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Przestrzeƒ
wigilijnej Gwiazdki
Ju˝ dni i noce rozjaÊnia magiczny
blask choinek, które dajà przedsmak
zbli˝ajàcych si´ Âwiàt Bo˝ego Narodzenia. Ten blask rozjaÊnia serca.
W wyobraêni powstajà obrazy z tej
nocy, gdzie Gwiazda Betlejemska zap∏on´∏a nowym Êwiat∏em na chwa∏´
narodzenia Pana. Ten czas tak oddalony w przesz∏oÊç nie przeminà∏. Czar
jego trwa...
Ka˝dego roku budzi si´ od nowa
silniejsze wzruszenie, które otwiera
oczy na sens naszego istnienia i doÊwiadczania ˝yciowych zdarzeƒ.
Przestrzeƒ pomi´dzy pierwszà wigilijnà gwiazdkà a ziemià jest wype∏-

niona ciep∏em i blaskiem Êwieczek
p∏onàcych na choinkach i sto∏ach wigilijnych.
Mieszajà si´ ze sobà ró˝ne uczucia:
radoÊci i smutku, uÊmiechu poprzez
∏zy, bo mo˝e zabrak∏o najbli˝szych
osób do podzielenia si´ op∏atkiem.
W ten czas ∏atwiej o pojednanie,
serdecznoÊç do tych, którzy z nami
Êwi´tujà.
Wigilijna Gwiazdka wype∏nia przestrzeƒ blaskiem, w którym odbijajà
si´ marzenia.
Niech dla wszystkich zalÊnià spe∏nieniem.
Irena ¸ukszo
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Spokoju i radoÊci
z okazji
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
oraz
szcz´Êcia i pomyÊlnoÊci
w nadchodzàcym 2004 roku
˝yczà
Zarzàd i Radni
Ruchu Samorzàdowego

RadoÊci ze wspólnego prze˝ywania Âwiàt Bo˝ego Narodzenia,
pokoju serca p∏ynàcego od ˝∏óbka
oraz
spe∏nienia planów i marzeƒ w Nowym 2004 Roku
˝yczy Redakcja

˚∏óbek w kaplicy Êw. Heleny w Betlejem
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Op∏atek-chleb czysty, jak ten,
co we Mszy Âwi´tej staje si´ Cia∏em Paƒskim
Dzielenie si´ op∏atkiem to nasz polski
zwyczaj, ale przecie taki chrzeÊcijaƒski.
Jest to Êlad eulogii starochrzeÊcijaƒskich. Eulogie by∏y to chleby ofiarne
sk∏adane na o∏tarzu. Cz´Êç z tych chlebów brano do konsekracji, pozosta∏e
poÊwi´cano po Mszy Âwi´tej, zwanej
wtedy ∏amaniem chleba. Przeznaczone
by∏y one dla tych, którzy nie mogli przyjàç NajÊwi´tszego Sakramentu, pozosta∏e zanoszono do domu nieobecnym.
By∏ to pewien rodzaj komunii duchowej, braterskiej mi∏oÊci. Ten znak jednoÊci duchowej zachowa∏ si´ do dnia
dzisiejszego w rozsy∏aniu poÊwi´conych
op∏atków przez proboszczów swoim parafianom, aby w wieczór wigilijny stanowili jednà rodzin´. Op∏atki wypiekano
na plebaniach i w klasztorach. Nie mo˝na by∏o ich kupiç w ˝adnym sklepie, bo
przecie˝ to wspólnota parafialna dzieli∏a si´ chlebem. PoÊwi´cony op∏atek wysy∏amy najbli˝szym, którzy chocia˝ sà
bardzo daleko, w ró˝nych miejscach
Êwiata, to b´dà bardzo blisko naszego
serca trzymajàc w r´ku ten sam op∏atek.
Jak pisa∏ O. Kolberg nie zasiadano
do wieczerzy wigilijnej „zanim gwiazdka powo∏a wszystkich do po∏amania si´

op∏atkiem”. Gdy zobaczymy na pamiàtk´ gwiazdy betlejemskiej pierwszà
gwiazd´ na niebie, czytamy fragment
Ewangelii wed∏ug Êw. ¸ukasza (¸k 2,114) i sk∏adajàc sobie ˝yczenia, dzielimy
si´ op∏atkiem. Warto, aby nie by∏y to
˝yczenia „standardowe”. Pozwol´ sobie
przytoczyç w tym miejscu s∏owa papie˝a Jana Paw∏a II: „Kiedy nadchodzi
wieczór wigilijny, spotykamy si´ przy
wigilijnym stole rodzinnym, aby po∏amaç si´ op∏atkiem, sk∏adajàc sobie wzajemne ˝yczenia. Tak wi´c, umi∏owani
Bracia i Siostry, niech ka˝dy z was roÊnie duchowo z tajemnicy Bo˝ego Narodzenia w swoim cz∏owieczeƒstwie
i w swoim chrzeÊcijaƒstwie. Niech Bóg,
który sta∏ si´ cz∏owiekiem, b´dzie natchnieniem i pomocà do wszelkiego dobra i do walki ze wszelkim z∏em. Niech
b´dzie umocnieniem dla Ma∏˝eƒstw
i Rodzin, niech pokazuje drog´ M∏odzie˝y, niech wspiera cierpiàcych
i opuszczonych, niech daje dojrza∏à
màdroÊç i mi∏oÊç tym, którzy doszli ju˝
do póênych lat ˝ycia.”
Op∏atek na sianku, na bia∏ym obrusie,
jak Dzieciàtko owini´te w pieluszki
przez NajÊwi´tszà Matk´ i po∏o˝one

