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Pi´knej, Ênie˝nej zimy wszystkim wyje˝d˝ajàcym na ferie
oraz równie pi´knej, ale nieco mniej Ênie˝nej dla tych, co
zostajà w domu,
˝yczy redakcja.
A w d∏ugie zimowe wieczory nie zapomnijcie o lekturze
„WiadomoÊci Sàsiedzkich”...
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WieÊci
w pigu∏ce
Znane sà ju˝ pierwsze przymiarki do bud˝etu
Weso∏ej jako dzielnicy Warszawy. Na pierwszy
rzut oka wyglàda, ˝e straciliÊmy niewiele,
a przy dobrej woli w∏adz Warszawy mo˝emy
nawet nieco zyskaç. Ale czy na pewno?
Analiza na str. 2
❍❍❍
12 lutego Trybuna∏ Konstytucyjny rozstrzygnie
o zgodnoÊci z Konstytucjà nowej ustawy warszawskiej. Og∏oszenie werdyktu 15 lutego.
Informacja na str. 3

Na razie budow´ ul. Jana Paw∏a II wstrzymywa∏y mrozy. Czy teraz wstrzymajà jà protesty
mieszkaƒców?
Czytaj na str. 4
❍❍❍
Ânieg na razie stopnia∏. Ale jeÊli wróci, to pami´tajmy, ˝e odÊnie˝anie chodników i ulic
osiedlowych (do po∏owy szerokoÊci) jest obowiàzkiem w∏aÊcicieli posesji.
Wi´cej na str. 4
❍❍❍
Wi´kszoÊç bloków naszego Osiedla nareszcie
zosta∏o oddanych do u˝ytkowania. Jednak nie
wszystkie trapiàce ich mieszkaƒców problemy
si´ skoƒczy∏y...
Patrz str. 5
❍❍❍
Powstaje nowa inicjatywa dla prowadzàcych
dzia∏alnoÊç gospodarczà. Ale czy warto si´
w nià anga˝owaç? Swoimi wàtpliwoÊciami
dzieli si´ jedna z osób zaproszonych na spotkanie za∏o˝ycielskie.
Czytaj na str. 5

Zimowy szlak
poskrzypujà ∏opaty pod Êniegiem
skrzà Ênie˝ynki
w przeb∏yskach mroênego dnia
grudniowe zawirowanie
kolorami o˝ywia biel
i otwiera wiele dróg
po w∏asne przeznaczenie
Irena ¸ukszo

❍❍❍
Miko∏ajki, jase∏ka, konkursy szopek i bale karnawa∏owe. Na szcz´Êcie oferta sp´dzania czasu dla dzieci staje si´ w Starej Mi∏oÊnie coraz
szersza. A my z przyjemnoÊcià informujemy
o tym naszych czytelników.
Czytaj na str. 4, 6, 11, 12 i 13

STARA MI¸OSNA
Zapraszamy do wspó∏pracy przy redagowania
naszej gazety wszystkich czytelników.
O nowych planach redakcji piszemy na str. 7
❍❍❍
JeÊli ktoÊ zosta∏ na ferie zimowe w domu, wcale
nie musi si´ nudziç. Ofert´ zaj´ç dla dzieci i m∏odzie˝y w tym czasie prezentujemy na str. 8-9.
❍❍❍
Tych, którym spodoba∏y si´ zawody na orientacj´ zapraszamy na kolejnà imprez´ z tego cyklu
(tym razem tak˝e w wersji turystycznej) w niedziel´ 26 stycznia.
Szczegó∏y na str. 10
❍❍❍
Z kolejnà porcjà nowoÊci bibliotecznych mo˝na
zapoznaç si´ na str. 10
❍❍❍
Nowa inicjatywa dla paƒ tzw. Babski klub, prezentuje si´ na str. 10
❍❍❍
Po raz czwarty Stowarzyszenie Sàsiedzki Stara
Mi∏osna organizuje Wielkà Biesiad´ Sàsiedzkà
czyli nasz bal karnawa∏owy. To wspania∏a okazja
do zawarcia nowych znajomoÊci i doskona∏ej
zabawy przy suto zastawionym stole.
O szczegó∏ach piszemy na str. 14-15.
❍❍❍
Czy nasze dziecko jest dyslektykiem? Kiedy
szukaç pomocy radzi na str. 16 pedagog.
❍❍❍
Czy w dobie globalizacji i masowej produkcji artyku∏ów, które lepiej kupiç nowe ni˝ naprawiaç
stare, potrzebna jest „z∏ota ràczka”? JeÊli tak, to
na naszym Osiedlu kogoÊ takiego mo˝na znaleêç.
Str. 17
❍❍❍
Jak dokarmiaç ptaki zimà radzimy na str. 17
❍❍❍
Video, gry komputerowe, czasem kino... A mo˝e jednak warto wybraç si´ do filharmonii?
Lutowy repertuar prezentujemy na str. 18.

WieÊci z Dzielnicy
Kolejny miesiàc w Warszawie, to kolejny miesiàc niepewnoÊci i zamieszania
organizacyjnego. Nadal brak statutów
dzielnic i schematów organizacyjnych.
Nie wiadomo tak˝e jakie ostatecznie
kompetencje dostanà w∏adze dzielnicy.
Na razie czasowo, do koƒca stycznia,
wolno burmistrzom dzielnic podpisywaç zobowiàzania majàtkowe jedynie
do kwoty 100 tys. z∏. Co b´dzie dalej,
nie wiadomo. Na razie obowiàzuje pe∏na centralizacja i urzàd dzielnicy zamienia si´ w miejsce sk∏adania i przesy∏ania
dokumentów. Wi´kszoÊç decyzji administracyjnych podejmowanych jest
w Urz´dzie Miasta Warszawy. Dotyczy
to nawet spraw kadrowych, takich jak
zatrudnianie pracowników czy urlopy.
Wed∏ug nieoficjalnych informacji w wi´kszoÊci spraw ma tak ju˝
zostaç docelowo, np. wszystkie
sprawy budowlane b´dà za∏atwiane
w Biurze Naczelnego Architekta
Warszawy.
Nadal nie ma tak˝e ˝adnych decyzji w wa˝nej dla wi´kszoÊci
mieszkaƒców Weso∏ej sprawie nazewnictwa naszych ulic.
Wiadomo ju˝ za to co nieco
o dzielnicowym bud˝ecie. W porównaniu z innymi dawnymi gminami warszawskimi Weso∏a straci∏a
i tak stosunkowo niewiele. W roku
2002 bud˝et Weso∏ej jako samodzielnego miasta wynosi∏ po stronie wydatków 35.847.241 z∏. Wst´pna propozycja bud˝etu Weso∏ej jako dzielnicy
Warszawy wynosi 32.327.624 z∏. Poniewa˝ odesz∏a nam koniecznoÊç finansowania niektórych zadaƒ (np. dop∏aty
do komunikacji czy finansowanie Stra˝y Miejskiej), realne zmniejszenie bud˝etu wynios∏o zaledwie ok. 2 mln. z∏.
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stanà przyznane, zale˝eç to b´dzie wy∏àcznie od dobrej woli s∏u˝b finansowych Urz´du Miasta i Rady Warszawy.
Kolejny problem pojawi si´, gdy nie
uda si´ zrealizowaç zak∏adanych dochodów. OczywiÊcie, znowu przy dobrej
woli w∏adz Warszawy, mo˝e to zostaç
zrównowa˝one zwi´kszeniem Êrodków
wyrównawczych. Jednak przy ich braku
w Warszawie, skoƒczy si´ to zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych.

38,29

35,12

❍❍❍
Radni dzielnicy Weso∏a: Marcin J´drzejewski,
Marian Mahor, Józef WojtaÊ pe∏nià swoje dy˝ury w ka˝dy wtorek od godz. 20-21 w lokalu
Stowarzyszenia Sàsiedzkiego (budynek OSP
Stara Mi∏osna, ul. Trakt Brzeski 28).

Wydatki inwestycyjne Weso∏ej
w latach 2001-2003

Bud˝ety Weso∏ej z wyszczególnieniem
niektórych êróde∏ dochodu w latach 2001-2003

❍❍❍
Wydanie lutowego numeru WiadomoÊci Sàsiedzkich planowane jest na 18 lutego. Termin
nadsy∏ania materia∏ów do tego numeru mija
8 lutego, zaÊ termin zg∏aszania bezp∏atnych
og∏oszeƒ drobnych mija 14 lutego.

Ten optymistyczny obraz màci jedynie
fakt, ˝e osiàgni´to to zak∏adajàc przeprowadzonà na olbrzymià skal´ wyprzeda˝ majàtku (8,8 mln z∏ w porównaniu z 6 mln planowanymi w roku
2002). Za∏o˝ono tak˝e, chyba zbyt
optymistycznie, wzrost dochodów z tytu∏u podatku od nieruchomoÊci o kwot´ ok. 800 tys. z∏ (27% wzrostu).
Przytoczone kwoty sà na razie tylko
wst´pnà propozycjà. Zarzàd dzielnicy
przygotowa∏ zestaw wniosków o zwi´kszenie bud˝etu Weso∏ej na rok 2003
o kolejne 5.966.059 z∏, w tym
1.915.954 z∏ z tytu∏u przesuni´cia zadaƒ
inwestycyjnych z roku 2002 (niedokoƒczonych ze wzgl´du na silne mrozy
w grudniu ub. r.). Czy pieniàdze te zo-
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STARA MI¸OSNA
A jeÊli ju˝ mowa o inwestycjach to
samodzielne miasto Weso∏a planowa∏o na nie wydaç w roku 2002 kwot´
13.381.939 z∏. W bud˝ecie dzielnicy
Weso∏a na rok 2003 w∏adze Warszawy
zaplanowa∏y kwot´ 10.430.000 z∏.
Wniosek o zwi´kszenie bud˝etu,
o którym pisa∏em powy˝ej, zak∏ada
zwi´kszenie wydatków inwestycyjnych

o kwot´ 4.745.954 z∏, w tym i owe
1.915.954 z∏ z tytu∏u przesuni´cia inwestycji z roku 2002.
Pe∏ne zestawienie zadaƒ inwestycyjnych planowanych na rok 2003
zawiera poni˝sza tabela. Najwi´ksza
kwota inwestycji – budowa kanalizacji miejskiej – dotyczy ró˝nych cz´Êci
Weso∏ej. Sà to przede wszystkim

g∏ówne kolektory w centrum, kanalizacja osiedlowa w Zielonej, ale tak˝e fragmenty kanalizacji w Starej
Mi∏oÊnie: w ul. GoÊciniec, przepust
pod Traktem Brzeskim oraz I etap
kanalizacji po pó∏nocnej stronie tej
ulicy.
Marcin J´drzejewski

Planowane inwestycje w Weso∏ej na 2003 rok
L.p. Zadania inwestycyjne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Plan Przesuni´cia Wnioskowane
na 2003 rok
z r. 2002
zwi´kszenie
Budowa wodociàgu Stara Mi∏osna pó∏noc II etap i projekty nowych sieci wodociàgowych
580 000
Budowa wodociàgu Weso∏a Centrum, Zielona, Groszówka (uzupe∏nienie istniejàcej sieci)
90 000
Modernizacja wodociàgu w osiedlu Stara Mi∏osna – Wodociàg Stara Mi∏osna po∏udnie
25 000
Budowa wodociàgu w osiedlu Stara Mi∏osna cz´Êç pó∏nocna (w tym projekty)
80 001
Zakup agregatów pràdotwórczych do SUW (Weso∏a Centrum, Plac Wojska Polskiego)
250 000
Zakup wraz z monta˝em agregatu pràdotwórczego do SUW w osiedlu Stara Mi∏osna
250 000
Przebudowa uk∏adu komunikacyjnego – Plac Wojska Polskiego wraz z oÊwietleniem
200 000
100 000
Budowa Ronda Graniczna wraz z odcinkiem ul. Jana Paw∏a II (w tym dalsze prace projektowe)
1 000 000
305 000
300 000
Chodnik GoÊciniec cz. II wraz z projektem
250 000
Projekty – ul. G∏owackiego i chodnik w ul. Niemcewicza
300 000
Budowa ul. Brata Alberta wraz z rondem
1 000 000
Budowa przepustu na Kanale Wawerskim
51 799
Koncepcja budownictwa mieszkaniowego-projekty
18 100
Zakup lokalu przy ul. Jana Paw∏a II nr 23 (przychodnia)
300 000
Adaptacja pomieszczeƒ przy ul. Jana Paw∏a II nr 23 – II etap
170 000
Rozbudowa Szko∏y Podstawowej Nr 1
550 000
53 300
150 000
Rozbudowa Szko∏y Podstawowej Nr 3
351 050
100 000
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2
280 377
210 000
Budowa bie˝ni Plac Wojska Polskiego
110 000
Budowa gimnazjum nr 3 osiedle Stara Mi∏osna
1 000 000
150 000
Koncepcja kanalizacji deszczowej w osiedlu Stara Mi∏osna
50 000
Budowa kanalizacji miejskiej
6 300 000
601 427
Razem
10 430 000 1 915 954
2 830 000

Co dalej, Warszawo?
Na 12 lutego br. Trybuna∏ Konstytucyjny wyznaczy∏ termin rozprawy o zbadanie zgodnoÊci z konstytucjà ustawy
z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m. st.
Warszawy. Tzw. ustaw´ warszawskà zaskar˝y∏y do Trybuna∏u gminy warszawskie, które na mocy jej postanowieƒ
sta∏y si´ jednostkami pomocniczymi
miasta, czyli dzielnicami Warszawy.
Ustawa od samego poczàtku budzi∏a
wiele wàtpliwoÊci zarówno wÊród samorzàdowców, krytykujàcych centralizacj´ funkcjonowania Warszawy, jak
i w Êrodowisku doktryny prawa publicznego, bowiem ustawa ma wiele s∏aboÊci
pod wzgl´dem legislacyjnym, brakuje
jej normatywnej precyzji, „co przepis,
to wàtpliwoÊç”.
W nast´pnym numerze „WiadomoÊci Sàsiedzkich” b´dziemy zapewne

mogli poinformowaç Paƒstwa o dalszych losach stolicy (i Starej Mi∏osny).
Na razie trudno spekulowaç. Nawet
bowiem wyrok stwierdzajàcy niekonstytucyjnoÊç ustawy (konkretnych artyku∏ów) nie b´dzie oznacza∏ wprost powrotu do stanu sprzed dnia 27 paêdziernika 2002 r., sprzed wyborów samorzàdowych. Nale˝y si´ raczej spodziewaç kolejnej rewolucji ustrojowej
w Warszawie.
A jak znajdujemy si´ w obecnej warszawskiej rzeczywistoÊci? Ju˝ trzy miesiàce jesteÊmy stolicà. Czy dostrzegacie
Paƒstwo zmiany na lepsze? Na pewno
jeêdzimy „do Warszawy” za z∏otych
polskich 2,40, a nie 4,80. Mia∏ racj´
proboszcz Weso∏ej grzmiàc z ambony:
„SprzedaliÊcie swoje miasto za bilet
autobusowy!”. Deklaracje podatkowe

znów sk∏adamy na Mycielskiego, a nie
w Miƒsku. Paszporty wyrabiamy na
Grochowskiej, a nie jak do tej pory na
Kruczej. To ju˝ chyba jednak koniec listy dostrzegalnych zmian pozytywnych? Z przykroÊcià odkrywamy bowiem, ˝e sprawy, które do tej pory za∏atwialiÊmy w urz´dzie na Praskiego
Pu∏ku, co prawda dalej za∏atwiamy
w urz´dzie miasta, tylko urzàd odjecha∏ od nas... a˝ na plac Bankowy!
I tam musimy si´ udaç po warunki zabudowy, pozwolenie na budow´, zezwolenie na sprzeda˝ alkoholu itd., itp.
Bowiem burmistrz Jastrz´bski, jak i inni burmistrzowie dzielnicowi, dosta∏ od
prezydenta Kaczyƒskiego upowa˝nienie jedynie do utrzymywania i eksploatacji dzielnicowych obiektów u˝ytecznoÊci publicznej, tak jak to ustali∏a zaskar˝ona do Trybuna∏u ustawa warszawska.
Ewelina Kozak
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Budowa ul. Jana Paw∏a II
mo˝e byç wstrzymana
W poniedzia∏ek 13.01.2003 odby∏o
si´ spotkanie zarzàdu i grupy radnych
dzielnicy Weso∏a z osobami, które z∏o˝y∏y protest dotyczàcy budowy ul. Jana
Paw∏a II. Zastrze˝enia protestujàcych,
a przede wszystkim p. Antoniego Wilka, dotyczà szczegó∏owych rozwiàzaƒ
tego projektu. Za jeden z g∏ównych
problemów p. Wilk uwa˝a budow´
wzd∏u˝ g∏ównej drogi równolegle biegnàcego pasa dojazdu do domów po∏o˝onych przy tej ulicy. Przy drodze dojazdowej zaprojektowano miejsca parkingowe i trawnik, oddzielajàcy drog´
g∏ównà od dojazdowej.
Zdaniem p. Wilka, w∏aÊciwym rozwiàzaniem by∏by wyjazd z ka˝dej dzia∏ki na drog´ g∏ównà, gdy˝ wtedy ka˝dy
z mieszkaƒców mia∏by kilka miejsc do
parkowania wzd∏u˝ wjazdu na posesj´.

