycznia
(zapraszamy dzieci, m∏odzie˝ i doros∏ych)
godz. 1200-1400 – dzia∏ania kreatywne w pracowni plastycznej
i modelarni lotniczej (wystawa)
godz. 1400 – BAL KARNAWA¸OWY DLA DZIECI oraz
otwarcie klubu „Mama-Tata i JA”
godz. 1530 – „Mad Science” czyli pokazy szalonych naukowców.
godz. 1630 – „Czarodziejski flet” spektakl teatralny dla dzieci do muzyki W. A. Mozarta
godz. 1900 – „MUSIC IN MY SOUL” koncert jazzowy +
promocja nowej p∏yty w wykonaniu Ewy Cybulskiej – wocal, Gabrieli Jonas (S∏owacja) – piano,
Piotra Rodowicz – bass guitar, Sebastiana Frankiewicz – drums.
Warszawa-Weso∏a (Os. Stara Mi∏osna), ul. Jana Paw∏a II 25
(Centrum Pogodna, wejÊcie przy aptece,
I pi´tro nad bibliotekà)
www.domkultury.wesola.net
wolontariusze WOÂP mile widziani:-)
kawa, herbata, napoje, s∏odkoÊci...
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List Dyrektora OK Weso∏a
Szanowni Czytelnicy,
Nowy Rok od zawsze wià˝e si´ z poczàtkiem, planami, postanowieniami czy w koƒcu z marzeniami. Równie˝ od zawsze towarzyszà tym (jak˝e mi∏ym!) dniom podsumowania, oceny, wnioski czy
– jak w moim przypadku – po˝egnania. Pozwalam sobie tà drogà
zajàç Paƒstwu chwil´ uwagi w zwiàzku z tym, ˝e dzieƒ 31 grudnia 2006 roku by∏ ostatnim dniem mojej pracy na stanowisku dyrektora OÊrodka Kultury w Weso∏ej.
Niniejszym chcia∏bym skorzystaç z mo˝liwoÊci wyra˝enia szczerych i goràcych podzi´kowaƒ mieszkaƒcom Weso∏ej – tym, którzy
organizowali ˝ycie kulturalne w dzielnicy, ale przede wszystkim
osobom, które korzysta∏y z oferty OÊrodka Kultury.
Chcia∏bym zapewniç Paƒstwa (dotyczy to czasu przesz∏ego, jak
i przysz∏ego), ˝e OÊrodek Kultury w Weso∏ej jest wa˝nym, potrzebnym
i dobrze funkcjonujàcym elementem ˝ycia spo∏ecznoÊci naszej dzielnicy. SzeÊç ostatnich lat to: umiarkowane w tempie, ale skuteczne zdobywanie zaufania mieszkaƒców Weso∏ej i niejednokrotnie naszych sàsiadów (iloÊç widzów i s∏uchaczy na imprezach, iloÊç uczestników zaj´ç programowych, zasi´g niektórych projektów), powolny, ale coraz
bardziej widoczny wzrost dotacji na dzia∏alnoÊç bie˝àcà i na inwestycje (2000 r. – 220.000 z∏, 2007 r. – ju˝ 1.000.000 z∏), rozpocz´cie dzia∏alnoÊci w „swoim” obiekcie na terenie Starej Mi∏osnej, realizowanie
projektów majàcych na celu pozyskanie Êrodków unijnych na modernizacj´ tzw. g∏ównej siedziby w Woli Grzybowskiej (szczegó∏y na stronie internetowej www.domkultury.wesola.net), ale przede wszystkim
profesjonalna kadra zajmujàca si´ realizowaniem programu upowszechniania kultury w Weso∏ej. Sà to osoby z du˝ym doÊwiadczeniem i bardzo dobrym przygotowaniem zawodowym, które z du˝ym
zaanga˝owaniem i skutecznie nie tylko edukujà czy upowszechniajà,
ale niejednokrotnie sami tworzà. Chcia∏bym, abyÊcie Paƒstwo nie odczytali tych s∏ów jako laurki czy przemówienia wyborczego, ale jako
stwierdzenie faktów potwierdzonych przez osoby, które korzysta∏y
z oferty programowej OÊrodka. Pozwol´ sobie w tym miejscu wyraziç
swój ˝al, który jest spowodowany stwierdzeniem Szanownej Redakcji
WiadomoÊci Sàsiedzkich (ostatni numer), ˝e w OÊrodku Kultury panuje patologia. MyÊl´, ˝e wydawanie tak nieobiektywnych i obraêliwych sàdów o dzia∏alnoÊci OÊrodka jest – u˝ywajàc terminologii pi∏karskiej – klasycznym „samobójem”. Mam nadziej´, ˝e szczegó∏owe
przeanalizowanie ogólnej sytuacji i okolicznoÊci, w jakich funkcjonowa∏a placówka oraz w jakich jeszcze przez chwil´ b´dzie funkcjonowa∏a, wp∏ynie jednak na zmian´ opinii o OÊrodku.
Na koniec troch´ o przysz∏oÊci. Niebawem w drodze konkursu
b´dzie wybrany nowy dyrektor OÊrodka. JeÊli b´dzie akceptacja
planów przez w∏adze dzielnicy i miasta – w 2008 r. OÊrodek Kultury w Weso∏ej zostanie zmodernizowany i dobrze wyposa˝ony (ze
sztucznym lodowiskiem i boiskiem wielofunkcyjnym), b´dzie wykupiony lokal oddzia∏u w Starej Mi∏osnej, dzi´ki czemu b´dzie
mo˝na go wyposa˝yç na podstawie gotowego ju˝ projektu funkcjonalno-przestrzennego na wzór dobrze funkcjonujàcych podobnych
instytucji w Europie, korzystajàc z funduszy unijnych. Najbli˝sze
cztery lata to dla Weso∏ej – mam nadziej´, ˝e i dla kultury równie˝
– czas dobrej „pogody”; czas, w którym „gwiazdy” nam sprzyjajà.
Warto wspólnie dzia∏aç w jednym kierunku lub – u˝ywajàc znów
terminologii pi∏karskiej – graç w jednej dru˝ynie i do jednej (ale nie
swojej!!!) bramki. ˚ycz´ pracownikom, w∏adzom dzielnicy,
a przede wszystkim Paƒstwu – mieszkaƒcom Dzielnicy Weso∏a –
zrealizowania choç cz´Êci tych planów.
Koƒczàc – chcia∏bym goràco i serdecznie podzi´kowaç pracownikom OÊrodka Kultury, mieszkaƒcom, pracownikom i kierownictwu instytucji i urz´dów, z którymi przez te lata wspó∏pracowa∏em,
prawie wszystkim radnym poprzedniej i obecnej kadencji, przedsi´biorcom, którzy wspierali dzia∏ania OÊrodka oraz Redakcji
WiadomoÊci Sàsiedzkich za aktywnà, urozmaiconà w emocje, ale
zawsze skutecznà pomoc.
K∏aniam si´ nisko, ∏àcz´ wyrazy szacunku,
Z powa˝aniem
Dariusz Falana

10

Program akcji

„Zima w MieÊcie 2007”
I. PUNKTY DZIENNEGO POBYTU
Bezpośredni organizator
L.p.

Nazwa jednostki,
miejsce zajęć

1

Szkoła Podstawowa Nr 171,
ul. Armii Krajowej 39,
Warszawa-Wesoła

2

Szkoła Podstawowa Nr 174
Pl. Wojska polskiego 28
Warszawa-Wesoła

3

Zespół Szkół Nr 94
ul. Krótka 1
Warszawa-Wesoła

4

Szkoła Podstawowa Nr 173
ul. Trakt Brzeski 18
Warszawa-Wesoła

Program
(rodzaj proponowanych zajęć)

Osoba odpowiedz./
nr tel.

Dni i godziny prowadzonych zajęć
(od poniedziałku do piątku)

p. Marzenna Nagórka
tel. do punktu 0227739052

zajęcia świetlicowe
zajęcia informatyczne
zajęcia sportowe

1 tydzień
p. Ewa Skolimowska

zajęcia świetlicowe
zajęcia sportowo-rekreacyjne
tenis stołowy
Zajęcia sportowe dla absolwentów
Zajęcia muzyczno-ruchowe/teatralne/plastyczne
zajęcia informatyczne

2 tydzień
p. Jolanta Ilewicz
tel. do punktu 0227734003

1 tydzień
p. Grażyna Zdzieborska
2 tydzień
p. Elżbieta Obiedzińska
tel. do punktu: 0227734204,
0227764621, 0227957359
1 tydzień
p. Lidia Chmielewska
2 tydzień
p. Marianna Wróblewska
tel. do punktu 022773925

29. 01 – 9.02.2007
800-1700
830-1230
1230-1630
29. 01 – 9.02.2007
800-1600
kl. 0-3: 800-1000
kl. 4-6: 1000-1400
1400-1600
1400-1600
1100-1500
kl. 4-6: 800-1000
kl. 0-3: 1000-1200
absolwenci i uczniowie: 1200-1600
29. 01 – 9.02.2007
1000-1400
1100-1200
1000-1400
1600-1800

zajęcia świetlicowe
zajęcia informatyczne
zajęcia sportowe
zajęcia sportowe dla absolwentów

zajęcia sportowe
zajęcia plastyczne
zajęcia muzyczne
zajęcia szachowe
zajęcia komputerowe

Grupy wiekowe
uczestników

Szkoła podstawowa

Szkoła podstawowa
Absolwenci

klasy 0-4 SP
klasy 4-6 SP + 1-3 G.
klasy 4-6 SP + 1-3 G.
Liceum i studenci

29.01 – 9.02.2007
Szkoła Podstawowa
800-1600

II. ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE
Bezpośredni organizator
L.p.

1

Nazwa jednostki, miejsce
zajęć
Gimnazjum Nr 120
ul. Armii Krajowej 39
Warszawa - Wesoła

p. Stanisław Kaczmarek
tel. do placówki: 7739761

2

Gimnazjum Nr 119
ul. Klimatyczna 1
Warszawa - Wesoła

p. Ewa Tucholska
tel. do placówki: 7732335

3

Aquapark Wesolandia
ul. Wspólna 4
Warszawa - Wesoła

p. Piotr Szepietowski
7736050

4

Biblioteka Publiczna w
Dzielnicy Wesoła
ul. 1.Praskiego Pułku 31
Warszawa - Wesoła

p. Elżbieta Daniłowicz
tel. 7734008

5

6

Ośrodek Kultury w Dzielnicy
Wesoła
ul. Starzyńskiego 21
Warszawa-Wesoła
Ośrodek Kultury
Oddział Stara Miłosna
ul. Jana Pawła II
„Centrum Pogodna”
Warszawa-Wesoła

Program
(rodzaj proponowanych zajęć)

Osoba odpowiedz./
nr tel.

Dni i godziny prowadzonych zajęć
(od poniedziałku do piątku)
29. 01 – 9.02.2007
900-1500
900-1300

Gimnazjum i Liceum
Gimnazjum

29. 01 – 9.02.2007
900-1600
900-1500
900-1400
900-1300

Szkoła podstawowa
Gimnazjum
Liceum

29. 01 – 9.02.2007
900-945; 1200-1245; 1500-1545;
1400-1500;

Szkoła podstawowa
Gimnazjum
Liceum

Godziny: 1000-1200
30.01.2007
2.02.2007
5.02.2007
9.02.2007

Szkoła Podstawowa
Gimnazjum

zajęcia muzyczne „Bębny regionów”
warsztaty historyczne
gry i zabawy edukacyjne i integracyjne/sportowe

29. 01 – 9.02.2007
poniedziałki i wtorki 1300-1500;
poniedziałki i wtorki 1100-1200;
od pn. do pt. 900-1530;

Szkoła podstawowa
Gimnazjum
Liceum

warsztaty modelarstwa lotniczego
warsztaty wokalno-muzyczne „Zostań Gwiazdą”
warsztaty plastyczne

29. 01 – 9.02.2007
piątki 1000-1230;
środy i piątki 1300-1500;
środy 1000-1230;

Szkoła podstawowa
Gimnazjum
Liceum

zajęcia sportowe dla uczniów i absolwentów
zajęcia komputerowe
zajęcia sportowe
zajęcia informatyczne
zajęcia świetlicowe
zajęcia ﬁlmowe/”Canaletto”

zajęcia na basenie
zajęcia na siłowni

p. Tomasz Struzik
tel. 7736188

p. Tomasz Struzik

Grupy wiekowe
uczestników

Zajęcia biblioteczne w tym:
•głośne czytanie
•przedstawienie Teatrzyku „JAŚ”
•ogłoszenie konkursu plastycznego „Książka jest
dla mnie...”
•ﬁnał konkursu

III. IMPREZY
Bezpośredni organizator
L.p.

1

2

Nazwa jednostki, miejsce
zajęć
Klub Garnizonowy
Kościuszkowiec
Pl. Wojska Polskiego
Warszawa - Wesoła
Wydział Kultury
dla Dzielnicy Wesoła

Program
(rodzaj proponowanych zajęć)

Osoba odpowiedz./
nr tel.