w ˝∏obie, jak bia∏a Hostia na o∏tarzu.
Dlatego, jeÊli bior´ op∏atek do r´ki, to
musz´ mieç czyste serce, musz´ wszystkim wybaczyç. W t´ Êwi´tà noc ka˝dy
przyjmie przeprosiny. JeÊli bior´ op∏atek do r´ki i wyciàgam d∏oƒ do ciebie, to
znaczy, ˝e tak bardzo ci´ kocham, i˝
ostatnim kawa∏kiem chleba si´ z tobà
podziel´. JeÊli bior´ op∏atek do r´ki, to
widz´ puste miejsce przy wigilijnym stole, to myÊl´ i o tych, co daleko i o tych,
którzy przekroczyli bramy Domu Ojca.
Oni sà w moim sercu. Jeszcze do dzisiaj
w niektórych stronach naszej ojczyzny
rozpala si´ ogieƒ w piecu i zostawia jedzenie dla dusz bliskich zmar∏ych, które
przychodzà w ten wigilijny wieczór. Podzieliwszy si´ op∏atkiem i ˝yczeniami zasiadamy do sto∏u, na którym przygotowano tyle wspania∏ych postnych potraw.
Warto wiedzieç, ˝e sà tak˝e op∏atki
dla zwierzàt. Op∏atki farbowane na
czerwono i zielono dajemy krowom,
koniom, psom, kotom. Dawniej op∏atek dla krów przygotowywano z rutà co
mia∏o dodaç zdrowia i mlecznoÊci,
a psom podawano op∏atek z czosnkiem,
aby pies by∏ zawsze z∏y.
Ks. Krzysztof Cyliƒski

Bo˝onarodzeniowa szopka ma ju˝ 780 lat!
Ca∏a historia zacz´∏a si´ w Greccio
we W∏oszech, miejscowoÊci po∏o˝onej
na pó∏nocny wschód od Rzymu. W jednej z wielu tam znajdujàcych si´ grot
Êw. Franciszek z Asy˝u postanowi∏ pokazaç Êwiatu ˝ywà szopk´. By∏o to
pierwsze takie przedsi´wzi´cie w historii.
Wewnàtrz groty kaza∏ przygotowaç
o∏tarz, na którym mia∏a byç sprawowana Eucharystia,
obok przygotowa∏ ˝∏ób, taki do karmienia byd∏a, a ca∏à grot´ wys∏ano sianem.
W samej grocie nie zabrak∏o os∏a i
wo∏u, a pasterze przyprowadzili stado
owiec.
W nocy z 24 na 25 grudnia Roku Paƒskiego 1223, kiedy ciemnoÊci opanowa∏y ca∏à dolin´ Rieti, do specjalnie przygotowanego ˝∏óbka przybyli ludzie, zaproszeni przez Braci Mniejszych. Roz-
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palono ognisko, które wraz z pochodniami przyniesionymi przez ludzi, rozÊwietla∏o las, który na t´ noc zamieni∏
si´ w wyjàtkowy teatr.
Greccio sta∏o si´ nowym Betlejem.
Âwi´ty Franciszek sta∏ wzruszony i

przepojony radoÊcià przed ˝∏óbkiem.
Rozpocz´∏a si´ „Pasterka”, podczas
której Biedaczyna wyÊpiewa∏ Ewangeli´ o narodzeniu Pana naszego.
Nast´pnie wyg∏osi∏ kazanie o narodzinach Pana wszechÊwiata w ubogiej grocie.
A niejaki Jan z Greccio- rycerz bardzo cnotliwy i prawdomówny, stwierdzi∏, ˝e ujrza∏ Êpiàce w ˝∏óbku dziecko,
które Êwi´ty Franciszek zbudzi∏ z dzieci´cego snu i które z mi∏oÊcià piastowa∏, rozmyÊlajàc o dobroci Bo˝ej.
Któ˝ móg∏ si´ spodziewaç, ˝e to wydarzenie z 24 grudnia 1223 roku wywrze tak du˝e pi´tno w ludzkich sercach, ˝e zwyczaj budowania ˝∏óbków
przetrwa a˝ do dzisiaj?
Obecnie na miejscu pierwszego ˝∏óbka
bo˝onarodzeniowego stoi Êwiàtynia upami´tniajàca tamtà niezwyk∏à histori´.
o. Joel Kokott ofm
Na zdj´ciu: ˝∏óbek z Greccio
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Âwi´ty Miko∏aj – patron daru cz∏owieka
dla cz∏owieka
Od epoki, w której ˝y∏ Êw. Miko∏aj,
dzieli nas siedemnaÊcie stuleci. To wystarczajàco d∏ugi czas, by wiele wydarzeƒ z ˝ycia Êwi´tego uleg∏o zapomnieniu. Dlatego dziÊ wiedza o nim jest
mieszaninà faktów historycznych i legend. Oko∏o roku 270 w Licji (tak niegdyÊ nazywano zachodnià cz´Êç terytorium dzisiejszej Turcji) w miejscowoÊci
Patras ˝y∏o zamo˝ne chrzeÊcijaƒskie
ma∏˝eƒstwo. Oboje ma∏˝onkowie bardzo cierpieli z powodu braku potomka,
o którego goràco si´ modlili. Gdy upragnione dzieci´ przysz∏o na Êwiat, zauwa˝yli, ˝e wyró˝nia∏o si´ wÊród innych
niemowlàt. Legenda mówi, ze ju˝ podczas pierwszej kàpieli stan´∏o wyprostowane w wanience. W dzieciƒstwie
ch∏opiec wyró˝nia∏ si´ dojrza∏oÊcià
wÊród rozbrykanych rówieÊników. Rodzice osierocili Miko∏aja, gdy by∏ jeszcze m∏odzieƒcem. Zmarli podczas zarazy, zostawiajàc synowi pokaêny majà-

