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Co zapamietamy z przes∏ania
Jana Paw∏a II
Mamy szcz´Êcie i zaszczyt ˝yç
w czasach pontyfikatu Jana Paw∏a II – naszego rodaka.
Zazdroszczà nam tego inne narody, zazdroÊciç b´dà inne pokolenia.
A my? Niech ka˝dy zapyta sam
siebie, czy umie ten „dar i tajemnic´” doceniç! Czy nie do mnie
odnoszà si´ s∏owa, które pad∏y
z ust Ojca Âwi´tego na B∏oniach
krakowskich:

ISSN 1509-0833

wiadomoÊci sàsiedzkie
STARA MI¸OSNA
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W numerze
❍❍❍
Czerwcowa nowelizacja ustawy „warszawskiej” w∏àczajàca Weso∏à do Warszawy sta∏a
si´ prawomocna. Kiedy wi´kszoÊç z nas bawi∏a na wakacjach, prezydent KwaÊniewski podpisa∏ ustaw´ poprawiajàcà marcowà ustaw´.
str. 2

❍❍❍
„Psia” impreza w Starej Mi∏oÊnie po raz kolejny!!! Nie przegap okazji do dobrej zabawy czekajà atrakcyjne nagrody.
str. 2

❍❍❍
Klub bryd˝owy to jedna z m∏odszych, ale
pr´˝nie rozwijajàcych si´ inicjatyw sàsiedzkich.
str. 3

❍❍❍

„Cz∏owiek nierzadko ˝yje tak, jakby Boga
nie by∏o, a nawet stawia siebie samego na Jego miejscu”.
Czy jestem gotowy zrealizowaç
wezwanie:

W Starej Mi∏osnej w 2002 roku zaplanowano
inwestycje na ∏àcznà kwot´ 3,4 mln z∏otych.
str. 4

❍❍❍
Tygodniowa zbiórka darów dla powodzian
przynios∏a ok. 300 kg darów o szacunkowej
wartoÊci ok. 4 tys. z∏. Wp∏yn´∏a tak˝e na nasze
konto darowizna 1 tys. z∏ z przeznaczeniem na
pomoc powodzianom.
str. 5

❍❍❍
Przypominamy, ˝e mieszkaƒcy Starej Mi∏osnej
majà teraz dwie parafie: cz´Êç zachodnia (nasz
„stary” drewniany koÊció∏) stanowi parafi´ pod
wezwaniem NajÊwi´tszego Serca Jezusowego,
zaÊ cz´Êç wschodnia (nowo wybudowana kaplica przy ul. Rumiankowej) to parafia pod wezwaniem Âwi´tego Hieronima. Przedstawiamy
wywiady z nowymi proboszczami
str. 6

„Nadszed∏ czas, aby
or´dzie o Mi∏osierdziu
Bo˝ym
wla∏o
si´
w ludzkie serca nadziejà i sta∏o si´ zarzewiem cywilizacji mi∏oÊci”.

Biblioteka staromi∏oÊniaƒska doczeka∏a si´
w koƒcu nowego, ∏adnego lokalu.
str. 7

STARA MI¸OSNA
❍❍❍
Kolejne spotkanie klubu m∏odzie˝owego 16 wrzeÊnia o godz.1900 w Klubie przy Stra˝y Po˝arnej
w Starej Mi∏oÊnie (wejÊcie od ulicy GoÊciniec).
str. 7

❍❍❍
Informacje Spo∏ecznego Komitetu Budowy Sieci Wodociàgowo-Kanalizacyjnej w dzielnicy
Stara Mi∏osna strona pó∏nocna (S.K.B.S.W.-K.).
str. 8

❍❍❍
Przedstawiamy Paƒstwu ofert´ programowà
Miejskiego OÊrodka Kultury w Weso∏ej na rok
szkolny 2002/2003.
str. 9

❍❍❍
Po zakoƒczonym licznymi sukcesami sezonie
sportowym 2001/2002 badmintoniÊci UKS
VICTOR nie mieli zbyt d∏ugiego odpoczynku.
str. 11

„FORT NAVIDAD” – tak nazywa∏ si´ tegoroczny
obóz staromi∏oÊniaƒskich harcerzy. Pojechali
na niego wraz ze szczepem 145 z Wawra do lasu nad Jezioro Ryƒskie.
str. 12

❍❍❍
Jak wi´kszoÊç z Paƒstwa ju˝ wie, od 2000 roku
przy Szkole Podstawowej Nr 3 dzia∏a chór dzieci´co-m∏odze˝owy „Il Canto Magnificat” pod kierunkiem pani dyrygent Marty Zamojskiej-Makowskiej.
str. 17

❍❍❍
Podsumowanie wspó∏zawodnictwa sportowego szkó∏ weso∏owskich o „Puchar Burmistrza
Miasta Weso∏a” w roku szkolnym 2001/2002.
str. 21

Witam Paƒstwa,
Nazywam si´ Beata Gruszka. Jako
nowy pracownik biura Rady Dzielnicy (ul. Jeêdziecka 20, I pi´tro, nad
prywatnymi gabinetami lekarskimi)
pragn´ si´ Paƒstwu przedstawiç oraz
zaprosiç Paƒstwa do biura w nast´pujàcych godzinach:
poniedzia∏ek, Êroda: 15.45-19.15
wtorek, czwartek, piàtek: 9.00-12.30
Jestem równie˝ do Paƒstwa dyspozycji pod numerem telefonu/faxu
773 30 24 lub e-mailem: radadzielnicy@poczta.fm
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„Znosi si´... gmin´ Weso∏a”
(art. 15 ustawy z dn. 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy w brzmieniu
ustawy o zmianie ustawy z dn. 21 czerwca 2002 r.)
◗ prezydenta m.st. Warszawy (prezyCzerwcowa nowelizacja ustawy
dent zatrudni naszego burmistrza
„warszawskiej” w∏àczajàca Weso∏à do
wybranego przez Rad´ Dzielnicy
Warszawy sta∏a si´ prawomocna. Kiedy
Warszawa-Weso∏a, zwo∏a te˝ pierwwi´kszoÊç z nas bawi∏a na wakacjach,
szà sesj´ Rady Dzielnicy),
prezydent KwaÊniewski podpisa∏ usta◗ radnych Rady m.st. Warszawy (Rada
w´ poprawiajàcà marcowà ustaw´.
Warszawy nada statut naszej DzielniW dniu 27 paêdziernika, tj. w dniu wycy, uchwali bud˝et ∏àcznie z naszym
borów samorzàdowych wszystkich
dzielnicowym za∏àcznikiem, nazwie
szczebli, przestanie istnieç miasto Weod nowa wi´kszoÊç ulic w Weso∏ej),
so∏a, a jego obszar zostanie w∏àczony
◗ radnych Rady Dzielnicy Warszawaw sk∏ad miasta sto∏ecznego Warszawy.
-Weso∏a (Rada Dzielnicy wybierze
Przed nami jeszcze wrzeÊniowe poburmistrza naszej Dzielnicy).
siedzenie Trybuna∏u Konstytucyjnego,
A czym b´dzie si´ zajmowaç samoktóry ma rozstrzygnàç spór o zgodnoÊci
rzàd Weso∏ej jako dzielnicy Warszaz konstytucjà RP ustawy o ustroju m. st.
wy? Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy
Warszawy likwidujàcej gminy warszaw„warszawskiej” do jego zakresu dzia∏askie oraz gmin´ Weso∏a. 12 wrzeÊnia
nia nale˝eç b´dà sprawy lokalne:
odb´dzie si´ posiedzenie niejawne, wy1)utrzymywanie i eksploatacja gminroku nale˝y spodziewaç si´ w drugiej
nych zasobów lokalowych,
po∏owie wrzeÊnia, czyli w trakcie bie2)utrzymywanie placówek oÊwiaty i wygnàcego ju˝ kalendarza wyborczego.
chowania, kultury, pomocy spo∏eczJeÊli Trybuna∏ orzeknie o konstytunej, rekreacji, sportu i turystyki, w zacyjnoÊci nowej ustawy „warszawskiej”,
kresie okreÊlonym przez statut miasta
w paêdzierniku Stara Mi∏osna stanie
i inne uchwa∏y Rady m. st. Warszawy,
si´ prawowità cz´Êcià stolicy, a my b´dziemy mieli mo˝liwoÊç wybrania najc.d. str. 3
wy˝szych w∏adz nadwiÊlaƒskiej metropolii:

„Pies naszym przyjacielem”
Wzorem lat ubieg∏ych, w okolicy dnia
Âwi´tego Franciszka, Rada Dzielnicy Starej Mi∏osny wspólnie ze Stowarzyszeniem
Sàsiedzkim Stara Mi∏osna organizuje imprez´ plenerowà dla mi∏oÊników psów:
wszystkie nasze osiedlowe psie pi´knoÊci
i ich w∏aÊcicieli zapraszamy do wspólnej

zabawy na teren wokó∏ gimnazjum (naprzeciw kaplicy Âw. Hieronima) w sobot´,
5 paêdziernika 2002 r., w samo po∏udnie.
W programie:
◗ WyÊcigi psich zaprz´gów – mo˝liwoÊç
samodzielnego powo˝enia przez dzieci!
◗ konkurs na najmniejszego, najwi´kszego, najd∏u˝szego, najzgrabniejszego, najgrzeczniejszego i przede
wszystkim – najsympatyczniejszego....
psa Starej Mi∏osny,
◗ konkurs m∏odego prezentera – psiego
opiekuna,
◗ konkurs wiedzy o psach,
◗ fryzjerski salon dla psów
◗ stoiska weterynaryjne, zoologiczne
◗ i wiele innych atrakcji

„Psia” impreza w Starej Mi∏oÊnie
po raz kolejny!!!
nie przegap okazji do dobrej zabawy,
czekajà atrakcyjne nagrody
P.S. Wszystkich ch´tnych do w∏àczenia
si´ w organizacj´ imprezy zapraszamy
do biura Rady Dzielnicy, tel. 773 30 24.

STARA MI¸OSNA
c.d. ze str. 2
3)zadania zwiàzane z ochronà zdrowia, w zakresie okreÊlonym przez
statut miasta i inne uchwa∏y Rady
m. st. Warszawy,
4)utrzymanie zieleni i dróg o charakterze lokalnym, w zakresie okreÊlonym
przez statut miasta i inne uchwa∏y
Rady m. st. Warszawy,
5)utrzymywanie i eksploatacja dzielnicowych obiektów administracyjnych,
6)sprawowanie nadzoru nad jednostkami ni˝szego rz´du utworzonymi
na jej obszarze (np. zamiast Dzielnicy Stara Mi∏osna – osiedle),
7)podejmowanie we w∏asnym zakresie
dzia∏aƒ na rzecz zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkaƒców dzielnicy.
Nie jest to imponujàcy katalog zadaƒ, tym bardziej, ˝e rozdzia∏ Êrodków
finansowych b´dzie dokonywany
w skali ca∏ego miasta przez prezydenta
i Rad´ m. st. Warszawy. Jedynym pocieszeniem jest fakt, ˝e my, mieszkaƒcy
Starej Mi∏osny te˝ b´dziemy mogli
wziàç udzia∏ – po raz pierwszy w historii – w bezpoÊrednich wyborach prezydenta miasta sto∏ecznego Warszawy.
Ewelina Kozak
Przewodniczàca Rady Dzielnicy Stara Mi∏osna

W zwiàzku z up∏ywajàcà w dniu 11 paêdziernika kadencjà,
wszystkich zainteresowanych mieszkaƒców Starej Mi∏osny
zapraszam na ostatnià sesj´ Rady Dzielnicy Stara Mi∏osna
w dn. 24 wrzeÊnia 2002 r. (wtorek) o godz. 18
w Szkole Podstawowej nr 3 w Starej Mi∏oÊnie ul. Trakt Brzeski 35

Co s∏ychaç w powiecie
28 sierpnia odby∏a si´ jedna z ostatnich sesji powiatu warszawskiego. Tak
jak i nasza gmina, tak˝e i powiat warszawski zostanie zlikwidowany z dniem
wyborów samorzàdowych. Jednak nie
zmienia to faktu, ˝e zadania, jakie
sprawowa∏ powiat i jego jednostki organizacyjne, pozostanà. Dlatego, choç
mog∏oby si´ to wydawaç dziwne, Rada
Powiatu podejmowa∏a decyzje skutkujàce ju˝ po swojej likwidacji. Oprócz
korekty bud˝etu, zosta∏a przyj´ta
uchwa∏a o zmianie kategorii dróg powiatowych. Tu pojawi∏a si´ ciekawostka dotyczàca Weso∏ej. Poniewa˝ nazwy
naszych dróg powiatowych pokrywajà
si´ z nazwami ulic warszawskich w projekcie uchwa∏y drogi powiatowe Weso∏ej i Sulejówka zosta∏y pomini´te. Do-

Klub Bryd˝owy
Zacz´∏o si´ od niewielkiego anonsu w poprzednim numerze WiadomoÊci Sàsiedzkich. Mimo okresu urlopowego na
pierwsze spotkanie przysz∏o ponad dziesi´ç osób. Przez kolejne tygodnie nasze ma∏e kó∏ko bryd˝owe powoli si´ rozrasta∏o. Obecnie mamy sta∏e dwa stoliki, a ch´tnych, którzy
zg∏osili ch´ç uczestnictwa w tej zabawie wystarczy na nast´pne dwa.
Stopieƒ umiej´tnoÊci jest bardzo zró˝nicowany i myÊl´, ˝e
ka˝dy znajdzie tu swoje miejsce. W chwili obecnej poznajemy si´ i powoli organizujemy ciàgle czekajàc na nowych graczy.
Od wrzeÊnia dzieƒ bryd˝owy b´dzie przypada∏ w ka˝dy
piàtek od godziny 18-ej w sali Stowarzyszenia Sàsiedzkiego
w budynku Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej przy Trakcie Brzeskim 28 (wejÊcie od ulicy GoÊciniec).
Barbara Górska

Wszystkich bryd˝ystów
oraz ch´tnych do nauki tej gry
serdecznie zapraszamy
w najbli˝sze piàtki 13 oraz 20 wrzeÊnia
od godziny 1800 do budynku OSP.

piero interwencja radnych spowodowa∏a stosownà autopoprawk´ w projekcie uchwa∏y.
Kolejnà decyzjà Rady Powiatu by∏o
przyznanie pomocy na rzecz usuwania
skutków powodzi dla Pragi i Drezna
w kwocie po 50 tys. z∏ dla ka˝dego z tych
miast.
Rada zapozna∏a si´ tak˝e ze sprawozdaniem kierownika Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie p. Paw∏a
Wypycha. Z przyjemnoÊcià mo˝na zauwa˝yç, ˝e gdy stanowisko obejmuje
cz∏owiek kompetentny i z zaanga˝owaniem, to nawet przy tak skromnych
Êrodkach, jakimi dysponowa∏ powiat
mo˝na naprawd´ sporo osiàgnàç.
Radny Powiatu
Marcin J´drzejewski

Dnia 10 wrzeÊnia 2002 r. godzina 1900
Spo∏eczny Komitet Budowy Sieci Wodociàgowo-Kanalizacyjnej
w dzielnicy Stara Mi∏osna – strona pó∏nocna

zaprasza na

ZEBRANIE MIESZKA¡CÓW
Do Szko∏y Podstawowej Nr 3 – przy ul. Trakt Brzeski
Sklep MUCHOMOR
ul. Borkowska 24/1 (przy drodze do Mi´dzylesia)

oferuje ZAKUPY NA TELEFON!!!
☛ zamówienia rozwozimy na terenie ca∏ej Starej Mi∏osny
☛ przy zamówieniu powy˝ej 30,00 PLN - dostawa GRATIS!!!
☛ do zakupów powy˝ej 75,00 PLN - COCA-COLA 1l GRATIS!!!