Dni i godziny prowadzonych zajęć

Grupy wiekowe
uczestników

p. Monika Urbanek
6812164

Projekcje ﬁlmów dziecięcych i młodzieżowych

W każdy wtorek i czwartek
o godzinie 1015

B/O

p. Piotr Szepietowski
0227736050

Spektakl teatralny dla dzieci
Baśń indiańska „Trzy Białe Strzały”
w sali kinowej Klubu Garnizonowego
„Kościuszkowiec”

7.02.2007 r. (środa)
godzina 1100

B/O

IV. DOŻYWIANIE
Bezpośredni organizator
L.p.

Osoba odpowiedz./
nr tel.

Nazwa i adres punktu

Rodzaj wydawanych posiłków

Okres działania punktu

Szkoła Podstawowa Nr 171,
ul. Armii Krajowej 39,
Warszawa – Wesoła,

p. Marzenna Nagórka
tel. do punktu 0227739052

2 śniadania
obiady

29.01.2007 – 9.02.2007

2

Szkoła Podstawowa Nr 174
Pl. Wojska polskiego 28
Warszawa - Wesoła

1 tydzień
p. Ewa Skolimowska
2 tydzień
p. Jolanta Ilewicz
tel. do punktu 0227734003

obiady
podwieczorki

29.01.2007 – 9.02.2007

3

Zespół Szkół Nr 94
ul. Krótka 1
Warszawa – Wesoła

1 tydzień
p. Grażyna Zdzieborska
2 tydzień
p. Elżbieta Obiedzińska
tel. do punktu: 0227734204, 0227764621, 0227957359

obiady

29.01.2007 – 9.02.2007

4

Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła
ul. Starzyńskiego 21
Warszawa-Wesoła

p. Tomasz Struzik
tel. 0227736188

2 śniadania
obiady

29.01.2007 – 9.02.2007

1 tydzień
p. Lidia Chmielewska
2 tydzień
p. Marianna Wróblewska
tel. do punktu 022773925

2 śniadania
obiady

29.01.2007 – 9.02.2007

p. Ewa Tucholska
tel. do placówki: 0227732335

obiady

29.01.2007 – 9.02.2007

1

5

Szkoła Podstawowa Nr 173
ul. Trakt Brzeski 18
Warszawa - Wesoła

6

Gimnazjum Nr 119
ul. Klimatyczna 1
Warszawa - Wesoła

Koordynatorzy:
1 tydzieƒ – Jolanta Skweres, tel. 022 773 60 81,
2 tydzieƒ – Piotr Szepietowski, tel. 022 773 60 50.
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Wigilijny Koncert Kol´d Mazowsza i aktorów seriali polskich TVP2
w koÊció∏ku Êw. Antoniego w Starej Mi∏oÊnie

„Ciàgle nadzieja…”

W wigilijny wieczór, gdy ju˝ we
wszystkich domach koƒczy∏a si´ Wieczerza Wigilijna i trwa∏o rozpakowywanie prezentów, mogliÊmy obejrzeç w 2
programie Telewizji Polskiej przepi´kny koncert kol´d pt.: „Ciàgle nadzieja”, zrealizowany w Êwiàtecznej scenerii odnowionego, drewnianego koÊcio∏a Êw. Antoniego w naszej Starej Mi∏oÊnie. Pomys∏odawcà koncertu i jego re˝yserem by∏a pani El˝bieta Skr´tkowska – autorka i re˝yser programu
„Szansa na sukces”.
Proboszcz Parafii NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa, ks. kanonik Krzysztof
Cyliƒski, wyra˝ajàc zgod´ na realizacj´
tego programu, chcia∏ nie tyle rozs∏awiç nasz koÊció∏ek na ca∏y kraj (co si´
zresztà uda∏o, gdy˝ koncert emitowany
by∏ oprócz wigilijnego wieczoru, tak˝e
w pierwszy Dzieƒ Âwiàt w TVP2 i TVP
Polonia), ale przede wszystkim pragnà∏
w ten sposób uczyniç uk∏on w stron´
wszystkich parafian, a tak˝e dobrodziejów i darczyƒców spoza parafii,
którzy przyczynili si´ do szybkiej odbudowy naszej Êwiàtyni po po˝arze
z 21 stycznia 2006 r. Ks. Proboszcz pra-

gnà∏ w ten ciekawy
sposób podzi´kowaç jeszcze raz
wszystkim mieszkaƒcom Starej Mi∏osny za serce i pomoc i pokazaç jak
pi´knie wyglàda
po remoncie koÊció∏ Êw. Antoniego – jeden z nielicznych zachowanych zabytków sakralnej architektury drewnianej na
Mazowszu.
W koncercie wzi´li udzia∏ aktorzy
znani z seriali emitowanych przez telewizyjnà dwójk´:
Anna Dereszowska,
Pawe∏ Królikowski
z córeczkami, Monika Dryl, Joanna Liszowska, Dominika ¸akomska,
Micha∏ Sitarski, Katarzyna Cichopek,
Kacper Kuszewski, Ma∏gorzata Ko˝uchowska i Andrzej Nejman. Aktorom towarzyszy∏ Zespó∏ PieÊni i Taƒca „Mazowsze”, a w ∏awkach koÊcio∏a zasiedli laureaci „Szansy na sukces”, i parafianie, którzy chcieli poÊpiewaç kol´dy razem ze
swoimi ulubieƒcami ze srebrnego ekranu
i którzy mieli doÊç wolnego czasu i wytrwa∏oÊci (gdy˝ nagranie trwa∏o 5 godzin
i zakoƒczy∏o si´ po 23 w nocy). Sam
udzia∏ w przygotowaniach i w nagraniu
by∏ wielkim prze˝yciem, ale najwi´ksze
wra˝enie zrobi∏o na mnie to, co zobaczy∏em w telewizji: pi´knie Êwiàtecznie przystrojone
drewniane
wn´trze
naszego
koÊcio∏a,
kolorowo
oÊwietlone, sprawia∏o wra˝enie jakb y Ê m y
przenieÊli

si´ rzeczywiÊcie do stajenki w Betlejem;
i polskie kol´dy… w tradycyjnej aran˝acji, pi´knie Êpiewane przez Mazowsze
i przez aktorów, przeplatane fragmentami Hymnu o mi∏oÊci Êw. Paw∏a to wszystko sprawia∏o, ˝e nie by∏ to tylko zwyk∏y
koncert ale tak˝e pewne prze˝ycie duchowe, wprowadzajàce w atmosfer´
Êwiàt.
Nie bez znaczenia dla nas by∏ te˝ tytu∏
koncertu: „Ciàgle nadzieja”. Nadzieja,
którà mamy pok∏adaç w Jezusie przychodzàcym do ka˝dego cz∏owieka i w ka˝dym
czasie. Ta nadzieja ma te˝ wymiar ludzki,
bo to, co si´ dzia∏o w naszej parafii po po˝arze, zaanga˝owanie parafian i mieszkaƒców Starej Mi∏osny w odbudow´, ich
serdeczna pomoc, ofiarnoÊç i ˝yczliwoÊç,
pokaza∏y, ˝e nadziej´ mo˝emy tak˝e pok∏adaç w drugim cz∏owieku, ˝e nie brakuje ludzi o pi´knych i ogromnych sercach. I z tà nadziejà rozpoczynamy w∏aÊnie Nowy Rok 2007, a jednoczeÊnie jubileuszowy – 70 rok istnienia naszej parafii.
Ks. Hubert Walczyk
fot. Ma∏gorzata Milewska
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Kàcik bibliofila
Nathacha Appanah – Wesele Anny
Matka – Sonia
i nieÊlubna córka
– Anna. Ojciec Mathew, student dziennikarstwa wyje˝d˝a
do Afryki, nic nie
wie o swoim ojcostwie. Sonia i Anna – dwa przeciwieƒstwa. Anna szykuje si´ do Êlubu. To
wa˝ny dzieƒ w jej ˝yciu. Sonia pomaga
jej w przygotowaniach i snuje wspomnienia. UroczystoÊç niesie za sobà wydarzenie majàce ogromny wp∏yw na relacje
tych dwóch kobiet. Ciep∏a opowieÊç

o mi∏oÊci matki i córki autorstwa francuskiej dziennikarki Nathachy Appanah.
Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Appanah N. – Wesele Anny
2. Koontz D. R. – Przepowiednia
3. Archer J. – Tajemnica autoportretu
4. Mendoza P. – Tajemnica Vivaldi’ego
5. Gaitskill M. – Veronica
6. Baldacci D. G. – Klub wielb∏àdów
Literatura pi´kna dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Sonesson H. – Muminki i niespodzianka
2. Sonesson H. – Muminki w cyrku
3. Kasdepke G. – Nowe k∏opoty detektywa Pozytywki

4. Somper J. – Demony oceanu
5. Rushton R. – Przyjació∏ki i k∏amczuchy
Literatura popularnonaukowa:
1. Schönburg A. Von – Pi´kne ˝ycie bez
pieni´dzy: jak bez grosza staç si´ bogatym
2. Allen M. – Tajny uk∏ad: Jak ksià˝´
Windsoru zdradzi∏ aliantów
3. Cialdini R. – Wywieranie wp∏ywu
na ludzi: teoria i praktyka
4. Jeffery R. – Wis∏a jak krew czerwona:
wspomnienia Anglika – ˝o∏nierza Armii Krajowej
5. Red. Jerzy Hauzner – Administracja
publiczna
6. Urbanek M. – Kisielewscy: Jan August, Zygmunt, Stefan, Wacek
Iza Zych

Zimowe zabawy z dzieçmi
Jakie wielkie poruszenie
panuje wÊród dzieci, gdy
pada pierwszy Ênieg!
Wirujàce, taƒczàce p∏atki Êniegu spadajà z nieba
niczym ma∏e gwiazdki.
Dzieci stojà przy oknie
i nie mogà si´ nadziwiç jak
Ênieg wszystko zmienia
w bajeczny krajobraz.
Wreszcie upragniona zima!
Podczas pierwszych opadów Êniegu nie mo˝na wprost powstrzymaç maluchów, które koniecznie chcà wyjÊç na dwór i ∏apaç Ênie˝ynki.
Niech ∏apià!
To wspania∏a zabawa, szczególnie gdy przygotujemy dzieciom czarny papier (trzeba go wczeÊniej
w∏o˝yç do lodówki, aby zrobi∏ si´ zimny jak lód)
i szk∏o powi´kszajàce. Dzieci k∏adà na ziemi papier
i z lupà w r´ku odkrywajà przepi´kne i nie powtarzajàce si´ szeÊcioramienne gwiazdki.
Gdy Êniegu napada wi´cej, mo˝emy bawiç si´
„w Êlady“. Tu warto wybraç si´ na spacer ca∏a grupkà.
Chodzi o to, by idàc obok siebie zrobiç Êlady butów
na Êniegu, a zabawa polega na porównywaniu odcisków
i odgadywaniu do kogo nale˝à. Mo˝na eksperymentowaç i sprawdziç, jak wyglàdajà odciski na Êniegu ulubionych zabawek np. pi∏ki, samochodu lub wózka czy
bucików lali. Spróbujcie koniecznie!
Na koniec mo˝emy zrobiç Ênie˝ne anio∏y, k∏adàc
si´ na Êniegu machaç r´kami i nogami, potem
ostro˝nie wstaç i podziwiaç Ênie˝ne anio∏y w sukniach ze skrzyd∏ami.
Nie zapominajmy ˝e najwi´kszà frajd´ przyniesie
dzieciom lepienie ze Êniegu. Nie tylko ba∏wana, czas
na koty, misie, pieski, samochody, co tylko chcecie.
A co powiecie na kolorowego Ênie˝nego potwora? Najlepiej z szeÊcioma nogami, dwoma g∏owami
i d∏ugim ogonem. Ku zaskoczeniu dzieci proponujemy na koniec pomalowanie stwora, a dok∏adnie
mówiàc opryskanie. WczeÊniej np. w butelkach
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po p∏ynie do okien ze spryskiwaczem wlewamy wod´ ufarbowanà akwarelami (najlepiej przygotowaç
kilka kolorów). Efekt murowany a ile radoÊci!
Mo˝na si´ nawet pokusiç (jeÊli dopisze nam pogoda) by zbudowaç zimowy domek.
Âniegowe cegie∏ki muszà byç mocne i twarde.
Produkujemy je w wiaderku, nape∏niajàc go Êniegiem, przyklepujemy jak latem piasek na „babk´”
i odwracamy, wówczas wysunie nam si´ uklepa-

na Êniegowa cegie∏ka. W ten sposób dzieci mogà
zbudowaç gara˝ dla swojego samochodziku czy
domek dla Êniegowej rodzinki.
Sposobów na mi∏e sp´dzenie z dzieckiem czasu
(i to szczególnie na dworze) zimà nie brakuje.
Jedyne czego dzieciom i paƒstwu ˝ycz´ to prawdziwej zimy – z du˝à iloÊcià Êniegu.
Bogus∏awa WiÊniewska
W∏aÊcicielka Przedszkola „ROBUÂ”