tek. Miko∏aj móg∏ do koƒca swoich dni
wieÊç dostatnie, beztroskie ˝ycie. On
jednak, wra˝liwy na ludzkà bied´,
chcia∏ dzieliç si´ bogactwem z osobami
cierpiàcymi niedostatek. Nie pragnà∏
rozg∏osu, i gdy w koƒcu domyÊlono si´,
kto jest tajemniczym ofiarodawcà – wypiera∏ si´ wszystkiego. Cieszy∏ si´ obserwujàc z ukrycia radoÊç ludzi, ale zapragnà∏ czegoÊ wi´cej. OpuÊci∏ rodzinne strony i uda∏ si´ do Myry – du˝ego
miasta licyjskiego. By∏ to czas, gdy
chrzeÊcijanie w Myrze stali przed trudnym wyborem nowego biskupa. Pewnej
nocy we Ênie jednemu z obradujàcych
dostojników koÊcielnych Bóg poleci∏
obraç na wakujàcy urzàd cz∏owieka,

który rano jako pierwszy
przyjdzie do koÊcio∏a.
Pierwszy tego dnia pojawi∏ si´ Miko∏aj. Niektórzy
bardzo si´ zdziwili, ale
uszanowano wol´ Bo˝à.
Jeszcze bardziej zdziwiony by∏a sam Miko∏aj, gdy
mu o wszystkim opowiedziano. Biskupià pos∏ug´
pe∏ni∏ Miko∏aj ofiarnie
i z ca∏kowitym oddaniem,
by∏ nawet wi´ziony za to,
˝e by∏ hierarchà koÊcielnym (edykty cesarza Dioklecjana). Tak
jak kiedyÊ pomaga∏ ludziom wydêwignàç si´ z ubóstwa materialnego, tak
jako biskup przynosi∏ wiernym w darze
Êwiat∏o wiary.
Biskup Miko∏aj do˝y∏ s´dziwego jak
na owe czasy wieku. W chwili Êmierci
mia∏ ponad 70 lat (wi´kszoÊç ludzi
umiera∏a wtedy przed 30 rokiem ˝ycia).
Nie wiadomo dok∏adnie,
kiedy zmar∏: zgon nastàpi∏ pomi´dzy 345 a 352 r.
tradycja dok∏adnie przechowa∏a tylko dzieƒ
i miesiàc – szósty grudnia. Podobno w chwili
Êmierci ukaza∏y si´ anio∏y
i rozbrzmia∏y chóry anielskie.
Obecnie relikwie Êwi´tego z∏o˝one sà we w∏oskim mieÊcie Bari. Polskà
stolicà Âwi´tego Miko∏aja
jest PierÊciec – ma∏a miejscowoÊç na Âlàsku Cieszyƒskim. Znajduje si´ tam s∏ynàca ∏askami figura Êw. Miko∏aja.
Zwyczaj
wr´czania
dzieciom prezentów powsta∏ w Êredniowieczu –
ok. 1000 lat po Êmierci
Biskupa z Myry. Wszystko zacz´∏o si´ od zapomóg i stypendiów udzielanych przez szko∏y majàce za patrona Êw. Miko∏aja. Z up∏ywem czasu zwyczaj ten przekszta∏ci∏ si´
w dawanie prezentów
dzieciom przez starszych,
najcz´Êciej przez rodzin´.
W nowszych czasach pre-

zentami miko∏ajkowymi zacz´li si´ obdarowywaç równie˝ doroÊli.
DziÊ dzieƒ Êw. Miko∏aja obchodzony
jest prawie na ca∏ym Êwiecie. Prawie
wsz´dzie tradycja obdarowywania si´
prezentami jest po∏àczona z osobà
Êwi´tego biskupa. Próby zeÊwiecczenia
tego dnia i stworzenia Dziadka Mroza
na szcz´Êcie skoƒczy∏y si´ niepowodzeniem. Za to sukces odniós∏ komercyjny
„Êwi´ty” mieszkajàcy za ko∏em polarnym w fiƒskim Rovaniemi skàd z gromadà reniferów – na czele z Rudolfem
Czerwononosym – wyrusza 6 grudnia
w podró˝ dooko∏a Êwiata na saniach
wype∏nionych prezentami…
I tak Biskup Myry sta∏ si´ symbolem
Âwiàt – dla niektórych wa˝niejszym od
pasterki czy wigilijnej wieczerzy.
Na podstawie miesi´cznika „Nasza Arka”
Izabela Antosiewicz