Wyniki konkursu
na naj∏adniejszà
Szopk´ Bo˝onarodzeniowà
Rozstrzygni´ty zosta∏ konkurs og∏oszony w parafii Êw. Hieronima na naj∏adniejszà Szopk´ Bo˝onarodzeniowà. Nagrody przyznano w dwóch kategoriach: indywidualnej i rodzinnej.
I nagrod´ indywidualnà oraz radiomagnetofon otrzyma∏a Agnieszka Rudnicka
I nagrod´ rodzinnà oraz wyjazd
dla ca∏ej rodziny na weekend do
Sopkowa otrzyma∏a rodzina paƒstwa
Rowickich.
Przyznano tak˝e wyró˝nienia nagrodzone biletami do kina dla:
– rodziny paƒstwa Milewskich,
– Jakuba i Karola Jaszczyków
z dziadkiem,
– Micha∏a Dybko,
oraz dzieci z Klubu KOT.
Nagrody ufundowa∏y Fioletowe
Delikatesy MAXPOL.
Zapraszamy wszystkich do oglàdania prac, które do 2 lutego b´dà wystawione w naszej kaplicy.
Izabela Antosiewicz
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Uwa˝am, ˝e to rozwiàzanie jest nie do
zaakceptowania, poniewa˝ prywatne
miejsca do parkowania powinny znajdowaç si´ na prywatnym terenie. Tereny wydzielone pod budow´ ulic majà
s∏u˝yç wszystkim mieszkaƒcom i nie
mogà byç przedmiotem u˝ytkowania
tylko jednego, lub kilku wybraƒców,
którzy majà apetyt na to, co do nich nie
nale˝y.
Projekt, wed∏ug którego realizowana
jest ta inwestycja, zabezpiecza wygodny dojazd do domów i du˝o miejsc par-

kingowych wzd∏u˝ drogi dojazdowej,
a tak˝e zapewnia bezpieczeƒstwo
wszystkim u˝ytkownikom g∏ównej ulicy
na naszym Osiedlu. OczywiÊcie, mo˝na
pewnie znaleêç inne rozwiàzania ni˝
uj´te w projekcie, ale one z kolei mog∏yby spotkaç si´ ze sprzeciwem kogoÊ
innego. Osoby protestujàce nie wiedzà
chyba, jak trudno jest uzyskaç finansowanie inwestycji w Starej Mi∏oÊnie.
Gdyby ich protest okaza∏ si´ skuteczny,
w innych cz´Êciach Weso∏ej znajdà si´
ch´tni do zagospodarowania Êrodków
przeznaczonych na t´ budow´, a my
w dalszym ciàgu b´dziemy jeêdziç po
wertepach.
Józef WojtaÊ

Uwaga,
odÊnie˝anie jest obowiàzkowe
Odwil˝, która przysz∏a w po∏owie
stycznia wraz z makabrycznà Êlizgawicà
pojawiajàcà si´ wsz´dzie tam, gdzie topi∏ si´ nieodgarni´ty Ênieg, to dobry
powód, by przypomnieç o obowiàzku
odÊnie˝ania. Jak dowiedzia∏am si´
w stra˝y miejskiej, obowiàzkiem mieszkaƒców jest odgarnianie Êniegu z chodnika przed posesjà, oraz z ulicy do po∏owy szerokoÊci. Na chodnikach, przy
domach, które sà ju˝ zamieszkane,
z regu∏y nie jest êle. Âlizgawica powstaje zwykle tam, gdzie nikt nie mieszka.
Na oblodzonych, ale w miar´ równych
p∏ytówkach jeszcze mo˝na si´ poruszaç, bo jest p∏asko. Za to na zupe∏nie
dzikich kawa∏kach ubitej ziemi, gdzie
tworzà si´ oblodzone góry i do∏y jest
prawdziwy koszmar. Teoretycznie, w∏aÊciciele niezamieszkanych posesji majà
taki sam obowiàzek odÊnie˝ania jak ci,
którzy ju˝ mieszkajà, ale to raczej pozostanie teorià. Po kilku bolesnych fikaƒcach w takich w∏aÊnie miejscach zadzwoni∏am do Urz´du Dzielnicy z za-

pytaniem, czy nie da∏oby si´ czegoÊ
z tym zrobiç. Moim rozmówcà by∏ pan
Dariusz Gayer, Naczelnik Wydzia∏u Inwestycji i Gosp. Komunalnej, stàd
garÊç ogólnych informacji, którymi si´
tu dziel´. Urzàd Dzielnicy ma w swojej
pieczy g∏ówne ulice np. Jana Paw∏a II,
GoÊciniec, dojazd do Mi´dzylesia oraz
przystanki autobusowe. Zajmuje si´
te˝ wypompowywaniem wody z powstajàcych w czasie roztopów rozlewisk. Wszystkie te dzia∏ania noszà nazw´ Akcji Zima i finansowane sà z pieni´dzy przyznawanych na ten cel przez
rad´ dzielnicy. Dla nas, szeregowych
mieszkaƒców wa˝ne jest to, ˝e w specjalnych przypadkach mo˝na, w ramach tej akcji, liczyç na specjalne interwencje poza zwyk∏ym obszarem dzia∏ania tych s∏u˝b. Podaj´ zatem telefon do
Urz´du Dzielnicy: 773 60 20, majàc nadziej´, ˝e jednak nikomu nie b´dzie
potrzebny. ˚ycz´ Paƒstwu NIE-po∏amania nóg i rych∏ej ciep∏ej wiosny.
Dorota Wroƒska

US¸UGI W ZAKRESIE

REMONTOWO-BUDOWLANYM
KOMPLEKSOWE WYKA¡CZANIE DOMÓW I MIESZKA¡
PISEMNE GWARANCJE, FAKTURY VAT.

P.H.U. „PROFIL” STARA MI¸OSNA ul. Zachodu S∏oƒca 8, lokal 1
tel.: 0-503-520-536, 795 74 37
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WieÊci z Osiedla
Zrzeszenie, które mia∏o zastàpiç Zespó∏ i wspieraç Miasto w niektórych inwestycjach w infrastruktur´ Osiedla jest
na skraju wyp∏acalnoÊci. Przyczynà sà
zaleg∏oÊci finansowe firmy Wena za nadzór inwestorski na Osiedlu Akacjowa.
Mimo obni˝enia stawki, wykonawca dalej zalega z nale˝noÊciami kilka miesi´cy
co doprowadzi∏o do redukcji zatrudnienia pracowników Zrzeszenia i praktycznie sparali˝owa∏o jego dzia∏alnoÊç.
Mimo sk∏adanych wielokrotnych
obietnic przez w∏aÊcicielk´ w´z∏a betoniarskiego o przeniesieniu produkcji
betonu z centrum Osiedla nie dotrzyma∏a ona s∏owa. Szkoda, ˝e Zrzeszenie
nie wzi´∏o sprawy w swoje r´ce i nie
doprowadzi∏o sprawy do koƒca. A swojà drogà ciekawe, kiedy wreszcie Urzàd
Dzielnicy podejmie skuteczne dzia∏ania w celu usuni´cia tej jak˝e ucià˝liwej produkcji ze Êrodka osiedla mieszkaniowego.
Druga z zaleg∏ych spraw to suszarnia
drzewa na terenie betoniarni. Najwy˝szy czas, ˝eby ktoÊ poza mieszkaƒcami

przyleg∏ych posesji zainteresowa∏ si´
Êmieciami, którymi jest zasilana kot∏ownia, szczególnie nocà. MyÊl´, ˝e
najwy˝sza pora, aby któryÊ z urz´dników zainteresowa∏ si´ tym „Êmierdzàcym” tematem.
Nareszcie zosta∏y przekazane do
u˝ytkowania bloki 101 – 105,109-115
bez 112 (brak pozytywnej opinii kominiarskiej), 118,121-127 i 201-207. Bloki
116, 117, 119, 120 otrzyma∏y negatywnà decyzj´ z powodu braku przy∏àcza
wodociàgowego. W/w bloki korzystajà
z w∏asnych studni g∏´binowych. Przy∏àczenie ich do wodociàgu miejskiego
b´dzie mo˝liwe po wykonaniu przez
miasto brakujàcego odcinka w ulicy
GoÊciniec. Szkoda, ˝e urz´dnicy wydajàcy odmow´ nie wzi´li pod uwag´, ˝e
nikt poza miastem nie jest w∏adny wykonaç brakujàcego odcinka. Wystarczy∏o troch´ gospodarskiego spojrzenia i wydanie decyzji o czasowym u˝ytkowaniu (jak przy innych tego typu
sprawach) do czasu wykonania w∏aÊciwego przy∏àcza.

Powsta∏o Forum
Gospodarcze Weso∏a
Z inicjatywy burmistrza Weso∏ej p. Andrzeja Jastrz´bskiego w grudniu 2002 r., odby∏o si´ zebranie za∏o˝ycielskie Forum Gospodarczego Weso∏a. W sk∏ad tymczasowego zarzàdu weszli: p. Jan Dalgiewicz – prezes, p. Andrzej Bem –
skarbnik, p. Andrzej Kuk – sekretarz. Do Komisji Rewizyjnej
wszed∏ m. in. p. Roman Hajta∏owicz.
Zastanawiajàce jest wed∏ug jakiego klucza zosta∏ dokonany
dobór za∏o˝ycieli Forum, bo w zdecydowanej wi´kszoÊci na zebraniu obecni byli sympatycy koalicji rzàdzàcej obecnie Weso∏à. Z du˝à rezerwà podchodz´ do Forum, którego Prezesem
zosta∏ pose∏ na Sejm X kadencji (ostatni sejm PRL-u), skarbnikiem twórca Zespo∏u, a w komisji rewizyjnej jest osoba znana z prób zaw∏aszczenia terenów OSP w Starej Mi∏oÊnie, lokalny „przedsi´biorca”. Mam te˝ wiele wàtpliwoÊci, co do zasadnoÊci zadaƒ Forum sugerowanych przez p. Burmistrza.
Forum Gospodarcze Weso∏a nie powinno wyr´czaç w∏adz
samorzàdowych w wype∏nianiu cià˝àcych na nich obowiàzków. Powinno opracowaç w∏aÊciwe formy nacisku na w∏adze
ró˝nych szczebli, aby one tworzy∏y dobry klimat dla rozwoju
firm i powstawania nowych miejsc pracy. Przedsi´biorcom,
w zamian za p∏acone podatki nale˝y si´ od w∏adz samorzàdowych pomoc w postaci jasno sformu∏owanych przepisów
prawnych i kompetentnej obs∏ugi administracyjnej. Jest to
wa˝ne szczególnie teraz, tu˝ przed próbà generalnà wt∏oczenia nas w zbiurokratyzowane struktury Unii Europejskiej.
Józef WojtaÊ

Panujàcej w ca∏ej Polsce „ma∏yszomanii” uleg∏ tak˝e wykonawca przepustu przez Kana∏ Wawerski na ulicy Jana Paw∏a II i zafundowa∏ nam prawdziwà skoczni´ (od strony pó∏nocnej
kana∏ku). Mam nadziej´, ˝e Urzàd
Dzielnicy dopilnuje wykonawcy i wiosnà zostanie to poprawione wraz z poszerzeniem nasypu na wysokoÊci chodnika i uporzàdkowaniem przyleg∏ego
terenu.
Wykonanie chodnika wzd∏u˝ GoÊciƒca poprawi∏o mo˝liwoÊç przejÊcia
pieszo przynajmniej kilkuset metrów,
natomiast znacznie utrudni∏o przejazd
samochodem tym odcinkiem drogi.
Szkoda, ˝e wykonawca nie zatroszczy∏
si´ o uporzàdkowanie p∏yt drogowych
i usuni´cie powsta∏ych dziur pomi´dzy
kraw´˝nikiem a p∏ytami.
Prosimy mieszkaƒców Starej Mi∏osnej o nadsy∏anie do redakcji informacji o miejscach niebezpiecznych na
osiedlu. Pos∏u˝y to nam do sporzàdzenia drogowej mapy niebezpiecznych
miejsc. Chcemy tym zainteresowaç
w∏adze lokalne.
Dariusz Niewiadomski

T.¸. AUTO SERVICE
➧ BLACHARSTWO, LAKIERNICTWO POJAZDOWE
➧ NAPRAWY POWYPADKOWE – WSZYSTKIE MARKI
SAMOCHODÓW, OSOBOWE I DOSTAWCZE
➧ ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE Z FIRMAMI
UBEZPIECZENIOWYMI
➧

SPAWANIE TWORZYW SZTUCZNYCH
(ZDERZAKI, LAMPY ITP.)