Pobiegajmy
Chyba jeszcze nigdy zimowa pora nie by∏a tak z∏à
wymówkà do tego, by nic
nie robiç! Zima zwykle by∏a
porà przybierania na wadze,
a usprawiedliwieniem by∏
brak mo˝liwoÊci ruchu. Nie
tym razem!
Chcia∏bym w zwiàzku
z tym zaproponowaç prosty
program treningowy, który pozwoli nam powitaç
wiosn´ w Êwietnej formie.
Nie b´dzie zaskoczeniem fakt, ˝e przede wszystkim zach´cam do zwiedzania lasów w okolicach
Starej Mi∏osny na w∏asnych nogach. Kilkudziesi´ciominutowe wyprawy biegowe i marszobiegowe
to najlepszy sposób na popraw´ kondycji i przyspieszenie tempa metabolizmu. Ale jak biegaç,
kiedy wracamy z pracy po zmroku? Mam na to gotowà odpowiedê – inwestycje drogowe zrealizowane w ostatnich latach na naszym osiedlu umo˝liwiajà nam bieganie nawet w nocy! Idealnà trasà
wydaje si´ odcinek mi´dzy rondami na ul. Jana Paw∏a II (mi´dzy Torfowà a Pogodnà), który pokonywany „w t´ i z powrotem” daje ok. 2400 metrów. Pami´tajmy jedynie o butach z odpowiednià
amortyzacjà oraz o tym, by uzupe∏niaç naszà diet´

o ˝elatyn´ (ochrona stawów!). Idealnie nadajà si´
do tego owocowe galaretki. Polecam wi´c dwie
wieczorne wyprawy w tygodniu po terenie osiedla
oraz sobotni lub niedzielny d∏ugi „wybieg” w las.
OczywiÊcie ka˝dy dodatkowy trening to dodatkowe
korzyÊci dla zdrowia.
Zach´cam te˝ do wspomagania treningu biegowego treningami uzupe∏niajàcymi, które rozbijajà
monotoni´ biegania. Przynajmniej raz w tygodniu
warto pójÊç na zaj´cia na sali gimnastycznej, no
i spróbowaç zadbaç o si∏´ (i sylwetk´ w domu). 3 serie po 6-10 pompek na mi´Ênie brzucha
oraz 3 serie po 10-20 „brzuszków” nie wymagajà
od nas niczego poza dobrymi ch´ciami.
Czy warto trenowaç? Bez dwóch zdaƒ, tym
bardziej, ˝e wiosnà czekajà nas dwie wa˝ne
osiedlowe imprezy biegowe: IV maraton w Starej Mi∏oÊnie (14 kwietnia) oraz sztafeta na 100
kilometrów Weso∏a Stówa (12 maja). Zach´cam szczególnie do udzia∏u w tej drugiej – dystans 100 kilometrów pokonuje czteroosobowa
sztafeta, czyli na jednego zawodnika przypada 25 kilometrów. Zawody odbywajà si´ na 5kilometrowej p´tli, co oznacza, ˝e ka˝dy z zawodników rusza na tras´ a˝ 5 razy! Klimat rywalizacji zespo∏owej jest niezapomniany.
Marek Tronina
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Oto kolejni nasi najm∏odsi sàsiedzi.
Ich rodzicom, a tak˝e rodzicom
wszystkich innych 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.

Witajcie
wÊród
nas

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 II (róg Diamentowej). Wersj´ elektronicznà mo˝na przes∏aç na adres:
wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl (zdj´cie musi byç zeskanowane na wymiar 4x5 cm i rozdzielczoÊç 300 dpi). Zg∏oszenia
do najbli˝szego numeru przyjmujemy do 5 lutego 2007 r.
Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych mieszkaƒców
Weso∏ej. Zrobicie pi´knà pamiàtk´ swojemu dziecku!

Nicola Pernach,
urodzi∏a si´ 18 listopada
2006 roku.
Waga: 4030 g.

KubuÊ Kadej,
urodzi∏ si´ 12 listopada
2006 roku w szpitalu
przy ul. Karowej.
Waga: 4020 g, wzrost 56 cm.

Nowe kursy j´zykowe
• Angielski w Klubie Malucha (dzieci 2-4 lat)
• Paszport J´zykowy dla firm
• Angielski dla dyslektyków
Wi´cej informacji na stronie internetowej lub telefonicznie:
022-773-3270, 0-601-384-616 w godz.15-18.

www.tomlaws.pl

Fitness Art
ABT, TBC, FATBURNING
LOW IMPACT,
SHOW DANCE,
STEP, LATINO
i wiele innych form
SALSA SOLO, TANIEC TOWARZYSKI, TANIEC BRZUCHA
SZKO¸A KR¢GOS¸UPA, YOGA, PILATES,
PILATES NA DU˚YCH PI¸KACH, TAI CHI, BALET DLA DZIECI,
TANIEC NOWOCZESNY DLA DZIECI
NOWOÂå!!! NORDIC WALKING (zaj´cia dla ka˝dego)
GABINET PAZNOKCI, SOLARIUM
MASA˚. ZABIEGI PIEL¢GNACYJNE NA CIA¸O „DR. BELTER”
NOWOÂå!!! w naszym klubie to Nordic Walking!!!!

Fitness Art, ul. Trakt Brzeski 60/60a, 05-077 Warszawa-Stara Mi∏osna
(pawilony handlowe obok stacji BP)
022 773 14 33, www.fitnessart.pl e-mail: info@fitnessart.pl
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Grudniowych imprez czar

Grudzieƒ obfitowa∏ w OÊrodku Kultury Weso∏a w wiele wydarzeƒ kulturalnych. By∏y to
nie tylko nasze sta∏e, comiesi´czne spotkania
z kulturà, czyli teatrzyk dla dzieci, wyst´p artystów Filharmonii Narodowej, koncerty w Starej
Mi∏osnej, ale tak˝e szereg innych.
Teatrzyk, który odby∏ si´ ju˝ 3 grudnia, przeniós∏
nas i dzieci w Êwiat podró˝y i przygód mazowieckiej
Pyzy. Spektakl przygotowa∏, jak co miesiàc, Teatr
„Wariacja”.
Nast´pnym wydarzeniem by∏ III Miko∏ajkowy Konkurs Wiedzy Muzycznej 9 grudnia, przygotowany
przez Panià Swiet∏an´ Park´, instruktork´ sekcji fortepianu w OÊrodku Kultury. Mi∏o by∏o patrzeç na zaanga˝owanie dzieci, podzielonych na dwie równe
dru˝yny. Rywalizacja by∏a zaci´ta. Dzieci prócz dyplomów otrzyma∏y drobne, s∏odkie upominki.
Z artystami Sceny Kameralnej Filharmonii Narodowej spotkaliÊmy si´ 13 grudnia. Tym razem uraczyli
nas przedstawieniem pt. „Poloneza czas zaczàç…”,
obrazujàcym nasze taƒce narodowe, których urok
podkreÊla∏y pi´kne stroje i g∏oÊne przytupy.
Druga po∏owa miesiàca obfitowa∏a w wydarzenia
o nie mniejszej wadze. Ju˝ po raz kolejny magiczny czas kol´dowania i oczekiwania na Bo˝e Narodzenie zosta∏ umilony nam podczas mazowieckich
eliminacji Ogólnopolskiego Festiwalu
Kol´d i Pastora∏ek
B´dzin 2006. Jak
co roku OÊrodek
Kultury by∏ jego
wspó∏organizatorem
wraz z Zarzàdem
Dzielnicy Weso∏a
m. st. Warszawy,
Klubem Garnizono-
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wym „KoÊciuszkowiec” oraz Stowarzyszeniem Artystycznym „Stara Mi∏osna”. Patronami medialnymi
byli: Radio Dla Ciebie, Radio Warszawa oraz Gazeta Lokalna. Nagrody ufundowali: Miasto Sto∏eczne
Warszawa Dzielnica Weso∏a, firma „¸apiƒscy”, Piekarnie Cukiernie” Putka”, firma „Domeko”, Hotel
„Srebrny Âwierk” w Okuniewie, Pepsi oraz firma

„NajComp”. Patronem honorowym by∏ Jego Ekscelencja ks. Arcybiskup S∏awoj Leszek G∏ódê. Przygotowania trwa∏y kilka dni, a ich efekty mieli okazj´
zobaczyç Ci, którzy przybyli do „KoÊciuszkowca” 16 grudnia. Dojechali prawie wszyscy uczestnicy. Przes∏uchania rozpocz´∏y si´ o godzinie 9.30
i trwa∏y do godzin wieczornych. Pierwsi zaprezentowali si´ soliÊci i duety, nast´pnie zespo∏y wokalno
– instrumentalne, a na koƒcu chóry. Ka˝dy otrzyma∏
pamiàtkowy dyplom uczestnika. Jurorami byli Pani
prof. Ma∏gorzata Borzym, Pani prof. Urszula Smoczyƒska i Pan prof. Krzysztof Kusiel – Moroz. Dopisa∏ równie˝ nasz goÊç, który przyjecha∏ a˝ z Miƒska
na Bia∏orusi, czyli Zespó∏ Polonijny „Cantus – Cordis” pod dyr. Pani Janiny Chwalko. Po wys∏uchaniu
ostatniego uczestnika eliminacji, Jury uda∏o si´
na narad´. Czas niecierpliwego oczekiwania