Zamówienia przyjmujemy pod numerem:
Dostawy w godzinach:
- dni powszednie i soboty: od 8.00 do 22.00
- w niedziele i Êwi´ta: od 9.00 do 21.00

773-19-68

Oferujemy Paƒstwu:
● Artyku∏y spo˝ywcze, mi´so, w´dliny, warzywa i owoce
● Napoje, soki, wody mineralne ● Artyku∏y monopolowe,
wyroby tytoniowe ● Chemi´ gospodarczà, artyku∏y tekstylne
● Pras´ codziennà i czasopisma ●

Akceptujemy karty kredytowe!
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STARA MI¸OSNA

Co si´ buduje w Starej Mi∏oÊnie
Zakoƒczy∏y si´ ju˝ wakacje. Czas do
szko∏y, a w Starej Mi∏osnej nic si´ nie
zmieni∏o „kurz po pachy i wyboje coraz
wi´ksze”. Z informacji udzielonych mi
przez Zast´pc´ Burmistrza ds. inwestycji dowiedzia∏em si´, ˝e wszystko idzie
planowo. W Starej Mi∏osnej, w 2002 roku zaplanowano inwestycje na ∏àcznà
kwot´ 3,4 mln z∏otych. Wykonano lub
jest w trakcie realizacji:
◗ budowa wodociàgu wzd∏u˝ ulicy Mazowieckiej,
◗ modernizacja wodociàgu w Starej
Mi∏osnej, tzn. przetarg na administrowanie siecià wodociàgowà
w imieniu Urz´du Miasta. W paêdzierniku op∏aty b´dà pobierane
przez inkasenta Urz´du, a nie przez
Spó∏k´ Ziemskà jak by∏o dotàd,
◗ budowa zatoki przystankowej przy
ulicy GoÊciniec,
◗ adaptacja pomieszczeƒ dla potrzeb
Powiatowego OÊrodka Geodezji. Nawiasem mówiàc w/w urzàd s∏u˝y gminom Weso∏a i Sulejówek i powinien
znaleêç si´ w bud˝ecie jako inwestycja co najmniej ogólnogminna, tak
jak by∏o w przypadku budowy Urz´du Miasta Weso∏a, lub powiatowa,
◗ adaptacja pomieszczeƒ dla potrzeb
biblioteki w Centrum Pogodna,
◗ zakup lokalu po preferencyjnej cenie
w Centrum Pogodna dla Przychodni
Zdrowia w Starej Mi∏osnej.
Koszt wszystkich w/w projektów po
ca∏kowitym ich zakoƒczeniu wyniesie
oko∏o1.36 mln z∏otych.Min´∏o 8 miesi´cy,a zosta∏o wykorzystane oko∏o
40% bud˝etu naszej dzielnicy.

Na tym zakoƒczy∏a si´ lista sukcesów
Urz´du Miasta w Starej Mi∏osnej.
Ze wzgl´du, na to ˝e z∏o˝one oferty
przekracza∏y zarezerwowanà kwot´,nie
uda∏o si´ wy∏oniç wykonawcy przepustu przez Kana∏ Wawerski u zbiegu ulic
Jana Paw∏a II i Zdrojowej. We wrzeÊniu odb´dzie si´ ponownie przetarg
ze zmniejszonym zakresem robót.
Przetarg na budow´ chodnika wzd∏u˝
ulicy GoÊciniec zostanie rozstrzygni´ty
we wrzeÊniu, a w paêdzierniku chodnik
powinien zostaç wykonany.
Najwi´ksza z inwestycji – budowa
ulicy Jana Paw∏a II od ronda Graniczna do ulicy Diamentowej budzi
konflikty, jeszcze nie zosta∏a wy∏oniona firma wykonawcza, a ju˝ zosta∏a
oprotestowana. Mieszkaƒcy majàcy
swoje domy po po∏udniowej stronie
drogi nie zgadzajà si´ na wjazd do swoich posesji z ulicy odbarczajàcej. Motywujà to tym, ˝e pojazdy stojàce na tej
drodze b´dà blokowaç dojazd do ich
posesji i utrudniaç wyjazd. CiÊnie si´
pytanie, co jest bezpieczniejsze i lepsze: „korkowanie” si´ g∏ównej drogi,
czy drogi odbarczajàcej. Mam nadziej´, ˝e mieszkaƒcy zrozumiejà wag´
problemu likwidujàc prywatne ogródki
usytuowane w pasie drogi publicznej
i ich interes prywatny nie zawa˝y na realizacji ca∏ej inwestycji.
Dobrze by∏oby, gdyby Urzàd Miasta
znalaz∏ jeszcze w tym roku fundusze na
wykonanie projektu ulicy Jana Paw∏a
II do GoÊciƒca. Mog∏oby to pomóc
w przysz∏oÊci w pozyskaniu pieni´dzy
na dalszà budow´ z innych êróde∏.

Nie zosta∏y rozpocz´te: rozbudowa
Szko∏y Podstawowej Nr 3 i budowa II
etapu Gimnazjum Nr 3. Wykonawcy
powinni byç wy∏onieni we wrzeÊniu,
a realizacja rozpocz´ta od paêdziernika.
Szkoda, ˝e inwestycje majàce s∏u˝yç
7-tysi´cznemu osiedlu borykajà si´
z takimi trudnoÊciami i przeciwnoÊciami. Mam nadziej´,˝e zapewnienia Burmistrza i jego Zast´pcy ds. inwestycji
dotyczàce zaplanowanych inwestycji
w Starej Mi∏osnej zostanà zrealizowane w bie˝àcym roku. Nale˝y wykorzystaç fakt, ˝e mamy jeszcze wp∏yw na
rozdzia∏ funduszy na inwestycje z bud˝etu gminy, na który sk∏adajà si´ nie
tylko podatki i zobowiàzania osób fizycznych, ale i podmiotów gospodarczych.
W niedalekiej przesz∏oÊci trudno b´dzie nam zainteresowaç i przekonaç
w∏odarzy stolicy do kontynuacji inwestycji w Starej Mi∏osnej, z czego Êwiadomie zrezygnowaliÊmy 14 kwietnia
2002 roku.
Dariusz Niewiadomski

Weso∏a Szko∏a
Sàdz´,˝e kaczàtko jest brzydkie ale
równie˝ du˝e. – Radek
Krzewy rosnà na drzewach. – Magda
Nazywa∏ si´ kozio∏ i by∏ ch∏opcem –
Mateusz
˚aby, motyle, wa˝ki, chrabàszcze
wcale nie opiekujà si´ swoimi jajkami. – Micha∏

Odpadki? – Brzydkie ale wa˝ne,
czyli ma∏a rzecz o segregacji „Êmieciowej”
Coraz cz´Êciej na ulicach polskich
miast pojawiajà si´ pojemniki z napisami „PLASTIK”, „PAPIER”, „SZK¸O”.
Budzà w nas najrozmaitsze skojarzenia:
– „O, wchodzimy do Europy”
– „No, wreszcie ktoÊ pomyÊla∏...”
– „Szkoda, ˝e ich tak ma∏o...”
– „Po co to? I tak wszystko pójdzie
do jednego worka...”
– „Eee, wiecznie wokó∏ nich ba∏agan”.
Innymi s∏owy troch´ budzà nadziej´
na zmiany na lepsze, czasami zniech´-
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cajà. Niemniej, choç opinie na temat
segregowania Êmieci mamy ró˝ne, chyba nikt z nas nie wàtpi w prawdziwoÊç
przys∏owia „Nie od razu Rzym zbudowano”, a ja odwa˝´ si´ go uzupe∏niç
zdaniem „ale na pewno od czegoÊ zacz´to”. Có˝, mo˝e zacznijmy i my ustawiajàc na terenie Starej Mi∏osny pojemniki do segregowania Êmieci? Wystarczy kawa∏ek ogrodzonego miejsca,
zgoda wspó∏mieszkaƒców i... gotowe!
By u∏atwiç Paƒstwu podj´cie decyzji,
podaj´ kilka konkretów:

1. pojemników jest 3 (na plastik, szk∏o
i papier), ka˝dy o wymiarach 2m
x 1,5m;
2. muszà staç na terenie zamkni´tym;
3. w pobli˝u powinien znajdowaç si´
pojemnik na zwyk∏e Êmieci;
4. wywóz Êmieci segregowanych jest
bezp∏atny;
5. kontakt dla zainteresowanych – biuro Rady Dzielnicy do 12 wrzeÊnia
2002.
Beata Gruszka
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Stara Mi∏osna powodzianom
Telewizja i prasa przeÊcigajà si´
w kreowaniu rzeczywistoÊci pe∏nej
przemocy, katastrof i ludzkich tragedii.
Powoli stajà si´ codziennoÊcià, do któ-

rej zaczynamy przywykaç. Trudno te˝
w obiektywie kamery dostrzec skal´
zniszczeƒ i byç pewnym, co jest rzeczywistoÊcià, a co tylko wprawnym monta˝em. Mo˝e dlatego obrazy z Pragi

i Drezna nie by∏y a˝ tak silnym impulsem ludzkiej solidarnoÊci. Organizacje
charytatywne z trudem uzbiera∏y niewielkà pomoc, choç potrzeby, szczególnie niezbyt zamo˝nych Czech, sà olbrzymie, a w roku 1997 na
pomoc zalanemu Âlàskowi w∏aÊnie Czesi
nie ˝a∏owali Êrodków.
Jednak dla kogoÊ,
kto nie tak dawno
spacerowa∏ po Praskiej Starówce i spoglàda∏ w ∏agodny nurt
We∏tawy z mostu Karola skala tego kataklizmu by∏a niewyobra˝alna. Stàd naturalna potrzeba wsparcia wysi∏ków tych,
którzy t´ pomoc organizowali. Wspólny apel Stowarzyszenia Sàsiedzkiego,
ksi´˝y proboszczów, stra˝aków z OSP
oraz harcerzy z ZHR-u, nie przyniós∏

NARESZCIE
Inwestycje po Pó∏nocnej stronie
W czasie trwania bie˝àcej kadencji
w∏adz miasta d∏ugo obserwowaliÊmy
realizacj´ inwestycji w ró˝nych cz´Êciach miasta z pomijaniem pó∏nocnej
strony Starej Mi∏osny.
Wreszcie i tutaj doczekaliÊmy si´
podj´cia przez w∏adze miasta d∏ugo
oczekiwanej budowy sieci wodociàgowej i kanalizacyjnej.
Obecnie wykonana i uruchomiona
jest cz´Êç sieci wodociàgowej zaplanowana jako pierwszy etap robót.
Szczególnie wa˝ne by∏o zabezpieczenie
w wod´ rejonu ulicy Objazdowej, gdzie
obecnie mieszkaƒcy ju˝ korzystajà z wody
miejskiej. Wodociàg w tym rejonie by∏
bardzo potrzebny równie˝ ze wzgl´du na
du˝e zagro˝enie po˝arowe. Teraz po wybudowaniu kilku hydrantów w przypadku
po˝aru jest dost´p do wody.
Drugi etap budowy wodociàgu, od
ulicy 1 Pu∏ku Praskiego, ul. Mazowieckà w kierunku wschodnim, zosta∏ ju˝
rozpocz´ty, a jego zakoƒczenie jest
planowane jesienià 2003 roku.
Budow´ sieci wodociàgowej i zaawansowanie prac przy projektowaniu

zalewu darów, ale jak na skal´ naszej
miejscowoÊci wstydziç si´ nie by∏o czego. Tygodniowa zbiórka darów przynios∏a ok. 300 kg darów o szacunkowej
wartoÊci ok. 4 tys. z∏. Wp∏yn´∏a tak˝e
na nasze konto darowizna 1 tys. z∏
z przeznaczeniem na pomoc powodzianom. Wszystkie dary i pieniàdze w∏aÊnie za poÊrednictwem Caritasu ju˝
s∏u˝à potrzebujàcym i choç w morzu
potrzeb to zaledwie kropla, jednak tym
darem serca na pewno kilkunastu ci´˝ko doÊwiadczonym rodzinom przywróciliÊmy choç promyk nadziei.
Marcin J´drzejewski

W imieniu obdarowanych, tym
wszystkim, którzy w t´ pomoc si´
zaanga˝owali, a tak˝e sklepom
osiedlowym: Kinga, Roma, Natasza
i Maxima, które hojnie wspar∏y naszà zbiórk´ serdeczne podzi´kowania sk∏adajà
organizatorzy akcji
Stara Mi∏osna – powodzianom.
winna zapaÊç decyzja o pozwoleniu na
budow´.
O tych sprawach b´dziemy mogli
Paƒstwa szczegó∏owo poinformowaç na
zebraniu mieszkaƒców strony pó∏nocnej Starej Mi∏osnej, które odb´dzie si´
10.09.2002 r. o godzinie 1900
w budynku Szko∏y Podstawowej Nr 3
przy ul. Trakt Brzeski
Komitet Budowy Wodociàgu
i Kanalizacji do uczestnictwa
w zebraniu zaprosi∏ W∏adze miasta
i przedstawicieli Rady Dzielnicy.
Prosimy o liczne przybycie zainteresowanych.
Bronis∏aw Rutkowski
Józef WojtaÊ

kanalizacji zawdzi´czamy przede
wszystkim Pani Lidii Roz∏uckiej, której
zaanga˝owanie jest tak wielkie, ˝e potrafi∏a pokonaç po drodze wszystkie
trudnoÊci i bariery..
OczywiÊcie, wyra˝amy wdzi´cznoÊç
w∏adzom Weso∏ej za wdro˝enie tych
inwestycji do realizacji.
Mamy nadziej´, ˝e odblokowanie
dojazdu do posesji i firm po∏o˝onych
wzd∏u˝ Traktu Brzeskiego na zachód
od skrzy˝owania z ulicà 1. Praskiego
Pu∏ku znajdzie pomyÊlny fina∏ zgodny z oczekiwaniami zainteresowanych
mieszkaƒców, przedsi´biorMagdalena Gaw´cka, Danuta Olczak
ców i klientów.
LECZENIE DZIECI I DOROS¸YCH,
Projekt kanalizaPROTETYKA, RTG Z¢BÓW
cji pó∏nocnej strony Starej Mi∏osny
jest ju˝ wykonany
tel.
i wed∏ug informaStara Mi∏osna
cji Urz´du Miasta
Zadanie 08, dom nr 589
Weso∏a do koƒca
ul. Kryszta∏owa 6
bie˝àcego roku po-

773 14 30
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Witamy nowych Proboszczów
Starej Mi∏osny
W niniejszym numerze pragniemy
serdecznie powitaç wÊród staromi∏oÊniaƒskiej spo∏ecznoÊci naszych nowych
Proboszczów. Dla porzàdku przypominamy, ˝e mieszkaƒcy Starej Mi∏osnej
majà teraz dwie parafie: cz´Êç zachodnia (nasz „stary” drewniany koÊció∏)
stanowi parafi´ pod wezwaniem NajÊwi´tszego Serca Jezusowego, zaÊ cz´Êç
wschodnia (nowo wybudowana kaplica
przy ul. Rumiankowej) to parafia pod
wezwaniem Âwi´tego Hieronima.