05-077 WARSZAWA-WESO¸A
UL. MAZOWIECKA 38
ANIO
IDNIE, T
L
O
S
,
O
TEL./FAX 773 3029
W
ERMINO
TEL. KOM. 0 505 075 838 T
CZYNNE W GODZ. 800-1700
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Jase∏ka szkolne w Parafii NajÊwi´tszego
Serca Pana Jezusa
W niedziel´ 12 stycznia br. o godz. 17
w starym koÊció∏ku dzieci ze Szko∏y
Podstawowej Nr 3 w Starej Mi∏oÊnie,
a konkretnie uczniowie kl. IIIa, przedstawi∏y swoje jase∏ka. Pod czujnym
okiem ksi´dza proboszcza Krzysztofa
Cyliƒskiego i ksi´dza Bogus∏awa Wnuka, pod wytrawnà batutà siostry Rafaeli
i czu∏à opiekà wychowawczyni pani
Marzeny, mali artyÊci odegrali z wdzi´kiem scenki, których akcja rozgrywa∏a
si´ w kraju Eskimosów, w Afryce,
w Chinach, w Ameryce i oczywiÊcie
tak˝e w Polsce. Taki by∏ pomys∏ tegorocznych jase∏ek: pokazaç, ˝e Jezus narodzi∏ si´ dla wszystkich i rodzi si´ ka˝dego roku wsz´dzie tam, gdzie Go
oczekujà.

„Bo tam jest Betlejem, gdzie ludzie
majà otwarte serca i d∏onie dla wszystkich” – to motto, jakim mo˝na opatrzyç
przedstawienie.
Do tegorocznych, bo˝onarodzeniowych jase∏ek dzieci z klasy IIIa przygotowywa∏y si´ od kilku tygodni. Tym razem nie by∏o przedstawienia z pi´knymi Anio∏ami, z pasterzami, stajenkà
i owieczkami. Pojawili si´ za to mali
Eskimosi, Chiƒczycy, Afrykaƒczycy, Indianie oraz dzieci polskie. Ka˝da grupa
nios∏a dla ma∏ego Jezusa to, co mog∏a
ofiarowaç: w´dzone ryby, leki, namiot
z bawolej skóry, pi´kny jedwab, a tak˝e
chleb i mleko. Po drodze pozbywali si´
jednak swych podarków, by ratowaç
potrzebujàcych od g∏odu, choroby, pragnienia i ch∏odu.
Obawy, ˝e przyb´OG¸OSZENIE
dà do ma∏ego Jezusa z pustymi r´Poszukuj´ Êwiadków zajÊcia, jakie mia∏o miejsce kami, okaza∏y si´
w okolicach sklepu z farbami STEFBUD
p∏onne: wszystkie

i sklepu spo˝ywczego
przy ul. Trakt Brzeski nr 87
w Weso∏ej – Starej Mi∏oÊnie
w dniu 27.11.2002 r. (Êroda) ok. godziny 1630.
Âwiadków zdarzenia prosz´ o kontakt
pod nr tel: 22 5519808 w godz. 9–1700.

dary odnalaz∏y si´ przy ˝∏obku. Bo pomagajàc innym w potrzebie, oddajemy
ho∏d Jezusowi.
Premiera jase∏ek odby∏a si´ wczeÊniej, bo 18 grudnia ubieg∏ego roku
w sali gimnastycznej w szkole. Ju˝
wtedy by∏y wspania∏e dekoracje przygotowane przez panià Barbar´ Buga, by∏
równie˝ akompaniament afrykaƒskich
tam-tamów, indiaƒskiej i chiƒskiej muzyki oraz poloneza Ogiƒskiego i przede
wszystkim by∏o pe∏ne uroku aktorstwo
III- klasistów, którzy urzekli deklamacjami, Êpiewem i taƒcem. Dzieci odgrywa∏y sceny Narodzenia Paƒskiego, naprawd´ z ogromnym zaanga˝owaniem
(i niezwyk∏à tremà), doskonale wczuwajàc si´ w swoje role.
Bez pomocy naszych drogich, staromi∏oÊniaƒskich sióstr zakonnych, tak˝e
bez pomocy niestrudzonych rodziców,
nie uda∏oby si´ stworzyç tak wzruszajàcego przedstawienia, które na d∏ugo
pozostanie w pami´ci. Dzi´kujemy!
Marian Mahor

SZUKASZ

KSI¢GOWEJ
ZADZWO¡!!!

✆

795 71 45
(dzwoniç po godz. 1800)

Poprowadz´ ksià˝k´
przychodów i rozchodów.
(NA PROGRAMIE „WF-KAPER”),
KADRY, P¸ACE, ZUS.
(NA PROGRAMIE „P¸ATNIK”)
PE¸NÑ KSI¢GOWOÂå
(NA PROGRAMIE „SYMFONIA”).

Og∏oszenia drobne
◗ Zatrudni´ opiekunk´ do dziecka tel. 773 16 90.
◗ Instruktora modelarstwa lotniczego (2x w tygodniu) tel. 760 06 15.
◗ Szkutnika do budowy ˝aglówki tel. 694 39 77 13.
◗ Wspó∏lokatorki do mieszkania 300 z∏/m tel. 773 83 38.
◗ Wolontariuszy ch´tnych do ci´˝kiej pracy tel. 760 06 15.
◗ Sprzedam fotelik samochodowy do 36 kg i wózek spacerowy
„parasolk´”. tel. 773 37 11.
◗ Szukasz ksi´gowej – zadzwoƒ! Poprowadz´ ksià˝k´ przychodów i rozchodów (na programie „WF-Kaper”), kadry, p∏ace, ZUS
(na programie „P∏atnik”), pe∏nà ksi´gowoÊç (na programie „Symfonia”). tel. 795 71 45 (po godz. 1800).
◗ Do wynaj´cia domek w Weso∏ej (60 m2) tel. 773 73 36.
◗ Poszukuj´ opiekunki do starszego pana tel. 795 71 45.
◗ Nauczycielka matematyki udziela korepetycji tel. 773 35 98.
◗ J´zyk rosyjski – korepetycje, t∏umaczenia (z dojazdem do
ucznia) tel. 773 54 53.
◗ Manicure, pedicure, zdobienie paznokci (w domu klienta)
tel. 0 503 520 350.
◗ Nauczycielka j´zyka polskiego pomo˝e dzieciom w zakresie
szko∏y podstawowej i gimnazjum tel. 773 33 92.
◗ Nauka taƒca towarzyskiego (dzieci, m∏odzie˝, doroÊli) tel. 0 502
859 711.
◗ Szukam niedrogiego mieszkania w Starej Mi∏oÊnie dla m∏odego
ma∏˝eƒstwa – tel. 773 34 39.
◗ Wykonuj´ prace budowlane: gipsy, malowanie, glazura, terakota, instalacje TV-SAT i inne. Referencje, od 3 lat w Starej Mi∏oÊnie,
A. Krukowski 0604 893 006.
◗ Potrzebny solidny gospodarz bloku, w zakresie obowiàzków:
sprzàtanie klatek schodowych, drobne naprawy, koszenie i podlewanie trawników, odÊnie˝anie. Tel. 773-28-54.
◗ Przyjm´ sprzàtanie, osoba solidna, dok∏adna i czysta. Z referencjami ze Starej Mi∏osny – tel. 0505 76 73 76.
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Nowa rubryka
– „Witajcie wÊród nas”
Szanowni Paƒstwo,
ChcielibyÊmy, aby nasza gazeta sta∏a
si´ jeszcze bardziej „sàsiedzka”. W tym
celu wprowadzimy kronik´ towarzyskà.
To specjalna rubryka, gdzie b´dziemy
(bezp∏atnie) publikowaç ró˝nego rodzaju ˝yczenia, serdecznoÊci i informacje
(np. o narodzinach, chrztach, Êlubach
itp.). W szczególnoÊci, na wzór Gazety
Sto∏ecznej, chcielibyÊmy powitaç nowonarodzone dzieci staromi∏oÊniaƒskie ze
zdj´ciem i innymi informacjami. Mamy
nadziej´, ˝e gazetka z takà informacjà
b´dzie wspania∏à rodzinnà pamiàtkà.
Tym bardziej, ˝e w odró˝nieniu od Sto∏ecznej, na fotografie naszych najm∏odszych mieszkaƒców poÊwi´cimy kolorowe strony WiadomoÊci Sàsiedzkich. Mamy nadziej´, ˝e dzi´ki naszej nowej rubryce, szcz´Êliwi rodzice (szczególnie
mamy) b´dà mogli nawiàzaç nowe kontakty. A dzieciaki b´dà wiedzia∏y, z kim
w przysz∏oÊci pójdà do szko∏y...
Na poczàtek, chcielibyÊmy nadrobiç
zaleg∏oÊci. Dlatego zapraszamy wszystkich m∏odych rodziców dzieci urodzonych w roku 2002 oraz teraz, na poczàtku roku 2003. JeÊli chcecie pochwaliç si´
waszà pociechà przed rodzinà i sàsiadami i mieç kolejnà mi∏à pamiàtk´ w rodzinnym albumie, przyÊlijcie zg∏oszenie
Szanowni Paƒstwo,
W poprzednim numerze WS zosta∏
opublikowany list jednego z czytelników z propozycjà przemianowania
ul. Jana Paw∏a II na ul Âw. Faustyny.
Poniewa˝ tekst ten nie ukaza∏ si´ w rubryce „Listy od czytelników” du˝a
cz´Êç Czytelników uzna∏a, ˝e jako redakcja chcemy lansowaç takà zmian´.
Nie odcinajàc si´ od nazywania naszych osiedlowych ulic imionami znanych ludzi, uwa˝amy ˝e nazwy takie
powinny dotyczyç nowopowstajàcych
ulic. Opublikowany tekst traktowaliÊmy jako g∏os w dyskusji, w jakà stron´
rozwijaç nazewnictwo ulic na naszym
terenie. Szczególnie ˝e nadal nie jest
ostatecznie przesàdzone czy w∏adze
Warszawy wyra˝à zgod´ na pozostawienie nazw ulic dublujàcych si´ z ulicami warszawskimi. Komisja ds. Nazewnictwa Ulic wst´pnie zaakceptowa∏a takie rozwiàzanie, ale ostateczne decyzje nale˝à do Rady Warszawy, ta zaÊ
jeszcze nie rozpatrywa∏a tej sprawy.
Czekamy na dalsze g∏osy w dyskusji
osób zainteresowanych tà sprawà
Redakcja

na adres redakcji. Zg∏oszenie z kolorowym zdj´ciem i podstawowymi informacjami (podajemy wykaz informacji spodziewanych, Paƒstwo zdecydujà sami,
które z nich chcecie opublikowaç w gazecie) – imiona i nazwisko, data i miejsce
(szpital) urodzenia, waga, wzrost, ulica
(rejon) zamieszkania, ew. inne informacje i (koniecznie) czytelny podpis osoby
zg∏aszajàcej oraz kontakt zwrotny (tylko
do wiadomoÊci redakcji). Zg∏oszenia do
najbli˝szego numeru przyjmujemy w terminie do 10 lutego 2003 r. Mo˝na je przes∏aç
mailem
wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl (zdj´cie musi byç
wówczas zeskanowane na wymiar
4 x 5 cm i rozdzielczoÊç 300 dpi), przynieÊç do siedziby Stowarzyszenia Sàsiedzkiego w ka˝dy wtorek w godz. 19002100, zostawiç w sklepie „Baby boom” Jana Paw∏a róg Diamentowej, przekazaç za
poÊrednictwem znajomego cz∏onka Stowarzyszenia Sàsiedzkiego lub umówiç telefonicznie na innà form´ przekazania,
tel. 812 70 39.
Nast´pne
edycje
WITAJCIE
WÂRÓD NAS b´dà publikowane systematycznie w zale˝noÊci od kolejnych
zg∏oszeƒ.
Serdecznie zapraszamy
Marcin J´drzejewski

Nowy rok szkolny przyniós∏ nam
wiele zmian. Pojawili si´ w naszej
szkole nowi uczniowie i nowi nauczyciele. ChcielibyÊmy, ˝eby „SzkoleÊ”,
nasza rubryka stawa∏a si´ coraz lepsza i ciekawsza. Ka˝dy znajdzie w niej
coÊ dla siebie. Przede wszystkim zale˝y nam na rozwijaniu zainteresowaƒ
dzieci. B´dziemy przeprowadzaç wywiady z osobami, które robi w ˝yciu
coÊ ciekawego i mogà zaraziç nas
swojà pasjà. Chcemy, ˝eby na ∏amach
„Szkolesia” swoje nietypowe hobby
przedstawiali tak˝e uczniowie.

Zapowied˝
„Szkolesia”
W tej rubryce znajdà si´ tak˝e relacje z wycieczek, imprez i uroczystoÊci
szkolnych.
Ka˝dego, nawet najbardziej pilnego ucznia, dopada czasami chandra
objawiajàca si´ z∏ym nastrojem i niech´cià do nauki. Dzia∏ „Rozrywka”
z pewnoÊcià poprawi im humor.
Dowcipy i horoskop szkolny rozÊmieszà ka˝dego nawet przed trudnà klasówkà, a groêny nauczyciel z∏agodnieje, kiedy sportretuje go nasz karykaturzysta.
Katarzyna G∏usek

Interwencje i listy
Drodzy czytelnicy. Od tego numeru
gazetki b´d´ prowadzi∏a dzia∏ dotyczàcy zg∏aszanych przez Paƒstwa problemów, propozycji i przemyÊleƒ. Gazetka nasza powinna bowiem spe∏niaç
rol´ forum, gdzie mo˝na b´dzie w
dowolnej formie zaprezentowaç nasze
sàsiedzkie sprawy i emocje. Bardzo mile widziane b´dà teksty: artyku∏y lub listy do redakcji. JeÊli pisanie nie wcho-

dzi w gr´, mo˝na równie˝ do nas zadzwoniç i porozmawiaç. W miar´ mo˝liwoÊci postaramy si´ takie rozmowy
relacjonowaç. Poni˝ej podaj´ telefon
kontaktowy oraz e-mail. Serdecznie
Paƒstwa zapraszam do korzystania
z tej funkcji gazetki.
Dorota Wroƒska
tel. 773 35 04,
e-mail: dowronska@poczta.onet.pl

Odpowiedê Redakcji na list Czytelniczki dotyczàcy
segregacji Êmieci.
Ju˝ pod koniec zesz∏ego roku pojawi∏y si´ nowe pojemniki do segregacji odpadów. Pojemniki te gwarantujà wywóz
posegregowanych
Êmieci.
Firma
„B∏ysk” zakupi∏a HDS, czyli podnoÊnik
ze specjalnym zaczepem umo˝liwiajàcy
opró˝nianie tego typu koszy (pojemniki otwierajà si´ od do∏u) oraz wóz podzielony na komory umo˝liwiajàcy
przewóz Êmieci w sposób segregowany.

Pani Agnieszka Sanojca zajmujàca si´
Ochronà Ârodowiska w naszej Dzielnicy poinformowa∏a nas tak˝e, ˝e na terenie Weso∏ej znajduje si´ 15 zestawów
do odbioru odpadów segregowanych,
3 z nich ustawione sà na ˝yczenie odbiorców na terenie Starej Mi∏osny (poza miejscami ogólnodost´pnymi na
przyk∏ad przy szko∏ach).
Izabela Antosiewicz
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Miejski OÊrodek Kultury
Zaj´cia odbywajà si´ codziennie od
poniedzia∏ku 3 lutego do piàtku 7 lutego w godzinach 10.00-15.00 w Miejskim OÊrodku Kultury w Weso∏ej, ul.
Starzyƒskiego 21. Zapisy przyjmujemy
telefonicznie pod nr 773 55 99 do
28 stycznia. Warunkiem uczestnictwa
w akcji „Zima w mieÊcie” organizowanej przez MOK jest wype∏nienie przez
rodzica lub opiekuna dziecka deklaracji uczestnictwa.
Program zaj´ç podczas akcji „Zima
w mieÊcie” 3-7 lutego 2003 r.
Poniedzia∏ek, 3 lutego
10.00 Spotkanie organizacyjne. Robienie wizytówek. Omówienie
programu.