na werdykt niewàtpliwie umili∏ wyst´p gwiazdy wieczoru zespo∏u wokalnego „BlueMen”, który uraczy∏
nas wspania∏ym brzmieniem, znanego ju˝ w Polsce
nurtu muzyki gospel. Ok. godziny 1930 nastàpi∏o to,
na co czekali wszyscy zgromadzeni na sali, czyli
og∏oszenie wyników. Puchary i nagrody wr´czali
przewodniczàcy Jury Pan prof. Krzysztof Kusiel
– Moroz oraz przedstawiciele w∏adz samorzàdowych Weso∏ej w osobach zast´pców burmistrza
Warszawy-Weso∏ej Pana Krzysztofa Kacprzaka oraz
Pana Mariana Mahora.
Grand Prix otrzyma∏ zespó∏ wokalno – instrumentalny „Dzieci spod strzechy” z Teresiƒskiego OÊrodka Kultury, który b´dzie nas reprezentowa∏ w g∏ównym konkursie w B´dzinie w dniach 4–6 stycznia 2007 r.
Laureaci
W kategorii solistów i duetów: I miejsce – Eliza Kwiatkowska z Soko∏owskiego OÊrodka Kultury; II miejsce – Arnold K∏ymkiw z T∏uszcza (nasz reprezentant w B´dzinie); III miejsce – Paulina Toczyska z Soko∏owskiego OÊrodka Kultury; wyró˝nienie
dla Pauliny Chodkowskiej i Jakuba Piszka z Fundacji „Synapsis” w Warszawie.
W kategorii zespo∏ów wokalno – instrumentalnych: I miejsce – zespó∏ wokalno-instrumentalny „Trójwymiar” z Teresiƒskiego OÊrodka Kultury
(nasi reprezentanci w B´dzinie); II miejsce – zespó∏
PieÊni i Taƒca „Zawady” z Gminnego OÊrodka Kultury i Sportu w Baranowie; III nagroda – zespó∏ wokalno-instrumentalny „Niespodzianka” ze Specjalnego
OÊrodka Szkolno-Wychowawczego w Miƒsku Mazowieckim; Wyró˝nienie otrzyma∏ reprezentujàcy naszà dzielnic´ Zespó∏ „Studio 12” ze Spo∏ecznej
Szko∏y Podstawowej nr 12 w Warszawie – Weso∏ej.
W kategorii chóry: I miejsce – Chór „Epifania”
z Towarzystwa Muzyki Chóralnej z Warszawy; II miejsce – Chór Wy˝szej Szko∏y Administracji
Publicznej im. Stanis∏awa Staszica z Bia∏egostoku; III nagroda – Chór Kameralny „Cantores Misericordiae” z Parafii Mi∏osierdzia Bo˝ego i Miejskiego
OÊrodka Kultury w Zàbkach. Chór „Epifania” oraz
chór z Bia∏egostoku równie˝ zmierzà si´ z konkurencjà w B´dzinie.
Wydarzeniem, które na mapie kulturalnej dzielnicy
wpisa∏o si´ ju˝ na sta∏e, jest konkurs na instrumentalne wykonanie kol´dy „Hej Kol´da, Kol´da”, którego
pomys∏odawczynià i g∏ównà inicjatorkà jest Pani
Swiet∏ana Parka. XVI ju˝ edycja konkursu odby∏a
si´ 17 grudnia. Jury w sk∏adzie: Pani Anna Buçko, Pan
Zbigniew Brzeziƒski oraz Pan Dariusz Falana zastàpiony póêniej przez Pana Tomasza Struzika, mia∏o
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trudny orzech do zgryzienia,
poniewa˝ zawodnicy reprezentowali naprawd´ wysoki
poziom. Pomocne by∏o
z pewnoÊcià wsparcie Jury
m∏odzie˝owego z∏o˝onego
z by∏ych uczestników tego
konkursu: Agaty Struzik,
Aleksandry Kozio∏ i Karola
Szmelkowskiego. Grand Prix
otrzyma∏ Micha∏ Morawski.
Laureatami zostali:
W kategorii soliÊci poczàtkujàcy – I miejsce – Micha∏ Filipowicz, II miejsce – Ola Sobiech, III miejsce – Klaudia Milczarczyk; w kategorii soliÊci zaawansowani – I miejsce – Zuzanna Krzy˝anowska, II miejsce – Joanna Kuczerowska, III miejsce – El˝bieta Jankowska;
W kategorii duety i zespo∏y instrumentalne – I miejsce zajà∏ kwartet
w sk∏adzie: Katarzyna Wiercioch (piano), Jakub Niewiarowski (piano), Weronika
Bo˝ym (bongosy), Magda Wiercioch (flet, maracasy), II miejsce trio: Jan Pi∏czyƒski (piano), Aldona S´k-Spirydowicz (piano), Weronika Bo˝ym (bongosy), III miejsce zajà∏ duet fortepianowy w sk∏adzie: Dagmara Malewska i El˝bieta
Jankowska. GoÊcinnie wystàpi∏y Wesolinki, dzieci´ca sekcja wokalno-taneczna dzia∏ajàca w OÊrodku Kultury i prowadzona przez Panià Renat´ Âwinog´ oraz
duet Aleksandra Kozio∏ (piano) i Agata Struzik (skrzypce).
Niewàtpliwie grudzieƒ zaowocowa∏ przeró˝nymi imprezami, których ró˝norodne klimaty mog∏y zaspokoiç nawet najwybredniejszych. Zapewniamy, ˝e nie by∏o to huczne zakoƒczenie roku, a tylko przedsmak tego, co chcemy zaproponowaç w 2007 roku. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej, na której zamieszczamy na bie˝àco informacje dotyczàce planowanych imprez. A ju˝
wkrótce tak˝e do OÊrodka Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna” – naszego oddzia∏u
w Starej Mi∏osnej.
Bartosz Kupis

Ogólnopolski Festiwal
Kol´d i Pastora∏ek
B´dzin
2007
Ju˝ po raz trzynasty zorganizowany
zosta∏ w B´dzinie
Ogólnopolski Festiwal Kol´d i Pastora∏ek. Jest to jedna z najwi´kszych
tego typu imprez
w Polsce, kierowana do osób Êpiewajàcych amatorsko. Eliminacje do b´dziƒskiego fina∏u odbywajà
si´ w 30 regionach na terenie kraju i dodatkowo w Równem
na Ukrainie. Ka˝de jury w regionie typuje wykonawców do fina∏u w B´dzinie. W tym roku, w eliminacjach regionalnych,
przes∏uchano 18 tys. osób (1500 tzw. podmiotów wykonawczych czyli zespo∏ów, chórów, scholi i solistów). W B´dzinie,
podczas trzydniowych spotkaƒ fina∏owych, zaprezentowa∏o
si´ 122 wykonawców.
14 grudnia 2006 r. chór Il Canto Magnificat wzià∏ udzia∏ w eliminacjach radomskich. Podczas trzydniowych przes∏uchaƒ zaprezentowa∏o swoje wokalne i instrumentalne mo˝liwoÊci 140
wykonawców. Jury wy∏oni∏o 10-ciu reprezentantów na fina∏
w B´dzinie. WÊród nich znalaz∏ si´ Chór Il Canto Magnicat. Zespó∏ zaprezentowa∏,
(zarówno w Radomiu jak
i w B´dzinie), trzy utwory:
„Gdy Âliczna Panna”, „Jezus
Malusieƒki” oraz francuskà
pastora∏k´ „Un petit enfant
nous est ne”
Zapraszam do wys∏uchania nagraƒ tych utworów, niech
przed∏u˝à nam Êwiàteczny czas…
www.gosciniec.net/ilcanto/11.mp3
www.gosciniec.net/ilcanto/12.mp3
www.gosciniec.net/ilcanto/14.mp3
Izabela Antosiewicz
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Dziekujemy!!!
Wielkie serca – morze radoÊci
Topi∏ si´ Ênieg, który nagle okry∏ naszà okolic´.
Podjecha∏ Bartosz, du˝ym
Volkswagenem Transporterem, zacz´liÊmy pakowaç zebrane dary… na poczàtek pralki wirnikowe
– dwie!, potem dwa krzese∏ka dla ma∏ych dzieci do siedzenia przy stole, dwufunkcyjny wózek. Nast´pnie wstawiliÊmy kartony z pieluchami jednorazowymi, Êrodkami czystoÊci, chemià gospodarczà, a tak˝e z ˝ywnoÊcià. Samochód
powoli sprawia∏ wra˝enie pe∏nego,
a przecie˝ jeszcze zabawki i worki
z ubraniami. Za∏adowani pod sufit wyjechaliÊmy do Otwocka. Du˝a, zalesiona dzia∏ka, poÊrodku dom, zwyk∏y dom,
no mo˝e nie najnowszy. Witamy si´
z siostrà Konsolatà i zaczynamy
roz∏adunek. Pomagajà
nam
mieszkanki domu.
Nosimy, nosimy,
a dzieci ani Êladu
… siedzia∏y w jednym z pokoi

i grzecznie czeka∏y, ˝eby móc si´ z nami
zobaczyç. Kiedy zobaczy∏y stos usypany
z worków i kartonów, nie wiedzia∏y, czy
si´ cieszyç, czy zaczàç szukaç czegoÊ dla
siebie. Dom Nazaret jest placówkà, która ma za zadanie niesienie pomocy m∏odym kobietom, które spotka∏y w ˝yciu
trudnoÊci ponad ich si∏y. Mogà tam
mieszkaç, dopóki same nie zdecydujà,
˝e czas opuÊciç to miejsce. Jak w wi´kszoÊci takich domów borykajà si´ z trudami codziennoÊci, dziewczyny szukajà
pracy (mo˝e ktoÊ z naszych mieszkaƒców móg∏by pomóc?) To pozwala wróciç do normalnego ˝ycia oraz pomóc
w utrzymaniu siebie i dzieci. Siostra pozyskuje Êrodki zarówno na remont domu, jak i na jego bie˝àcà eksploatacj´.
Marzy o budowie wi´kszego OÊrodka.
domu – reszta, której nie b´dzie mo˝na spo˝ytkowaç, przekazana zostanie
fundacji „Dzieci Ulicy”.
Na koniec bardzo serdecznie dzi´kuj´ Adamowi i Bartoszowi Niewiadomy
za zorganizowanie i zasponsorowanie
transportu.
Polecam pami´ci Dom Nazaret
na przysz∏oÊç: www.domnazaret.com.
Izabela Antosiewicz

Chcia∏abym w tym miejscu przekazaç wszystkim ofiarodawcom serdeczne „Bóg zap∏aç” od Siostry Konsolaty.
Skala pomocy mile zaskoczy∏a zarówno nas, organizatorów, jak i obdarowanych. UstaliliÊmy z Siostrà, ˝e po wybraniu rzeczy najpotrzebniejszych
i mo˝liwych do wykorzystania w tym
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Nasza historia

List z Groszówki
Jest mi niezmiernie mi∏o, ˝e Groszówka „wyst´puje” u boku Starej Mi∏osny. Nie trudno bowiem zauwa˝yç, ˝e
mieszkaƒcy tej drugiej sà znakomicie
zorganizowani i maleƒka (w porównaniu) Groszówka ma szans´ zaistnieç.
Chcia∏abym nieco poszerzyç histori´
Groszówki. Otó˝ mój pradziad (po kàdzieli) Józef Wierzchowiak mieszkajàcy w latach 20-tych ubieg∏ego wieku
przy ul. Ogrodowej w Warszawie, wybudowa∏ w roku 1930 dom w Weso∏ej-Groszówce przy ul. Niemcewicza (dziÊ
nr 38) i tu przeniós∏ si´ wraz z rodzinà.
Na parterze tego domu pradziadek
mój za∏o˝y∏ swojà prywatnà drukarni´,
w której pracowa∏ on, jego synowie
i kilka zatrudnionych z zewnàtrz osób.
Drukarnia prosperowa∏a bardzo pomyÊlnie, a poligrafia w tamtych czasach
potrafi∏a wydaç ca∏kiem urocze owoce,
czego przyk∏adem sà zachowane
do dziÊ obwoluty, etykiety, kartki Êwiàteczne itp. W tym miejscu musz´ nadmieniç, ˝e wówczas na terenie Weso∏ej,
Sulejówka i okolic kwit∏ handel i drobny przemys∏ (np. Wytwórnia Wód Gazowanych), a wi´c potrzebna by∏a te˝
reklama, do czego przyczynia∏a si´ owa
drukarnia. Wbrew pewnym poglàdom,
Weso∏a nie by∏a „zapyzia∏ym” miejscem na ziemi, ale po∏o˝onym w pobli˝u stolicy uroczyskiem, g´sto poroÊni´tym lasem, w który wgryza∏y si´ ludzkie
domostwa oraz domki letniskowe
mieszkaƒców nawet odleglejszych
miejscowoÊci. Na jednej ze starych fotografii stojà dwie ma∏e siostrzyczki
u boku mojej prababci. Pami´tam

z dzieciƒstwa, ˝e po sàsiedzku sta∏ Êliczny, zadbany domek rodziny z Gorzowa
Wielkopolskiego i ka˝dego
lata te dwie mi∏e sàsiadki
przyje˝d˝a∏y tu, aby w cieniu sosen odpoczywaç, czytaç... Od dawna klimat Weso∏ej (polodowcowe piachy,
sosny, d´by) sprzyja∏ zdrowiu ludzi, zw∏aszcza tych
– cierpiàcych na reumatyzm
i choroby serca. Nie bez kozery, do dziÊ
dzia∏a tu sanatorium (MSW na ul.
Niemcewicza).