PROBOSZCZEM PARAFII NAJÂWI¢TSZEGO SERCA JEZUSOWEGO
JEST KS. KRZYSZTOF CYLI¡SKI.
– Czy móg∏by Ksiàdz powiedzieç par´
s∏ów o swej nowej parafii?
– Jest ona bez wàtpienia znacznie
mniejsza ni˝ te, w których pracowa∏em
do tej pory, no i pierwsza dla mnie jako proboszcza. Do Starej Mi∏osnej
przeszed∏em z parafii przy naszej katedrze diecezjalnej – Katedrze Âwi´tego
Floriana. WczeÊniej pracowa∏em m.in.
szeÊç lat w parafii pod wezwaniem
Matki Bo˝ej Loretaƒskiej na Pradze,
w Legionowie oraz w Bia∏ej Rawskiej.
– Czy ma Ksiàdz jakieÊ szczególne plany
dotyczàce dzia∏alnoÊci naszej parafii?
– MyÊl´, ˝e jeÊli chodzi o sprawy
duszpasterskie, to – oczywiÊcie poza
„normalnà” dzia∏alnoÊcià parafialnà –
nale˝y wspomnieç o planach za∏o˝enia
grupy adoracyjnej NajÊwi´tszego Sakramentu – z uwagi na wezwanie naszej parafii – oraz o planie zorganizowania duszpasterstwa m∏odzie˝y. Poza
tym w sposób szczególny interesuj´ si´
nauczaniem religii. Jako wizytator katechetyczny naszego dekanatu zajmo-
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waç si´ b´d´ wizytowaniem katechetów prowadzàcych lekcje religii
w szko∏ach.
– A jak Ksiàdz znajduje naszà parafi´
jako miejsce, w którym przyjdzie mu
mieszkaç i dzia∏aç przez najbli˝sze lata?
– Samo miejsce jest bardzo ∏adne,
a nasz koÊció∏ niezwykle urokliwy. MyÊl´, ˝e wiele osób – tak jak ja – jest pod
wra˝eniem jego bajkowego uroku.
Âwiadczy o tym choçby fakt udzielania
wielu Êlubów wiernym spoza naszej parafii. Nasz koÊció∏ jest zbudowany
z najbardziej naturalnego materia∏u –
drewna – a po∏o˝ony wÊród lasu. Nadaje mu to t´ wyjàtkowà atmosfer´, lecz
jednoczeÊnie wià˝e si´ z potrzebà
szczególnej troski o jego stan techniczny. Dach koÊcio∏a jest w fatalnym stanie – zniszczony przez wilgoç i szkodniki. MyÊl´, ˝e z rzeczy „przyziemnych”
ta w∏aÊnie kwestia b´dzie stanowiç dla
mnie jako dla gospodarza najwi´ksze
wyzwanie.
– Dzi´kujàc za rozmow´ pragn´ zapytaç, czego mo˝na Ksi´dzu ˝yczyç w dalszej dzia∏alnoÊci?
– MyÊl´, ˝e przede wszystkim jak najwi´kszego zaanga˝owania parafian,
a nam wszystkim – codziennego poczucia dzia∏ania dla naszej ma∏ej, z˝ytej
spo∏ecznoÊci, tak innej ni˝ w wielkim
mieÊcie.

PROBOSZCZEM PARAFII ÂW. HIERONIMA JEST KS. STANIS¸AW POPIS.
– Skàd Ksiàdz do nas przyby∏?
– Ostatnio wikariuszem by∏em w parafii NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa
w Falenicy. Po 15 latach kap∏aƒstwa
otrzyma∏em swà pierwszà parafi´,

gdzie stojà przede mnà wielkie wyzwania – budowa nowego kompleksu liturgicznego, a przede wszystkim tworzenie i ciàg∏e wzmacnianie wspólnoty parafialnej.
– Jakie sà Ksi´dza szczególne plany?
– Pragnà∏bym, aby dzia∏alnoÊç w parafii by∏a jak najbardziej wszechstronna. W najbli˝szym czasie rusza parafialny klub sportowy (dla ch´tnych do
gry w pi∏k´ no˝nà) jak równie˝ poradnia ˝ycia ma∏˝eƒskiego. Mam nadziej´,
˝e zacznà dzia∏aç wspólnoty ró˝aƒcowe, grupy charytatywne. Poza tym planuj´ wspólne wyjazdy wycieczkowe jak
i pielgrzymkowe. W przysz∏oÊci – gdy
b´dà ju˝ odpowiednie warunki lokalowe – powstanie te˝ kawiarenka internetowa dla m∏odzie˝y, gdzie pracowaç
b´dzie i pedagog, i psycholog. Ale to
dalsza przysz∏oÊç...
– A teraêniejszoÊç...
– Faktem jest, ˝e w wymiarze materialnym najwa˝niejszym zadaniem dla
mnie jako proboszcza, ale te˝ dla
wszystkich parafian, b´dzie wzniesienie nowego koÊcio∏a. Tak wi´c teraêniejszoÊç to – poza „typowym” ˝yciem
parafialnym – ogromny poÊpiech
i dziesiàtki spraw urz´dowych, formalnych.. Spotkania z architektami,
potencjalnymi wykonawcami, darczyƒcami. Ka˝dy dzieƒ to nowe wyzwanie. Nie wiem, kiedy to wszystko
si´ skoƒczy. Na wiosn´ ruszà pierwsze
prace budowlane. W czerwcu najprawdopodobniej przyb´dzie do naszej parafii nowy wikary, co zwa˝ywszy
na obecne warunki b´dzie na pewno
znaczàcà pomocà.
– Wydawana jest te˝ gazetka...
– Tak, sà to „WiadomoÊci Parafialne” wydawane w systemie tygodniowym. Zawiera Liturgi´ S∏owa Bo˝ego,
jak równie˝ intencje mszalne oraz
wszelkie og∏oszenia parafialne.
– Czy chcia∏by Ksiàdz coÊ przekazaç
naszym czytelnikom?
– Pragn´ zaprosiç wszystkich ch´tnych do wszechstronnego zaanga˝owania si´ w sprawy tworzenia naszej nowej Êwiàtyni i wspólnoty, gdy˝ KoÊció∏
to przecie˝ przede wszystkim tworzàcy
go ludzie.
– Dzi´kujàc za rozmow´, ˝ycz´ Ksi´dzu wiele wytrwa∏oÊci i energii w realizacji tych nie∏atwych zadaƒ.
Rozmawiali
J. i K. Wykr´towicz
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M∏odzie˝ przed szansà
(Sàsiedzki Klub M∏odzie˝owy)
Wakacje dobieg∏y koƒca. Dzieci
i m∏odzie˝ wróci∏y z wakacyjnych podró˝y, obozów i wczasów rodzinnych,
czeka ju˝ na nich rok szkolny. Niektórzy, w lipcu i sierpniu, odwiedzili nasz
Klub, który we wtorki dy˝urowa∏ w∏aÊnie w oczekiwaniu na ch´tnych do
przysz∏ych dzia∏aƒ w gronie rówieÊników. Pomys∏y bywajà przeró˝ne, jedne
bardziej realne, inne nieco fantastyczne, ale mimo wszystko podszyte ufnoÊcià i wiarà w ich realizacj´.
O wszystkim rozmawiaç si´ b´dzie
ju˝ konkretniej na najbli˝szym spotkaniu zbiorczym i organizacyjnym.
Na razie inicjatywa grupy m∏odych
wszcz´cia gry i nauki bryd˝a w klubie,
zasia∏a pozytywne ziarno u doros∏ych
i seniorów Stowarzyszenia. Zaproszona do fachowej opieki nad bryd˝owà

m∏odzie˝à pani Basia Górska przez kilka sesji dzielnie s∏u˝y∏a pomocà poczàtkujàcej braci, po czym, nie zwlekajàc, z rozmachem otworzy∏a prawdziwy
klub bryd˝owy, który w ciàgu trzech tygodni rozrós∏ si´ do rozmiarów imponujàcych: kilkanaÊcie zapalonych osób
w tak krótkim czasie to prawdziwy sukces frekwencyjny!
Wracajàc do spraw m∏odzie˝owych,
og∏aszam niniejszym pierwsze w roku
szkolnym spotkanie. Wszystkich m∏odych w wieku 16-25 lat i wi´cej (przypominam do znudzenia ten brak odgórnych ograniczeƒ wiekowych) zapraszam na poniedzia∏ek,
16 wrzeÊnia o godz.1900
w Klubie przy Stra˝y Po˝arnej
w Starej Mi∏oÊnie
(wejÊcie od ulicy GoÊciniec).

Wszystkich, którzy byli ju˝ ze mnà
w kontakcie wczeÊniej, a nie b´dà mogli przybyç, prosz´ o uprzedzenie mnie
o takiej ewentualnoÊci; ci, którzy przyb´dà, najlepiej niech przyprowadzà ze
sobà innych zainteresowanych. Nowe
twarze witane b´dà ciep∏o, goràco,
z entuzjazmem, nowe pomys∏y i propozycje ze zrozumieniem, aprobatà
i wdzi´cznoÊcià.
B´dziemy ustalaç terminy spotkaƒ,
zawiàzywaç konkretne sekcje, mianowaç osoby odpowiedzialne oraz rozmawiaç, rozmawiaç, rozmawiaç... JakiÊ
szkicowy plan z tych rozmów powinien
si´ wykluç, jakiÊ harmonogram spotkaƒ i model funkcjonowania samego
Klubu oraz jego poszczególnych sekcji.
Zach´cam do licznego przybycia podpierajàc si´ popularnym porzekad∏em,
i˝: nieobecni nie majà racji! A wi´c?
W poniedzia∏ek, 16 wrzeÊnia o godz.
1900 miejmy racj´, bàdêmy obecni!
Marian Mahor
(0 600 82 83 89)

Biblioteka nareszcie w nowym lokalu
Biblioteka staromi∏oÊniaƒska doczeka∏a si´ w koƒcu nowego, ∏adnego lokalu.
Przez wiele lat mieÊci∏a si´ w budynku Stra˝y Po˝arnej od strony bardzo
ruchliwego Traktu Brzeskiego. Pomieszczenie 29-metrowe zawiera∏o
w sobie wszystko: wypo˝yczalni´, czytelni´, pokój do pracy i pomieszczenie
socjalne. Nie posiada∏o natomiast wody, toalety, dobrego oÊwietlenia i temperatury zimà wy˝szej ni˝ 14°C.
To ju˝ za nami, jesteÊmy po przeprowadzce. Nowe lokum mieÊci si´ w tzw.
centrum Pogodna, budynku przylegajàcym do nowej poczty. Ponad stumetrowe pomieszczenie znajdziemy, scho-

dzàc po parunastu
schodkach, biblioteka mieÊci si´ bowiem
w przyziemiu. Lokal
jest jasny i przestronny, a ksià˝ki stojà teraz na ∏adnych, wykonanych na zamówienie rega∏ach.
Troch´, niestety,
musimy poczekaç na
meble do czytelni, która na razie Êwieci jeszcze pustkami.
Mamy telefon, mo˝na wi´c upewniç
si´ telefonicznie, czy pozycja, którà
chcemy po˝yczyç, stoi aktualnie na
pó∏ce.
Lokal przygotowany jest
do pracy komputerów, obs∏ugujàcych program biblioteczny (katalog i wypo˝yczalnia). W przysz∏oÊci
planowane jest równie˝
umo˝liwienie czytelnikom
korzystania z internetu.
Zapraszamy mieszkaƒców
do odwiedzania biblioteki
w dniach: poniedzia∏ki,
wtorki i piàtki od 1300-1800,
czwartki 1000-1500. Numer
telefonu: 773 83 66.

Na koniec chcia∏ybyÊmy serdecznie
podzi´kowaç ni˝ej wymienionym osobom, wÊród nich cz∏onkom Stowarzyszenia Sàsiedzkiego, które poÊwi´cajàc
swój cenny, prywatny czas, ca∏kowicie
bezinteresownie pomog∏y nam przy
przeprowadzce:
◗ panu Józefowi Wojtasiowi, który dostarczy∏ nam samochód ci´˝arowy
wraz z kierowcà,
◗ panom: Tadeuszowi Wilkowi, Robertowi W´grzynowskiemu, Marianowi
Mahorowi, Tomkowi i Micha∏owi
Zychom i Arkowi Bojasowi,
◗ m∏odzie˝y: Agnieszce Gryglewicz,
Almie Kucharskiej, Kasi Tworek,
Kubie Bojasowi, Paw∏owi Firlejowi,
Bartkowi Czechowskiemu oraz Mateuszowi Ko∏akowskiemu.
Izabella Zych
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Wspólne odpoczywanie
Zainicjowa∏ na naszym osiedlu
ksiàdz Stanis∏aw Popis organizujàc 27
lipca rajd rowerowy. Sp´dziliÊmy
wspólnie ca∏y dzieƒ, wyruszajàc o 8 rano

ków napoje i ró˝ne wiktua∏y. By∏o równie˝ ognisko z kie∏baskami na obiad oraz
rozegrano mecz pi∏ki no˝nej, który wygra∏y dzieci przeciwko opiekunom. To
by∏ dla wszystkich
bardzo sympatyczny
dzieƒ.
Wyjazd na basen
w Józefowie (20
sierpnia) zgromadzi∏ pe∏en autokar –
41 osób. Dzieciaki
przez dwie godziny
szala∏y na zje˝d˝alni
i w basenie. W tym
najm∏odsi, poczàt-

kowo onieÊmieleni widokiem basenu.
Niektóre dzieci nawet nauczy∏y si´ tego
dnia p∏ywaç i przesta∏y baç wody, ku
wielkiej radoÊci ich rodziców.
Wycieczka na Zamek Królewski (29
sierpnia) zainteresowa∏a mniej licznà
grup´ – co pewnie sprawi∏o wakacyjne
rozleniwienie intelektów. ObejrzeliÊmy
równie˝ wystaw´ o Legii Honorowej
z wieloma polonikami, byliÊmy na lodach oraz wygodnie siedzàc w kolejce
turystycznej podziwialiÊmy uroki naszej stolicy.

spod kaplicy Êw.
Hieronima.
37
uczestników, g∏ównie dzieci, podzielonych na trzy grupy,
peda∏owa∏o
dzielnie d∏ugim
peletonem w niemi∏osiernym tego
dnia skwarze. Na
trasie mieliÊmy zapewnionà pomoc
technicznà i medycznà, na miejscach odpoczyn-

Relacj´ Paƒstwu zda∏a
Krystyna J. Cybula

INFORMACJA
Spo∏ecznego Komitetu Budowy Sieci Wodociàgowo-Kanalizacyjnej
w dzielnicy Stara Mi∏osna strona pó∏nocna (S.K.B.S.W.-K.)
1. Zosta∏y rozpocz´te prace przy budowie sieci wodociàgowej we wschodniej cz´Êci strony pó∏nocnej Starej
Mi∏osny w ulicach: Pi∏sudskiego,
Szklarniowa, Szkolna, bez nazwy (od
Mazowieckiej), Brzozowa, Nizinna,
droga prywatna, WiÊlana. Termin zakoƒczenia robót zosta∏ ustalony na
dzieƒ 30.10.2003 r.
2. Wykonawcà sieci wodociàgowej
z przy∏àczami do granicy posesji
mieszkaƒców, uj´tych w projekcie
wykonanym na zlecenie Urz´du
Miasta jest spó∏ka GAZOMONTA˚
S.A. z Wo∏omina.
3. Koszt przy∏àczenia do sieci wodociàgowej wynosi 2.500 z∏, uwzgl´dniajàc
w tym wp∏aty dokonane wczeÊniej.
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Ostateczny koszt pod∏àczenia b´dzie
zale˝a∏ od iloÊci posesji pod∏àczonych
do sieci wodociàgowej i b´dzie rozliczony po zakoƒczeniu inwestycji.
4. Osoby uj´te w Projekcie Technicznym zostanà powiadomione o tym
przez dostarczenie do domów nast´pujàcych druków:
– Informacji S.K.B.S.W.-K.
– Zg∏oszenia wykonanych robót budowlanych (przy∏àcza wodociàgowego).
– Warunków przy∏àczenia do sieci
wodociàgowej w mieÊcie Weso∏a.
5. Przypominamy nr konta bankowego,
na które w ratach lub jednorazowo nale˝y wp∏aciç kwot´ 2.500 z∏ pomniejszonà o wp∏aty dokonane wczeÊniej:

P.K.O. BP S.A. O/WESO¸A 15
10201013-1236400016 z dopiskiem:
„na rzecz S.K.B.S.W.-K. na budow´
sieci wodociàgowej.
6. Mieszkaƒców ulic wymienionych
w punkcie 1, którzy nie zostanà powiadomieni w sposób podany
w punkcie 4, a którzy chcà skorzystaç
z przy∏àczenia do sieci wodociàgowej, prosimy zwróciç si´ do
S.K.B.S.W.-K. Z pytaniem w tej sprawie w celu umieszczenia ich w Projekcie Technicznym, który ma byç
wykonany dodatkowo przez Urzàd
Miasta. Termin zg∏oszeƒ up∏ywa 15
wrzeÊnia 2002 r.
Informacji udziela Bronis∏aw Rutkowski
tel: 773-39-33.
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„100 lat albo jeszcze wi´cej”
Jubilatom Êpiewamy „sto lat”. Nie
zastanawiamy si´ przy tym za bardzo.
Po prostu, tak wypada. Je˝eli jednak
ktoÊ zbli˝a si´ do granicy tych stu lat?
Zawsze mo˝na zaÊpiewaç dwieÊcie, bo
sto to by∏by nietakt.
Leokadia Iwanowska zbli˝a si´ ju˝
do tej granicy. Nie pisz´, ile ma do niej
dok∏adnie, bo przecie˝ kobiety wieku

nie okreÊlajà zbyt ÊciÊle. Sygnalizujà
tylko. Moja sàsiadka, która prze˝y∏a
dwie wojny Êwiatowe, pracowa∏a przez
och, ile lat, doczeka∏a wnuczków, prawnuczków i praprawnuczków, nadal
si´ ma bardzo dobrze. Chodzi do sklepu i robi zakupy. W´druje do nowej kaplicy przy ul. Rumiankowej, Êciskajàc
w wielkiej kosmetyczce ró˝aniec i ksià-

˝eczk´ do nabo˝eƒstwa. Sama si´ myje, ubiera i przygotowuje posi∏ki. Ma
zawsze swoje zdanie.
Pami´tam jà jako starszà Panià, która by∏a matkà matki dwóch moich kole˝anek z sàsiedztwa. Jedna z tych kole˝anek ma dwie córki (mia∏em przyjemnoÊç je uczyç) i obie majà ju˝ swoje
dzieci, s∏owem – szmat czasu. Czy
wÊród nas jest ktoÊ starszy?
BeJat

MIEJSKI OÂRODEK KULTURY W WESO¸EJ
Zapisy do sekcji
Przedstawiamy Paƒstwu ofert´ programowà Miejskiego OÊrodka Kultury
w Weso∏ej na rok szkolny 2002/2003.
Wszelkich informacji dotyczàcych zapisów, terminów zaj´ç i op∏at udzielamy
w sekretariacie Miejskiego OÊrodka Kultury w Weso∏ej, ul. Starzyƒskiego 21 (róg
˚ó∏kiewskiego), telefon/fax 773 55 99.
Plan zaj´ç sta∏ych w Miejskim
OÊrodku Kultury:
◗ PIANINO – zaj´cia indywidualne,
1 x w tygodniu, nauka gry plus podstawy teorii muzyki.
◗ ZESPÓ¸ WOKALNY.
◗ KONSULTACJE DLA MUZYKÓW AMATORÓW.
◗ PLASTYKA – zaj´cia grupowe,
2 x w tygodniu po 2 godz.
◗ KONSULTACJE DLA PLASTYKÓW AMATORÓW.

◗ STUDIO PIOSENKI – zaj´cia indywidualne, 1 x w tygodniu.- nauka interpretacji piosenki, podstawy ruchu
scenicznego; dykcja; emisja g∏osu.
◗ TANIEC – zaj´cia grupowe, 2 x w tygodniu po 45 min., taniec nowoczesny.
◗ KÓ¸KO TEATRALNE – zaj´cia
grupowe, 1 x w tygodniu 2 godz.,
podstawowe zadania aktorskie, interpretacja tekstu, dykcja.
◗ NAUKA J¢ZYKA ANGIELSKIEGO – ró˝ne poziomy zaawansowania, 2 x w tygodniu po 45 min.
◗ NAUKA J¢ZYKA NIEMIECKIEGO – ró˝ne poziomy zaawansowania, 2 x w tygodniu po 45 min.
◗ GIMNASTYKA KOREKCYJNA –
zaj´cia grupowe, 2 x w tygodniu po
45 min., korygowanie wad postawy
u dzieci i m∏odzie˝y.

Miejski OÊrodek Kultury w Weso∏ej
oraz Gazeta „Lokalna”
zapraszajà do udzia∏u w

Filie Miejskiego
OÊrodka Kultury w Weso∏ej
Zaj´cia w filii MOK w Weso∏ej – Starej Mi∏osnej, ul. Jeêdziecka 20:
◗ PLASTYKA – zaj´cia grupowe, 1 x w tygodniu 2 godz.
◗ KLUB MALUCHA – 2 x w tygodniu po 2 godz., zaj´cia
dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
◗ ZAJ¢CIA PSYCHOLOGICZNE – zaj´cia grupowe.
Bli˝sze informacje moêna uzyskaç w biurze Rady Dzielnicy osobicie lub telefoniczne: 773 30 24, e-mail: radadzielnicy@poczta.fm
Zaj´cia w filii MOK w Weso∏ej, pl. Wojska Polskiego
◗ DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY – historia filmu, pisanie scenariuszy filmowych, podstawy techniki operatorskiej, projekcje filmów.
◗ MODELARNIA SAMOCHODOWA.
◗ ZAJ¢CIA PSYCHOLOGICZNE – zaj´cia grupowe.

◗ KLUB MALUCHA – zaj´cia grupowe dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat,
2 x w tygodniu po 3 godz.,1 x w tygodniu 45 min. rytmika.
◗ AEROBIK DLA PA¡ – 2 x w tygodniu po 1 godz.
◗ MODELARNIA SAMOCHODOWA – zaj´cia grupowe, 2 x w tygodniu; budowa, regulacja, teoria dzia∏ania mechanizmów samochodu, jazda wyczynowymi modelami po torze
„letnim” i „zimowym-krytym”.
◗ SZKÓ¸KA SZACHOWA – zaj´cia
grupowe, 1 x w tygodniu 2 godz.
◗ KLUB SZACHOWY.
◗ KLUB BRYD˚OWY – spotkania
1 x w tygodniu.
◗ KLUB SENIORA „+ – 40 LATEK”
– spotkania 1 x w miesiàcu.
◗ BIBLIOTEKA.
◗ SI¸OWNIA.

„Konkursie Piosenki Turystycznej”
Termin przes∏uchaƒ: 21 wrzeÊnia 2002 r., godz. 1000
Miejsce: MOK Weso∏a, ul.. Starzyƒskiego 21 (róg ˚ó∏kiewskiego)
Kategorie: indywidualna i zespo∏owa. Wiek: 5 – 105 lat
Do przygotowania: 3 piosenki, akompaniament dowolny
Zg∏oszenia: do 16 wrzeÊnia 2002 r., MOK Weso∏a, tel./fax
773 55 99.

TA X I - W E S O ¸ A
tel.

773 70 31, tel. kom. 0-601 220 910
DOJAZD GRATIS 24 h

9

STARA MI¸OSNA

Kàcik bibliofila – nowoÊci w bibliotece
Adrian House
Âwi´ty Franciszek z Asy˝u
Ksià˝ka autorstwa Adriana House
w przek∏adzie mieszkanki naszego osiedla, p. Bogumi∏y Nawrot, adresowana
jest do czytelników wyznajàcych ró˝ne religie, tak˝e ateistów.
Postaç Êw. Franciszka wzbudza∏a zawsze du˝e zainteresowanie. Pozycja, do
której przeczytania serdecznie paƒstwa
namawiam, jest rzetelna i obiektywna,
a fakty z ˝ycia niewàtpliwie jednej z ciekawszych postaci Êredniowiecza sà przedstawione na tle tamtych czasów.
Znajdà tu coÊ dla siebie nie tylko mi∏oÊnicy biografii.

NOWOÂCI W BIBLIOTECE
Beletrystyka dla doros∏ych
1. Parker B. – Kràg podejrzanych
2. Sijie D. – Balzak i chiƒska Krawcówna
3. Chmielewska J. – (Nie)boszczyk mà˝
4. Grochola K. – Serce na temblaku
5. Pilch J. – Pod mocnym anio∏em

UWAGA
mieszkaƒcy bloków

znaç si´ z propozycjà podzia∏u terenu
oraz z kosztami jej przeprowadzenia.
2. Mieszkaƒcy bloków, którzy jeszcze nie majà dzia∏ajàcej wspólnoty
mieszkaniowej i potrzebujà pomocy
przy organizacji pierwszego zebrania,
mogà zg∏aszaç si´ do mnie telefonicznie pod nr: 773 33 54.

1. Kolejne zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej „Serek” przewidziane jest
w drugiej po∏owie wrzeÊnia. Zg∏aszajcie
si´ do Waszych przedstawicieli blokowych, wybranych na pierwszym zebraniu
wspólnoty do grupy roboczej, aby zapo-

Literatura popularnonaukowa:
1. House A. – Âwi´ty Franciszek z Asy˝u
2. Kuziak M. – Jak pisaç
3. Owsiak S. – Finanse publiczne
4. Mo˝d˝yƒska – O modach i strojach –
Nawotka M.
5. Woititz J.G. – L´k przed bliskoÊcià
6. Majchrowski Z. – Ró˝ewicz

Krystyna J. Cybula

Z radoÊcià witamy nowà inicjatyw´ kulturalnà
w Starej Mi∏oÊnie

STUDIO MUZYCZNE
mgr Marty Zamojskiej Makowskiej

Ognisko Muzyczne RADOÂå

zaprasza dzieci, m∏odzie˝ i doros∏ych
Studio oferuje autorski program kszta∏cenia muzycznego
wzbogacony o idee E. Dalcroza, C. Orffa (metoda ∏àczàca
s∏owo, muzyk´, ruch i rytm) oraz technik´ ruchu
po∏àczonà z taƒcem:
• nauka gry na fortepianie (zaj´cia indywidualne),
• nauka Êpiewu solowego i dykcji (zaj´cia indywidualne),
• kszta∏cenie s∏uchu z teorià i rytmikà (zaj´cia grupowe).
Studio rozpoczyna trzeci rok dzia∏alnoÊci.
Dla zainteresowanych Êpiewem chóralnym zapraszam
na próby chóru „Il Canto – Magnificat” we Êrody i piàtki
w godzinach od 17.00 do 19.30 w Szkole Podstawowej
nr 3 w Starej Mi∏oÊnie.
Wszystkim uczàcym si´ i pragnàcym podjàç nauk´
˝ycz´ wielu sukcesów artystycznych.
ul. Piotrusia Pana 12
05-077 Weso∏a Stara Mi∏osna
tel. 773 10 81, 773 30 175
tel. kom. 0 603 390 754

10

Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Caroll A. – Najgorszy dzieƒ
2. Chmielewski H. – Tytus, Romek
i Atomek ksi´ga zero
3. Delahaye G. – Martynka i braciszek
4. Delahaye G. – Martynka na wsi
5. Park A. – Randka z wrogiem
Izabella Zych

☛
☛
☛

Zapisy u p.prof. El˝biety Wiszniowskiej
telefon: 615 66 85 / 0 608 193 565
Ognisko prowadzi zaj´cia nauczania gry na instrumentach:
skrzypce, fortepian (pianino), organy elektroniczne, gitara, teoria,
zespó∏ »Smyk-Orkiestra«
bezp∏atnie wypo˝ycza instrumenty na czas nauki
Mo˝liwoÊç otrzymania stypendium

PROPONUJEMY POMOC
w trudnoÊciach szkolnych i wychowawczych

■ DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA
■ BADANIA PEDAGOGICZNE
■ REEDUKACJA DZIECI DYSLEKTYCZNYCH
■ TERAPIA MATEMATYCZNA DZIECI
M¸ODSZYCH
telefon kontaktowy Stara Mi∏osna 773 12 22

STARA MI¸OSNA
Po zakoƒczonym licznymi sukcesami
sezonie sportowym 2001/2002 badmintoniÊci UKS VICTOR nie mieli zbyt
d∏ugiego odpoczynku. W normalnym cyklu treningowym najlepszym urlopem
od rakiet jest okres od po∏owy czerwca
do po∏owy lipca. Potem to ju˝ czas na
wakacje badmintonowe, a wi´c obozy
sportowe bardziej lub mniej wypoczynkowe. Dla badmintonistów UKS VICTOR przygotowany zosta∏ taki kszta∏t
obozu, aby spowodowa∏ istotne oderwanie od tradycyjnego cyklu treningowego,
co stanowi∏oby dobrà odnowà psychicznà, a w efekcie wyzwoli∏o ch´ç do dalszego wysi∏ku w nadchodzàcym sezonie.
A zatem wyjechaliÊmy do Borów Tucholskich, z dala od wielkich miast, aby
pozostaç w jak najbli˝szym kontakcie
z przyrodà. Nie∏atwo znaleêç takie miejsce z dobrà, du˝à salà gimnastycznà, ale
takie miejsca sà. Tym razem badmintoniÊci Weso∏ej goÊcili w Rytli w pobli˝u
Chojnic. Ma∏a wiejska szko∏a z halà gimnastycznà o sztucznej nawierzchni. Tak,
tak czasem w∏aÊnie takie ma∏e gminy inwestujà w sport bardziej ni˝ du˝e miasta.
Treningi odbywa∏y si´ 2 razy dziennie, ale ich intensywnoÊç dostosowana
zosta∏a do potrzeb aktywnego wypoczynku oraz regularnych treningów
o charakterze wyczynowym. Liczne
biegi terenowe koƒczy∏y si´ z regu∏y

nad jeziorem odleg∏ym 5 km od szko∏y
tak, aby trud czasem bardzo intensywnego biegu nagrodzony by∏ atrakcyjnà
kàpielà. W programie obozu, jak zwykle, by∏a jakaÊ niespodzianka. Tym ra-