„Zima w m

11.00 Taƒce integracyjne: „Tenessi wig
walk”
12.00 Posi∏ek:
serek,
herbata.
12.30 Âpiewamy karaoke. Wyst´py artystyczne. Konkurs „Jaka to melodia”.
13.30 Autoprezentacja „Paj´czynka”
(Opowiadanie o sobie z jak najwi´kszà liczbà wyrazów, zaczynajàcych si´ na pierwszà liter´
imienia – konkurs)
14.10 Wspólne czytanie: „Harry Potter i czara ognia”.
Wtorek, 4 lutego
10.00 Zapisy uczestników. Informacja
o programie.

10.30 Szkó∏ka kulinarna: uczymy si´
robiç gofry.
12.00 Posi∏ek: gofry, herbata
13.00 Spotkanie z ciekawymi ludêmi –
mieszkaƒcami Weso∏ej i okolic:
naszymi goÊçmi b´dà Ma∏gosia
Stacha – laureatka programu
„Droga do gwiazd” oraz jej pedagog Pani Gra˝yna Alber.
14.00 Wspólne czytanie: „Harry Potter i czara ognia”.
Âroda, 5 lutego
10.00 Gry i zabawy sportowe/WyjÊcie
do „KoÊciuszkowca” na film.
12.00 Posi∏ek: ciasto, serek

Zimowa oferta dla dzieci i m∏odzie˝y
Zimowisko
Ju˝ po raz drugi Szko∏a Podstawowa
nr 3 organizuje dla swoich uczniów zimowisko w górach. W zesz∏ym roku
dzieci odwiedzi∏y Tatry, a tegoroczne
ferie sp´dzimy w Karpaczu.
Nasze wyjazdy up∏ywajà pod znakiem
bia∏ego szaleƒstwa, jednak nawet najwytrwalsi narciarze, saneczkarze czy
twórcy rzeêb Êniegowych z du˝ym zainteresowaniem poznajà histori´ regionu
i zwiedzajà najciekawsze zabytki. Równie˝ wieczorami nie brakuje rozrywek –
najwi´kszà popularnoÊcià cieszà si´
dyskoteki i ogniska, ale znajdzie si´
tak˝e coÊ dla mi∏oÊników „mocnych
wra˝eƒ”, podczas Imprezy na Orientacj´, dzieci majà okazj´ wykazaç si´
praktycznà znajomoÊcià mapy, wykorzystaç wiedz´ zdobytà podczas zwiedzania, ale przede wszystkim doskonale si´ bawià. Du˝à popularnoÊcià cieszà
si´ konkursy plastyczne, wieczornice,
czy festiwale piosenki „zimowiskowej”
– jednym s∏owem ka˝dy znajdzie dla
siebie coÊ interesujàcego!
Zima w mieÊcie
Ci, którzy podczas ferii nie wyje˝d˝ajà, tak˝e nie muszà si´ nudziç – jak co
roku mogà wziàç udzia∏ w akcji „Zima
w mieÊcie”. Dzieci ze Szko∏y Podstawo-
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wej nr 3 mogà korzystaç z tej formy zaj´ç w pierwszym tygodniu ferii
(27.01–31.01), natomiast gimnazjaliÊci
przez ca∏e ferie (od poniedzia∏ku do
piàtku) w godzinach 9–13.
Uczniowie „podstawówki”, którzy
zdecydujà si´ na t´ form´ sp´dzania
wolnego czasu, b´dà mogli korzystaç
z sal gimnastycznych i lodowiska, a tak˝e b´dà mogli spróbowaç swoich si∏

w konkursach sprawnoÊciowych, czy
w turniejach gier planszowych.
Ciekawie równie˝ zapowiada si´
oferta dla starszych uczniów – w Gimnazjum nr 3, oprócz zaj´ç sportowych
(w ma∏ej sali gimnastycznej) udost´pniona b´dzie pracownia informatyczna,
wi´c „maniacy komputerowi” nie powinni si´ nudziç!
Katarzyna G∏usek

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

STARA MI¸OSNA
mach akcji MOK „Zima
w mieÊcie”.
11.00
Bal: dyskoteka, konkursy, popisy grup
cyrkowych (akrobacja,
˝onglerka, tresura zwierzàt). Spotkanie z mimem. Spotkanie z piosenkà:
Ania Kowalczyk.
13.30 Pocz´stunek: ciasto, napoje,
owoce.
14.00 Konkursy, dyskoteka.

ieÊcie 2003”
13.00 Turniej sportowy
Czwartek, 6 lutego
10.00 Przygotowania do balu. Robienie pi∏eczek ry˝owych, dekorowanie sali. Turniej szachowy
dla dzieci i m∏odzie˝y w ra-

Ferie zimowe
w Klubie KOT

Piàtek, 7 lutego
10.00 Spotkanie organizacyjne
10.10 Spotkanie z przedstawicielem
Stowarzyszenia
Geografów:
prelekcja, slajdy.
12.30 Pocz´stunek: s∏odycze, ciasta,
owoce.
13.00 Bal kostiumowy. Dyskoteka.
Konkursy. Zabawy. Nagrody.
Wr´czanie dyplomów dla najbardziej aktywnych uczestników
akcji „Zima w mieÊcie”
Dariusz Falana
warunków pogodowych, oraz iloÊci
uczestników. Dlatego bardzo prosimy
o wczeÊniejszy kontakt telefoniczny.
Zapraszamy do Klubu KOT ul. Jeêdziecka 20, tel. 773-20-59 w godz.
14.00-18.00. Ch´tnie udzielimy wszelkich informacji,
Monika Sacewicz
dyr. Klubu Kot

Z a p r a s z a m y ne – ok. 4/5 z∏ za godz. plus koszty wywszystkie dzieci cieczki, transportu itp.
Uwaga! Plan zaj´ç jest orientacyjny
w wieku 7-14 lat
na zaj´cia w ra- i mo˝e ulec zmianie w zale˝noÊci od
mach ferii zimowych do Klubu KOT. Planujemy zabawy PON. 27/01
WT. 28/01
ÂR. 29/01
sportowe, wariacje artystycz- 10.00-11.30
10.00-11.30
10.00-11.30
ne, plastyczne, modelarskie, plastyka
plastyka
plastyka
wycieczki do kina, ognisko 11.30-13.00
11.30-13.00
11.30-13.00
z kie∏baskami, zwiedzanie ko- haftowanie lub haftowanie lub
haftowanie lub
szar z prawdziwà wojskowà modelarstwo
modelarstwo
modelarstwo
grochówkà oraz zabawy i kon- 13.00-15.00
13.00-15.00
13.00-15.00
kursy z nagrodami!
teatr/grafika
teatr/grafika
wyjÊcie na
B´dziemy z dzieçmi ju˝ od komputerowa
komputerowa
lodowisko
godz. 10.00 rano do 15.00 (istlub spacer
nieje mo˝liwoÊç dostosowania
do lasu
godzin do indywidualnych po- PON. 03/02
WT. 04/02
ÂR. 05/02
trzeb). Mo˝na przyprowadziç 10.00-11.30
Zbiórka
10.00-11.30
pociechy na jeden lub kilka plastyka
plastyka
dni, nawet tylko na kilka go- 11.30-13.00
11.30-13.00
dzin. Dzieci dostanà owoce, haftowanie lub WYCIECZKA
haftowanie lub
s∏odycze, ciep∏à herbatk´, jed- modelarstwo
czyli OGNISKO modelarstwo
nak chcàc przyprowadziç
z kie∏baskami
dziecko na ca∏y dzieƒ prosimy 13.00-15.00
15.00
13.00-15.00
o przygotowanie drugiego teatr/grafika
Powrót
teatr/grafika
Êniadania. Zaj´cia sà odp∏at- komputerowa
do KOT-a
komputerowa

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

INSTRUKTORZY:
Mariusz
0503 334 666
Pawe∏
0504 155 365

CZW. 30/01
Zbiórka
KINO

13.30-15.00
Teatr/grafika
komputerowa

CZW. 06/02
Zbiórka

WYCIECZKA

15.00
Powrót
do KOT-a

PIÑT. 31/01
10.00-11.30
plastyka
11.30-13.00
haftowanie lub
modelarstwo
13.00-15.00
lepienie
ba∏wana
i zabawy
na Êniegu
PIÑT. 07/02
10.00-11.30
plastyka
11.30-13.00
haftowanie lub
modelarstwo
13.00-15.00
teatr/grafika
komputerowa

7 DNI W TYGODNIU
CZYNNE: 600-2200
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:
Uruchomienie komfortowego pawilonu us∏ugowego
szatnie z WC i natryskami – kawiarnia, bufet –
Organizacja turnieji tenisowych.
Organizacja bankietów i imprez okolicznoÊciowych
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Kàcik bibliofila – nowoÊci w bibliotece
Wojciech Jagielski
Modlitwa o deszcz
Afganistan – pustynny kraj z niezmiennym krajobrazem glinianych i s∏omianych chatek, odgrodzonych od Êwiata
wysokimi murami, z letnim wszechobecnym kurzem, wdzierajàcym si´ w oczy,
usta i w∏osy, z wàskimi górskimi drogami
w górach surowych i niedost´pnych dla
obcych. Kraj niszczony przez ciàg∏e rewolucje i wojny, n´kany przez najeêdêców z zewnàtrz, a tak˝e toczàcy bitwy
bratobójcze. Kraj ludzi dumnych, ale
pragnàcych wolnoÊci ponad wszystko.
Afganistan to wreszcie kraj talibów,
prostych wieÊniaków dowodzonych
przez wioskowych mu∏∏ów.
Ksià˝ka „Modlitwa o deszcz” to reporta˝ przybli˝ajàcy czytelnikowi krain´ tak odleg∏à i niedost´pnà. Autor,
Wojciech Jagielski, jest dziennikarzem
Gazety Wyborczej od lat obserwujàcym wydarzenia w Afganistanie.
Zarówno ta jego pozycja, jak i poprzednia opisujàca Zakaukazie i Kaukaz
to wspania∏y i wzruszajàcy dokument.
Goràco zach´cam do przeczytania.

NOWOÂCI:
Beletrystyka dla doros∏ych:
1. Sowa I. – Smak Êwie˝ych malin
2. Chmielewska J. – Pech
3. Singer I. B. – OpowieÊç o królu pól
4. Gemmel D. – Zimowi wojownicy
5. Goddard R. – Zapisane w kamieniu
6. Hooper K. – Âladami Caroline
Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Dàbrowski J. – Przeprowadzka
2. Horowitz A. – Diamenty Soko∏a
3. – Gromadka Kubusia Puchatka
4. Bàkiewicz G. – O melba!
5. Brooks P. – Czerwieƒ, ˝ó∏cieƒ, pomaraƒcz
Literatura popularnonaukowa:
1. Williams B. – Lenin
2. – Historia XX wieku
3. Ho∏ówka J. – Etyka w dzia∏aniu
4. Jagielski W. – Modlitwa o deszcz
5. Korczak J. – Jak kochaç dziecko
6. Oyster C. K. – Grupy
Izabella Zych
Sk∏adamy podzi´kowania panu Józefowi Wojtasiowi z firmy Domeko,
który powi´kszajàc biblioteczne konto o sum´ 500 z∏ umo˝liwi∏
wzbogacenie naszych zbiorów o kolejne 19 pozycji.

Rajd ORIENT2003
Dla uczczenia 140 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego HKT „TREP” w niedziel´ 26 stycznia br. organizuje w Starej Mi∏oÊnie XXVI rajd na orientacj´ Orient2003. Planowane
sà cztery trasy turystyczne:
TS i TJ – dla zaawansowanych (zespo∏y 1-2 osobowe)
TP – dla poczàtkujàcych i dzieci (zespo∏y 2-3 osobowe)
TF trasa familijna dla rodziców z dzieçmi (trasa oznakowana w terenie wstà˝eczkami)
oraz trasa sportowa OL-wariant.
Centrum zawodów zlokalizowane b´dzie w szkole podstawowej nr 3, ul Trakt Brzeski 18. Start tras turystycznych 10.30,
trasy sportowej 11.00. Prosimy o wczeÊniejsze przybycie aby
odebraç karty startowe. W miar´ mo˝liwoÊci prosimy o zg∏aszanie udzia∏u do kierownika zawodów – Andrzeja Krochmala tel. 841-33-41. Serdecznie zapraszamy
Marcin J´drzejewski
Na pierwsze spotkanie „Babskiego Klubu”
przyby∏o ponad 10 paƒ. W mi∏ej atmosferze
i przy wyÊmienitym „gniocie” (okreÊlenie
pani Basi – autorki dro˝d˝owego placuszka)
rozmawia∏yÊmy o tym, jak nam si´ mieszka, czym si´ zajmujemy
i co chcia∏ybyÊmy wspólnie robiç. Jest du˝o pomys∏ów i b´dzie
jeszcze wi´cej. Panie, które chcia∏yby do nas do∏àczyç, zapraszamy w ka˝dy piàtek o godzinie 1200 do „Kawiarenki Artystycznej”
w Centrum Pogodna na ul. Jana Paw∏a II 25 (wejÊcie od strony
Gimnazjum). Zainteresowanym podaj´ kontakt: Barbara Górska, tel.: 773-39-52.
Barbara Górska

BABSKI
KLUB
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Meble
na zamówienie

PROJEKT ◆ WYKONAWSTWO ◆ MONTA˚

Oferujemy:
–
–
–
–
–
–

meble kuchenne
szafy wn´kowe
zabudowy przestrzenne
meble wolnostojàce
sprz´t AGD
mo˝liwoÊç zakupu na raty

Zapewniamy:

– dobrà jakoÊç
– szybki termin realizacji
– atrakcyjne ceny
Warszawa ul. Panny Wodnej 46/48 paw. 17
tel. 615-65-20, 0-501-752-899, 0-501-213-456

STARA MI¸OSNA

Âwiate∏ko do nieba
Po raz kolejny, w Weso∏ej ju˝ piàty,
odby∏ si´ w Klubie „KOÂCIUSZKOWIEC” na Placu Wojska koncert fina∏owy Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej
Pomocy. W sk∏ad komitetu organizacyjnego weszli: Tomasz Struzik i dyrektor MOK Dariusz Falana – przewodniczàcy, pe∏nomocnik ds. sportu Pawe∏
Malinowski, dyrektor S. P. nr 4 Jolanta
Ilewicz, oraz prowadzàca sekretariat
Ma∏gorzata Kolodziejczyk. Bardzo bogaty program estradowy z takimi gwiazdami, jak Katarzyna ˚ak, Olga Boƒczyk czy telewizyjni „MiÊ i Margolcia”,

Êciàgnà∏ do klubu t∏umy. Odbywa∏a si´
sprzeda˝ gad˝etów, licytacje ofiarowanych przez sponsorów prezentów i wartoÊciowych przedmiotów, wykupywanie
„orkiestrowych” pamiàtek i atrybutów.
Naprawd´ trudno wymieniç wszystkich
zaproszonych i rodzimych wykonawców, ale z czystym sumieniem mo˝na
powiedzieç, ˝e nie zabrak∏o reprezentantów ˝adnej szko∏y, ˝adnego osiedla.
Z naszej staromi∏oÊniaƒskiej obecnoÊci
wychwyciç nale˝y tradycyjny pokaz taneczny klubu sportowego „ATLAS”,
oraz debiut zespo∏u m∏odzie˝owego

STM 998 (jak Stara Mi∏osna i numer
Stra˝y Po˝arnej). Zespó∏ klubu m∏odzie˝owego dzia∏ajàcego przy Stowarzyszeniu Sàsiedzkim w lokalu naszej
Stra˝y Po˝arnej wystàpi∏ w sk∏adzie Micha∏ Rypieƒ – gitara, Adam Zió∏kowski – bas, Miko∏aj Kowalczyk – perkusja
i Ania Kowalczyk – wokal.
OczywiÊcie, wsz´dzie wokó∏, przy koÊcio∏ach, sklepach i na ulicach, kwestowa∏y dzieci ze wszystkich szkó∏. Efekt
prosimy oceniç samemu; ∏àczna kwota
zebranych pieni´dzy w kwestach, licytacjach i ró˝norakiej sprzeda˝y wynios∏a oko∏o 28 000 z∏., co jest nowym rekordem!
Marian Mahor

Nasze dzieci w Filharmonii Narodowej

foto Ma∏gorzata Milewska

W niedziel´ 15 grudnia 2002 r. na VI
w tym sezonie koncercie dla dzieci
w Filharmonii Narodowej w Warszawie goÊciem specjalnym by∏ nasz chór
„Il canto-Magnificat” ze Starej Mi∏osny pod dyrekcjà Marty Zamojskiej-Makowskiej.