W 1939 roku wybuch∏a wojna
i wszystko si´ za∏ama∏o. Wkrótce niemieccy ˝o∏nierze stali si´ przymusowymi lokatorami domu Wierzchowiaków,
a prace w drukarni zosta∏y wstrzymane,
w przeciwnym razie grozi∏a „kula
w ∏eb”.
Dalszy ciàg
tej historii powinien
byç
optymistyczny,
bo w koƒcu
„wygraliÊmy t´
wojn´”, ale niestety – nie dla
Wierzchowiaków. Powojenne czasy nie
sprzyja∏y, jak
wiadomo,
przedsi´biorczoÊci Polaków
i ich prywatnym
firmom. Nowe
w∏adze „wolnej

Polski” zabroni∏y (podobnie jak okupant)
dzia∏alnoÊci drukarni, a do „za-du˝ego”
domu wmeldowa∏y na zasadzie tzw. kwaterunku
lumpenproletariackie
rodziny, które niczego nie wnios∏y,
a jedynie niszczy∏y
nie swój dobytek.
Józef Wierzchowiak zmar∏ w 1955
roku.
Ale te czasy
oddzielono Grubà Kreskà.
Dom mojego
pradziadka stoi
do dziÊ – dzi´ki
staraniom i ci´˝kiej pracy moich
rodziców – jeszcze w dobrym stanie
i przypomina o ÊwietnoÊci Weso∏ej-Groszówki sprzed 70 lat.
Mieszkam obecnie na osiedlu Grzybowa i ˝ywi´ g∏´bokà nadziej´, ˝e obecni
W∏odarze Dzielnicy Weso∏a nie pominà
Grzybowej w planach inwestycyjnych,
bo to osiedle – tyle lat po wojnie – mo˝na nazwaç „zapyzia∏ym”. Sztandarowa
ulica Wspólna na odcinku od Jagodowej
do Mokrej tonie po zmroku w kompletnych ciemnoÊciach i cz´sto w b∏ocie
po kostki, poniewa˝ jest nie utwardzona i niezelektryfikowana (!!!). Cz´sto
zdarzajà si´ tu napady rabunkowe,
a w∏amania do naszych domów psujà atmosfer´ ka˝dych Êwiàt.
Agnieszka ¸yszkiewicz
Chcesz podyskutowaç na temat historii
Weso∏ej? Zapraszamy na forum internetowe
Stowarzyszenia Sàsiedzkiego:
www.forum.staramilosna.org.pl
zak∏adka: forum ogólne
temat: „Stara Weso∏a“
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Kto powinien przepraszaç?
Szanowna Redakcjo!!!
Na artyku∏ zamieszczony
w numerze 72 WiadomoÊci
Sàsiedzkich z paêdziernika 2006, w którym zamieÊci∏em m.in. informacje
dotyczàce
dzia∏alnoÊci
MPZBDJ i Sp. z o.o. otrzyma∏em wezwanie do zaprzestania publikacji na temat w/w s-ki oraz ˝àdanie
wp∏aty okreÊlonej kwoty na wskazane konto
i umieszczenie przeprosin w niniejszej gazecie. Cytuj´ fragmenty: „Wyg∏oszone przez Pana oszczerstwa
i insynuacje, z ich upublicznieniem na ∏amach prasy
lokalnej w∏àcznie, nie mogà znaleêç aprobaty i przyzwolenia jako ca∏kowicie nieprawdziwe i poni˝ajàce
w opinii publicznej. Ich opublikowanie nie zas∏uguje na pob∏a˝anie jako naruszajàce dobra osobiste
mych Klientów........,..... i w zwiàzku z powy˝szym
niniejszym ˝àdam; itd..”
Intencjà mojego artyku∏u nie by∏o obra˝anie.
Wiem, ˝e nie jestem jedynà osobà, która otrzyma∏a
taki lub podobny tekst.
Spó∏ka najwyraêniej stara si´ zdusiç wszelkiego
rodzaju krytyczne uwagi w zarodku, pomimo ˝e pochodzà od jednego z wielu wspó∏w∏aÊcicieli majàtku, na którym Spó∏ka uw∏aszczy∏a si´ nie liczàc si´
z naszym zdaniem i interesem.
Przedmiotem mojej troski sà gigantyczne
pieniàdze, których domaga si´ Spó∏ka z bud˝etu Paƒstwa (Miasta) za grunty pod drogami,
które by∏y wykupione za pieniàdze powierzone
„Zespo∏owi” przez cz∏onków „Zespo∏u”!!!!!

Przypominam fakty:
1. 1984 rok – powstaje „MPZBDJiW” czyli tzw. „Zespó∏”, którego zadaniem by∏a budowa domów
i mieszkaƒ dla cz∏onków „Zespo∏u”. W krótkim czasie do „Zespo∏u” przyst´puje kilka tysi´cy cz∏onków i powierza swoje pieniàdze na zakup gruntów,
budow´ mieszkaƒ, domów i infrastruktury.
2. 1985 rok – „Zespó∏” nie posiada osobowoÊci prawnej, przez co nie móg∏ stawaç do aktów notarialnych.
Powo∏uje wi´c Spó∏k´ z o.o. pod nazwa „MPZBDJiW Sp. z o.o.”. Prosz´ zwróciç uwag´, ˝e nazwa
jest identyczna jak nazwa „Zespo∏u” i ma jedynie dodane na koƒcu „Sp. z o.o.”. Przez to wi´kszoÊç cz∏on-

ków „Zespo∏u” nie rozró˝nia „Zespo∏u” i tej tzw.
„Spó∏ki Ziemskiej” zw∏aszcza, ˝e pe∏na nazwa jest
bardzo d∏uga a we w∏adzach obydwu zasiadajà wymiennie te same osoby. Jedynym celem powo∏ania
„Spó∏ki Ziemskiej” mia∏ byç wykup gruntów za pieniàdze cz∏onków wp∏acane na konto „Zespo∏u”, ich podzia∏ i nast´pnie przekazanie cz∏onkom „Zespo∏u”
wraz z aktami w∏asnoÊci. Jak mo˝na przeczytaç w raportach NIK, Spó∏ka Ziemska w okresie wykupu gruntów nie mia∏a ani biur ani pracowników ani nawet
konta bankowego! Mia∏a jedynie symboliczny kapita∏
w wysokoÊci 6 PLN. Przy zakupie terenów p∏acono
wy∏àcznie pieni´dzmi „Zespo∏u”.
3. Wspólnikami „Spó∏ki Ziemskiej” by∏o 6 osób fizycznych wydelegowanych przez „Zespó∏”. W kolejnych latach osoby te zmienia∏y si´ zgodnie
z uchwa∏ami Rady Nadzorczej „Zespo∏u” i reprezentowa∏y niejako cz∏onków „Zespo∏u” przy zawieraniu
aktów notarialnych. Przez lata wi´kszoÊç gruntów
zakupionych przez „Spó∏k´ Ziemskà” za pieniàdze
„Zespo∏u” zosta∏a zgodnie ze statutem spó∏ki podzielona i przekazana cz∏onkom „Zespo∏u”. Ale nie
ca∏oÊç, a to co pozosta∏o ma dziÊ znacznà wartoÊç.
4. Kluczowym momentem staje si´ decyzja zarzàdu
„Spó∏ki Ziemskiej” by wybudowaç Centrum Pogodna. Cz´Êç cz∏onków „Zespo∏u” obawia∏a si´ strat (jak
pokaza∏a historia niestety s∏usznie) i dochodzi
do sporu. Zarzàd „Spó∏ki Ziemskiej” forsuje budow´
Centrum Pogodna. W tym samym czasie nast´puje
przekszta∏cenie „Zespo∏u” w „Zrzeszenie” którego
celem mia∏o byç m.in. przej´cie udzia∏ów w „Spó∏ce Ziemskiej” od osób fizycznych i reprezentowanie
jak najszerzej rozumianych interesów prawowitych
w∏aÊcicieli tzn. cz∏onków „Zespo∏u”.
5. Do dnia dzisiejszego „Zrzeszenie” przej´∏o jedynie jeden z szeÊciu udzia∏ów tzn. udzia∏ p. Staniulisa. Pozosta∏e osoby tzn. Tomasz Wàsowski, Jan
Wypych, Ma∏gorzata Kulka, Tadeusz Romanowicz,
Wies∏awa Âwietliczna nie przekaza∏y udzia∏ów.
6. Mimo, ˝e przed wielu laty, zgodnie z naszà, czyli
cz∏onków „Zespo∏u” wolà, „Spó∏ka Ziemska”
przekaza∏a nieodp∏atnie do miasta tereny pod drogami na terenie naszego osiedla, w 2005 roku
„Spó∏ka Ziemska” oÊwiadczy∏a, ˝e zrzeczenie si´
odszkodowania za drogi odby∏o si´ pod przymusem i wystàpi∏a o wiele milionów z∏otych odszkodowania, twierdzàc przy tym, ˝e pieniàdze przeznaczy dla naszego wspólnego dobra...

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

PROFILAKTYKA
LECZENIE ZACHOWAWCZE
LECZENIE DZIECI
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LASEROTERAPIA
PROTEZY, NAPRAWA
PROTETYKA: KORONY, MOSTY

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

Pytania:
1. Na jakiej podstawie 6
osób fizycznych zadysponowa∏o
majàtkiem
cz∏onków „Zespo∏u” decydujàc si´ na budow´
„Centrum Pogodna.”?
B´dàc cz∏onkiem „Zespo∏u” nigdy nie otrzyma∏em informacji ani od Zarzàdu „Zespo∏u” – „Zrzeszenia” ani „Spó∏ki Ziemskiej” o efekcie ekonomicznym tej inwestycji.
Dlaczego osoby odpowiedzialne za w/w inwestycj´

nigdy nie dokona∏y takiego rozliczenia? Niniejszym
wzywam „Spó∏k´ Ziemskà” do publicznego przedstawienia rozliczenia. Czy prawdà jest, ˝e na poczet
strat powsta∏ych przy budowie Centrum Pogodna „Spó∏ka Ziemska” sprzeda∏a cz´Êç powierzonych
jej przez nas gruntów, a na cz´Êci gruntów - w tym
równie˝ pod Oczyszczalnià Cyraneczka i pod siedzibà „Zrzeszenia” na ul. Jeêdzieckiej 20 - ustanowi∏a
zastaw hipoteczny na rzecz swoich wierzycieli?
2. Czy prawdà jest, ˝e korzystajàc z rozwiàzania
„Zespo∏u” „Spó∏ka Ziemska” uzna∏a wielomilionowy d∏ug wobec „Zespo∏u” za zysk nadzwyczajny i pokry∏a nim ksi´gowo niebotycznà strat´
na budowie Centrum Pogodna?
3. Czy zdaniem Zarzàdu „Spó∏ki Ziemskiej” zarzuty
stawiane przez zarzàd Administratora Centrum Pogodna dotyczàce wad konstrukcyjnych i budowlanych sà zasadne? Równie˝ w tym przypadku wzywam s-k´ do udzielenia informacji Wspó∏w∏aÊcicielowi przecie˝ one si´ nale˝à.
4. W kontekÊcie zapewnieƒ, ˝e ewentualne odszkodowanie za drogi zostanie przeznaczone na cele
spo∏eczne, pytam, jaki cel spo∏eczny zosta∏ zaspokojony przez Spó∏k´ Ziemskà dotychczas?
I jaki konkretnie cel chce zrealizowaç za Êrodki
uzyskane z odszkodowaƒ za drogi?
5. Jakim prawem 5 osób fizycznych stanowiàcych dziÊ
oprócz „Zrzeszenia” udzia∏owców „Spó∏ki Ziemskiej”: Tadeusz Romanowicz, Wies∏awa Âwietliczna,
Tomasz Wàsowski, Jan Wypych i Ma∏gorzata Kulka
chce decydowaç o naszym wspólnym majàtku jak
o w∏asnym, bez naszej wiedzy i zgody?
6. Jak czujecie si´ Paƒstwo mijajàc nas na ulicy jako sàsiadów?
7. Skoro, jak zapewniajà przedstawiciele Spó∏ki
Ziemskiej, ich cele sà spo∏eczne, to czy mogà mi
wyjaÊniç dlaczego:
– udzia∏owcy Spó∏ki usun´li z Umowy Spó∏ki zapis mówiàcy o tym, ˝e „Spó∏ka Ziemska” dzia∏a
„na zlecenie i za fundusze cz∏onków Zespo∏u”?
– udzia∏owcy Spó∏ki usun´li z Umowy Spó∏ki zapis mówiàcy o tym, ˝e cz∏onkowie Zarzàdu
Spó∏ki nie pobierajà wynagrodzenia?
To sà najcz´Êciej stawiane pytania przez wi´kszoÊç mieszkaƒców osiedla Stara Mi∏osna finansujàcych od poczàtku kolejne etapy rozwoju tego Osiedla z w∏asnej kieszeni. Pozostawianie ich bez odpowiedzi b´dzie równie˝ znaczàcà odpowiedzià co
do prawdziwych intencji adresatów tych pytaƒ.
Z wyrazami szacunku
Jacek Rembiszewski
mieszkaniec osiedla od 1991 roku
z upowa˝nienia wielu innych
mieszkaƒców naszego osiedla
Skrót MPZBDJiW u˝yty w tekÊcie powy˝ej oznacza:,, Mi´dzyresortowy Pracowniczy Zespó∏ Budowy
Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych”.
Chcesz skomentowaç ten artyku∏ lub wymieniç
uwagi z autorem? Zapraszamy na forum
internetowe Stowarzyszenia Sàsiedzkiego:
www.forum.staramilosna.org.pl
zak∏adka: forum ogólne, temat: „MPZBDJiW“
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SALON