Uczniowski Klub Sportowy
„ V I C T O R” – S t a r a M i ∏ o s n a
Sekcje: Badminton, Pi∏ka no˝na, Szermierka

zem by∏a to nocna gra terenowa z podchodami do ogniska, gdzie czeka∏o pieczenie kie∏basek. Kadra opiekunów
dba∏a o czas wolny od zaj´ç, zaÊ trener
z precyzjà zegarka realizowa∏ program
sportowy. By∏y radoÊci, praca i kontuzje. Walka ze zm´czeniem i radoÊç
prze∏amywania barier. Liczne sprawdziany uatrakcyjnia∏y program zaj´ç,
a na zakoƒczenie nie zabrak∏o turnieju
obozowego, w którym
walczyli nie tylko zawodowcy, ale bawili si´
równie˝
wszyscy
uczestnicy obozu bez
wyjàtku. Wielu uczestników by∏o po raz
pierwszy, ale ju˝ dziÊ
mówià, ˝e na pewno
nie ostatni. Obóz sportowy UKS VICTOR, jak ka˝dy etap
pracy tego klubu – by∏ istotnà cegie∏kà
w budowie podstaw przysz∏ych sukcesów. Czy badmintoniÊci wrócili zadowoleni? Niech odpowiedzià b´dzie no-

wy sezon. Jeszcze nie ma koƒca wakacji, a telefony w domu trenera w sprawie dalszych zaj´ç urywajà si´.
Ci najlepsi wyjechali na dalsze obozy
kadry wojewódzkiej, pozostali majà
pewnoÊç, ˝e dokonali ca∏kiem niez∏ego
post´pu na obozie w Rytli.
Wszyscy opiekunowie i instruktorzy
pojechali na obóz jako ochotnicy bez
wynagrodzenia, ale czasem w∏aÊnie tacy
ludzie wykonujà swojà prac´ z powo∏ania i niezwykle rzetelnie. Nowym radnym dobrze by∏oby pomyÊleç o przysz∏oÊci UKS-ów, bo uÊmiech dziecka, aczkolwiek jest jednà z najpi´kniejszych zap∏at za prac´ pedagoga, ale chyba nie
powinien byç jedynà. Zach´camy do naÊladowania wszystkich ch´tnych. Sekcja
badmintona przy SP 3 w Starej Mi∏oÊnie
od wrzeÊnia stoi otworem. A trener niezawodnie stworzy, jak co roku, atmosfer´ niezwyk∏oÊci tego sportu i uka˝e wielu inny sposób na ˝ycie, jakim jest badminton.
Opr. Jacek Szafraƒski
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Obóz Harcerski
Jak wi´kszoÊç z Paƒstwa zapewne
wie, na terenie Starej Mi∏osny dzia∏ajà
2 dru˝yny harcerskie ZHR:
◗ 44 Mazowiecka Dru˝yna Harcerzy
„Stanica”,
◗ 44 Mazowiecka Dru˝yna Harcerek
„Archandraja”.
Dru˝yna m´ska liczy 25 harcerzy,
˝eƒska oko∏o 30 harcerek. „Stanica”
powsta∏a 19 wrzeÊnia 1998 roku, „Archandraja” 3 maja 1999 roku. Obie
prowadzà bardzo aktywnà dzia∏alnoÊç
na terenie Starej Mi∏osny, obie nale˝à
tak˝e do Êcis∏ej czo∏ówki dru˝yn Choràgwi (Dru˝yna m´ska 4. w klasyfikacji
Mazowieckiej Choràgwi Harcerzy,
dru˝yna ˝eƒska 3. w klasyfikacji Mazowieckiej Choràgwi Harcerek)

Dzia∏alnoÊç. Powy˝ej napisa∏em, ˝e
obie dru˝yny prowadzà aktywnà dzia∏alnoÊç. Ale co to znaczy... Nie ka˝demu
by∏o bowiem dane zakosztowaç wspania∏ego harcerskiego ˝ycia i nie ka˝dy
wie, co kryje si´ pod owym szerokim
terminem „dzia∏alnoÊç”. Ju˝ wyjaÊniam
M´ska Dru˝yna Harcerska dzia∏a na
swoim terenie na kilka ró˝nych sposobów. Macierzystym terenem dzia∏ania
44 MDH „Stanica” jest Stara Mi∏osna.
W tutejszych lasach dru˝yna spotyka
si´ na gry, w tutejszym koÊciele (a w∏aÊciwie ju˝ koÊcio∏ach) spotykamy si´ na
harcerskie Msze Âwi´te. Tu tak˝e spotykajà si´ zast´py – ma∏e grupy ch∏opców, na które podzielona jest dru˝y-
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na, na czele których stoi starszy
zast´powy – aby
doskonaliç
swe
umiej´tnoÊci harcerskie, zdobywaç
nowà
wiedz´
i ogólnie – robiç
rzeczy, których nie
robi si´ codziennie. Oprócz zbiórek w Starej Mi∏oÊnie mamy wyjazdy harcerskie. Wyjazdy dzielimy na
trzy kategorie: biwaki, zimowiska
i obozy.
◗ Biwak to 2-3-dniowy wyjazd, najcz´Êciej pod namioty.
◗ Zimowisko to wyjazd na 10 dni
w czasie ferii zimowych. Do pensjonatu lub szko∏y. Zazwyczaj gdzieÊ
w góry.
◗ Obóz to najwa˝niejsza forma pracy.
Raz do roku, na 25 dni cala dru˝yna
wyje˝d˝a do lasu pod namioty. Przez
ten czas budujemy sobie ma∏e miasteczko, w którym mieszkamy, Êpimy,
jemy i çwiczymy. O obozie w∏aÊnie
chcia∏bym paƒstwu coÊ wi´cej opowiedzieç.
„FORT NAVIDAD” – tak nazywa∏
si´ w∏aÊnie nasz tegoroczny obóz. PojechaliÊmy wraz ze szczepem 145 z Wawra do lasu nad Jezioro Ryƒskie. Obóz
zaczà∏ si´ 6, a zakoƒczy∏ 30 lipca. Nasza dru˝yna wybra∏a sobie Êliczne miejsce obozowe nad samym jeziorem (dzika pla˝a). Wkrótce okaza∏o si´, ˝e wcale nie jest tak ró˝owo...
Pionierka (czyli pierwsze 4 dni –
ustawienie namiotów, budowa pryczy,
pó∏ek itp.)

Pierwszym naszym obozowym przeciwnikiem okaza∏ si´ dystans. Nasz
obóz odleg∏y by∏ o ponad pó∏ kilometra
od zgrupowanie (miejsce gdzie mieszczà si´ miedzy innymi magazyny sprz´tu). Ponad pó∏ dnia zajà∏ nam wi´c
transport namiotów na miejsce obozu,
a potem transport ˝erdzi1. Po obiedzie
zacz´∏o si´ ustawianie namiotów
w kr´gu... i tu powsta∏ nast´pny problem. Pla˝a okaza∏a si´ bowiem wystarczajàco d∏uga, ale niezbyt szeroka.
Dodatkowym utrudnieniem by∏a wysoka skarpa tu˝ za pla˝à i g´ste zaroÊla.
Na szcz´Êcie mieliÊmy maczet´...
Pierwsze trzy namioty ustawiliÊmy
w 2 godziny i bez wi´kszych problemów. Gorzej by∏o z komendà2. Po
chwili zastanowienia wyznaczyliÊmy
niez∏e miejsce. Mia∏o tylko jeden mankament – pó∏torametrowe chaszcze. Po
2 godzinach pracy maczetà i siekierà
(pracowa∏ komendant i oboêny, zast´py stawia∏y w tym czasie ju˝ swoje pionierki) oczyÊciliÊmy teren i zacz´liÊmy
stawiaç namiot. I tu pojawi∏ si´ kolejny
problem – zbyt du˝y spadek terenu. Jeden bok namiotu ustawiliÊmy wi´c na
˝erdziach (a nie na zapa∏kach – tak jak
przewiduje instrukcja) podnoszàc go
nieco do góry.
W ten sposób wypoziomowaliÊmy
go. Ale to nie koniec problemów.
Kiedy ustawiliÊmy
drugà Êcian´ przy
skarpie i chcieliÊmy wbiç Êledzie
do naciàgu... Êledzie zacz´∏y wychodziç.
Teren
w tym miejscu by∏
zbyt mokry i b∏oto
nie stawia∏o do-
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statecznego oporu. WkopaliÊmy wi´c
specjalnà ∏aweczk´ (na g∏´bokoÊç 1m)
do której przyczepiliÊmy wszystkie naciàgi. I tak ustawiliÊmy namiot.... Zadowoleni wzi´liÊmy si´ za prycze...
i znowu natkn´liÊmy si´ na przeszkod´
– spadek terenu. Z pomocà przysz∏a
nam poziomica. Dalsza budowa przebiega∏a bez wi´kszych problemów nie
liczàc kilku epitetów, które wymkn´∏y
mi si´, kiedy okaza∏o si´, ˝e poziomica
wcale nie jest taka precyzyjna, jakby si´
mog∏o wydawaç... W ciàgu tych 4 dni
wybudowaliÊmy: ∏ó˝ka i pó∏ki we
wszystkich namiotach, bram´ z podestami (sta∏a na bagnie), p∏ot maskujàcy, pomost i 2 tablice informacyjne.
I wreszcie zaczà∏ si´ obóz... przedpo∏udnie dnia 5 zaj´∏o nam jeszcze sprzàtanie, ale ju˝ od popo∏udnia zacz´liÊmy
zaj´cia. Obóz mia∏ obrz´dowoÊç Pierwszej Wyprawy Krzysztofa Kolumba...
obrz´dowoÊç (kolejne harcerskie,

trudne s∏owo),
czyli
fabu∏´.
Wiele zaj´ç na
obozie opartych
by∏o w∏aÊnie na
historii i realiach tej wyprawy, bàdê po
prostu zwiàzanych z woda.
A wi´c by∏y:
◗ quiz o Kolumbie – 30 pytaƒ
dotyczàcych
wyprawy i ˝ycia Kolumba,
◗ nauka p∏ywania pontonami i zdobywanie sprawnoÊci wioÊlarza,
◗ cykl zaj´ç o w´z∏ach zakoƒczonych
turniejem w´z∏ów (w sumie harcerze
poznali oko∏o 15. w´z∏ów,
◗ codziennie kàpiele po 1h, z naukà
p∏ywania dla nie umiejàcych p∏ywaç,
◗ ognisko o wyprawie Kolumba,
◗ ognisko o szantach,
◗ nauka Êpiewanie szant (po harcersku: Êpiewanki).
Oprócz tego mieliÊmy wiele innych
zaj´ç:
◗ oko∏o 10 gier terenowych,
◗ jednà grà nocnà,
◗ Konkurs Musztry Dru˝yn,
◗ Êpiewanki z harcerkami,
◗ nauka czo∏gania si´ zakoƒczona turniejem,
◗ nauka podchodzenia i podchodzenie
nocà innych obozów,
◗ çwiczenia na linach (elementy wspinaczki).
Po 23 dniach obozowych, kiedy zakoƒczy∏y si´ ju˝ zaj´cia, zacz´liÊmy rozbieraç
obóz. ZrobiliÊmy to wyjàtkowo szybko –
w pó∏ dnia zwin´liÊmy wszystko w∏àcznie
z namiotami. Potem zaj´liÊmy si´ roz-

biórkà kuchni i ∏adowaniem sprz´tu na
ci´˝arówk´. 25 dnia wyjechaliÊmy.
By∏ to 4 obóz naszej dru˝yny i chyba
najbardziej udany. Harcerze zdobyli
∏àcznie oko∏o 60 sprawnoÊci, nauczyliÊmy si´ Êpiewaç 7 nowych szant, p∏ywaç
pontonem, wiàzaç 15 w´z∏ów, chodziç
w szyku w rytm pieÊni marszowej, i wielu innych ciekawych rzeczy.
Goràco polecam harcerstwo wszystkim ch∏opcom i dziewczynom w wieku
powy˝ej 11 i poni˝ej 20 roku ˝ycia.
Zg∏oszenia telefoniczne do dru˝ynowego (ch∏opcy) lub dru˝ynowej (dziewczynki). Kontakt:
Joanna Bàk
tel. 773-17-22
Lech Krzemiƒski
tel. 773-32-43
pwd. Lech Krzemiƒski HO
1 Podstawowym materia∏em budowlanym dla harcerzy sà sosnowe lub
Êwierkowe ˝erdzie, os´kowane (obci´te ga∏´zie) o gruboÊci 6-9cm.
2 Miejsce, gdzie Êpi komendant i oboêny. Jest to najwa˝niejszy namiot
w obozie, tu planowany jest ca∏y
obóz. Stàd wychodzà wszelkie zarzàdzenia.
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serwis cz´Êci
rowerowe

HURTOWNIA

STARA MI¸OSNA

SPRZEDA˚ NA RATY górskie
PRZEDSTAWICIEL REGIONALNY

terenowe
sk∏adaki
dzieci´ce

AKCEPTUJEMY P¸ATNOÂCI KARTÑ KREDYTOWÑ
STARA MI¸OSNA UL. MAZOWIECKA 41, TEL. 773 30 14

BUDUJ DOM Z
05-077 Stara Mi∏osna
ul. Trakt Brzeski 75
tel. (022) 773 21 55
fax (022) 773 30 41
pn. - pt. 8.00 - 19.00
sob. 9.00 - 15.00

Warszawa
Powsin
ul.
Wa f l o w a
1
tel. (022) 651 65 58
pn. - pt. 9.00 - 18.00
sob. 9.00 - 15.00

najciekawsze PROJEKTY
najdogodniejsze KREDYTY
najtaƒsze MATERIA¸Y

Kto z nami buduje pieni´dzy nie marnuje!
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Pierwsze dni w przedszkolu
Nieznane miejsca, inni ludzie budzà
nasze zainteresowanie, ale wraz z nimi
pojawia si´ pewien niepokój. Wówczas
najcz´Êciej zadajemy sobie pytania:
jak tam b´dzie, czy nic przykrego mnie
nie spotka, czy ludzie, którzy tam b´dà, oka˝à si´ mili i itp.
My, doroÊli, potrafimy zapanowaç nad
swoimi emocjami i korzystajàc z wczeÊniejszych doÊwiadczeƒ przystosowaç si´
do nowej, nieznanej sytuacji. Podobne
niepokoje i l´ki prze˝ywajà dzieci, szczególnie gdy po raz pierwszy przekraczajà
próg przedszkola lub szko∏y.
Pracujàc z dzieçmi w ró˝nym wieku,
zauwa˝y∏am, ˝e du˝e nasilenie problemów adaptacyjnych wyst´puje u ma∏ych
dzieci 3-4 letnich, które po raz pierwszy
przychodzà do przedszkola. Wówczas
w pierwszych dniach wrzeÊnia w przedszkolach s∏ychaç p∏acz maluchów.
Czy tak byç musi? Co robiç, aby nasze pociechy szybciej zaakceptowa∏y
nowà sytuacj´ i mniej boleÊnie prze˝ywa∏y rozstanie z bliskimi?
Rady na pierwsze dni:
◗ Na par´ dni przed pójÊciem, przeprowadziç rozmow´ z dzieckiem na te-

mat przedszkola. Opowiedz maluszkowi, jak ono wyglàda, kto do niego
ucz´szcza i co najwa˝niejsze, nie
ukrywaj prawdy – do przedszkola
chodzi si´ bez mamy, taty i babci. JeÊli to mo˝liwe, wybierz si´ do przedszkola, do którego twój malec ma
pójÊç. Dzi´ki temu nie b´dzie ono
dla niego miejscem tak ca∏kowicie
nieznanym.
◗ WczeÊniej poka˝ dziecku, jak si´ korzysta z ubikacji, ubiera, myje ràczki
oraz pos∏uguje ∏y˝kà i widelcem. Sà
to czynnoÊci, które w trudnych sytuacjach pozwolà twojemu dziecku poczuç si´ pewniej i bezpieczniej.
◗ Pozwól dziecku zabraç do przedszkola jego ulubionà zabawk´, przytulank´ albo coÊ, co b´dzie mu przypomina∏o dom, np. apaszk´ mamy.
◗ Rano nie odprowadzaj go w ostatniej
chwili – zarezerwuj dla niego troch´
czasu na spokojne po˝egnanie si´.
Mo˝esz posiedzieç z dzieckiem kilka
minut w szatni. Porozmawiaj z nim,
poprzytulaj i pozwól mu pop∏akaç,
a potem czule, ale zdecydowanie po˝egnaj si´ i wyjdê.