Na zdj´ciach tegoroczna wizyta Âwi´tego Biskupa w parafii Êw. Hieronima.
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Usiàdêmy w fotelu, przytulmy psa i... poczytajmy
I znów zbli˝a si´ czas Bo˝onarodzeniowy, czas dzielenia si´ op∏atkiem, choinki, spotkaƒ rodzinnych, czas tak ciep∏y,
urokliwy, ˝e chcia∏oby si´, aby trwa∏
wiecznie. Wrogowie podajà sobie r´ce,
sk∏óceni cz∏onkowie rodzin godzà si´,
zwierz´ta przemawiajà ludzkim g∏osem.
Samotni i biedni dostajà ˝yczenia, prezenty i dobre s∏owo – pachnie domem.
Bo przecie˝ nigdzie nie prze˝ywamy
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia tak, jak w rodzinnym domu. Domu ciep∏ym atmosferà, Êwie˝utko Êwiàtecznie posprzàtanym,
z zapachami wypieków, tykajàcym zegarem i wylegujàcymi si´ zwierzakami.
Ten niepowtarzalny klimat tworzà ludzie, nie Êciany, nie meble, nie ca∏e to
bogactwo rzeczy materialnych. Niestety, samo wykoƒczenie i sterylna czystoÊç nie zapewnià domowi duszy. Takà
dusz´ mia∏y niewàtpliwie polskie dworki, w których zamieszkiwa∏y ca∏e wielopokoleniowe rodziny. Na miejscu by∏a
ukochana babunia, tam rodzi∏y si´
wnuki i prawnuki. Niewolne od k∏opotów i problemów siedziby by∏y takà
ostojà ciep∏a rodzinnego, jakiej cz´sto
obecnie jest brak. Bo i czasy... zagonione, samotne i egoistyczne.
Co roku, latem, wyje˝d˝am pod Radomsko, do ma∏ej mieÊciny o nazwie
Odrowà˝. Tam, zdala od zgie∏ku, otoczona pi´knà przyrodà i bliskimi ludêmi– odpoczywam. GoÊciny udziela nam
przyjaciel, spadkobierca ojcowizny
i obecny wspó∏w∏aÊciciel tradycyjnego,
szlacheckiego dworu. Miejsce bajeczne.
Ca∏y zespó∏ dworsko – parkowy wpisany
zosta∏ w 1986 roku w rejestr zabytków
województwa piotrkowskiego. Wybudowany na prze∏omie 1851/52 roku mia∏
ok. 1700 ha. W latach 40. majàtek przeszed∏ pod tzw. przymusowy zarzàd niemiecki, czyli legenshaft, po roku 1945
dwór wraz z parkiem, 150 ha lasu
i 180 ha ziemi ornej oraz stawami rybnyBadanie koÊci w kierunku osteoporozy
wraz z konsultacjà lekarskà odb´dzie si´
10 stycznia 2004 r. (sobota) w salce
przy kaplicy parafii Êw. Hieronima w Starej Mi∏oÊnie – ul. Rumiankowa 2/4,
w godz. 1000–1700. Koszt badania – 10 z∏.

mi przej´∏a w∏adza ludowa, która sukcesywnie doprowadzi∏a go do dewastacji
i upadku. Po∏ow´ budynku zaj´∏a szko∏a
podstawowa, a drugà cz´Êç przeznaczono na mieszkanie kierowniczce i jej m´˝owi – konfidentowi UB. Co ciekawe,
cz∏owiek ten by∏ nauczycielem historii,
terenowym opiekunem spo∏ecznym, komendantem stra˝y po˝arnej i oczywiÊcie

woÊcià w∏aÊciwà artyÊcie, grosza wi´kszego nie posiada i – z takimi cechami
i przy obecnych realiach – posiadaç
pewnie nie b´dzie. Sprzedaç ojcowizny
nie chce. Zrobi∏ skromniutki remont,
pozwalajàcy mieszkaç choç podczas
urlopu. Z iÊcie szlacheckim uporem
odchwaszcza i piel´gnuje park. Park
cudowny z pi´knymi alejami i zakàtka-

Dworek w Suchej – przyk∏ad zachowanego dworu polskiego

sekretarzem partii. Cz´Êç ziemi posz∏a
do ch∏opów, a przydworskie lasy przej´∏a dyrekcja lasów paƒstwowych.
Kolejne lata te˝ nie sprzyja∏y dworowi. Niszcza∏ pod wàtpliwà opiekà nauczycieli – rezydentów, którzy nic nie
remontowali w oczekiwaniu na nowe
mieszkania. Po roku 1970 w∏adze gminy wydzier˝awi∏y ∏àki po zaroÊni´tych
stawach Mostostalowi, który je rekultywowa∏ i znowu zarybi∏, nie oddajàc jednak pierwotnej urody. W 1988 r. ten˝e
Mostostal wydzier˝awi∏ na 40 lat równie˝ dwór i reszt´ parku z myÊlà urzàdzenia tam oÊrodka wczasowo – w´dkarskiego. Jednym z warunków dzier˝awy by∏ remont dworu i konserwacja
parku – nigdy, mo˝e to dobrze – nie
wykonane. Szcz´Êliwie koniec lat 80. to
schy∏ek socjalistycznych fabryk, w tym
wymienionej wy˝ej. Po paru latach staraƒ, dzi´ki ˝yczliwoÊci wójta dwór uda∏o si´ w koƒcu odzyskaç. Nasz przyjaciel, cz∏owiek o go∏´bim sercu, mocnym kr´gos∏upie moralnym i z wra˝li-

mi. Rosnà w nim m. in.: najstarszy cis,
który ma 700–1000 lat, grupa ok. 30
d´bów od 150–600 lat, w podobnym
wieku buki, lipy i modrzewie.
WÊród tych majestatycznych pomników przyrody znajduje si´ XVIII
–wieczna kapliczka z lipowà rzeêbà
Êw. Jana Nepomucena.
Wspó∏czeÊni architekci coraz ch´tniej nawiàzujà do stylu dworkowego.
W swej prostocie formy i ∏atwoÊci wykonania prze˝ywa∏ renesans po I wojnie Êwiatowej, w dwudziestoleciu mi´dzywojennym i sta∏ si´ popularny dzisiaj. Czy uda si´ jednak równie˝ odtworzyç atmosfer´ w nim panujàcà?
Zycz´ Paƒstwu, Szanowni Czytelnicy,
którzy siedzicie w fotelach, marzycie
i przytulacie psa – radosnych, zdrowych
i cieplutkich Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
z rodzinnà dworkowà atmosferà.
P. S. Artyku∏ napisa∏am korzystajàc
z informacji, jakie przekaza∏ mi podczas
jednej z letnich biesiad nasz przyjaciel.
Iza Zych