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

FIRAN i ZAS¸ON
•
•
•
•
•
•

FIRANY
ZAS¸ONY
NARZUTY
KARNISZE
ART. POÂCIELOWE
MATERACE

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

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

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

TA X I - W E S O ¸ A

PPHU „JUMA”

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

tel. 022

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

DOJAZD GRATIS 24 h

1.60 z∏

1 km
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Wa˝ne spotkanie
z naszà dzielnicowà
Wszyscy chcemy ˝yç
w bezpiecznym Êwiecie,
jednak˝e
codziennoÊç
Êwiadczy o tym, ˝e wokó∏
nas wcià˝ jest wiele zagro˝eƒ. Doros∏ym latwiej jest
zrozumieç zwiàzki przyczynowo-skutkowe ludzkich zachowaƒ, o wiele
trudniej majà dzieci.
Aby uczyniç ten Êwiat
bardziej zrozumialym
wspólnie z p. kierownik
Ârodowiskowego Ogniska TPD Marzennà Nagórkà, dzialajàcego przy Szkole Podstawowej nr 171 w Warszawie Weso∏ej, zaprosi∏yÊmy naszà dzielnicowà panià sier˝. Mari´ Morelowskà.
Mali s∏uchacze zasiedli blisko naszego goÊcia i z zaciekawieniem s∏uchali pani sier˝ant.
Dzieci dowiedzia∏y si´, jak nale˝y bezpiecznie poruszaç si´
po drogach, co nale˝y uczyniç, gdy chce si´ przejÊç na drugà
stron´ ulicy, jakie sà zasady poruszania si´ na rowerze.
Wszystko wydawa∏o si´ oczywiste, ale czy zawsze jest w pe∏ni
realizowane?
Nast´pnie s∏uchaliÊmy, ˝e nale˝y byç bardzo ostro˝nym
w kontaktach z obcymi ludêmi. Nie wolno wpuszczaç do domu nieznanych osób, ani informowaç o tym, co mamy w nich
cennego. Dzieci odgrywaly scenki, jak nale˝y zachowywaç si´
w∏aÊnie w takich sytuacjach.

W naszej ofercie
znajdujà si´ dwa
∏ó˝ka opalajàce
najnowszej generacji z klimatyzacjà. Na jednym z nich macie
Paƒstwo
mo˝liwoÊç skorzystania z najnowszych dwukolorowych lamp Perfect Lex Duo. Niebieska cz´Êç lampy dzia∏a odpr´˝ajàco, natomiast czerwona cz´Êç lampy stymuluje
przemian´ materii, polepszajàc ukrwienie i pobudzajàc profilaktyk´ antycelulitowà.
Od nowego roku dodatkowo wyposa˝yliÊmy nasz
salon w nowe urzàdzenie w postaci tuby opalajàcej,
która poprzez zastosowanie 52 lamp z efektem bràzujàcym i mocy 180 Wat pozwala na uzyskanie pi´knej i jednolitej opalenizny.
W swojej ofercie posiadamy równie˝ szerokà gam´
kosmetyków przed i po opalaniu.
Serdecznie Zapraszamy
pn. - pt. 10 - 20
sobota 11 - 16
ul. Jana Paw∏a II 23 lok. C1
tel. +48 600 133 333

Dla DZIECI:
balet z musicalem od 4 lat,
balet grupa zaawansowana,
taniec towarzyski, disco, hip-hop,
rysunek

Dla M¸ODZIE˚Y:
DanceArt – grupa taƒca nowoczesnego,
taniec towarzyski

Trakt Brzeski 68
dawne Studio Ruchu i Taƒca

tel:
Na koniec spotkania wielkà atrakcjà by∏a mo˝liwoÊç wczucia si´ w wa˝nà rol´ policjanta lub policjantki. Ka˝de dziecko
mog∏o zmierzyç policyjnà czapk´, a wszystkim by∏o w niej
bardzo do twarzy. Du˝o emocji wywo∏a∏y policyjne kajdanki,
jedni chcieli byç w nie zakuci, inni zaÊ chcieli zakuwaç kolegów. Zabawa by∏a przednia.
Codzienna obserwacja zachowaƒ dzieci pokazuje, ˝e maluchom nale˝y bez przerwy przypominaç o podstawowych zasadach bezpieczeƒstwa, dlatego serdecznie dzi´kujemy pani
dzielnicowej za mi∏e i pouczajàce spotkanie.
Beata Bielska-Karwot
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504 290 509
507 117 541

FITNESS: aerobik, fitball, low, dance, pilates
i joga, salsa fitness, tbc

TANIEC: niedzielne kursy taƒca: taniec
towarzyski i salsa solo dla kobiet
organizujemy imprezy urodzinowe dla dzieci
zaj´cia dla dzieci prowadzà pedagodzy!!!
fotel masujàcy!!!

www.swingclub.pl
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LICENCJA MINISTERSTWA FINANSÓW NR 3682/2003

BIURO RACHUNKOWE

PRYWATNE PRZEDSZKOLE

ul. Poezji

17

tel. 022 773 25 90 0-505 115 773
CZYNNE:
codziennie
w niedziele

6.00 - 22.00
8.30 - 17.00

D E L I K AT E S Y

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

OÊrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej
mgr Beata Dobrowolska-Horszczaruk

Ko
l
LO ekt
TT ur
O a

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

dogodny dojazd
parking

AKTYW

PE¸EN ZAKRES US¸UG KSI¢GOWYCH, ZUS

niskie ceny
SAMOOBS¸UGA

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

• NOWOCZESNE METODY LECZENIA:
– bólów kr´gos∏upa
– zmian zwyrodnieniowych
– bólów g∏owy
– wad postawy: zaj´cia indywidualne i grupowe
– dyskopatii
• REHABILITACJA PO URAZACH
• FIZYKOTERAPIA
• MASA˚E: lecznicze, relaksacyjne i wyszczuplajàce

•

Gimnastyka korekcyjna
zaj´cia indywidualne i grupowe

tel. 022-773-25-30

z elementami „gimanstyki mózgu“ – metoda Dennisona.

•

W „Groszku” kupisz
szybko, tanio
i prawie wszystko

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

•

akceptujemy karty p∏atnicze i talony Sodexho

tel.

Joga dla kr´gos∏upa

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

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

APTEKA
LEKI GOTOWE i RECEPTUROWE

mgr farm. Jolanta Borkowska

D E L I K A T E S Y

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

„ R O M A ”