Historia nauczycielkà ˝ycia?
Min´∏a kolejna rocznica wybuchu II
wojny Êwiatowej. Zwi´d∏y kwiaty
w wieƒcach, wypali∏y si´ znicze, zdj´to
flagi narodowe.
Rodacy usiedli przed telewizorami,
oglàdajà „reality show”.
Chcia∏abym przypomnieç i daç pod
rozwag´ pewne fakty historyczne.
W 1939 roku okupacyjny w∏adca, gubernator Frank zapowiedzia∏, ˝e kina
(telewizji jeszcze nie by∏o) b´dà dla Polaków otwarte, ale je˝eli chodzi o repertuar „w gr´ mogà (...) wchodziç co
najwy˝ej z∏e filmy”. By∏y to wi´c prawie
wy∏àcznie filmy niemieckie, przede
wszystkim pornograficzne i sensacyjne.
Oto kilka tytu∏ów: „Panienka z przedpokoju”, „Tacy sà m´˝czyêni”, „Podwójne
˝ycie Ingi”, „Podró˝ poÊlubna we troje”.
Od 1940 roku oprócz filmów zacz´to
wyÊwietlaç „WiadomoÊci Filmowe Generalnej Guberni” z komentarzem czytanym w j´zyku polskim. G∏ównym zadaniem WiadomoÊci mia∏o byç ukazanie
dobroczynnego charakteru rzàdów okupanta i podkreÊlenie niemieckich zas∏ug.
Odpowiedzià by∏a akcja ma∏ego sabota˝u „Wawer”. Mi´dzy innymi poja-

wi∏y si´ nalepki „Tylko Êwinie siedzà
w kinie”.

◗ JeÊli to mo˝liwe, w pierwszych dniach,
postaraj si´ odbieraç dziecko, jak najwczeÊniej, po 3-4 godzinach. Mnóstwo wra˝eƒ i nowe doÊwiadczenia
szybko m´czà ma∏e dzieci. Stajà si´
one rozdra˝nione, marudne i p∏aczliwe. Do tak du˝ych zmian warto przyzwyczajaç malucha bardzo powoli.
◗ Najwa˝niejsze – nie spóêniaj si´
z odebraniem dziecka i jeÊli mu coÊ
obieca∏aÊ, to dotrzymaj s∏owa, bowiem na drugi raz maluch ci nie
uwierzy
◗ W drodze powrotnej z przedszkola
do domu wypytaj dziecko, jak by∏o.
Nie szcz´dê mu pochwa∏ na temat jego zaradnoÊci i samodzielnoÊci. Stale
zapewniaj go o swojej mi∏oÊci.
◗ JeÊli zauwa˝ysz, ˝e po paru dniach
pobytu w przedszkolu twoja pociecha moczy si´ w nocy, budzi si´ ze
snu z krzykiem, straci∏a apetyt lub
nagle zacz´∏a si´ jàkaç, porozmawiaj
o tym z wychowawczynià lub psychologiem. Mo˝e bowiem zdarzyç si´, ˝e
twój maluszek jeszcze nie dojrza∏
emocjonalnie i spo∏ecznie, a przedszkolny start trzeba od∏o˝yç o kilka
miesi´cy.
pedagog terapeuta
i reedukator mgr ˚. Grzechnik
A dzisiaj, czy przyzwoici ludzie powinni oglàdaç „Big Brothera” i inne tego typu programy, a, co gorsza, pozwalaç na to swoim dzieciom?
Anna Susicka

„ O D N O WA”
PRYWATNY OÂRODEK REHABILITACYJNY
O F E R U J E :

☛ DOMOWE WARUNKI
☛ POBYTY CZASOWE
☛ OPIEK¢ LEKARSKÑ (INTERNISTA, NEUROLOG, SPECJALISTA DO
SPRAW REHABILITACJI, ORTOPEDA TRAUMATOLOG, REUMATOLOG)
☛ PE¸NÑ OPIEK¢ PIEL¢GNACYJNÑ
☛ PROFESJONALNÑ REHABILITACJ¢:
- SCHORZENIA NEUROLOGICZNE TAKIE, JAK: UDARY,
WYLEWY, ZATORY, PORA˚ENIA, STWARDNIENIE ROZSIANE
- STANY POURAZOWE: PO Z¸AMANIACH, AMPUTACJACH,
URAZACH KR¢GOS¸UPA
- CHOROBY ZWYRODNIENIOWE STAWÓW, KR¢GOS¸UPA,
DYSKOPATIE
KARNETY
KORZYSTE RABATY
OÂRODEK ÂWIADCZY RÓWNIE˚ US¸UGI W ZAKRESIE:
REHABILITACJI, MASA˚U, FIZYKOTERAPII
BEZP¸ATNE
DLA OSÓB DOCHODZÑCYCH.
PORADY MEDYCZNE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Nasz adres:

Weso∏a – Stara Mi∏osna,
www.odnowa.nes.pl
ul. Diamentowa 759, ZADANIE 10, tel. 773-14-97
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GABINET STOMATOLOGICZNY
J. i W. Bzd´ga, lekarz stomatologii ogólnej, chirurg stomatolog

–
–
–
–
–
–

profilaktyka
– naprawa protez
leczenie zachowawcze – leczenie chirurgiczne
leczenie dzieci
RTG z´bów
laseroterapia
protetyka

(0-22) 773 38 83
✆ 0-602 351 757

05-077 Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238
naprzeciwko nowej szko∏y, zad. 33 dz. 1983

ZAPISY:

KARATE

NAJWY˚SZE KWALIFIKACJE
DOROÂLI I M¸ODZIE˚ GRUPY DO 12 OSÓB

Zaj´cia raz w tygodniu lub cz´Êciej prowadzi instruktor z
najwy˝szym stopniem 10 dan - prezes Polskiej Federacji
Dalekowschodnich Sztuk Walki
Cena 15 z∏. za trening (2 godziny).
Miejsce zaj´ç: Warszawa-RadoÊç (przy stacji PKP).

Kontakt 615 71 46

OÂRODEK REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ
mgr Beata i Jacek Horszczaruk

GIMNASTYKA
KOREKCYJNA
DLA DZIECI

ZAJ¢CIA GRUPOWE I INDYWIDUALNE

TEL. 773 22 53

Os. Stara Mi∏osna ul. S∏onecznej Polany 5

GABINET STOMATOLOGICZNY
lek. stomatolog Beata Bedra

• profilaktyka
• leczenie zachowawcze – doroÊli i dzieci
• protetyka
• ortodoncja – leczenie wad zgryzu
• badania profilaktyczne – bezp∏atnie

tel. 773-27-95
0602 785 695

Osiedle Stara Mi∏osna
ul. Jeêdziecka 20

Tom Law’s School of English
w

Weso∏ej – Starej Mi∏oÊnie od 1997 roku

773-32-70
773-33-70

Zapraszamy od 2 wrzeÊnia dzieci, m∏odzie˝ i doros∏ych na kursy j´zyka angielskiego,
niemieckiego, francuskiego, hiszpaƒskiego, rosyjskiego i holenderskiego.
Prowadzimy lekcje dla wszystkich grup wiekowych:
– dzieci od lat 5
– m∏odzie˝: rozszerzony program szkolny, konwersacje oraz przygotowanie do egzaminów wst´pnych
do liceum i do matury z j´zyka angielskiego
– kursy przygotowujàce do FCE i CAE
– poranne i wieczorne grupy na wszystkich poziomach zaawansowania
– intensywne kursy dla m∏odzie˝y i doros∏ych (co najmniej 2 x 90 minut /tydzieƒ)
– programy dla najbardziej zaawansowanych

TE SAME NISKIE, UBIEG¸OROCZNE CENY.
Zaj´cia odbywajà si´
w Weso∏ej – Starej Mi∏oÊnie
przy ul. GoÊciniec 2B
(naprzeciwko Szko∏y Podstawowej nr 3)

INFORMACJE I ZAPISY:
Weso∏a – Stara Mi∏osna, ul. GoÊciniec 2B
tel: 773-32-70, 773-33-70, kom. 0-504-123-283. Codziennie (oprócz niedziel) od 2.09 do 14.09.2002
w godzinach 9–20. Osoby zainteresowane lekcjami indywidualnymi lub zorganizowaniem grup poza rejonem
Starej Mi∏osny prosimy o telefoniczny lub osobisty kontakt.
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Gdy dziecko boli g∏owa
Kto z nas nie narzeka na bóle g∏owy?
Mogà byç lekkie, çmiàce lub bardzo silne wr´cz uniemo˝liwiajàce normalne
funkcjonowanie. Niestety, nie sà one
„zarezerwowane” wy∏àcznie dla doros∏ych, coraz cz´Êciej dotyczà równie˝
dzieci. Ból g∏owy mo˝e byç oznakà zm´czenia, rozpoczynajàcej si´ choroby lub
stresu. Jest to problem, którego nie
mo˝na lekcewa˝yç, gdy˝ mo˝e byç poczàtkiem powa˝nych dolegliwoÊci zdrowotnych. Jednà z najcz´stszych przyczyn
bólów g∏owy sà zaburzenia odkr´gos∏upowe, które niestety coraz cz´Êciej dotyczà równie˝ dzieci i m∏odzie˝y. Rozwój
cywilizacji, coraz wi´ksza iloÊç informacji, która musi byç przyswojona przez
rozwijajàcy si´ organizm, „prze∏adowanie” programów szkolnych, dzieci´cy
„wyÊcig szczurów” w pogoni za coraz
lepszymi ocenami, brak ruchu oraz coraz mniejsza odpornoÊç dzieci to tylko
niektóre z przyczyn powodujàcych ten
stan rzeczy. Stres szkolny z jednej strony, a brak ruchu z drugiej, sà powodem
przecià˝enia i napi´cia mi´Êni szyi. Napi´cia te utrzymywane przez d∏u˝szy
czas powodujà zmiany w funkcjonowaniu kr´gów szyjnych, ograniczenia i zablokowania, co w efekcie wywo∏uje tzw.
napi´ciowe bóle g∏owy. Dziecko z takim
zespo∏em objawów ma napi´te, twarde
i bolesne mi´Ênie szyi oraz wyczuwalne
bardzo wra˝liwe punkty w dolnej cz´Êci
potylicy. Bardzo cz´sto zwiastunem bó-

lów g∏owy jest zwi´kszenie napi´cia mi´Êni szyi. Jest to element, którego nie nale˝y lekcewa˝yç, gdy˝ nie leczony prowadzi do powa˝niejszych dolegliwoÊci.
Drugim bardzo wa˝nym czynnikiem
powodujàcym powstawanie bólów g∏owy
jest wadliwa pozycja w czasie siedzenia.
Zazwyczaj nasze dzieci siedzà nieprawid∏owo. JeÊli przyjrzymy si´ bli˝ej zobaczymy zgarbione plecy i mocne pochylà
g∏ow´ do przodu. W∏aÊnie to pochylenie
g∏owy jest elementem silnie przecià˝ajàcym mi´Ênie szyi. Je˝eli teraz policzymy
ile czasu dziecko sp´dza w tej wr´cz patologicznej pozycji z napr´˝onymi mi´Êniami szyjnymi nie nale˝y si´ dziwiç,˝e
efektem tego jest ból g∏owy.
Jak najproÊciej uniknàç tych problemów?
1. Przede wszystkim nale˝y zapewniç
dziecku prawid∏owà pozycj´ w czasie
odrabiania lekcji. Najw∏aÊciwsze jest
siedzenie na „kl´czniku”, który utrudnia w znacznym stopniu garbienie pleców i pochylanie g∏owy do przodu. Je˝eli ponadto nachylimy pod kàtem 30
stopni blat biurka /podobnie jak w stole
kreÊlarskim/ uzyskamy pozycj´ idealnà.
2. Pomó˝my dziecku uniknàç stresu
szkolnego. Poprzez dobry kontakt
z dzieckiem, przez atmosfer´ zrozumienia jego problemów, pomoc
w trudnych chwilach, pozytywnà motywacj´ i nie stawianie wygórowanych
wymagaƒ. Czasami problem jest tak

Chór Il Canto zaprasza
Pogod´ mamy wcià˝ pi´knà, prawdziwie wakacyjnà. Nie bardzo chce si´ myÊleç o nowym roku szkolnym i zwiàzanymi z nim obowiàzkami. Có˝, wszystko co dobre musi si´ skoƒczyç i na nowo nale˝y zastanowiç si´ nad zaj´ciami
pozalekcyjnymi naszych dzieci, nad
tym, jakie nasze pociechy majà talenty,
co lubià robiç i wreszcie, co je ubogaci.
Na naszym osiedlu pojawia si´ coraz
wi´cej propozycji sp´dzenia czasu
i rozwoju dzieci w wielu kierunkach
i na wielu p∏aszczyznach. I dobrze.
Jak wi´kszoÊç z Paƒstwa ju˝ wie, od
2000 roku przy Szkole Podstawowej
Nr 3 dzia∏a chór dzieci´co-m∏odze˝owy
„Il Canto Magnificat” pod kierunkiem
pani dyrygent Marty Zamojskiej-Makowskiej. W ciàgu dwóch lat istnienia
chóru dzieci zrobi∏y ogromny post´p.
Âpiewajà coraz pi´kniej i wcià˝ dosko-

nalà warsztat wokalny, poznajà arkana
Êpiewu oraz muzyki powa˝nej i mniej
powa˝nej. Ku uciesze dzieci pani dyrygent wprowadza do repertuaru taƒce
narodowe z ro˝nych stron Êwiata.
Wszystkie dzieci, które czujà w sobie
muzyk´, lubià Êpiewaç i pracowaç systematycznie zapraszamy na zaj´cia,
które odbywajà sie w Êrody i piàtki
w Szkole Podstawowej Nr 3.
Chór mo˝e poszczyciç si´ pewnymi
sukcesami, koncertowa∏ w wielu miejscach w Weso∏ej i w Warszawie, nagra∏
p∏yt´ z Kol´dami i obecnie nagrywa
materia∏ na nast´pnà p∏yt´ z muzykà
klasycznà chóralnà i wspó∏czesnà.
Chór jest otwarty i przyjazny na nowych adeptów sztuki wokalnej.
Chór rozwija si´ pr´˝nie i dynamicznie, a plany ma dalekosi´˝ne i bardzo
ambitne, potrzebna jest wi´c pomoc

powa˝ny, ˝e aby si´ z nim uporaç, nale˝y si´ udaç po pomoc do lekarza, rehabilitanta i psychologa.
3. Dziecko powinno mieç du˝o ruchu,
który z jednej strony poprawi funkcjonowanie organizmu, a z drugiej pomo˝e wy∏adowaç niepotrzebne emocje.
Wakacje skoƒczy∏y si´, dzieci wróci∏y
do ∏awek szkolnych, du˝o czasu poÊwi´cajà na nauk´ w pozycji siedzàcej.
Jesieƒ równie˝ sprzyja sp´dzaniu czasu w domu – w bezruchu, dlatego w∏aÊnie teraz szczególnie warto jest zapisaç je na zaj´cia ruchowe symetrycznie rozwijajàce mi´Ênie. Wa˝ne jest,
aby taka gimnastyka wykorzystywa∏a
równie˝ elementy korekcji wad postawy. W przypadkach, gdy na profilaktyk´ jest za póêno, nale˝y rozpoczàç leczenie. Techniki terapii manualnej powodujàce rozluênienie napi´tych mi´Êni i odblokowanie stawów kr´gos∏upa
sà bardzo skutecznà i bezpiecznà metodà leczenia odkr´gos∏upowych bólów g∏owy. Pami´tajmy o tym, ˝e aby
zapewniç dziecku odpowiednie warunki do rozwoju nale˝y równomiernie kszta∏towaç sfer´ psychicznà, umys∏owà i fizycznà.
Mgr Beata i Jacek Horszczaruk
tel. 773-22-53