Nast´pny, styczniowy numer „WiadomoÊci Sàsiedzkich” planujemy wydaç ok. 15 stycznia 2004 r.
Materia∏y do tego numeru b´dziemy przyjmowaç do 8 stycznia 2004 r.
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WieÊci z Rady Dzielnicy
17 grudnia odby∏a si´ kolejna sesja Rady Dzielnicy. W programie by∏o zaledwie
kilka ma∏o istotnych punktów takich jak
Informacje Burmistrza o pracy Zarzàdu,
Informacja o stanie przygotowaƒ do zimowego wypoczynku dzieci oraz informacja o stanie utrzymania zasobów lokalowych dzielnicy. Dodatkowo, w ostatniej
chwili porzàdek zosta∏ uzupe∏niony
o punkt dotyczàcy zaopiniowania zmian
w bud˝ecie Dzielnicy. G∏ówna zmiana
dotyczy∏a zmniejszenia dochodów ze
sprzeda˝y mienia o kwot´ 3 mln. z∏. Druga zmiana dotyczy∏a zwi´kszenia Êrodków na wyp∏aty nagród dla nauczycieli
i pracowników oÊwiatowych (123 tys. dla
szkó∏ i 23 tys. dla przedszkoli).
Natomiast naprawd´ ciekawie zrobi∏o
si´ dopiero po sesji, gdy radni otrzymali
poprawionà przez W∏adze Warszawy
wersj´ bud˝etu Weso∏ej. O prawdziwym

prezencie mogà mówiç mieszkaƒcy pó∏nocnej cz´Êci Starej Mi∏osny, gdy˝ w wykazie zadaƒ inwestycyjnych na rok przysz∏y znalaz∏ si´ 1 mln. z∏ na budow´ ich
kanalizacji. Ponadto o 560 tys. zosta∏y
zwi´kszone Êrodki na budow´ Gimnazjum nr 3 (dzi´ki temu budynek gimnazjum b´dzie wi´kszy o ok. 500 m2) oraz
140 tys. z∏ na dokoƒczenie budowy sieci
wodociàgowej na Groszówce, 40 tys. na
projekt odwodnienia ul. Jana Paw∏a II
w ul. Fabrycznej (zwiàzanej z kontynuacjà budowy ul. Jana Paw∏a II). Z inwestycji w Zielonej wypad∏a modernizacja
uj´cia wody „Warszawska” za to w „prezencie” pojawi∏o si´ (choç nikt z Weso∏ej o to nie wnioskowa∏) 300 tys. na budow´ budynku komunalno-socjalnego
przy ul. Dobrej.
Marcin J´drzejewski
Radny Dzielnicy Weso∏a

Spotkanie z pos∏em
Bronis∏awem Komorowskim

C

W czwartek 11 grudnia Weso∏a goÊci∏a pos∏a Platformy Obywatelskiej Bronis∏awa Komorowskiego. W spotkaniu
wzi´∏o udzia∏ ok. 50 mieszkaƒców, którzy mieli okazj´ najpierw wys∏uchaç
krótkiego komentarza pana pos∏a na
temat obecnej sytuacji spo∏eczno-polityczne w Polsce, a nast´pnie odpowiedzi na zadawane z sali pytania.
G∏ówne poruszane wàtki dotyczy∏y
gotowoÊci do wzi´cia odpowiedzialnoÊci za paƒstwo w Êwietle najnowszych
sonda˝y popularnoÊci partii, mo˝liwoÊci zawarcia dosyç naturalnej koalicji
z PiS-em, ciàgu dalszego „afery mosto-

ERNI
I„IRENA”
K
UKAWIARENKA A

ul. Fabryczna 4a, wejÊcie od ul. GoÊciniec
pon.–pt.: 11.00 - 19.00 sob.–niedz.: 10.00 - 17.00
Oferujemy
Du˝y wybór ciast, ciasteczek, lodów paczkowanych
Najlepsze w okolicy ciasta domowe
Przepi´kne torty okolicznoÊciowe – na zamówienie
Rurki z bità Êmietanà
Mro˝onki (warzywa, pyzy, pizza)

Przyjmujemy zdj´cia do wywo∏ania
Posiadamy tusze do drukarek firmy „100krotek”

W Gimnazjum Nr 3 w Starej Mi∏osnej dnia 8 grudnia ok. godz. 19 odby∏o si´ spotkanie liderów Prawa
i SprawiedliwoÊç z sympatykami –
mieszkaƒcami Starej Mi∏osnej, Rembertowa, Weso∏ej i okolic.
Has∏em „ulotkowym” spotkania
z pos∏em PiS Mariuszem Kamiƒskim,
radnà PiS Gra˝ynà Ignaczak-Bandych, oraz przyby∏ym na to spotkanie
radnym Andrzejem Szyszko (od wielu
lat rodzinnie zwiàzanym ze Starà Mi∏osnà, a obecnie mieszkaƒcem naszej
dzielnicy) by∏o: Co dalej Warszawo?
Co dalej Polsko?
Po przedstawieniu ramowego programu PiS-u dla Polski na najbli˝sze
lata, dyskusja potoczy∏a si´ w kierunku spraw lokalnych, czyli:
◗ programu dla ma∏ego i Êredniego
biznesu,
◗ infrastruktury i komunikacji na
naszym terenie,
◗ problemów kondycji finansowej
OSP Stara Mi∏osna (podatki za
grunty w dzier˝awie wieczystej).
Uczestniczàc w tym sympatycznym
i rzeczowym spotkaniu, mia∏am nadziej´ ˝e zarówno Pan Pose∏ Mariusz
Kamiƒski jak i Radni Pani Gra˝yna
Ignaczak-Bandych i Pan Andrzej
Szyszko zapoznali si´ z czàstkà problemów, z jakimi boryka si´ spo∏ecznoÊç oddalona od centrum Warszawy.
El˝bieta Ko∏buk

R´czna Myjnia Samochodowa
Zakr´t, ul. Trakt Brzeski 119
05-077 Warszawa-Weso∏a 4

tel. 0 606 281 521
- woskowanie pojazdów
- odkurzanie
- czyszczenie tapicerki
- mycie szyb
- inne

Warszawa

Miƒsk Maz.