ekspedientk´

stara Mi∏osna, ul. jana paw∏a II 13B
Tel. 773 12 93

PROTEZY • NAPRAWA

Exp

res

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

s

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

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
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Problemy Wspólnot Mieszkaniowych w Starej Mi∏osnej
Od ponad pi´ciu lat stykam si´ bezpoÊrednio z problemami wspólnot mieszkaniowych w Starej Mi∏osnej, zacz´∏o si´ od spotkaƒ
dla wspólnot organizowanych jeszcze w barakach
na Jeêdzieckiej, potem by∏y
spotkania i porady dla tych
z Paƒstwa, którzy mieli
mnóstwo pytaƒ i szukali wskazówek co do dalszej
pracy we w∏asnych wspólnotach, i tak do dzisiaj nie
skoƒczy∏y si´ telefony z pytaniami „czy mog´
do pani wpaÊç na chwil´, mam kilka pytaƒ w sprawie naszej wspólnoty, to do domu czy do biura?”.
A problemy w Starej Mi∏osnej sà wsz´dzie podobne:
1. Nieprawid∏owy bàdê utrudniajàcy w∏aÊciwà gospodark´ nieruchomoÊcià podzia∏ gruntów, cz´sto tak˝e nieuregulowany do koƒca stan prawny.
2. Braki w dokumentacji nieruchomoÊci.
3. Nieustanne naprawy i remonty ze wzgl´du na fatalny stan budynków, spowodowany przewa˝nie
brakiem starannoÊci w ich wykonaniu oraz zastosowaniem niskiej jakoÊci materia∏ów podczas ich
budowy.
W wi´kszoÊci budynków sytuacja zosta∏a ju˝
(w mniejszym lub wi´kszym stopniu) unormowana przez w∏aÊcicieli, jednak w wielu nadal funkcjonujà np. instalacje elektryczne na „pràd budowlany”
i to w dodatku zarejestrowane na osoby prywatne,
czyli jednego w w∏aÊcicieli, który za ka˝dym razem
kiedy dostaje rachunek za pràd czy za gaz, (z którego korzystajà wszyscy sàsiedzi), cierpliwie zbiera
od nich pieniàdze „do kapelusza” – dobrze kiedy
uda si´ uzbieraç ca∏à kwot´.
Jest równie˝ problem wspólnych gruntów, na których czasami stoi nawet siedem niezale˝nych
od siebie i w ˝aden sposób nie powiàzanych ze sobà budynków. W∏aÊciciele tych bloków zapewniajà
potrzeby indywidualne w ka˝dym z nich, ale jeÊli
chodzi o inwestycje dotyczàce np. ogrodzenia terenu czy sprzàtania cz´Êci, które sà u˝ytkowane przez
wszystkich, jest du˝o gorzej.
Problemem jest równie˝ finansowanie niezb´dnych napraw - np. na usytuowanych tam placykach
zabaw czy choçby ∏awek tak, aby mo˝na je by∏o bezpiecznie w dalszym ciàgu u˝ytkowaç. W tych przypadkach jednak wszystkie decyzje podejmowane sà
przez w∏aÊcicieli i tylko od nich zale˝y, w jakim
stopniu zaanga˝ujà si´ we w∏asne sprawy.
W najnowszych inwestycjach domów wielorodzinnych np. „CENTRUM POGODNA” spotykamy
problemy zupe∏nie innego typu. Inwestorem tego
obiektu by∏ MPZBJiW Sp. z o.o., o dzia∏alnoÊci której mo˝emy przeczytaç m.in. w artykule p. Jacka
Rembiszewskiego. Obiekt, czyli budynki przy ul. Jana Paw∏a II 23 i 25 oraz Pogodnej 20, 22, 24 i 26
powsta∏y na jednej dzia∏ce i zgodnie z jednym pozwoleniem na budow´.
W trakcie inwestycji grunt pod budynkami zosta∏
podzielony w taki sposób, ˝e uniemo˝liwia∏o to
zgodne z przepisami zagospodarowanie dzia∏ek,
ogranicza∏o te˝ radykalnie teren osiedla, pozostawia-
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jàc lwià cz´Êç gruntu w r´kach inwestora, czyli Spó∏Êcian, zalewanie mieszkaƒ przez nieszczelne po∏àczeki. Efektem tego podzia∏u jest to, ˝e na dzia∏kach nania stolarki okiennej i drzwiowej ze Êcianami i dachale˝àcych do wspólnot nie ma miejsca pod altany
mi, zalewanie gara˝y i piwnic z powodu braku w∏aÊciÊmietnikowe, pod plac zabaw dla dzieci oraz
wej izolacji znajdujàcych si´ nad nimi ciàgów piepod, bagatela, oko∏o 100 miejsc parkingowych, bez
szych i dylatacji, odpadanie kafli na wszystkich pasazapewnienia których inwestycja nie powinna byç
˝ach i schodach zagra˝ajàce bezpieczeƒstwu u˝ytkoodebrana do u˝ytkowania. Problemem pozostaje dowania itd. Ponadto w wyniku zmian dokonanych
datkowe ustalanie niezb´dnych wzajemnych s∏u˝ebw czasie budowy np. przez podzielenie lokali dwuponoÊci przez w∏aÊcicieli kolejnych budynków, dotyczy
ziomowych na dwa mieszkania niezb´dne jest dokoto korzystania z jednej obs∏ugujàcej ca∏e osiedle
nanie inwentaryzacji powykonawczej budynków.
„POGODNA” kot∏owni, piwnic które znajdujà si´ tylDok∏adajàc do tego niech´ç Zarzàdu Spó∏ki
ko pod cz´Êcià budynków, a z których korzystajà
do wspó∏pracy ze wspólnotami mieszkaniowymi,
równie˝ w∏aÊciciele z budynków sàsiednich, itd.
problemy w∏aÊcicieli zamiast byç rozwiàzywane
Ca∏y podzia∏ gruntu pod „POGODNÑ” nie wpro– rosnà. Brak dialogu powoduje, ˝e wi´kszoÊç
wadzi∏ dla obecnych wspó∏w∏aÊcicieli niczego dospraw tych nieruchomoÊci musi znaleêç swój kobrego, a tylko utrudni∏ funkcjonowanie obiektu, twoniec w sàdzie i czy z jednej, czy z drugiej strony
rzàc sztucznie z jednego osiedla szereg odr´bnych
ewentualne konsekwencje poniosà albo obecni w∏aale nie mogàcych bez siebie funkcjonowaç nieruÊciciele lokali w „Centrum Pogodna”, albo udziachomoÊci.
∏owcy Spó∏ki, czyli mieszkaƒcy naszego osiedla.
Dokonanie zatem tego podzia∏u by∏o oczywistym
W takiej sytuacji zastanowiç si´ nale˝y, czy nai w konsekwencjach bardzo kosztownym b∏´dem.
st´pna planowana przez Zespó∏ inwestycja b´dzie
Nast´pnym przejawem z∏ej woli i ewidentnego
równie udana jak ta.....
dzia∏ania na szkod´ wspólnoty jest nie wydanie
Magda Gendek
przez Spó∏k´ dokumentacji obiektu. Wspólnota, poChcesz skomentowaç ten artyku∏ lub wymieniç
mimo wielu wezwaƒ skierowanych do Spó∏ki jako
uwagi z autorkà? Zapraszamy na forum
do dewelopera, nie uzyska∏a od niej ˝adnych dokuinternetowe Stowarzyszenia Sàsiedzkiego:
mentów dotyczàcych inwestycji ani potwierdzajàwww.forum.staramilosna.org.pl
cych zakoƒczenie budowy.
zak∏adka: forum ogólne
Problemy z uzyskaniem kopii dokumentacji mia∏y
temat: „Problemy wspólnot mieszkaniowych“
miejsce równie˝ w Urz´dzie Dzielnicy, gdzie cz´Êci
dokumentów nie ma,
choç byç powinny.
Wynikiem
takiego
dzia∏ania jest brak mo˝liwoÊci podj´cia jakichkolwiek bezpiecznych
dzia∏aƒ w przypadku
• odbiór zw∏ok ca∏à dob´, kompleksowo na terenie
awarii – sprawa o wydaca∏ego kraju
nie dokumentacji b´dzie
• kredytowanie kosztów pogrzebu w ramach zasi∏ku ZUS
mia∏a, miejmy nadziej´,
˝e nied∏ugo, swój koniec
• sala po˝egnaƒ bezp∏atnie
w sàdzie.
• ch∏odnia do 3 dni bezp∏atnie
Problemem jest rów• kilkadziesiàt trumien
15 lat doÊwiadczenia
nie˝ stan techniczny budo wyboru na
w bran˝y
dynków. W sporzàdzonej
miejscu
przez bieg∏ego eksperty• busy i autokary
zie stanu technicznego
do przewozu
nieruchomoÊci stwierdzono, ˝e inwestycja zosta∏a
uczestników
przeprowadzona nieuroczystoÊci
zgodnie z zatwierdzonym
• wiàzanki
do budowy projektem.
i wieƒce
Wynikiem tego jest zaz w∏asnej
gro˝enie bezpieczeƒstwa
kwiaciarni
u˝ytkowania lokali, ca• oprawa muzyczna ceremonii pogrzebowej
∏oÊç inwestycji zaÊ cechujà liczne wady i nie• kremacje i ekshumacje
prawid∏owoÊci wykonawBiuro czynne: 8-18
cze zakwalifikowane jako
Sulejówek
–
Mi∏osna,
ul. Armii Krajowej 76
wady ukryte. Efekt – p´WKRÓTCE:
Stara
Mi∏osna,
ul. GoÊciniec 10
kanie budynku powodujàTelefony ca∏odobowe:
ce zagro˝enie bezpieczeƒstwa u˝ytkowania,
022 783-42-47, 0-602-212-794, 0-608-630-479
nadmierne przemarzanie

DOM POGRZEBOWY
„JANKOWSCY”

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

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
623
592
621
618
534
622
443
480
570
620
515
617
602
624

Nr
Pow.
oferty
979 15000
928 1473
936 2789
927 51000
931
590
970 2680
978 5622
961 10715
914 1390
946 1070
901 2500
980 14000
963 16997
836 3000

Pow. Pi´tro Licz.
m2
pokoi
105 2/2 4
160 0/2 4
133 1/2 7
63 3/6 3
86 3/3 4
120 1/2 7
75 0/3 2
96 3/3 4
66 2/2 2
60 1/3 3
71 2/3 3
90 2/3 3
93 0/2 3
123 13
3

Rejon

Cena w PLN

Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
ÂródmieÊcie
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Rembertów
Stara Mi∏osna
Mokotów
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Grochów

575.000
600.000
550.000
700.000
438.000
500.000
290.000
410.000
390.000
600.000
420.000
610.000
495.000
861.000

Rejon

Cena
w PLN
Micha∏owice
3 000.000
Mi´dzylesie
700.000
Aleksandrów
259.000
Broniszew
460.000
Stara Mi∏osna
317.000
Groszówka
723.000
Sulejówek
1 968.000
Majdan
1607.000
Góraszka
112.000
Hipolitów
135.000
Stara Mi∏osna
425.000
Bia∏o∏´ka
14 000.000
Marki
4 674.000
Sulejówek
156.000

Rodzaj
dzia∏ki
rolna
budowlana
budowlana
siedliskowa
budowlana
budowlana
us∏ugowa
budowlana
budowlana
budowlana
rekreacyjna
inwestycyjna
inwestycyjna
budowlana

Poszukujemy dla naszych klientów
mieszkaƒ, domów, dzia∏ek z terenu
Wawra, Weso∏ej, Sulejówka i okolic.
Zg∏oszenia NieruchomoÊci przyjmujemy pod:
numerem telefonu 022-773-02-70
adresem e-mail: biuro@jablonski.com.pl
Zapraszamy do skorzystania z naszego poÊrednictwa
DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Nr
oferty
448
460
430
459
458
457
443
455
453

Pow.
domu
160
400
330
230
260
300
215
370
350

Pow.
dzia∏ki m2
700
600
962
1070
1078
4000
2026
880
800

Rejon

Cena
w PLN
Zakr´t
290.000
Stara Mi∏osna
1400.000
Weso∏a Zielona
780.000
Stara Mi∏osna
950.000
Groszówka
1 150.000
Miedzeszyn
1 500.000
Wielgolas Brzeziƒski 430.000
Stara Mi∏osna
990.000
Groszówka
735.000

Rodzaj
domu
wolnostojàcy
bliêniak
wolnostojàcy
wolnostojàcy
wolnostojàcy
wolnostojàcy
wolnostojàcy
wolnostojàcy
wolnostojàcy

Rok
1992
2000
1991
1990
1985
-2004
---1988

Stan wykoƒczenia
zak∏ad samochodowy
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
bez pod∏ i bia∏ego mont
wykoƒczony
Wykoƒczony

23

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Agnieszka Carrasco-˚ylicz
psycholog
psychoterapeuta dzieci i m∏odzie˝y

zaprasza do

Gabinetu Psychologicznej Pomocy Dziecku
i Rodzinie "Familia"
ul. Kameliowa 12 (budynek lecznicy Elixir)
tel. 0-504047030 Stara Mi∏osna

a

meble sosnowe
oferujemy:

∏ó˝ka ● materace ● szafy ● komody
biurka●witryny ●sto∏y ●krzes∏a ●
m∏odzie˝owe●zestawy i inne

5%

Miƒsk Mazowiecki
ul. Pi∏sudskiego 39
tel./fax 025 759 02 59
Warszawa
ul. P∏owiecka 25 (róg Âwieckiej)
tel./fax 022 815 35 98

www.sosnowemeble.pl e-mail:meble.sosnowe@op.pl
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Lecznica Stomatologiczna ELIXIR
lek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko
specjalista I st. stom. ogólnej
lek. stom. Agnieszka Jankiewicz-Buczek

PANTOMOGRAF CYFROWY

IMPLANTY

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

Logopedia (wszystkie rodzaje zaburzeƒ), reedukacja
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)

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

tel. 022 773 28 98
0603 379 677

ZEGARMISTRZ
- ZEGARY; ZEGARKI
- NAPRAWA; SPRZEDA˚

- PASKI; BRANSOLETY
- BATERIE; SZK¸A ITP.

Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 158
tel. 0606 657 692

PN-PT w godz. 10-18
SOB. w godz. 10-14

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

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

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

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

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,
KOREKTORÓW DO SIEDZENIA
I POD PLECY, STABILIZATORÓW
STAWÓW ORAZ SZWEDZKICH
ORTOPEDYCZNYCH MATERACY DO SNU.

NIE RYZYKUJ

tel. 022 773 28 78
603 538 906

Musisz coÊ za∏atwiç a niemo˝esz prowadziç samochodu (choroba, kac itp)
Przyjad´. Zawioz´ Cie Twoim samochodem. Pomog´ przy zakupach itp
Kierowca – licencja TAXI

10 z∏/za godz.