W miesiàcach wrzesieƒ-paêdziernik
OÊrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej Plus
zaprasza na akcj´ bezp∏atnej
oceny postawy dzieci.
Informacje i zapisy – tel. 773-22-53
w dzia∏aniu. Dlatego rodzice chórzystów zawiàzali Stowarzyszenie Âpiewacze „Il Canto Magnificat”. Stowarzyszenie wspomagajàc dzia∏alnoÊç chóru
b´dzie organizowç koncerty, nagrania,
wyjazdy na konkursy w kraju i zagranicà, warsztaty muzyczno-wokalne.
By podo∏aç tym zamierzeniom potrzebna jest pomoc instytucji, firm
i osób prywatnych.
Pami´tajmy, ˝e chór „Il Canto Magnificat” b´dzie reprezentowa∏ i promowa∏
Starà Mi∏osnà w kraju i na Êwiecie.
Wszystkich, którzy chcieliby pomóc dzieciom w ich twórczej pracy ku ich zadowoleniu, a satysfakcji osób wspomagajàcych zapraszamy do budowania naszego
staromi∏oÊniaƒskiego
artystycznego
dzie∏a.
Osoby i firmy zainteresowane wspó∏pracà prosz´ o kontakt tel. 773 33 82
lub 601 343 273.
Dariusz Stachelek
Prezes Stowarzyszenia

17

STARA MI¸OSNA

CZYNNE:
codziennie
w niedziele

6.00 - 22.00
9.00 - 15.00

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

dogodny dojazd
parking

niskie ceny
SAMOOBS¸UGA

Bilety MZK i karty telefoniczne Âwie˝e pieczywo 3 razy dziennie
St. Mi∏osna Zad. 10 dz 627 przy ulicy Jana Paw∏a II 108
(dawna OBWODNICA)

tel. 773-25-30

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

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

773 47 54,

fax

815 40 76

Gabinet Stomatologiczny
lek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko

Godziny otwarcia: poniedzia∏ek, Êroda, czwartek 15-2030
wtorek, piàtek 9-13

akceptujemy karty p∏atnicze

OÂRODEK REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ
mgr Beata i Jacek Horszczaruk

AEROBIC
ZAPRASZAMY W ÂRODY – 9.00, SOBOTY – 10.00
PONIEDZIA¸KI, WTORKI, ÂRODY I CZWARTKI 19.30
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PROFESJONALNA OPRAWA
OBRAZÓW, GRAFIK, PLAKATÓW, LUSTER

LECZENIE DZIECI I DOROS¸YCH
RTG Z¢BÓW

u nas kupisz
szybko, tanio
i prawie wszystko

TEL. 773 22 53

RAMY

Os. Stara Mi∏osna
ul. S∏onecznej Polany 5

Tel. 773-21-12
Weso∏a, Osiedle Stara Mi∏osna, zadanie 24, dzia∏ka 1411

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

STARA MI¸OSNA
rubryka sponsorowana przez firm´

Kàcik budowlany
Od bie˝àcego numeru proponujemy
Paƒstwu nowà rubryk´ – „Kàcik budowlany”. B´dziemy tu poruszaç tematy dotyczàce budownictwa mieszkaniowego. W obecnym czasie wiele osób
zastanawia si´ nad tym, czy warto inwestowaç pieniàdze we w∏asnà budow´. NajproÊciej jest zakupiç gotowe
mieszkanie, np. w bloku. W tym przypadku mo˝na tylko co najwy˝ej ingerowaç w jego wystrój wewn´trzny. Inaczej rzecz ma si´ przy w∏asnej budowie.
Ka˝dy inwestor ma tu wp∏yw na to, jak
b´dzie wyglàda∏ jego przysz∏y dom i –
przede wszystkim – z jakich materia∏ów b´dzie on wykonany. Na polskim
rynku jest tak du˝y wybór materia∏ów
budowlanych, ˝e ka˝dy, nawet najbardziej wymagajàcy klient, znajdzie coÊ
dla siebie. Przy wyborze nale˝y kierowaç si´ nie tylko cenà, ale przede
wszystkim parametrami fizycznymi
i mechanicznymi materia∏u. Lepiej jest
bowiem zap∏aciç troch´ wi´cej, ale
mieç pewnoÊç, ˝e mieszkajàc w swym
nowym domu przez d∏ugie lata mieszkaƒcy b´dà mieli spokój z remontami.
Do najwi´kszych problemów podczas wznoszenia konstrukcji nale˝à odpowiednie zabezpieczenia przeciwwodne i przeciwwilgociowe poszczególnych cz´Êci budowli. Najcz´Êciej zadawanym pytaniem jest: jak skutecznie
wykonaç izolacje tarasów tych nowo-

budowanych i tych ju˝ istniejàcych, ale
przeciekajàcych. Jest to du˝y problem
zw∏aszcza wtedy, gdy bezpoÊrednio
pod tarasem lub balkonem znajduje si´
pomieszczenie mieszkalne. Nawiàzujàc do tego tematu przedstawi´ kilka
sposobów, aby uniknàç takiej sytuacji.
Jednym z najskuteczniejszych sposobów zabezpieczenia tarasów przed
dzia∏aniem wody jest zastosowanie nowoczesnych, elastycznych folii w p∏ynie. Produkt taki oferuje firma Izohan
– jest to Ekofolia wysokociÊnieniowa
dwusk∏adnikowa. Sk∏ada si´ ona
z dwóch sk∏adników, które po wymieszaniu ze sobà tworzà pó∏p∏ynnà mas´.
Nak∏ada si´ jà na w miar´ czyste i noÊne pod∏o˝e (np. betonowe), które
mo˝na wzmocniç preparatem gruntujàcym (np. Ekogruntem firmy Izohan)
– zw∏aszcza w przypadku, gdy pod∏o˝e
jest nowe. Dla lepszej przyczepnoÊci
folii powierzchni´ tarasu lekko zwil˝a
si´ wodà. Ekofoli´ nak∏ada si´ p´dzlem lub wa∏kiem, najlepiej w dwóch
lub trzech warstwach. Pierwsza warstwa, cienka ma na celu pozamykanie
porów pod∏o˝a. Po 3-4 godzinach nak∏ada si´ kolejnà warstw´. Minimalna
gruboÊç warstwy to 2 mm. Folià pokrywamy nie tylko pod∏o˝e poziome, ale
i cz´Êç coko∏owà przy Êcianie. Wszystkie naro˝niki powinno si´ zabezpieczyç
elastycznà taÊmà, którà wtapia si´ pod-

OÂRODEK REHABILITACJI
I ODNOWY BIOLOGICZNEJ
mgr Beata i Jacek Horszczaruk

– TERAPIA MANUALNA STAWÓW KR¢GOS¸UPA I KO¡CZYN
– LECZENIE: ➣ zmian zwyrodnieniowych i dyskopatii
➣ stanów bólowych
➣ wad postawy
–
–
–
–
–

REHABILITACJA PO URAZACH
FIZYKOTERAPIA
MASA˚E
GIMNASTYKA KOREKCYJNA: indywidualna, grupowa
GIMNASTYKA WYSZCZUPLAJÑCA DLA PA¡:
aerobik, stretching, çwiczenia kszta∏tujàce

tel.

773 22 53

Os. Stara Mi∏osna
ul. S∏onecznej Polany 5

czas nak∏adania folii. Po oko∏o 24 h wykonana hydroizolacja jest gotowa.
Trzeba tylko pami´taç, ˝e takà pow∏ok´ nale˝y chroniç przed uszkodzeniem
mechanicznym (nie mo˝na jej przeciàç, gdy˝ potem woda mog∏aby si´
przedostawaç do Êrodka. Zaletà Ekofolii jest mo˝liwoÊç uk∏adania p∏ytek
ceramicznych i terakoty bezpoÊrednio
na nià. Do innych zalet nale˝à: wysoka
elastycznoÊç, odpornoÊç na promieniowanie UV, benzyn´, oleje i roztwory
agresywne, ekologiczna czystoÊç, mo˝liwoÊç zastosowania wewnàtrz i na zewnàtrz budowli oraz odpornoÊç na
dzia∏anie wody pod ciÊnieniem.
Produkty o podobnych parametrach
proponujà równie˝ firmy: Sopro i Ceresit. Sopro oferuje DSF 523 i DSF
423, a Ceresit – CR 166. Sà one jednak
zaprawami uszczelniajàcymi na bazie
cementu. DSF 423 i CR 166 sà elastycznymi zaprawami dwusk∏adnikowymi, natomiast DSF 523 jest zaprawà
jednosk∏adnikowà (z tej racji jest te˝
mniej elastyczna od dwóch pierwszych). Sposób ich nak∏adania jest podobny jak Ekofolii. Tutaj tak˝e stosuje
si´ taÊmy naro˝nikowe i bezpoÊrednio
na gotowà zapraw´ mo˝na uk∏adaç
p∏ytki. Przy nak∏adaniu tego typu izolacji trzeba jednak pami´taç o pozostawieniu dylatacji przy du˝ych powierzchniach.
Opisane materia∏y sà jednymi z najskuteczniejszych w walce z przeciekajàcymi tarasami. W „Kàciku budowlanym” b´dziemy Paƒstwu przybli˝aç
wiadomoÊci na temat materia∏ów budowlanych dost´pnych na polskim rynku. Przedstawimy tak˝e gotowe systemy rozwiàzaƒ problemów technologicznych najcz´Êciej spotykanych podczas wznoszenia konstrukcji lub przy
jej remontach. JeÊli b´dà Paƒstwo mieli pytania dotyczàce budownictwa,
ch´tnie na nie odpowiemy na ∏amach
pisma.
Doradca techniczny
In˝. Ma∏gorzata Chendowska
Tel. 773-34-43
e-mail: elmas@grupa psb.com. pl
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Przygoda z angielskim w Magicznej Akademii
Gdy ju˝ opadnà emocje i minie zamieszanie zwiàzane z rozpocz´ciem
nowego roku szkolnego przychodzi
czas, by zastanowiç si´ nad wyborem
dodatkowych zaj´ç dla dzieci.
WÊród wielu propozycji du˝ym zainteresowaniem cieszy
si´ nauka j´zyków obcych,
z najpopularniejszym chyba –
angielskim, na czele. W bogatej ofercie szkó∏ j´zykowych
znajdziemy zaj´cia nawet dla
bardzo ma∏ych dzieci, w przypadku których tradycyjne,
„kursowe” metody pracy nie
bardzo si´ sprawdzajà. Dlatego szko∏y, specjalizujàce si´
w uczeniu maluchów, poszukujà nowych, skuteczniejszych
a jednoczeÊnie bardziej trafiajàcych do ma∏ego odbiorcy, metod
i form nauki.
Tak jest w Magicznej Akademii – kameralnej szkole z 10-letnim doÊwiadczeniem w uczeniu dzieci, mieszczàcej
si´ w cichym zakàtku Starej Mi∏osny,
przy ul. Cieplarnianej. Zarówno wybór

Og∏oszenia drobne
◗ J´zyk polski – ka˝dy zakres – korepetycje tel. 773 20 -92 – wieczorem
◗ Zapraszam dzieci i m∏odzie˝ na zaj´cia plastyczne od X 2002 r. Jestem
absolwentkà wydz. Malarstwa Warszawskiej AWSP. Mam doÊwiadczenie
w pracy z dzieçmi i m∏odzie˝à. Mo˝liwoÊç przygotowania do egzaminu do
liceum i na studia. Zaj´cia indywidualne lub w kameralnych grupach.
Dysponuj´ profesjonalnymi warunkami. Anita Pasikowska tel. 773-1705, 0604-386-866.
◗ Zatrudni´ opiekunki, nauczycielki do opieki nad dzieçmi,
tel. 773 25 17.

obowiàzkiem i nudnym „przerabianiem” podr´czników w ∏awkach, lecz
by∏a ciekawà przygodà i atrakcyjnym
sposobem sp´dzania czasu.
Choç mali studenci korzystajà z podr´czników (nowoczesnych i starannie
dobranych do poziomu ma∏ej grupy),

nie jest to najwa˝niejsza pomoc naukowa. Równie wa˝ne sà zaj´cia plastyczne (bardzo lubiane przez dzieci, a stanowiàce Êwietny kontekst do nauki j´zyka), literackie (Magiczna
Akademia ma bogatà bibliotek´ z angielskoj´zycznà literaturà dzieci´cà), gry (pozwalajàce wprowadzaç i utrwalaç
materia∏ j´zykowy), skecze,
piosenki itp. Du˝à wag´ przywiàzuje si´ tak˝e do tego, by
dzieci poznawa∏y kultur´
i zwyczaje mieszkaƒców krajów, których j´zyka si´ uczà.
Za∏o˝eniem twórców Magicznej Akademii jest, by dzieci,
rozpoczàwszy nauk´ np. w „zerówce”, mog∏y jà kontynuowaç
przez ca∏à szko∏´ podstawowà.
Popo∏udniowe zaj´cia w Magicznej
Akademii rozpoczynajà si´ w paêdzierniku. Zapisy do 20 wrzeÊnia, od poniedzia∏ku do piàtku w godz. 1800-1900, w siedzibie M. A., przy ul. Cieplarnianej 30.
Tel. 7732887, 7545076,
501699626, 600425310.

◗ J´zyk francuski i hiszpaƒski – wszystkie poziomy. Tel. 773 33 54,
0608 024 854.
◗ Wynajm´ pokój z wygodami w bloku tel. 773 28 04.
◗ Nauczycielka dyplomowana j´z. polskiego z wieloletnim sta˝em udziela korepetycji, przygotowuje do nowej i starej matury, tel. 773 14 02.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego. Wszystkie stopnie nauczania, tel. 773 28 07.
◗ Poszukuj´ pani (lub paƒ) mogàcych mi towarzyszyç w amatorskich
biegach po lesie celem zwi´kszenia obopólnego bezpieczeƒstwa, tel.
kontaktowy 773 10 37.
◗ Podejm´ si´ opieki nad dzieckiem, tel. 773-17-48
(dzwoniç po godz. 20).