Tr a k t B r z e s k i
1 km
MYJNIA

lin
Lub

•
•
•
•
•

wej” i „porzàdków” w warszawskiej
Platformie.
Pad∏y tak˝e pytania dotyczàce propozycji gospodarczych Platformy, ale tu
pan pose∏ uchyli∏ si´ od dpowiedzi,
twierdzàc, ˝e nie czyje si´ do koƒca
kompetentny w tych sprawach. W zamian zaproponowa∏ pomoc w organizacji kolejnego spotkania, w którym
móg∏y wziàç udzia∏ ktoÊ z ekspertów
gospodarczych Platformy (np. Zyta Gilowska lub Rafa∏ Zagórny). Spotkanie
takie odb´dzie sià zapewne w ciàgu
najbli˝szych 3-4 miesi´cy.
Marian Mahor

Spotkanie
z radnymi
i pos∏em PiS-u

Czynne: pon.-pt. 8 – 20, sob. 8 – 17
Faktury VAT Mo˝liwoÊç negocjacji cen!!!
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Âwi´to szko∏y
4 grudnia, to uroczyÊcie obchodzone
Êwi´to górników, potocznie zwane Barburkà. Obecnie – nieco zapomniane
w spo∏eczeƒstwie – „o˝y∏o” w naszej
szkole noszàcej imi´ Górników Polskich.
Tego dnia sala gimnastyczna pe∏na
uczniów w strojach galowych i czapkach górniczych z kolorowymi pióropu-

13 grudnia 1981 r.
Fragmenty wywiadów z aktorami na
podstawie ksià˝ki „Komedianci. Rzecz
o bojkocie”. Editions spotkania.
W nocy prasowa∏am sukienk´ na niedzielnà aukcj´ w Muzeum Narodowym. /…/ Dochód przeznaczony by∏ na
„SolidarnoÊç”.
A nast´pnego dnia by∏ 13 grudnia
1981 roku. Nie by∏o ju˝ ˝adnej aukcji.
Zamilk∏y telefony, a radio non stop

szami by∏a miejscem, gdzie podczas
uroczystej akademii przypomniano stuletnià histori´ szko∏y oraz przybli˝ono
prac´ górników i ich zwyczaje.
Zaproszeni goÊcie – burmistrz i radni
dzielnicy Weso∏a, przedstawiciele kuratorium, Rady Rodziców oraz spo∏ecznoÊç szkolna oklaskiwali wyst´py
uczniów, którzy zaprezentowali swoje talenty recytatorskie, muzyczne i taneczne.
Elementem, który uÊwietni∏ obchody
Êwi´ta szko∏y by∏ wyst´p zespo∏u
Mini Metro, dzia∏ajàcego przy Teatrze Buffo. M∏ode tancerki brawurowo wykona∏y ˝ywio∏owe taƒce, nagrodzone aplauzem publicznoÊci.
Âwi´to szko∏y sta∏o si´ równie˝
okazjà
dla
utalentowanych
uczniów do zaprezentowania swoich umiej´tnoÊci. Us∏yszeliÊmy ich
grajàcych utwory klasyczne na

fortepianie i ksylofonie, zobaczyliÊmy
taniec hip-hop, taniec towarzyski i inne. ZdolnoÊci aktorskie wykorzystali
uczniowie prezentujàcy skecze. Turniej
klas, których przedstawiciele dopingowani przez kolegów musieli si´ wykazaç
wiedzà oraz sprawnoÊcià fizycznà – wyzwoli∏ ducha rywalizacji.
Po uroczystoÊci pozosta∏y nam niezapomniane wra˝enia oraz kserokopiarka,
którà szko∏a otrzyma∏a od Burmistrza.
Gra˝yna ˚a∏obka, Krystyna Krasuska

podawa∏o wystàpienie genera∏a Jaruzelskiego, który informowa∏ spo∏eczeƒstwo o koniecznoÊci wprowadzenia stanu wojennego, wyborze mniejszego z∏a.
Mróz by∏ na dworze i w sercu.
Katarzyna ¸aniewska
Nagle odezwa∏ si´ dzwonek przy furtce. Mà˝ za˝artowa∏: „Pewnie milicja”.
Podszed∏ do okna. Wróci∏ blady. Powiedzia∏: „Sà”. /…/ Po schodach w gór´
bieg∏o dwóch. Jeden, ca∏y ubrany na
czarno, z bia∏à pa∏à, którà wygina∏ w r´-

kach. /…/ krzyknà∏ do mnie: „Nazwisko”. Odpowiedzia∏am „Izabella Cywiƒska”. /…/ „No Cywiƒska, skoƒczy∏y
si´ g∏upoty”.
Izabella Cywiƒska
/…/ „kiedy urodzi∏ si´ pomys∏ Teatru
Domowego, od razu wiedzia∏em, ˝e to
jest to, co bardzo w tym momencie jest
potrzebne. Jak pami´tasz, teatry by∏y
nieczynne, albo kula∏y, w telewizji i radiu porzàdny cz∏owiek nie Êmia∏ si´ pokazaç …
Emilian Kamiƒski