Od 42 ju˝ lat Filharmonia Narodowa
w Warszawie organizuje specjalne koncerty dla dzieci i od 42 ju˝ lat niezmiennie prowadzi je ciocia Jadzia,
czyli Jadwiga Mackiewicz. Pami´tam
jak przed laty i mnie ciocia Jadzia uczy∏a nazw instrumentów, opowiada∏a
o wielkich kompozytorach i genialnych
wirtuozach. Takie prze˝ycia zapadajà
g∏´boko w dzieci´cà dusz´ i pami´ç.
Nic wi´c dziwnego, ˝e rodzice od lat
t∏umnie prowadzà swoje pociechy do
Filharmonii na niedzielne spotkania
z muzykà. Jednak czasy si´ zmieni∏y
i obyczaje si´ zmieni∏y. KiedyÊ na widowni królowa∏y g∏ównie dzieci ze

szkó∏ i ognisk muzycznych. DziÊ widz´
nadà˝amy za Êwiatowà modà. W eleganckich fotelach Sali Koncertowej
FN s∏uchajà muzyki ca∏ymi swoimi ma∏ymi osóbkami m∏odsze przedszkolaki,
czasem wr´cz oseski przy piersi!
WÊród nich 5-latkowie ze Starej
Mi∏osny, Natalka
i GrzeÊ, „starzy
abonamentowcy”
(kupiç bilet na niedzielny koncert dla
dzieci w FN wcale
nie jest ∏atwo, lepiej rzeczywiÊcie
wykupiç we wrzeÊniu karnet na ca∏y
sezon).
Tej niedzieli scen´
Filharmonii
zdobi∏a
okaza∏a
choinka. Na organach rozsiad∏y si´
sympatyczne maskotki: towarzyszàcy
dzieciom od 40 lat miÊ MuzyÊ, Pinokio
z Italii i najm∏odszy podarunek od
sponsorów myszka Tralaliszka. Rozpoczyna∏ si´ koncert Êwiàteczny dla dzieci. Wielkie by∏o zdziwienie Natalki
i Grzesia, gdy ciocia Jadzia zaprosi∏a
na scen´ obok zawodowych uznanych
muzyków chór dzieci´co-m∏odzie˝owy
ze Starej Mi∏osny. „Il canto-Magnificat” zaÊpiewa∏ 8 najpi´kniejszych polskich kol´d. S∏yszeliÊmy je wielokrotnie w wykonaniu chóru pod dyrekcjà
Marty Zamojskiej-Makowskiej w naszym urokliwym drewnianym koÊció∏ku, w nowej kaplicy i w szkole. Jednak

naprawd´ pi´knie chór zabrzmia∏ na
Scenie Koncertowej FN (nie mamy
niestety sali z dobrà akustykà w Starej
Mi∏oÊnie, ani nawet w Weso∏ej).
15 grudnia szczególnie pi´knie soprany
i alty ze Starej Mi∏osny zaÊpiewa∏y mojà ulubionà kol´d´ „Mizerna cicha”.
Ciocia Jadzia te˝ by∏a poruszona wyst´pem naszych dzieci. Dzi´kujàc za
wspania∏y koncert podkreÊli∏a, ˝e Êpiewa∏ chór nie ze szko∏y muzycznej, tylko
dzia∏ajàcy przy „zwyk∏ej” szkole podstawowej w Starej Mi∏oÊnie. ZaÊ w ˝yczeniach Êwiàteczno-noworocznych na
zakoƒczenie ca∏ego koncertu ciocia Jadzia ˝yczy∏a wszystkim i sobie, aby takich Paƒ Zamojskich-Makowskich, co
potrafià obudziç w dzieciach potrzeb´ pi´knego
Êpiewania by∏o jak najwi´cej i aby takich dzieci,
które pragnà
Êpiewaç by∏o
jak najwi´cej.
Dzi´kujemy
Pani Dyrygent, dzi´kujemy ca∏emu
c h ó r o w i
i dzi´kujemy
kochanej cioci Jadzi.
Ewelina
Kozak
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Âwiàteczna Impreza w Klubie KOT
Dnia 14 grudnia 2002r. w siedzibie
Klubu KOT odby∏a si´ wspania∏a impreza dla wszystkich dzieci ze Starej
Mi∏osnej. Liczba uczestników pierwszej takiej Imprezy w Kocie przekroczy∏a nasze najÊmielsze oczekiwania
bowiem przysz∏o ponad pi´çdziesi´cioro dzieci!

Mamy nadziej´, ˝e by∏a
to nie tylko udana zabawa, ale te˝ po˝ytecznie
sp´dzony czas..

Dla nas jako organizatorów by∏o to bardzo mi∏e doÊwiadczenie-przysz∏o ponad 50 dzieci!!! Bardzo serdecznie dzi´kujemy
wszystkim „mi∏oÊnikom dzieci”, którzy
pomogli nam w zorganizowaniu tej imprezy, dzi´ki czemu
wst´p by∏ wolny –
dzieci nic nie p∏aci∏y!
Serdecznie dzi´kujemy
naszym
„Mi∏oÊnikom Dzieci” z poÊród który
chcielibyÊmy
wyMiko∏aj z dzieçmi
mieniç choç kilku:
Delikatesy MAXIZapraszamy na zaj´cia w ramach feMA, Sklep papierniczy KAC- rii zimowych dla wszystkich dzieci. B´PER, TRANS NEC, Baby BO- dà zabawy sportowe, wariacje artyOM oraz lekarzowi dr Olizarow- styczne, plastyczne, modelarskie, wyskiemu, który dzielnie czuwa∏ nad cieczki do kina i nie tylko... B´dziemy
Wr´czenie g∏ównej nagrody w konkursie na karty Êwiàteczne
zdrowiem naszych pociech oraz in- z dzieçmi ju˝ od godz. 10.00 rano.
– I miejsce Zuzia G∏owacka
nym „przyjacio∏om dzieci”, którzy Mo˝na przyprowadziç pociechy na jeW trakcie trzygodzinnej zabawy bardzo pomogli nam przy organizacji.
den lub kilka dni, nawet tylko na kilka
dzieci mia∏y mo˝liwoÊç uczestniczenia
godzin. Zapraszam do Klubu KOT
Monika Sacewicz ch´tnie udzielimy wszelkich informacji
w zaj´ciach plastycznych, podczas któdyr. Klubu Kot (tel. 773-20-59).
rych robi∏y kolorowe ∏aƒcuchy i ozdoby
choinkowe. Praca by∏a bardzo twórcza
i ciekawa. Potem wspólnie ubieraliÊmy
choinki na placu przed Klubem i to dopiero by∏a zabawa!
Ka˝de dziecko mog∏o tez wstàpiç do
„biura” Âw. Miko∏aja gdzie On sam
opowiada∏, skàd pochodzi i jaka jest jego historia w ró˝nych krajach.
Nie zabrak∏o tez wspólnych zabaw
i konkursów, wÊród których by∏y: loteria fantowa, konkurs biblijny, oraz
og∏oszenie wyników konkursu na karty
Êwiàteczne wykonane dowolnà technikà. Autorami prac konkursowych by∏y
dzieci w ró˝nym wieku, a prace by∏y
wykonane przeró˝nymi technikami.
Z przyjemnoÊcià wr´czyliÊmy nagrody
dla trzech zwyci´zców oraz kilkanaÊcie
wyró˝nieƒ!!!
Klimat Âwiàt by∏ szczególnie wyczuwalny podczas konkursu o tematyce biDzieci podczas zaj´ç plastycznych – robienie ozdób choinkowych
blijnej oraz wspólnego kol´dowania.

12

STARA MI¸OSNA

Królewski Bal...

i spidermanami by∏ ma∏y kogucik i ch∏opak roznoszàcy gazety. D∏ugo wÊród
dzieci szuka∏am wzrokiem naszego proboszcza, trudno si´ dziwiç skoro na ten
dzieƒ przybra∏ postaç króla Jana Kazimierza. W iÊcie królewskiej Êwicie poprowadzi∏ ca∏à zabaw´ przeplatajàc muzyk´ – konkursami. Dzieci bawi∏y si´
Êwietnie mi´dzy innymi dzi´ki sponsorom – Klubowi KOT oraz cukierni paƒstwa Wojtkowskich z Weso∏ej. Na bal
przysz∏o oko∏o 200 dzieciaków i nie posz∏y do domu niewybawione....
Izabela Antosiewicz

Ju˝ od poczàtku karnawa∏u zrobi∏o
si´ weso∏o na naszym Osiedlu. 11 stycznia ksiàdz proboszcz parafii Êw. Hieronima zaprosi∏ dzieci na bal karnawa∏owy. Warunkiem uczestnictwa by∏o zaproszenie i przebranie tak˝e – rodziców.
Jak by∏o widaç fantazj´ w Starej Mi∏oÊnie mamy bujnà – oprócz niezliczonej
iloÊci królewien i wró˝ek znalaz∏a si´ Japonka i pokojówka, a mi´dzy piratami
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Biesiada Sàsiedzka: 15 lutego 2003
Ju˝ po raz czwarty b´dziemy bawiç si´
na balu karnawa∏owym organizowanym
przez Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara
Mi∏osna. Pierwsze dwa bale odby∏y si´
w restauracji „GoÊciniec” w Starej Mi∏oÊnie, ubieg∏oroczny bal w zajeêdzie
„U Ró˝yca” w Ryni, a w tym roku ponownie b´dziemy bawiç si´ w „GoÊciƒcu” u Pana Borkowskiego.
Sta∏o si´ ju˝ tradycjà, ˝e dochody
z balu przeznaczane sà na ró˝ne cele
charytatywne: budowa osiedlowego
placu zabaw, sprz´t komputerowy i pomoc dla ch∏opca poszkodowanego
w wypadku samochodowym. Zatem
pójÊcie na bal wià˝e si´ nie tylko z dobrà zabawà, ale te˝ z mo˝liwoÊcià pomocy komuÊ potrzebujàcemu.
Bale sà dobrà okazjà do wzajemnego
poznania si´. Zach´camy osoby, które
dopiero niedawno wprowadzi∏y si´ do
Starej Mi∏osny, aby wzi´∏y udzia∏ w tej
imprezie. Mo˝na przyjÊç do siedziby
Stowarzyszenia (budynek OSP, ul.
Trakt Brzeski 28, wejÊcie od ul. GoÊciniec) w ka˝dy wtorek (o godzinie 20)
i poznaç kilka osób, z którymi mo˝emy
pójÊç na bal karnawa∏owy. Mamy nadziej´, ˝e „starzy” mieszkaƒcy, jak co

roku, zawitajà do GoÊciƒca ze swoimi
sàsiadami i przyjació∏mi.
Program balu jest w tym roku bardzo
ciekawy. Opraw´ muzycznà balu przy-

gotowuje agencja paƒstwa Aliny i Witolda Czerskich „AMC” zajmujàca si´
kompleksowà organizacjà imprez muzycznych. Wed∏ug pani Alicji, obecnie
przewa˝ajà bale prowadzone przez
did˝ejów-wodzirejów grajàcych muzyk´ z p∏yt kompaktowych. Gra si´ muzyk´ z lat 60 i 70 a˝ do nagraƒ wspó∏czesnych, która jest zmiksowana przez danego d.j.-a. Muzyka gra non-stop, go-

Êcie sà zach´cani do ró˝nych zabaw
tanecznych, takich jak: formowanie kó∏eczek, w´˝yków i udzia∏ w konkursach.
Najcz´Êciej organizowane konkursy to:
wybór królowej i króla balu, ogólny
konkurs taƒca dla wszystkich i taniec
z balonami.
Obowiàzujàce w tym roku kreacje
balowe dla paƒ to: sukienki z górà na
cienkich ramiàczkach, asymetryczne
do∏y sukni z falbanami lub wàskie suknie z rozci´ciem. Materia∏y, z których
uszyte sà damskie kreacje, to g∏ównie
g∏adki lub t∏oczony aksamit oraz satyna
w kolorach czerni, czerwieni, bordo
oraz be˝owym. Panowie powinni byç
w garniturach, koniecznie z muszkà.
Aby dobrze bawiç si´ na balu, nale˝y
si´ wyspaç przed balem, w dniu balu
odpoczywaç, wziàç relaksujàcà kàpiel
i pójÊç do fryzjera. W dniu balu jeÊç tylko lekkostrawne posi∏ki i unikaç napojów gazowanych. Nie wolno zapomnieç o dobrym humorze i pozytywnym nastawieniu do imprezy. Serdecznie zapraszamy!
Ma∏gorzata Krukowska,
Agencja Muzyczna AMC Alina Czerska
773-35-61 0-502-600-775

Szpadki po rycersku
na palmie z ananasa
Rozmowa z Panem Wies∏awem Borkowskim – w∏aÊcicielem Restauracji
„GoÊciniec”
Redakcja: – Ju˝ po raz trzeci Biesiada Sàsiedzka odb´dzie si´ w goÊcinnych progach restauracji „GoÊciniec”.
Czy móg∏by Pan powiedzieç, z czego
s∏ynie ten lokal?