◗ Zatrudni´ sprzàtaczki, pomoc domowà, tel. 773 25 17.
◗ Francuski, korepetycje, konwersacje tel. 773-35-04.
◗ Nauczycielka Paƒstwowej Szko∏y Muzycznej udziela lekcji gry na
fortepianie dla poczàtkujàcych i zaawansowanych: 773-25-39.
◗ Ch´tnie kupi´ ekologicznie czyste (nie pryskane) warzywa i owoce na posi∏ki dla ma∏ego dziecka. Prosz´ o kontakt telefoniczny:
773-34-39.
◗ Przyjm´ sprzàtanie, prasowanie, osoba solidan, dok∏adna,
czysta, tel. 0505 76 7376 po godz. 1800.
◗ Podejm´ si´ opieki nad dzieckiem. Mieszkanka osiedla,
mama 2-letniej Asi, tel. 0-600-058-040.

miejsca, kolorowe, ciep∏e wn´trza, jak
i „nieszkolne” metody pracy majà s∏u˝yç temu, by nauka j´zyka obcego nie
kojarzy∏a si´ dzieciom ze ˝mudnym

TAXI
ca∏odobowo

0603 270 583
szybko
tanio
solidnie
dojazd gratis
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Sport w Weso∏ej

Podsumowanie wspó∏zawodnictwa sportowego szkó∏ weso∏owskich
o „Puchar Burmistrza Miasta Weso∏a” w roku szkolnym 2001 / 2002
1. „Puchar Burmistrza Miasta Weso∏a”
Klasyfikacja obj´∏a udzia∏ i osiàgni´cia naszych szkó∏ w dyscyplinach podstawowych (biegi prze∏ajowe, pi∏ka koszykowa, pi∏ka siatkowa, p∏ywanie, pi∏ka no˝na, lekkoatletyka), w poszczególnych kategoriach na wszystkich etapach rozgrywek IV Mazowieckich
Igrzysk M∏odzie˝y Szkolnej (gmina, rejon, region, fina∏).
Szko∏y Podstawowe
Im
SP 2
185 pkt
II m
SP 3
127 pkt
III m
SP 4
85 pkt
IV m
SP 1
56 pkt
Vm
SSP 12
21 pkt

Szko∏y Gimnazjalne
Im
Gim 1
156 pkt
II m
Gim 3
103 pkt
III m
Gim 2
100 pkt
IV m
Aut Gim 1
24 pkt
2. Klasyfikacja za udzia∏ w IV Mazowieckich Igrzyskach M∏odzie˝y Szkolnej
Klasyfikacja obj´∏a udzia∏ i osiàgni´cia naszych szkó∏ we wszystkich dyscyplinach (podstawowych i dodatkowych), które obj´te by∏y programem
rywalizacji w IV Mazowieckich Igrzyskach M∏odzie˝y Szkolnej.
Szko∏y Podstawowe
Im
SP 2
252 pkt
II m
SP 3
232 pkt

III m
SP 4
130 pkt
IV m
SP 1
62 pkt
Vm
SSP 12
55 pkt
Szko∏y Gimnazjalne
Im
Gim 1
181 pkt
II m
Gim 3
171 pkt
III m
Gim 2
165 pkt
IV m
Aut Gim 1
32 pkt
W sumie rywalizacja obj´∏a starty
w 15 konkurencjach na terenie gminy,
w 21 konkurencjach na terenie rejonu
Weso∏a, w 15 konkurencjach na terenie
regionu legionowskiego oraz 4 wyst´py
w Fina∏ach IV Mazowieckich Igrzysk
M∏odzie˝y Szkolnej.
Pawe∏ Malinowski

WYNIKI KO¡COWE WSPÓ¸ZAWODNICTWA SZKÓ¸ PODSTAWOWYCH
w roku szkolnym 2001 / 2002
Dyscypliny podstawowe
SP 1
LP Dyscyplina
1 Biegi prze∏. – sztafety
dziewczàt
2 Biegi prze∏. – sztafety
ch∏opców
3 Biegi prze∏. – indyw.
4 Mini koszykówka dzw.
5 Mini koszykówka ch∏.
6 Mini siatkówka ch∏.
7 Mini siatkówka dzw.
8 P∏ywanie dru˝ynowe dzw.
9 P∏ywanie dru˝ynowe ch∏.
10 Mini pi∏ka no˝na
11 4-bój LA dzw.
12 4-bój LA ch∏.
Razem punktów
OGÓ¸EM PUNKTÓW

SP 2

SP 3

SP 4

SSP 12

miejsce/punkty
miejsce/punkty
miejsce/punkty
miejsce/punkty
gmina rejon region fina∏ gmina rejon region fina∏ gmina rejon region fina∏ gmina rejon region fina∏

3/4
3/4
–
–
–
3/4
3/4
–
–
4/3
–
–
19

2/5
5/6 23/5
5/6
4/7

2/5
–
–
–
1/8
4/3
1/8
1/8
2/5
–
–
42

3/9 6/7
3/9
1/15 4/9
1/15 4/9

56

– 2/15
–
4/9
1/15 6/7
3/9
2/10
82 56
185

SP 1

SP 2

4/7
5/6
32

5

0

/5

5

1/8

4/3

1/8
– 1/15 1/20 /5
–
4/7
–
5/6
4/3
2/5 4/7
2/5
2/5
1/8 2/10
–
5/6
–
3/9
42 60
20
5
127

4/3
– 4/7 10/5
– 2/10
– 3/9
2/5 3/9
1/8 3/9
3/4
3/4
3/4
–
–
31 44
5
85

miejsce/punkty
gmina rejon region fina∏

–
/5

5

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0

6/5 54/5
6/5
5/6

–

16

0

5
21

Dyscypliny dodatkowe
LP Dyscyplina
1
2
3
4
5
6
7
8.

Badminton – indyw.
Badminton – dru˝.
Tenis sto∏owy dzw.
Tenis sto∏owy ch∏.
Gimnastyka dzw.
Dwa ognie usport. dzw.
Dwa ognie usport. ch∏.
Biegi na orientacj´
Razem punktów
OGÓ¸EM PUNKTÓW

SP 3

SP 4

SSP 12

miejsce/punkty
miejsce/punkty
miejsce/punkty
miejsce/punkty
gmina rejon region fina∏ gmina rejon region fina∏ gmina rejon region fina∏ gmina rejon region fina∏

–
–
–
–
–
4/3
4/3
–
6

0

0
6

0

–
–
4/3
3/4
–
3/4
3/4
–
15

3/9
3/9

–

– 1/15 – 3/13 – 2/10
– 1/15 – 2/16 – 2/10
2/5
3/4
1/8 1/15 5/8
2/5
– 1/20 4/9 –
–
2/5
1/8
2/5
1/8
–
–
18 20
14 23 45
8
29
25 20
0
67
105
45

WiadomoÊci Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
- pismo mieszkaƒców Starej Mi∏osny.
Redaguje zespó∏: Marcin J´drzejewski (redaktor naczelny), Ma∏gorzata Krukowska,
Marian Mahor, Dorota Mierzejewska (sekretarz redakcji, tel. 773 13 13), Anna
Susicka, Dorota Wroƒska. Foto: autorzy, Robert W´grzynowski, Ireneusz Hyra,
Magdalena J´drzejewska.
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0

miejsce/punkty
gmina rejon region fina∏

–
–
1/8 1/15 5/8
4/3
–
–
–
–
11 15
8
34

0
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WYNIKI KO¡COWE WSPÓ¸ZAWODNICTWA SZKÓ¸ GIMNAZJALNYCH w roku szkolnym 2001 / 2002
Dyscypliny podstawowe
Gim 1
LP Dyscyplina
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Gim 2

miejsce/punkty
gmina rejon region fina∏

Biegi prze∏. – sztafety dziewczàt
Biegi prze∏. – sztafety ch∏opców
Biegi prze∏. – indywidualny
Pi∏ka koszykowa dziewczàt
Pi∏ka koszykowa ch∏opców
Pi∏ka siatkowa ch∏opców
Pi∏ka siatkowa dziewczàt
P∏ywanie dru˝ynowe dziewczàt
P∏ywanie dru˝ynowe ch∏opców
Pi∏ka no˝na
Liga LA dziewczàt
Liga LA ch∏opców
Razem punktów
OGÓ¸EM PUNKTÓW

1/8
2/5
1/8
1/8
3/4
1/8
41

2/10
1/15
3/9
1/15
1/15

2/15
4/9
3/10
5/8

3/9
73

42
156

0

Gim 3

miejsce/punkty
gmina rejon region

nk/0
1/8
3/4
2/5
2/5
3/4
26

4/7
3/9
1/15

fina∏

14/5
4/9

4/7
4/7
-

2/15

45
29
100

0

Aut. Gim 4

miejsce/punkty
gmina rejon region

2/5
3/4
2/5
3/4
1/8
2/5
31

1/15
2/10
4/7
2/10

fina∏

3/10

2/10
52

3/10
20
103

0

miejsce/punkty
gmina rejon region

0

5/6

fina∏

49/5

4/7

5/6
19

5

0
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Dyscypliny dodatkowe
Gim 1
LP Dyscyplina
1
2
3
4
5
6.

Gim 2

miejsce/punkty
gmina rejon region fina∏

Badminton – indyw.
Badminton – dru˝.
Tenis sto∏owy dzw.
Tenis sto∏owy ch∏.
Dwubój nowoczesny
Biegi na orientacj´
Razem punktów
OGÓ¸EM PUNKTÓW

4/3
3/4
7

3/9
3/9

18

0
25

0

Gim 3

miejsce/punkty
gmina rejon region

1/8
1/8
16

2/10
2/10
2/10
2/10
-

4/9

40

9

fina∏

0

Aut. Gim 4

miejsce/punkty
gmina rejon region

3/4
2/5
9

65

fina∏

1/15
1/15

-

3/13
2/16

30

0

29

68

miejsce/punkty
gmina rejon region

2/5
4/3
8

0

0

fina∏

0

8

Klub OÊwiatowo-Turystyczny „KOT”
Klub OÊwiatowo-Turystyczny „KOT” istnieje ju˝ od roku i w∏aÊnie teraz rozpoczyna
swà dzia∏alnoÊç wÊród dzieci
i m∏odzie˝y w wieku 7-14 lat na terenie
Starej Mi∏osnej.
Klub KOT powsta∏ z myÊlà o dzieciach,
ich edukacji, rozwoju i ciekawej formie zabawy oraz wypoczynku. Tworzà go wychowawcy, nauczyciele i przede wszystkim
dzieci. Naszym god∏em sta∏ si´ KOT – przemi∏y zwierzak, który jest symbolem ciep∏a,
zabawy, ale i ciekawoÊci, podró˝owania.
Program zaj´ç edukacyjnych zosta∏
opracowany przez specjalistów: pedagoga, psychologa, nauczycieli itd. Wykorzystano do tworzenia lekcji atrakcyjne materia∏y pomocnicze, którymi wspar∏y nas
Ambasady i Komitet Unii Europejskiej.
Dzi´ki temu nasze zaj´cia pt.: „POZNAJEMY EUROP¢” sà ciekawe i oryginalne. Ich treÊç obejmuje: poznawanie przyrody, geografii, kultury, sztuki, obyczajów
i pi´ciu j´zyków (angielski, niemiecki,
w∏oski, francuski, hiszpaƒski). Zaj´cia
wzbogacone sà o gry, konkursy, Êpiew, rysunek i dobrà zabaw´!!! Lekcje prowadzone sà codziennie w godzinach popo∏udniowych, trwajà 1,5 h podczas której
dzieci otrzymujà soki, owoce lub s∏odycze.
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Chcàc rozwijaç indywidualne zdolnoÊci
dzieci prowadzimy ZAJ¢CIA MANUALNE z nauki rysunku, plastyki, modelarstwa, haftowania, rzeêby. Zaj´cia te
wzbogacone sà wiedzà o sztuce dzi´ki
wyjÊciom do muzeów, galerii itp.
Ju˝ od paêdziernika rozpoczniemy
ZAJ¢CIA KOMPUTEROWE w mini
pracowni z dost´pem do internetu, uczàc
dzieci podstawowej znajomoÊci programów komputerowych!
Dodatkowym atutem Klubu sà organizowane kolonie letnie i zimowe, które
majà charakter wypoczynkowy. Jednak
wyjàtkowy styl nadaje im program tworzony z myÊlà o pog∏´bianiu zdolnoÊci
plastycznych lub wiedzy o krajach Unii,
lepsze poznawanie j´zyków obcych, ale
co najwa˝niejsze obcowanie z m∏odzie˝à
z zagranicy. A ju˝ wkrótce nasze dzieci
b´dà mia∏y mo˝liwoÊç podró˝owania po
ca∏ej Europie!!! Wyjazdy organizowane
sà zgodnie z wytycznymi MEN i Ministerstwa Turystyki.
Wszystko co robimy z KOTem, staramy
si´ robiç w duchu mi∏oÊci, przyjaêni i tolerancji. Doskona∏y program, wykwalifikowana kadra, w∏asny lokal dajà gwarancj´ rzetelnoÊci naszej pracy i bezpieczeƒstwa dla dzieci.

Wszelkich informacji udzielamy codziennie w godzinach otwarcia Klubu tj: od poniedzia∏ku do piàtku w godz. 14-18. Zapisy na
rok 2002/2003 prowadzone sà od 2-go
wrzeÊnia telefonicznie: 773-20-59 lub osobiÊcie: ul. Jeêdziecka 20 Stara Mi∏osna,
e-mail: klub.kot@wp.pl Serdecznie zapraszamy!!!
Dyrektor Monika Sacewicz
& wspó∏pracownicy

STARA MI¸OSNA

MATERACE
• ortopedyczne
• spr´˝ynowe
• kokosowe

• lateksowe
• piankowe
• wodne

oraz bogata oferta ∏ó˝ek, stela˝y, szafek, komód, poduszek,
przeÊcierade∏ frotte, ochraniaczy na materace.
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Komfort snu

osze nie
og∏

R A B AT

Produkcja i sprzeda˝: Majdan 61, gm. Wiàzowna, tel. 789 08 16
Sklep firmowy: ul. Grochowska 107, Warszawa, tel. 612 37 82

zosta∏a otwarta

Przychodnia Zdrowia „POGODNA”
w Starej Mi∏oÊnie, przy ul. Jana Paw∏a 25, tel. 773-83-23; 773-83-24
Filia Przychodni Zdrowia w Mi´dzylesiu
Nieodp∏atna, pe∏na opieka zdrowotna dla ubezpieczonych w Kasie Mazowieckiej i Bran˝owej
Na miejscu:

–
–
–
–

Przyj´cia przez lekarzy rodzinnych, internist´ i pediatr´
Badania laboratoryjne, EKG, szczepienia,
Ginekolog
Opieka piel´gniarek i po∏o˝nych

Ponadto:

–
–
–
–

pe∏na diagnostyka w placówkach wspó∏pracujàcych
dost´p do wszystkich specjalistów
wizyty domowe w razie wskazaƒ
dost´p do nocnej i Êwiàtecznej pomocy medycznej
Przychodnia jest czynna w dni powszednie w godz. 8-18, w soboty 10-12

Warunkiem korzystania z pe∏nej, nieodp∏atnej opieki medycznej jest dokonanie zapisu do przychodni, którego mo˝na dokonaç na miejscu w podanych wy˝ej godzinach pracy. Do zapisu niezb´dny jest numer PESEL.
Nie ma wymogu zameldowania.
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STARA MI¸OSNA

NOWO
OTWARTY

POHULANKA
ZAPRASZA!!!
7 DNI W TYGODNIU

WESO¸A STARA MI¸OSNA
UL. ZAKR¢TOWA 12
(przy ul. Rumiankowej)

CZYNNE: 6.00-22.00
6.00-22.00
CZYNNE:
DO DYSPOZYCJI
SPECJALNIE DLA
PA¡STWA:
Cztery korty tenisowe w tym dwa kryte zimà ogrzewane
Komfortowe oÊwietlenie
NajnowoczeÊniejsza nawierzchnia tenisowa Tarkett Sommer Soft
Lekcje tenisa dla dzieci i m∏odzie˝y
Lekcje indywidualne i sparingi dla doros∏ych

W NAJBLI˚SZYM CZASIE:

INFORMACJA: 0602

Uruchomienie komfortowego pawilonu us∏ugowego
szatnie z WC i natryskami –
kawiarnia, bufet –
Organizacja turniejów tenisowych
Organizacja bankietów
i imprez okolicznoÊciowych

240 800, 773 00 70

BLACHARSTWO
B L A C H A R S T W O – LAKIERNICTWO
L A K I E R N I C T WO
TADEUSZ SZUBA
NAPRAWIAMY:
✔ wszystkie marki samochodów
ZAPEWNIAMY:
✔ cz´Êci zamienne do napraw
✔ po konkurencyjnych cenach
✔ holowanie samochodu do warsztatu
✔ rozliczenia bezgotówkowe
✔ samochód zast´pczy dla klienta

05-070 Sulejówek
ul. Szklarniowa 49
tel. 022 783 30 00, fax 022 783 15 52, kom. 0603 766 519
czynne w godzinach: 7.00–19.00

TERMINOWO • PROFESJONALNIE • TANIO