W naszej bibliotece trwa i trwaç b´dzie do koƒca stycznia wystawa pt. „Rzecz o stanie wojennym”. Serdecznie zapraszamy tych z Paƒstwa, którzy nie oglàdali jeszcze ciekawych pamiàtek, zwiàzanych z tym okresem historii naszego kraju.
Eksponaty pochodzà z prywatnych zbiorów kole˝anek i kolegów ze Stowarzyszenia Sàsiedzkiego, paƒstwa Maliny i Andrzeja Klamutów oraz
Ani i Maçka Susickich, którzy stworzyli t´ wystaw´. Serdecznie jeszcze raz zapraszamy, a autorom
dzi´kujemy.
Iza Zych

Us∏ugi Ksi´gowe

Elektronika Pojazdowa
specjalizacja: Ford

(Licencja Ministerstwa Finansów)

NISKIE CENY

tel. 0 505 868 173
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• Elektronika pojazdowa
• Radiomonta˝ (nag∏aÊnianie pojazdów)
• Zestawy g∏oÊnomówiàce
• Alarmy
ul.Trakt Brzeski 119, 05-077 Warszawa-Weso∏a
tel.: 0 501 560 979, e-mail: arekgu@interia.pl

Wystawiamy faktury VAT
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Kàcik bibliofila, Êwiàtecznie, troch´ inaczej
Kraus N., Mc Laughlin E. – Niania
w Nowym Jorku
Historia dwudziestokilkuletniej studentki Uniwersytetu Nowojorskiego,
która przygotowujàc si´ do dyplomu
pracuje jako niania w bogatej rodzinie
i opiekuje si´ czteroletnim ch∏opcem.
Autorki, piastujàc role „nianiek”
w ponad trzydziestu rodzinach, stworzy∏y przy pomocy fikcyjnej bohaterki
obraz pozbawionego uczuç, bogatego
Êwiata pseudo-matek i pseudo-ojców,
uwik∏anych w ˝ycie towarzysko-romansowe bardziej, ni˝ kochajàcych swe
w∏asne dzieci. Ob∏uda, fa∏sz, pozory,
ale przede wszystkim smutek maluchów, które majà wszystko, oprócz mi∏oÊci.
Ksià˝ka mo˝e zainteresowaç i panie,
i myÊlàcych nastolatków.
JeÊli mamy problem z wyborem prezentu pod choink´ – zajrzyjmy do ksi´garni. WÊród bogactwa najprzeró˝niejszych pozycji, jakie tam znajdziemy,
warto zatrzymaç si´ przy, moim zdaniem, nast´pujàcych:
1.Deaver J. - Taƒczàcy trumniarz
Autor, m.in. „Kolekcjonera koÊci”
napisa∏ powieÊç chyba dotychczas
najlepszà. Doczeka∏a si´ nawet ekranizacji. Âwietny psychologiczny thriller, znakomicie skonstruowany i do
koƒca trzymajàcy w napi´ciu. Ksià˝ka zarówno dla panów, jak i dla lubiàcych dreszczyk emocji paƒ.
2.Puzo M. - G∏upcy umierajà
Znany amerykaƒski prozaik pocho-

Magdalena
Gaw´cka

dzenia w∏oskiego, twórca wielu
Êwietnych pozycji, m. in. zekranizowanego s∏ynnego „Ojca chrzestnego”, napisa∏ tym razem opowieÊç
o (cyt. z ksià˝ki) „kobietach i m´˝czyznach, o ˝àdzy w∏adzy, bogactwa
i s∏awy, o mi∏oÊci i seksie, zdradzie
i Êmierci”.
Proza dla obojga p∏ci.
3. Czarnota K. - Niosàca radoÊç
Mi∏a, pogodna i dobra proza rodzima dla paƒ.
4. Bàkiewicz G. - Stan podgoràczkowy
Autorka jednej z niewàtpliwie lepszych ksià˝ek dla m∏odzie˝y„O Melba” – w drugiej wraca do
miasteczka na po∏udniu Polski. Zojka to kole˝anka klasowa Maliny. Poznajemy jà w trudnych chwilach ˝ycia: niedawno zmar∏ ojciec, nieporozumienia domowe.. Ksià˝ka nietypowa, interesujàca, zmuszajàca do postrzegania m∏odzie˝y jako ludzi
wra˝liwych i myÊlàcych. I do niej te˝
jest adresowana, choç myÊl´, ˝e zainteresuje niektórych rodziców.
Godne uwagi sà równie˝ pozycje polskiej pisarki- Liliany Fabisiƒskiej, tzw.
„BezSennik”. Szczególnie zainteresujà
m∏ode czytelniczki, które poszukujà literatury z naszego podwórka.
5. Horowitz A. - Szpieg mimo woli
Onichimowska A. - Duch starej kamienicy
Wspó∏czesna dobra proza dla dzieci
m∏odszych, ale nie najm∏odszych.
Ch´tnie przez dzieci czytana, mo˝e
byç spokojnie polecana przez –

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

tel.

773 14 30

TA X I - W E S O ¸ A
tel.

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

zwracajàcych uwag´ na to, co pociechy czytajà – rodziców. Pierwsza to
jedna z serii o braciach Diamentach,
którzy, jak zwykle, sà na tropie kolejnej, elektryzujacej afery.
Anthony Horowitz, Brytyjczyk, to jeden z najwi´kszych autorów lit. dzieci´cej, klasyki powieÊci dzieci´co –
m∏odzie˝owej t∏umaczonej na wiele
j´zyków.
W drugiej ksià˝ce bohaterem jest
duch Maciek, syn taty Oktawiusza
i mamy Porcji. Ma 120 lat i wzrost dwulatka. Mieszka w kamienicy, w której
liczba lokatorów wynosi 90485 i stale
roÊnie. Jak si´ ich pozbyç?
Anna Onichimowska dosta∏a za swoje ksià˝ki wiele nagród, m. in. nagrod´ im. Kornela Makuszyƒskiego. Pisze nie tylko powieÊci.
6. Bajkowe Êwi´ta
Ksià˝ka bajkowo – Êwiàtecznie – kolorowa. Ciep∏y tekst, pi´kne ilustracje i... s∏owa znanych kol´d. Serdecznie polecam naszym Milusiƒskim.
Iza Zych