US¸UGI DETEKTYWISTYCZNE
Biuro Informacji Renoma II Andrzej Mikstal
licencja nr 0000505 zezwolenie MSWiA nr D-017/2004

– rozwody – dokumentacja zdarzeƒ;
– gospodarcze – wiarygodnoÊç, ustalenia majàtkowe;
– badania antypods∏uchowe, inne ekspertyzy (patrz strona w internecie).
ul. PrzyleÊna 20, Stara Mi∏osna
tel. 0227730028, fax 0227730029
www.renoma2.com.pl
e-mail: renoma2@renoma2.com.pl

US¸UGI ELEKTRYCZNE

Wykonywanie i modernizacja instalacji,
naprawa sprz´tu AGD i pod∏àczanie urzàdzeƒ
Monta˝ i naprawa domofonów
Pod∏àczanie czujników temperatury do pieców gazowych

tel. 0500 322 255 – Jan Stachyra
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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

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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O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
◗ POSZUKUJ¢ MIESZKANIA 2-pokojowego ◗ Piekarnio-cukiernia zatrudni sprzedawc´ na ul.
Trakt Lubelski tel. 0697-704-646.
w Starej Mi∏osnej DO WYNAJ¢CIA od
lutego/marca na d∏ugo. Tel. 0604232357.
◗ Dachy. Krycie z materia∏em 022-760-85-47.
◗ Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi w domu ◗ Posiadam samochód Fiat Ducato Max i czas woltel.: 022 773-28-21, 0-506-032-318.
ny. Tel. 0513-144-668.
◗ Przyjm´ sprzàtanie, osoba solidna, czysta, z refe- ◗ Zatrudni´ kontaktowà i uczciwà osob´ na 1/2 etarencjami ze Starej Mi∏osny tel.: 0601-715-540.
tu do ma∏ego sklepu z ekskluzywnym towarem 022-773-70-14, 0691-70-85-95.
◗ J´z. niemiecki – profesjonalne t∏umaczenia: zwyk∏e, przysi´g∏e, expresowe tel. 022-773-28-70.
◗ Do odsprzedania 240 m2 blachy profilowanej
◗ Esperal – odtrucia alkoholowe ca∏odobowo, lek.
tel. 022-760-85-47.
med. chirurg (dyskrecja zapewniona) tel. 0601- ◗ ZU˚YTE OPONY do utylizacji nieodp∏atnie przyj62-22-62.
m´. Wulkanizacja. St. Mi∏osna ul. Trakt Brzeski 19
◗ SKRZYPCE – udzielam lekcji i gram na Êlubach
tel. 0501-086-581.
tel. 0515-34-94-60
◗ Kupi´ lub wezm´ stó∏ i szeÊç krzese∏ (tapicerowa◗ Wró˝enie – lepsze samopoczucie – tel. 0691nych) tel. 022 773-17-02, tel. kom. 0885-245257-038
539.
◗ Tipsy: ˝elowe, french, szklane. Wtapianie haloge- ◗ Sprzedam wersalk´ rozk∏adanà i dwa fotele
nów. Za∏o˝enie 70 z∏, uzupe∏nienie 50 z∏. Dojazd
– komplet (b. tanio). Tel. 022 773-17-02, tel.
gratis. Tel. 0504-803-574.
kom. 0885-245-539.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego – wszystkie stopnie ◗ Sprzedam atrakcyjne mieszkanie w Sulejównauczania tel. 022-773-28-07.
ku 85m2, II pi´tro z poddaszem, nowe, osiedle
ogrodzone. tel. 0601-384-616
◗ Szafy, garderoby, okna – 0-601-22-30-20.
◗ Ch´tnie naprawi´ monitor, drukark´, CD-ROM, ◗ FIRMA poleca tanie, solidne sprzàtanie na zawo∏anie + „z∏ota ràczka”. Prosz´ o kontakt tel. 0507DVD-ROM lub stacjonarne DVD, tak˝e inne
097-028.
tel. 022-773-96-35.
◗ Rosyjski – nauczycielka z certyfikatem Uniwersy- ◗ Sprzedam wózek i fotelik samochodowy Chicco,
∏ó˝eczko z komodà i szufladami oraz wózek g∏´tetu w Petersburgu. St. Mi∏osna tel. 022-773-22boki i krzese∏ko do karmienia – stan bardzo dobry,
54.
ceny do uzgodnienia tel. 0508-398-312, 022◗ Angielski z Anglikiem (dyplomowany nauczyciel
773-28-98.
z Londynu) tel. 022-773-38-99.
◗ PRANIE DYWANÓW, wyk∏adzin i tapicerki meblo- ◗ Kierownik budowy – Nadzory tel. 0608-612-979.
wej oraz samochodowej maszynà i Êrodkami fir- ◗ Drobne naprawy domowe – „Z¸OTA RÑCZKA”
tel. 783-28-37; kom. 606-752-724.
my Karcher. Dojazd bezp∏atny. tel. 0510-126-840.
◗ US¸UGI ELEKTRYCZNE, naprawa sprz´tu AGD ◗ US¸UGI DOMOWE – Trzepanie bezpy∏owe dywanów, tapicerki, wyk∏adzin oraz pranie (renowacja)
oraz monta˝ i naprawa domofonów. Stara Mi∏omaszynà KIRBY. Czas schni´cia 1,5 godziny.
sna tel. 0500-322-255 JAN STACHYRA.
tel. 783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ AUTO NA GAZ – tel. 501-92-02-72, 888-90-8568, 022-499-80-59.
◗ Doradztwo prawne, porady prawne, sporzàdzanie pozwów, pism procesowych
i poza procesowych tel. 0502-066-848.
◗ RENCISTA poszukuje pracy (stolarstwo
i inne) tel. 022-773-19-85.
◗ Zatrudni´ maniciurzystk´. Tel. 0606-8826-07.
9. XII. 2006 ZAGIN¢¸A CZARNO-BIA¸A KOTKA.
◗ Pomog´ w prowadzeniu firmy. PoprowaMiejsce: Szkopówka/okolice klasztoru na ul. Wspólnej.
dz´ biuro, sekretariat. DoÊwiadczenie.
Bia∏e-brzuszek, ∏apki, pyszczek.
tel. 0601-38-46-16.
Czarne-grzbiet, uszka, ogon, okolice oczu.
◗ Student sprzedaje odtwarzacze MP4. PreCHARAKTERYSTYCZNE: CZARNA PLAMKA
zentacja u klienta. Âwietny prezent.
NA BRÓDCE I NA SPODZIE PRAWEJ ¸APKI.
Wabi si´ FOTKA ma 2 i pó∏ roku.
Tel. 022 773-20-78, 0509-043-962.
Prosz´ o pomoc w odnalezieniu.
◗ Sprzedam ∏ó˝eczko dzieci´ce (b. tanio)
Czeka nagroda, tel. 0-885-48-47-63 lub
tel. 022-773-33-92.
022 643-93-31 – Grzesiek Starzak.

BIURO RACHUNKOWE

◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem, dzieçmi. Tel. 696 656
307.
◗ Pedagog-terapeuta pomo˝e w trudnoÊciach
szkolnych: dysleksja, dysgrafia. Tel. 022 872 96
31.
◗ ANGIELSKI, MATEMATYKA. Nauka i korepetycje
w domu ucznia. Ju˝ od 10 lat na terenie Starej Mi∏osnej. Przygotowanie do matury z j. angielskiego.
Tel. 22 773 30 13.
◗ Us∏ugi glazurnicze – tel. 607 867 076.
◗ Serwis drukarek komputerowych, regeneracja tonerów do drukarek HP, materia∏y eksploatacyjne.
Stara Mi∏osna, tel. 604-403-067, 606-939-443.
◗ Kupi´ dzia∏k´ w Starej Mi∏oÊnie telefon kontaktowy 0 509 68 68 62.
◗ ANGIELSKI korepetycje solidnie – szko∏a podstawowa, gimnazjum, liceum (Matura). Doje˝d˝am
do domu ucznia. Tel. 608620451.
◗ Wynajm´ lokal, pokój w domku lub gara˝ – miejsce, w którym mog∏abym graç na instrumentach
muzycznych. Kontakt: 604 35 29 30.
◗ Kupi´ mieszkanie 3–4 pokojowe tel. 0-22 77383-48, 0-509 358-955, 0 509 535 822.
◗ Szukam opiekunki do 8 miesi´cznego ch∏opczyka
w Starej Mi∏osnej! Zainteresowane Panie prosz´
o kontakt. tel. 0 605-415-475, tel. 0 501-316416.
◗ FRANCUSKI od podstaw dla dzieci i m∏odziezy.
zaj´cia w przyjaznej atmosferze. Dojazd gratis. 25z∏/45min/os kontakt 0502846969.
◗ CHEMIA – ka˝dy poziom. Doktorant AM w Warszawie. Dojazd do ucznia. 0 507 468 271.
◗ Kupi´ mieszkanie w Starej Mi∏osnej o powierzchni 42-50m2, tel 0501 790 164.

◗ J¢ZYK ROSYJSKI – SKUTECZNIE i SYMPATYCZNIE!! Nauka na wszystkich poziomach, j´zyk
prawniczy, biznesu, korespondencja handlowa,
przygotowanie do egzaminow, t∏umaczenia, konwersacje, przepisywanie i pisanie tekstow,
tel.: 504 697 918, czytaj na http://www.rosyjski.blo.pl
◗ Angielski – nauczyciel j´zyka angielskiego. Korepetycje, konwersacje, przygotowanie do egzaminów. Dojazd. Tel. 0506 661 672.
◗ Strojenie, naprawa fortepianów i pianin. Fachowo
i solidnie. tel.(22) 619-46-08, 0502-396-072.
◗ Pilnie Niania dyspozycyjna najch´tniej poniedzia∏ek - piàtek w godz. 900-2000. Opieka sta∏a do
dwuletnich dziewczynek bli˝niaczek, sporadycznie opieka 6 – miesi´czny noworodek, drobne
prace domowe. Kasia 0500 050 500.
◗ NIEMIECKI – korepetycje, przygotowania do egzaminów udziela germanista magistrant U.W. Dojazd gratis. tel.: 0602-120-632; 022 773-82-31.
◗ Poszukuje dyspozycyjnej pani do opieki na 10-letnim ch∏opcem i wykonywania drobnych prac domowych. Tel. 609 194 551.
◗ Domowa szko∏a gitary zaprasza na lekcje gry na
gitarze akustycznej/elektrycznej oraz basowej dla
poczàtkujàcych i Êredniozaawansowanych. M∏odzi nauczyciele, otwarci na ró˝ne style muzyczne.
Mi∏a, przyjazna atmosfera, indywidualny tok nauki. Tel.: 508 613 097, 668 201 242.
◗ 20 listopada znaleziono przy wejÊciu do lasu 100 m w prawo od przedszkola RobuÊ bardzo
∏adne damskie be˝owe r´kawiczki. Tel. kontaktowy 022 424 15 89 lub 606 473 213 El˝bieta.

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

Og∏oszenia drobne na forum
Szanowni czytelnicy i og∏oszeniodawcy! Chcàc u∏atwiç wam ˝ycie i mo˝liwoÊç
szybszego dost´pu do informacji, na naszym forum Stowarzyszenia Sàsiedzkiego otworzyliÊmy mo˝liwoÊç bezp∏atnego publikowania og∏oszeƒ drobnych. Jest
to mechanizm niezale˝ny od publikowania og∏oszeƒ drobnych na ∏amach WiadomoÊci Sàsiedzkich. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia
forum http://forum.staramilosna.org.pl. Po zarejestrowaniu si´ jako u˝ytkownik, w
g∏ównej kategorii forum, wchodzimy w kategori´ „Og∏oszenia drobne” i tam mo˝emy za∏o˝yç nowy temat z treÊcià naszego og∏oszenia. TreÊç og∏oszenia mo˝e
zostaç skasowana lub poprawiona przez autora w dowolnym momencie. Moderatorzy forum b´dà kasowaç og∏oszenia po trzech miesiàcach od ich wpisania.
Stowarzyszenie Sàsiedzkie

Licencja MF Nr 14424/99

LEKARZ INTERNISTA

PE¸NY ZAKRES US¸UG

specjalista chorób wewn´trznych II stopnia

Siedziba: Warszawa-Weso∏a
Stara Mi∏osna
ul. Irydowa 16

tel./fax 022 773 26 93
0 512 103 278
email:fismag@poczta.fm

Gabinet lekarski
Specjalista chorób wewn´trznych
Piotr Wankiewicz
Pon.-Pn - po po∏udniu
Sobota przed po∏udniem
Wizyty domowe

ul. Cieplarniana 13
(Stara Mi∏osna)
tel. 0501-694-039

l e k . m e d . To m a s z D r o ƒ

Wizyty domowe
Leczenie doros∏ych i m∏odzie˝y
Profilaktyka – szczepienia
Doradztwo medyczne
Wydawanie zaÊwiadczeƒ i opinii medycznych
Edukacja medyczna – wyk∏ady i szkolenia

tel. 022-773-15-71, 600-99-41-51
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GADOMSKA NIERUCHOMOÂCI
Licencja nr 51

BAL KARNAWA¸OWY

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

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

ww
w.d
esen.c
om.pl
Szeroki wybór daƒ, rezerwacje telefoniczne,
przyj´cia okolicznoÊciowe, dania na wynos.

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

zapraszamy codziennie w godz. 1200–2000, tel. 022 773 84 92
www.kuchniazapiecek.prv.pl
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05-077 Warszawa Weso∏a, ul. Trakt Brzeski 90
tel./fax: 022 773 30 02, tel.: 022 773 20 98
www.gosciniec.net

ZAPRASZAMY
w godzinach 1000 - 2200 w niedziele od 1300

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