Wies∏aw Borkowski: – JesteÊmy znani przede
wszystkim
jako
miejsce,
gdzie
mo˝na bardzo dobrze zjeÊç. Nasze
potrawy przygoto-

wywane sà w ca∏oÊci ze Êwie˝ych surowców. Wszystkie dania goràce
podawane sà na
zamówienie, a nad
ich przygotowaniem czuwa dobrany personel.
Oznacza to, ˝e Pani kotlet b´dzie
usma˝ony dopiero
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po tym, jak z∏o˝y Pani zamówienie
u kelnera. Gwarantuje to najwy˝szà jakoÊç serwowanych potraw. JeÊli chodzi
o menu – to naszà specjalnoÊcià sà ko∏duny litewskie w bulionie lub w barszczu. Przez ca∏y okres naszej dzia∏alnoÊci mieliÊmy tylko jeden dzieƒ, kiedy
zabrak∏o ko∏dunów.
R. – Organizowa∏ Pan ró˝nego rodzaju przyj´cia, czym przede wszystkim zaskakuje Pan goÊci?
W. B. – Staramy si´, by nasi goÊcie

STARA MI¸OSNA
czuli si´ u nas dobrze, tworzymy wi´c
przyjaznà atmosfer´. Dbamy o sprawnà organizacj´ i zapewniamy obs∏ug´
na najwy˝szym, profesjonalnym poziomie. Czym zaskakujemy? – myÊl´, ˝e
niepowtarzalnym stylem dekoracji potraw oraz ich smakiem.
R. – Czym kieruje si´ Pan przy doborze menu?
W. B. – Ka˝de menu ustalamy indywidualnie w zale˝noÊci od potrzeb
i oczekiwaƒ zamawiajàcego przyj´cie.
Mamy oczywiÊcie pewne sugestie i propozycje – przemawia za tym nasze doÊwiadczenie. Propozycje potraw zwiàzane sà tak˝e z rodzajem przyj´cia.
Inaczej przygotujemy ca∏onocne wesele, a inaczej obiad po komunii dziecka.
R. – Jakich przysmaków mo˝emy si´
spodziewaç podczas tegorocznego balu?
W. B. – Zaproponujemy Paƒstwu
w tym roku nowà form´ balu. B´dzie
to przyj´cie zasiadane w stylu amerykaƒskim. Przygotujemy dla goÊci bufet
z zimnymi przekàskami oraz stoliki do
konsumpcji. Specyficzny charakter tego rodzaju przyj´cia ∏àczy si´ z potrzebà szerokiej oferty zimnych przekàsek
i sa∏atek. Rozumiem, ˝e mam uchyliç
ràbka tajemnicy?

R. – Tak, prosz´ nam podaç chocia˝
kilka przyk∏adowych...
W. B. – Serwowane b´dà mi´dzy innymi:
– szpadki po rycersku na palmie z ananasa,
– roladki z ciel´ciny z migda∏ami,

R. – Z Pana wypowiedzi wnioskuj´,
˝e b´dziemy w r´kach prawdziwych fachowców. Jak d∏ugo istnieje na naszym
terenie Restauracja „GoÊciniec”?
W. B. – W tym roku b´dziemy obchodziç „osiemnastk´” i mo˝e si´ to wydaç
niemo˝liwe, ale kuchmistrzem jest ta
sama osoba, która przygotowa∏a dla
nas potrawy na dzieƒ otwarcia. Przez
wiele lat mojej pracy – z gastronomià
jestem zwiàzany od 1969 roku – nauczy∏em si´ stawiaç na doÊwiadczenie
i dobry, zgrany personel, dlatego nie
ma w naszej za∏odze du˝ej rotacji. MyÊl´, ˝e ma to ogromny wp∏yw na wysokà jakoÊç naszej kuchni.
R. – Czego ˝yczy∏by pan sobie
i mieszkaƒcom Starej Mi∏osny w Nowym Roku?
W. B. – Przede wszystkim zdrowia
i satysfakcji z pracy zawodowej. Oby
nasza praca by∏a naszà pasjà.
R. – Dzi´kuj´ za rozmow´.
W. B. – Dzi´kuj´ bardzo i zapraszam
na bal. Do zobaczenia 15 lutego.

– pierÊ z indyka po hrabsku,
– tymbaliki drobiowe oraz wiele innych, w tym kilka rodzajów sa∏atek.
Nie zabraknie te˝ smalcu po staropolsku z chlebem razowym.

Rozmow´ przeprowadzi∏a
Izabela Antosiewicz
Restauracja„GoÊciniec”
tel. 773 30 02
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Stowarzyszenie Sàsiedzkie serdecznie zaprasza na

BAL KARNAWA¸OWY
15 LUTY 2003 r.
IV WIELKA BIESIADA SÑSIEDZKA
W RESTAURACJI GOÂCINIEC
Serdecznie zapraszamy mieszkaƒców Weso∏ej i ich
przyjació∏. Nasz bal to nie tylko wspania∏a zabawa –
to tak˝e okazja do nawiàzania
na∏ania
o
k
Dos kuch
nowych znajomoÊci.
a
olsk
p

Zaproszenie w cenie 135 z∏. od osoby mo˝na rezerwowaç pod nr tel. 773 32 70 w godz. 16.00-20.00
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Dysleksja – kiedy szukaç pomocy?
Je˝eli widzimy, ˝e nasze dziecko, takie
inteligentne i zdolne, ma wyraêne k∏opoty z naukà czytania, a szko∏a poza ogólnymi zaleceniami: „wi´cej çwicz w domu”
nie udziela ˝adnych szczegó∏owych wskazówek, wówczas radz´ zwróciç si´ o pomoc do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Podobnie trzeba postàpiç wtedy,
gdy dziecko nie mo˝e opanowaç prawid∏owej pisowni-zarówno pod wzgl´dem
technicznym, jak i ortograficznym.
Dyslektyk pope∏nia typowe b∏´dy ortograficzne z ó-u, rz-˝, ch-h. Sà one
bardziej uporczywe (ju˝ sto razy pisa∏
i widzia∏ s∏owo „król”; a nigdy nie mo˝na przewidzieç, jak go w danym momencie zapisze) oraz w dziwnych miejscach np.: nie ma wyrazu, w którym pisa∏oby si´ „ó” na koƒcu, ale u naszego
dziecka jest na okó, obó, do domó itp.
Pozosta∏e b∏´dy dziecka dyslektycznego mo˝na ogólnie podzieliç na wzrokowe i s∏uchowe.
B∏´dy dyslektyczne typu wzrokowego to:
– nieprawid∏owe odtwarzanie po∏o˝e-

–

–

–

–

nia liter w przestrzeni (mylenie d-g-b-p, m-w, n-u, n-z, 3-E, pismo zwierciadlane, zmiana kolejnoÊci liter;)
wadliwe odtwarzanie kszta∏tu liter (mylenie m-n, o-a, t-l-∏, u-y, u-w, n-r, zniekszta∏canie lub zapominanie kszta∏tu;)
pomijanie znaków takich, jak kropka, ogonek, kreska, przy czym np.
w wyrazach „wzie∏y-wzi´∏y, ksià˝e-ksià˝´” ma to pod∏o˝e s∏uchowe.
B∏´dy typu s∏uchowego to:
mylenie liter oznaczajàcych g∏oski
zbli˝one fonetycznie: p-b, k-g, t-d, f-w,
s-z, ç-dê, Ê-ê, sz-rz-˝, c-dz, dsz-trz,(np.:
brycz, bryd˝ka, czcina, trztery, przeczkole); i-j (np.: radjo, linja, obiastobjazd); u-∏ (np.: na∏uka, gupota, a∏to), nieprawid∏owe zmi´kczenia (np.:
êma, cima, jeÊieƒi-jesieƒ), oraz samog∏oski à-´ mylone z po∏àczeniami literowymi om, on, em, en, o∏, e∏ (np.: kàpot, kàserwa w koƒcie, kompiel, semp,
s´s, pentla, chco∏-chcà).
nieprawid∏owy zapis zdania, ∏àczenie
i rozdzielanie wyrazów (np.: wlesie,
stam tàd);

– wadliwy zapis wyrazów opuszczanie,
dodawanie, podwajanie, przestawianie
liter i sylab, wyrazy bezsensowne (np.:
rbak-rybak, klij´t-klient, jje-je, kraktor-traktor, korolowy-kolorowy) itp.
Chc´ zaznaczyç, ˝e niektóre dzieci
rozpoczynajàce nauk´ czytania i pisania, pope∏niajà wy˝ej wymienione pomy∏ki, ale po jakimÊ czasie zaczynajà
sobie z tym radziç. Dyslektyk natomiast mimo znacznej pracy nie potrafi
si´ z tymi k∏opotami uporaç, a jego
problemy cz´sto si´ nasilajà. Fachowej
pomocy radz´ szukaç jak najwczeÊniej,
jest ona najskuteczniejsza przed rozpocz´ciem nauki czytania i pisania. Du˝a
plastycznoÊç uk∏adu nerwowego we
wczesnym okresie rozwoju, daje mo˝liwoÊci nieporównywalnie wi´kszej wyçwiczalnoÊci dziecka ni˝ cz∏owieka doros∏ego. Im dziecko starsze, tym trudniej prze∏amaç z∏e nawyki.
Opracowanie wg. A. Rentflejsz-Kuczyk
„Jak pomóc dzieciom dyslektycznym”
pedagog terapeuta-redukator
mgr ˚. Grzechnik
tel. 6-812-344

Ciep∏olubny – a jednak wol´ zim´
W naszym domu jesteÊmy razem
z córkà Zuzià bardzo ciep∏olubni. Ciep∏olubnych ∏atwo poznaç. Szaliki, czapki i r´kawiczki pojawiajà si´ u nich ju˝
wczesnà jesienià i jako ostatni odk∏adajà je wiosnà do swych szuflad, choç i od
tej tradycji sà chlubne wyjàtki. Cz´Êç
z nas uwa˝a, ˝e na te dwa, trzy miesiàce po prostu nie warto niczego z ciep∏ej
garderoby chowaç – przecie˝ mo˝e trafiç si´ jakiÊ ch∏odniejszy dzieƒ...
Musz´ jednoczeÊnie przyznaç, ˝e mimo istotnego dla mnie jako mi∏oÊnika
temperatur powy˝ej 21°C dyskomfortu

wprowadzanego przez zim´, istnieje
powa˝ny argument przemawiajàcy za
akceptacjà cyklicznoÊci naszego klimatu. Choç zabrzmi to paradoksalnie, lubi´ Ênie˝nà zim´ w Starej Mi∏oÊnie.
Tak, w∏aÊnie: Ênie˝nà i w dodatku z minusowà temperaturà do powiedzmy
-5°C. Co wi´cej, staj´ si´ jej entuzjastà
i goràcym or´downikiem.
Jest to wspania∏e odczucie dla m´˝czyzny – wzrokowca, kierowcy oraz
mieszkaƒca Starej Mi∏osny. Nie widz´
Êmieci, nie Êlizgam si´ na psich pozosta∏oÊciach, Ênieg t∏umi ha∏asy (w tym

ZAKR¢T ul. Lubelska 32
tel. (022) 789-0-789
773-34-43
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równie˝ szczekanie i wycie), jest widniej, Ênieg ubity na p∏ytach staje si´ namiastkà asfaltu.
I tak rozdarty pomi´dzy latem i zimà
musz´ pogodziç si´ z faktem, ˝e ch∏odna
pora roku figuruje w naszym kalendarzu.
Co wi´cej – jest nawet niezb´dna zwa˝ywszy na fakt, ˝e jakiÊ czas temu staliÊmy si´ przedmieÊciem wielkiego miasta,
a nie jego reprezentacyjnym centrum
i na ca∏oroczne lato przyjdzie nam jeszcze bardzo, ale to bardzo d∏ugo czekaç...
i nic tu nie pomo˝e ocieplenie klimatu.
Ciep∏olubny

6, 20, 30 kg
05-077 Weso∏a
ul. Mazowiecka 38, Trakt Brzeski 57B

☎773 30 29
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Gdzie znaleêç „Z∏otà Ràczk´”?
Przy okazji remontu lokalu na potrzeby Stowarzyszenia Sàsiedzkiego uda∏o
nam si´ odkryç najwi´kszy sekret Starej
Mi∏osny – niezawodnà „z∏otà ràczk´”
w osobie pana Waldemara ¸adowskiego.
Pan Waldemar jest cz∏onkiem Stowarzyszenia i od ubieg∏ego lata opiekuje si´
naszà siedzibà w budynku OSP. Zacz´∏o
si´ od naprawy przeciekajàcego dachu,
potem by∏y cieknàce krany i zepsute
zamki, a wiosna te˝ wyglàda obiecujàco,
jeÊli chodzi o dalsze prace remontowe.
Firma pana ¸adowskiego „Profil” dzia∏a od 1987 roku, a od maja 2001 tak˝e
w Starej Mi∏oÊnie, która sta∏a si´ domem
dla rodziny Paƒstwa ¸adowskich. Firma
zajmuje si´ Êwiadczeniem us∏ug ogólnobudowlanych (stany surowe) i kompleksowym wykaƒczaniem wn´trz. W firmie
razem z w∏aÊcicielem pracujà 4 osoby,
w tym dwie ju˝ od 5 lat. W zakres wykonywanych na osiedlu prac wchodzi: glazura, terakota, tynki, murowanie wszelkiego
rodzaju Êcian, docieplenia, elewacje, bo-

azerie drewniane, sufity i inne drobne
prace budowlane i hydrauliczne.
Pan Waldemar planuje za∏o˝enie 24godzinnego pogotowia technicznego
dla mieszkaƒców Osiedla i okolic. Skàd
taki pomys∏? Wielu ludzi nie ma teraz
czasu, umiej´tnoÊci lub nie posiada odpowiednich narz´dzi, aby samemu wykonywaç konieczne naprawy bàdê modernizacje. Nie ma chyba nic gorszego
ni˝ powrót do domu po ci´˝kim dniu
pracy i koniecznoÊç nierównej walki
z p´kni´tà rurà, zatkanym odp∏ywem,
zepsutymi bateriami ∏azienkowymi
i tym podobnymi atrakcjami. W zakres
us∏ug „pogotowia” wchodzà tak˝e bia∏y
monta˝, instalacja sprz´tu AGD, naprawy drobnych usterek elektrycznych, naprawy Êlusarskie, stolarka drzwiowa
i okienna oraz wszelkie inne nietypowe
prace. Ponadto, firma „Profil” wystawia
pisemne gwarancje na wykonane prace,
oferuje tak˝e bezp∏atne wyceny i kosztorysy ofertowe na ˝yczenie klienta.

Dokarmianie ptaków
Celem dokarmiania jest pomoc ptakom w przetrwaniu trudnego okresu.
W zimie zmniejszajà si´ naturalne zasoby pokarmu, a krótkie dni nie zawsze
wystarczajà na zdobycie jego wystarczajàcej iloÊci. Cz´sto wskutek Êniegu,
szronu i sadzi nawet te niewielkie iloÊci
stajà si´ dla ptaków niedost´pne.
Nale˝y równie˝ pami´taç, ˝e przebywanie ptaków w naszym ogrodzie w zimie jest bardzo korzystne. Przy sprzyjajàcej pogodzie ptaki starajà si´ same
wy˝ywiç: zjadajà ukryte owady, ich jaja
i poczwarki, a tak˝e nasiona chwastów.
Je˝eli zdecydujemy si´ na dokarmianie ptaków, to musimy pami´taç, ˝e
dokarmiania nie mo˝na przerywaç,
a karma musi byç stale i w nadmiarze
wy∏o˝ona w karmniku. Ptaki przyzwyczajajà si´ do dokarmiania i nie znajdujàc po˝ywienia w sta∏ym miejscu mogà ten zawód przyp∏aciç ˝yciem.
Na pewno nie sprawi nikomu trudnoÊci, ani nie jest kosztowne wy∏o˝enie czy
wywieszenie kawa∏ka niesolonej s∏oniny. Ch´tnie jedzà jà sikory, dzi´cio∏y,
kowaliki. Mo˝na wyk∏adaç równie˝ ∏ój,
smalec, nasiona i owoce roÊlin oleistych: lnu, maku, konopi, s∏onecznika.
Mo˝na wyk∏adaç Êwie˝e okruchy bia∏ego chleba (nie moczonego w wodzie),
tartà bu∏k´, p∏atki owsiane, twaróg, po-

kruszony ˝ó∏ty ser, nie solone gotowane: ziemniaki, jarzyny, makaron i kasze,
pokrojone jab∏ka (przysmak kosów).
Nie wolno wyk∏adaç: solonych gotowanych ziemniaków, solonego mi´sa
i t∏uszczu, czarnego chleba, spleÊnia∏ego pieczywa, zje∏cza∏ego t∏uszczu.

Pan Waldemar jest na miejscu, zawsze pod telefonem, dysponuje referencjami oraz zawsze ma czas dla klienta, ˝eby si´ z nim spotkaç – jest s∏owny
i punktualny. MyÊl´, ˝e takie us∏ugi sà
bardzo potrzebne na osiedlu, bo w przypadku jakiejkolwiek awarii dobrze jest
mieç poleconà i sprawdzonà firm´. Dlatego z czystym sumieniem polecam:
Firma „Profil” tel: 795 74 37 i 0-503520-536 (24 godziny na dob´).
Ma∏gorzata Krukowska
Prezes Stowarzyszenia Sàsiedzkiego
Stara Mi∏osna
P. S. Przy okazji chcia∏am podzi´kowaç tak˝e innym „z∏otym” ràczkom,
które utrzymujà naszà siedzib´ w stanie
u˝ywalnoÊci: Maçkowi Susickiemu
z firmy „Elektra” za koncepcj´ i wykonanie izolacji cieplnej zewn´trznych
rur wodno-kanalizacyjnych oraz za piecyki elektryczne oraz Marcinowi J´drzejewskiemu i Józefowi Wojtasiowi
za piecyki gazowe i ich systematyczne
nape∏nianie, Jankowi Bronieckiemu za
choink´ oraz pani Basi Górskiej za nieustajàcà trosk´ o naszà siedzib´.
Na zakoƒczenie jeszcze jedna uwaga:
dokarmianie ptaków to nie tylko wymagajàca pewnych kosztów i pracy pomoc,
ale ogromna przyjemnoÊç czerpana
z oglàdania ptaków, a cz´sto z poznawania ptaków do tej pory nieznanych
takich, jak: przypominajàce papugi grubodzioby, dzi´cio∏ki wielkoÊci wróbla,
dzwoƒce, czy˝yki, zi´by, sójki i inne.
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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Mo˝e do Filharmonii?!
Mili czytelnicy, od pi´ciu lat mieszkam w Starej Mi∏osnej i, tak jak Wy, jestem czytelniczkà „WiadomoÊci Sàsiedzkich”, które lubi´ i ceni´, jednak
od poczàtku czegoÊ mi w nich brakuje.
Tym czymÊ jest nieobecnoÊç w naszym
pisemku dzia∏u muzycznego. Rozumiem, ze pismo powsta∏o niedawno,
i po prostu nikt nie zdà˝y∏ jeszcze takiego pomys∏u zrealizowaç, postanowi∏am wi´c zaproponowaç swój udzia∏
w stworzeniu „kàcika muzycznego”,
który mo˝e kiedyÊ rozwinie si´ w ca∏y
powa˝ny dzia∏?
Zapraszajàc Was do Êwiata muzyki,
zapytam wi´c: czym jest muzyka w Waszym ˝yciu, czy jest Wam potrzebna?
Dla mnie muzyka by∏a, jest i b´dzie treÊcià ˝ycia. Uczy∏am si´ w szkole muzycznej, jestem muzykiem-wokalistkà.
Przez wiele lat Êpiewa∏am w chórze filharmonicznym, operowym, w ró˝nych
warszawskich zespo∏ach kameralnych,
razem z prywatnym, niedu˝ym teatrem
muzycznym podró˝owa∏am po Europie.

Rada bym wi´c równie˝ tu, w Starej Mi∏osnej, spotkaç ludzi, dla których muzyka jest wa˝na, a tak˝e tych, którzy dopiero b´dà si´ do niej przekonywaç.
Tych, których muzyka ciekawi, którzy
chcà o niej wi´cej wiedzieç, a tak˝e tych,
których zw∏aszcza klasyczna muzyka
jeszcze nudzi, uwa˝ajà jà za nieznanà
i odleg∏à. Wszystkim – i mi∏oÊnikom,
i tym jeszcze nieprzekonanym, muzyka
mo˝e tylko pomóc w rozwijaniu wyobraêni, pot´gowaniu wzruszeƒ, w budowaniu wra˝liwoÊci. Âwiat wokó∏ nas
wype∏niony jest dêwi´kami, które mo˝na postrzegaç jako ha∏as, ale tak˝e jako
muzyk´. W∏aÊciwie nigdy nie przebywamy w absolutnej ciszy. Muzyka towarzyszy nam w radiu, w telewizji, w kawiarniach, barach, sklepach, odtwarzamy jà
z p∏yt, z kaset. S∏yszymy jà w salach koncertowych, w koÊcio∏ach, jest obecna na
uroczystoÊciach koÊcielnych, paƒstwowych, rodzinnych. S∏owem, muzyka jest
g∏´boko zakorzeniona w naszej ÊwiadomoÊci. Ja chcia∏abym namówiç wszyst-

Repertuar Filharmonii Narodowej na luty 2003
Sobota, 1 lutego, godz. 18.00, C2
ceny biletów: 30, 25, 20, 15, 10
Sala Koncertowa
Koncert symfoniczny
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej
En SHAO – dyrygent
Kun Woo PAIK – fortepian
Fryderyk Chopin – II Koncert fortepianowy f-moll
op. 21
Joseph Haydn – Symfonia D-dur Hob. I/101 Zegarowa
Bela Bartók – Suita Cudowny mandaryn Sz 73
Wtorek, 4 lutego 2003, godz. 19.00, F
ceny biletów: 30, 25, 20, 15, 10
Sala Koncertowa
HOMMAGE A ARTUR RUBINSTEIN
Recital fortepianowy
Krzysztof JAB¸O¡SKI – fortepian
Ludwig van Beethoven – Sonata f-moll op. 57 Appassionata
Johannes Brahms – 2 Rapsodie op. 79: h-moll i g-moll
Manuel de Falla – Danza ritual del fuego
Fryderyk Chopin – Polonez fis-moll op. 44, Ballada
g-moll op. 23,
Sonata h-moll op. 58
Piàtek, 7 lutego, godz. 19.30, A1
cena biletów: 35, 30, 25, 20, 15
Sobota, 8 lutego, godz. 18.00, A2
cena biletów: 30, 25, 20, 15, 10
Sala Koncertowa
Koncert symfoniczny
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej
Jan KRENZ – dyrygent
Kaja DANCZOWSKA – skrzypce
Andrzej BAUER – wiolonczela
Johannes Brahms – Uwertura tragiczna d-moll op.
61
– Koncert podwójny na skrzypce i wiolonczel´ a-moll op. 102
Cesar Franck – Symfonia d-moll
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Niedziela, 9 lutego, godz. 11.00, Dz1
ceny biletów: 15, 10
Sala Koncertowa
Koncert dla dzieci
Poranek z orkiestrà
Koncert prowadzi Ciocia Jadzia – Jadwiga MACKIEWICZ
Piàtek, 14 lutego, godz. 19.30, C1
ceny biletów: 35, 30, 25, 20, 15
Sobota, 15 lutego, godz. 18.00, C2
cena biletów: 30, 25, 20, 15, 10
Sala Koncertowa
IX FORUM LUTOS¸AWSKIEGO
Koncert symfoniczny
Orkiestra Symfoniczna i Chór Filharmonii Narodowej
Antoni WIT – dyrygent
Jean Efflam BAVOUZET – fortepian
Henryk WOJNAROWSKI – kierownik chóru
Igor Strawiƒski – Symfonie instrumentów d´tych
Bela Bartók – II Koncert fortepianowy Sz 95
Francis Poulenc – Les Biches (¸anie)
Poniedzia∏ek, 17 lutego, godz. 19.00, K
ceny biletów: 30, 25, 20, 15, 10
Sala Koncertowa
IX FORUM LUTOS¸AWSKIEGO
Koncert kameralny
Kwartet Daf w sk∏adzie:
Justyna DUDA – I skrzypce
Danuta AUGUSTYN – II skrzypce
Kinga ROESLER – altówka
Anna ARMATYS – wiolonczela
Aleksander Lasoƒ – Relief dla Andrzeja
Gra˝yna Bacewicz – IV Kwartet smyczkowy
Erwin Schulhoff – Fnf Stcke
Zbigniew Bujarski – Kwartet na jesieƒ
Peteris Vasks – II Kwartet smyczkowy
Wtorek, 18 lutego, godz. 19.00, O
ceny biletów: 30, 25, 20, 15, 10
Sala Koncertowa

kich moich czytelników i ka˝dego, kogo
spotkam, do tego, aby muzyka sta∏a si´
naszym lekarstwem duszy. Muzyka jest
odpoczynkiem i rozrywkà, zabawà,
pi´knem i przyjemnoÊcià. Bywa te˝ naukà i pracà – wtedy jest jednym z najpi´kniejszych zawodów na Êwiecie.
Przynosi zadowolenie i poczucie spe∏nienia, pozwala ∏atwiej przejÊç przez ˝ycie. Pragn´∏abym spotkaç w Starej Mi∏osnej, w której na razie nie dzieje si´
wiele, w której mamy jeszcze wiele mo˝liwoÊci wspó∏tworzenia ˝ycia kulturalnego, ludzi, którzy zechcieliby przy∏àczyç si´ do redagowania naszego muzycznego dzia∏u.
Wcale przy tym nie znaczy, ˝e pod
wp∏ywem edukacji muzycznej, licznych
publikacji i s∏uchania muzyki staniemy
si´ jej mi∏oÊnikami i nie b´dziemy mogli
obejÊç si´ bez niej. Mo˝emy w dalszym
ciàgu pozostaç na muzyk´ oboj´tni, ale
zawsze znajdà si´ tacy, którym obcowanie z muzyka zmieni ˝ycie na pi´kniejsze i bogatsze, po prostu stanie si´ ich
sposobem na ˝ycie. Czego z ca∏ego serca ˝ycz´ wszystkim czytelnikom.
Anna Szczurek

IX FORUM LUTOS¸AWSKIEGO
Recital organowy
Szlakiem wielkich Êwiàtyƒ – KoÊció∏ Âw. Trójcy
w Pary˝u
Naji HAKIM
Olivier Messiaen – La Resurrection du Christ
Jean Langlais – Trio
Jehan Alain – Fantazja nr 2
Naji Hakim – In organo, chordis et choro
Improwizacje na temat Koncertu na orkiestr´ W. Lutos∏awskiego
Czwartek, 20 lutego, godz. 18.00, M2
ceny biletów: 15, 10
Sala Koncertowa
Czwartkowe Spotkania Muzyczne
IX FORUM LUTOS¸AWSKIEGO
Koncert symfoniczny
Orkiestra Symfoniczna Zespo∏u Paƒstwowych
Szkó∏ Muzycznych im. Fryderyka Chopina
S∏awek A. WRÓBLEWSKI – dyrygent
Izabella K¸OSI¡SKA – sopran
Stanis∏aw SKOCZY¡SKI – perkusja
Barbara SKOCZY¡SKA – perkusja
Marek ROSZKOWSKI – obój
Romuald GO¸¢BIOWSKI – klarnet
Henryk Miko∏aj Górecki – Muzyka Staropolska
Witold Lutos∏awski – Preludia taneczne
Hector Villa-Lobos – V Bachianas Brasileiras
Andrzej Panufnik – Concertino na perkusj´ i smyczki
Ralph Vaughan Williams – Koncert a-moll na obój
i orkiestr´ smyczkowà
Piàtek, 21 lutego, godz. 19.30, B1
ceny biletów: 35, 30, 25, 20, 15
Sobota, 22 lutego, godz. 18.00, B2
cena biletów: 30, 25, 20, 15, 10
Sala Koncertowa
IX FORUM LUTOS¸AWSKIEGO
Koncert symfoniczny
Orkiestra Symfoniczna i Chór Filharmonii Narodowej
Warszawski Chór Ch∏opi´cy przy AMiFC w Warszawie
Kazimierz KORD – dyrygent

Julie KENNARD – sopran
Catherine DENLEY – kontralt
Joseph CORNWELL – tenor
Henryk WOJNAROWSKI – kierownik chóru
Krzysztof KUSIEL-MOROZ – kierownik chóru ch∏opi´cego
Arvo Prt – Festina lente
Witold Lutos∏awski – Livre pour orchestre
Benjamin Britten – Spring Symphony op. 44
Niedziela, 23 lutego, godz. 11.00, Dz2
ceny biletów: 15, 10
Sala Koncertowa
Koncert dla dzieci
Tajemnice s∏awy
Koncert prowadzi Ciocia Jadzia – Jadwiga MACKIEWICZ
Âroda, 26 lutego, godz. 19.00
ceny biletów: 70, 60, 50, 40, 30
Sala Koncertowa
Nadzwyczajny koncert kameralny
Academy of St. Martin in the Fields
Murray PERAHIA – fortepian, dyrygent
Johann Sebastian Bach – V Koncert brandenburski
D-dur BWV 1050
Wolfgang Amadeus Mozart – Koncert fortepianowy
Es-dur KV 449
Ludwig van Beethoven – Kwartet smyczkowy Es-dur
op. 127
(opracowanie na orkiestr´ smyczkowà)
Czwartek, 27 lutego, godz. 18.00, A2
ceny biletów: 30, 25, 20, 15, 10
Piàtek, 28 lutego, godz. 19.30, A1
cena biletów: 35, 30, 25, 20, 15
Sala Koncertowa
Koncert symfoniczny
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej
Maximiano VALDS – dyrygent
Kuba JAKOWICZ – skrzypce
Hector Berlioz – Uwertura Korsarz op. 21
Camille Saint-Sans – III Koncert skrzypcowy h-moll
op. 61
Robert Schumann – III Symfonia Es-dur op. 97
Reƒska
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Tom Law’s School of English
w

Weso∏ej – Starej Mi∏oÊnie od 1997 roku

Noworoczne postanowienia:
naucz´ si´ angielskiego!
Wielu z nas, wraz z Nowym Rokiem, postanawia nadrobiç zaleg∏oÊci z ubieg∏ych lat lub realizuje zupe∏nie nowe projekty.
Cz´sto w∏aÊnie w tym czasie podejmujemy (ponownà) decyzj´ o nauce j´zyków obcych.
Nasz noworoczny entuzjazm do nauki koƒczy si´ z regu∏y wraz z wiosennym d∏ugim weekendem, a wi´c wykorzystajmy go ju˝ dziÊ!.

Wychodzàc naprzeciw Paƒstwa potrzebom proponujemy intensywnà nauk´ na kursach 3-miesi´cznych trwajàcych od lutego do maja
2003. Lekcje b´dà odbywaç si´ w systemie 2 x 3 godziny na tydzieƒ lub 3 x 2 godziny na tydzieƒ, co w sumie daje 60 godzin lekcyjnych w ciàgu 10 tygodni.

■ Angielski od podstaw
– 4 podstawowe czasy
■ Angielski dla Êrednio-zaawansowanych
– powtórzenie ca∏ej gramatyki i konwersacje
■ Angielski dla zaawansowanych
– konwersacje tematyczne
■ Kursy indywidualne „full immersion”:
– 6 godzin lekcyjnych dziennie przez 10 dni

POCZÑTEK KURSÓW:
LUTY 2003
Zapisy:
ul. GoÊciniec 2B
Weso∏a – Stara Mi∏osna
tel. 773 32 70, 773 34 39
tel. kom. 0504 123 283

Kursy sà prowadzone z regu∏y przez 2 lub 3 nauczycieli, aby zapewniç optymalne warunki do przyswojenia du˝ej iloÊci materia∏u
w krótkim czasie. W ofercie naszej szko∏y sà tak˝e inne j´zyki: niemiecki, francuski, hiszpaƒski i holenderski. Zapraszamy.

Szko∏a j´zykowa Tom Law’s School of English zaprasza do:
Kawiarenki Artystycznej
w Centrum Pogodna (Jana Paw∏a II 25, wejÊcie od ulicy Pogodnej)

Zapraszamy na spotkanie z j´zykiem angielskim
Pon.
Wt.
Czw.
Sob.

800, 830 i 900
800 i 830
800 i 830
800, 830 i 900

ENGLISH BREAKFAST
W programie pó∏godzinnego spotkania:
Pierwsze spotkanie
BBC NEWS z komentarzem i nowym s∏ownictwem;
28 stycznia 2003
konwersacje codziennie na inny temat; piosenka dnia.
Cena: 15 z∏ (ze Êniadaniem). Do wyboru: naleÊniki
francuskie oraz kawa, herbata, czekolada wg. menu kawiarenki.
ENGLISH LUNCH
Pon-pt. 12-13.30
BBC NEWS; konwersacje, piosenka dnia oraz program na ˝yczenie.
KORKI Z NALEÂNIKIEM
Uczniowie gimnazjum mogà wpaÊç codziennie po lekcjach na „szybkie korki”
i przy okazji posiliç si´ pysznym naleÊnikiem.
Pon-pt. 13.30-15.30
Cena: 12 z∏ (z naleÊnikiem)

Wszelkie informacje pod numerami telefonu:
773-32-70 lub 0-504-123-283

19

STARA MI¸OSNA

O psach inaczej
D∏uga seria artyku∏ów Pani redaktor
Doroty Wroƒskiej na „psie tematy”
jest niewàtpliwie wa˝na i niezwykle pouczajàca.
Sàsiedzi z okolicy, w której mieszkam, majà psy, niektórzy dwa, trzy lub
nawet wi´cej. Ci, u których nie ma
psów, przewa˝nie majà ku temu powa˝ne powody (uczulenie lub cz´ste

wyjazdy). W∏aÊciwie prawie ca∏e nasze
osiedle jest „zapasione” i ja ju˝ nie potrafi´ spokojnie czytaç „spraw psich...”
z „ludzkiego” punktu widzenia.
Takie psie sprawy, jak: kupy, wycie
i g∏oÊne szczekanie, paso˝yty, bezpaƒskie psy, zagryzanie, sfory wa∏´sajàce
i gryzàce itp. itd., sà dla przeci´tnego
w∏aÊciciela psa wy∏àcznie obsesyjnym
i bardzo nieprzyjemnym w czytaniu
obrzydliwym straszeniem, a nie prawdziwym problemem.
Obowiàzki w∏aÊcicieli psów sà nam
wszystkim znane, a za ich nieprzestrzeganie gro˝à konkretne, zapisane w kodeksie, kary. Stara Mi∏osna nie jest za-

bità dechami wiochà i nie grozi nam
wszystko najgorsze.
Mamy dwa psy. Jak wi´kszoÊç psów
sà bardzo ∏agodne i przyjacielsko nastawione do ludzi. Problemem jest w∏aÊnie
ta przyjacielskoÊç. Pies nie boi si´ ludzi,
chce si´ przywitaç i jak najlepiej si´
przedstawiç. M∏ode psy jeszcze nie rozumiejà komend i cieszà si´ na widok
ka˝dego
cz∏owieka. Rozumiem, ˝e
czasami
mo˝na
si´ przestraszyç
nagle pojawiajàcego si´
du˝ego
psa, ale
je˝eli si´
wie, jak
si´
zachowaç
i nie czyta wszystk i c h
„psich
spraw” to
takie niespodziewane spotkanie nie jest
straszne.
Po pierwsze, nie nale˝y krzyczeç, bo
pies i tak tego nie zrozumie. Po drugie,
nie wolno wymachiwaç niczym,
a szczególnie kijami czy torbami, bo
pies chce to zabraç i si´ bawiç. Nie nale˝y równie˝ patrzeç psu prosto w oczy,
bo psy tego nie lubià. Do nieznanych
psów nie nale˝y si´ odzywaç, bo uznajà
to za zach´t´ do poufa∏oÊci.
Je˝eli wi´c b´dziemy krzyczeç, op´dzaç si´ i oglàdaç za zbli˝ajàcym si´
psem, post´pujemy nieracjonalnie
i prowokujemy go do szczekania i próby ostrej zabawy. Zwracanie si´ do psa

TA X I - W E S O ¸ A
tel.

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

20

czu∏ym: „mi∏y piesek” zach´camy psa
do zawarcia znajomoÊci i na przyk∏ad
do polizania.
Obcego psa najlepiej zignorowaç.
Wszyscy marzymy o dobrych drogach, jasnych ulicach, bezpieczeƒstwie
i ogólnie o porzàdku w dzielnicy. MyÊl´, ˝e psie odchody na trawnikach
przed blokami, czy na placach zabaw
sà niedopuszczalne, jednak na wi´kszoÊci naszych ulic dominujà: ka∏u˝e,
dziury i sterty przeró˝nych Êmieci nie
tylko budowlanych, a nie psie kupy.
Prosz´ zauwa˝yç, ˝e wiele osób jeêdzi po wàskich i dziurawych drogach
szybko i niebezpiecznie powodujàc
znacznie wi´cej zagro˝eƒ ni˝ ka˝dy
z miejscowych psów. Wypadki wynikajàce z nieprzestrzegania przepisów, czy
braku kultury jazdy, tj. nastraszenie czy
ochlapanie sà bardzo cz´ste i dokuczliwe.
Ka˝da, nieogrodzona budowa, czy
pusty fundament to te˝ zagro˝enia, ale
du˝o powa˝niejsze, bo ludzkie. Chodzàc z psami do lasu czujemy si´ bezpieczniej. Naprawd´, niespodziewane
spotkanie z psem jest przyjemniejsze
ni˝ ze zbirem-cz∏owiekiem.
A na koniec sprawa gryzienia i paso˝ytów: owsiki, glisty itp. Je˝eli w∏aÊciciel psa szczepi go przeciw wÊciekliênie
to przed szczepieniem musi go odrobaczyç. W dzisiejszych czasach psy szczepi si´ zresztà nie tylko przeciw wÊciekliênie, wi´c okazji do odrobaczania
jest wi´cej. Zdecydowana wi´kszoÊç
w∏aÊcicieli psów w najlepiej poj´tym
w∏asnym interesie szczepi psy i je odrobacza.
Nie jestem zwolennikiem Êledzenia
w∏aÊcicieli wypuszczajàcych psy i donoszenia na sàsiadów do policji i s∏u˝b
stra˝y miejskiej. Jestem przeciwny straszeniem si´ chorobami i zagryzieniami.
Jestem za przestrzeganiem prawa i wzajemnego rzetelnego informowania o zagro˝eniach i sposobach poprawy oraz
zapobieganiu wszelkim patologiom.
Maciej Susicki

MAGIEL PRASUJÑCY
pon.-pt 1800-2000, sob. 900-1200
Stara Mi∏osna, ul. Poezji 13
tel. 773 22 21, tel. kom. 0 505 058 710
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KÑCIK BUDOWLANY

P∏yty gipsowo-w∏óknowe FERMACELL
(Aprobata techniczna AT -15 – 2670/01)
Pomimo szerokiego upowszechnienia
lekkich systemów monta˝owych, domy
jednorodzinne w Polsce wznosi si´ ciàgle
(poza nielicznymi wyjàtkami) w energoch∏onnych,
masywnych technologiach.
Stan dopóty nie
ulegnie
zmianie
dopóki nie
zostanà
udost´pnione inwestorom
korzystne warunki kredytowe na energooszcz´dne budownictwo mieszkaniowe.
Mimo wszystko, trudno dziÊ wyobraziç
sobie, na jakiejkolwiek budowie, racjonalne rozwiàzanie problemów statycznych, akustycznych czy p. po˝arowych
bez dost´pu do nowoczesnych technologii: lekkich i suchych.
W domach jednorodzinnych problemy
te koncentrujà si´ przy zabudowie u˝ytkowego poddasza. I tu w∏aÊnie, przy obudowie skosów dachowych, stropów j´tkowych, Êcianek kolankowych a tak˝e Êcian
dzia∏owych stosowane sà obecnie, najcz´Êciej p∏yty gipsowe. W tej grupie materia∏ów najpewniej sprawdzajà si´ p∏yty gipsowo – w∏óknowe FERMACELL ze
wzgl´du na swe wyjàtkowe, uniwersalne
w∏aÊciwoÊci:
◗ du˝a wytrzyma∏oÊç mechaniczna materia∏u zbrojonego w ca∏ej masie i prasowanego pod ciÊnieniem ca∏kowicie eliminuje ryzyko p´kni´ç na stykach mi´dzy p∏ytami
◗ odpornoÊç ogniowa
◗ odpornoÊç na wilgoç – materia∏ jednorodny nie puchnie i nie rozwarstwia si´
nawet w Êrodowisku nasyconym
◗ przepuszczalnoÊç pary wodnej -materia∏ pozbawiony kleju i chemicznych

komponentów oddycha ca∏ym przekrojem
◗ podatnoÊç na gi´cie (kszta∏towanie ∏uków) bez nacinania powierzchni
◗ korzystne parametry akustyczne konstrukcji,
wykonanych
z twardych p∏yt,
pozbawionych
elastycznoÊci
(brak drgaƒ pod
wp∏ywem dêwi´ku) i posiadajàcych
g´stoÊç,
umo˝liwiajàcà
poch∏anianie fal
dêwi´kowych
o niskich cz´stotliwoÊciach (rozwiàzanie trudne
do osiàgni´cia
w innych technologiach p∏ytowych).
– Poza korzyÊciami u˝ytkowymi satysfakcj´ z zastosowania p∏yt FERMACELL majà inwestorzy, którzy cenià
swój czas i pieniàdze i którym jednoczeÊnie zale˝y na trwa∏oÊci ich w∏asnych domów.
– Monta˝ p∏yt FERMACELL opiera
si´ na, opatentowanej przez producenta,
metodzie trwa∏ego ∏àczenia kraw´dzi,
sklejanych na styk, na wzór po∏àczeƒ stolarskich – ca∏kowicie eliminujàc ryzyko
zarysowania styków mi´dzy p∏ytami, co
stanowi odwieczny problem w suchej zabudowie. Mechaniczna odpornoÊç p∏yt
FERMACELL pozwala na ekonomiczne
wykorzystanie materia∏u. Do obudowy
poddasza cz´sto wystarcza pojedyncza
p∏yta zaledwie o gr 10 mm. Na dodatek
p∏yty FERMACELL dobrze znoszà napr´˝enia drewna i mogà byç montowane
w odpowiedzialny sposób za poÊrednic-

twem ∏at drewnianych. A mocowanie do
drewna jest niezwykle ∏atwe. Majsterkowiczowi wystarczy m∏otek i ocynkowane
gwoêdzie albo wkr´tarka i wkr´ty. Specjalista mo˝e pos∏u˝yç si´ pneumatycznym
pistoletem i zszywkami. P∏yty przycina si´
pi∏à do drewna. Ich styki, po sklejeniu, nie
wymagajà dodatkowego wzmocnienia taÊmà a iloÊç szpachli zredukowano do minimum – do zamaskowania ∏ebków ∏àczników: gwoêdzi, wkr´tów lub zszywek.
JednoczeÊnie brak innych kosztownych
dodatków: kàtowników na naro˝ach,
gruntowania przed malowaniem, tapetowaniem,
naklejaniem glazury, brak dodatkowych
warstw poszycia pod
glazur´
i usztywnieƒ przy
obcià˝eniach p∏yt
szafkami,
rega∏ami itp. a ponad wszystko ekonomiczne wykorzystanie twardego, mocnego i trwa∏ego materia∏u korzystnie wp∏ywajà na ca∏kowity koszt konstrukcji i sprawiajà, i˝ p∏yty gipsowo-w∏óknowe FERMACELL majà pewnà, nie zagro˝onà
pozycj´ w ka˝dym rodzaju budownictwa,
w tym równie˝ mieszkaniowego jednoi wielorodzinnego.
Producentem p∏yt gipsowo – w∏óknowych FERMACELL jest:
FELS-WERKE Sp. z o. o.
Oddzia∏ w Polsce
PL 02-796 Warszawa, ul. Migda∏owa 4
Tel. +48 22 645 13 38-9, 645 15 58
Fax +48 22 645 15 59
Doradca techniczny firmy Fermacell
Roman Jurewicz, tel. 0605 354 381
tel. kon. 789-0-789, 773-34-43
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GABINET STOMATOLOGICZNY
lek. stomatolog Beata Bedra

RAMY
PROFESJONALNA OPRAWA
OBRAZÓW, GRAFIK, PLAKATÓW, LUSTER
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

• 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

Magdalena Gaw´cka, Danuta Olczak

LECZENIE DZIECI I DOROS¸YCH,
PROTETYKA, RTG Z¢BÓW

tel.

773 14 30

Stara Mi∏osna
Zadanie 08, dom nr 589
ul. Kryszta∏owa 6

Biuro Rachunkowe
”
„

Podatek

z dojazdem do klienta

tel. 773-32-31

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

Gabinet Stomatologiczny
lek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko
LECZENIE DZIECI I DOROS¸YCH
RTG Z¢BÓW
Godziny otwarcia: poniedzia∏ek, Êroda, czwartek 15-2030
wtorek, piàtek 9-13
Tel. 773-21-12
Weso∏a, Osiedle Stara Mi∏osna, ul. Hiacyntowa 19
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Przychodnia Zdrowia „POGODNA”
w Starej Mi∏oÊnie, przy ul. Jana Paw∏a II 25, tel. 773-83-23
Filia Przychodni Zdrowia w Mi´dzylesiu (obok SPZOZ nr 3)
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,
Program opieki nad kobietà w cià˝y, ginekolog
Opieka piel´gniarska

Ponadto:

– pe∏na diagnostyka na miejscu i w placówkach wspó∏pracujàcych
– dost´p do wszystkich specjalistów w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej
– dost´p do nocnej i Êwiàtecznej pomocy medycznej w Sulejówku-Mi∏oÊnie
Przychodnia jest czynna w dni powszednie w godz. 8-18, w soboty 10-12

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!
WiadomoÊci Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
- pismo mieszkaƒców Starej Mi∏osny.
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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

u nas kupisz
szybko, tanio
i prawie wszystko

akceptujemy karty p∏atnicze
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