Wystawa w Domu Kultury
w Weso∏ej
Zapraszamy serdecznie na kolejnà ju˝ wystaw´ obrazów
pani Marii Surawskiej, mieszkanki Starej Mi∏osnej. Pani Surawska jest absolwentkà warszawskiej ASP, maluje, kopiuje
oraz konserwuje dzie∏a sztuki. Tym razem prace jej zagoszczà w zaprzyjaênionym Domu Kultury w Weso∏ej.
Wystawa p.t. „Konie w XIX – wiecznym malarstwie polskim” b´dzie trwa∏a od 9 stycznia do koƒca miesiàca. Wernisa˝ odb´dzie si´ 9 stycznia 2004 roku (piàtek) o godz.
1930.
Siedziba Domu Kultury mieÊci si´ w Weso∏ej – Woli Grzybowskiej, przy ul. Starzyƒskiego 21. Tel: 773-61-88.
Iza Zych
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Autostrada przez Êrodek Weso∏ej?
Jeden z projektów wschodniej obwodnicy
Warszawy zak∏ada przebieg autostrady przez
Êrodek Weso∏ej. Na ogólnym planie projektowanych obwodnic Warszawy zaznaczona jest jako
droga nr S17. Biegnie ona od trasy AK przez
Rembertów, Weso∏à, zahacza o Sulejówek.
W Zakr´cie planowany jest ogromny w´ze∏ komunikacyjny, w którym zbiega∏yby si´ po∏udniowa i wschodnia obwodnica Warszawy.
Projekt ten nie zosta∏ jeszcze oficjalnie zatwierdzony, ale z trzech zg∏oszonych, w∏aÊnie
ten przecinajàcy Weso∏à na pó∏ prawdopodobnie zostanie zrealizowany. Jeden z konkurencyjnych projektów proponowa∏ poszerzenie
i rozbudowanie Traktu Brzeskiego. Jednak˝e

nie rozwiàzuje on podstawowego problemu,
jakim jest odcià˝enie centrum Warszawy. Drugi natomiast projekt zak∏ada∏ poprowadzenie
obwodnicy wzd∏u˝ granic miasta. Jednak autostrada bieg∏aby wtedy przez cenne obszary
przyrodnicze, które podlegajà ochronie.
Dopóki Weso∏a by∏a samodzielnym miastem, mia∏a prawo weta, dzi´ki któremu skutecznie mo˝na by∏o blokowaç projekt obwodnicy. Teraz jednak, jako dzielnica, nie ma ju˝
takich mo˝liwoÊci i decyzja zapadnie odgórnie. Obie sàsiadujàce dzielnice: Rembertów
i Sulejówek, wrysowa∏y ju˝ omawiany projekt
autostrady w swoje nowe plany zagospodarowania przestrzennego. Weso∏a, która jest

w trakcie przygotowywania takiego planu,
jeszcze tego nie zrobi∏a. Na razie na przygotowywanym w Weso∏ej planie zagospodarowania przestrzennego na linii obwodnicy zaprojektowanej przez Biuro Planowania Rozwoju
Warszawy wyrysowane sà szerokie pasy zieleni. Prawdopodobieƒstwo, ˝e plan w formie
proponowanej przez Weso∏à zostanie przyj´ty
jest jednak niewielkie.
Pocieszajàcy wydaje si´ jedynie fakt, ˝e
projekt obwodnicy jest na razie w sferze
planów. Nie wiadomo jeszcze ani czy zostanie zatwierdzony, ani kto za jego realizacj´
mia∏by zap∏aciç. Wszyscy wiemy, ˝e Warszawie obwodnica jest bardzo potrzebna,
ale oczywiÊcie nie chcemy, ˝eby bieg∏a akurat przez Êrodek naszej dzielnicy. W planowaniu przestrzennym
takie zjawisko nazywa si´ „not in my
backyard”, czyli dos∏ownie „nie w moim
ogródku”. I mo˝e autostrada by przez
nasz ogródek nie
przechodzi∏a, gdybyÊmy nie przy∏àczyli
si´ do Warszawy, tylko pozostali samorzàdni.
Agnieszka
Gruszczyƒska

Nadchodzà Âwi´ta w srebrnej bieli
wkrótce Stary Rok w nowy si´ zmieni
Przyjmijcie cieplutkie ˝yczenia
Niech si´ spe∏nià Wszystkie Wasze Marzenia ...
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W Wigili´ w TVP kol´dy Êpiewaç b´dzie nasz chór

Il canto-Magnificat!
Tegoroczna Wigilia w TVP b´dzie
mia∏a staromi∏oÊniaƒski akcent. Po
dwóch wczeÊniejszych wyst´pach w Telewizji Polskiej nasz chór Il canto-Magnificat otrzyma∏ specjalne zaproszenie. W Êrod´ 24 grudnia dzieci i m∏odzie˝ z Il canto b´dà Êpiewaç najpi´kniejsze polskie kol´dy w TVP ju˝ od
6 rano, w programie Kawa czy herbata.
To wielkie wyró˝nienie dla naszych
dzieci oraz dla Pani Dyrygent, Marty
Zamojskiej-Makowskiej, wspania∏a nagroda za nieustajàce prace nad podnoszeniem klasy artystycznej chóru. Min´∏o zaledwie trzy lata od powstania,
a Il canto ma ju˝ na swoim koncie nie
tylko koncerty w telewizji, ale równie˝
w Filharmonii Narodowej i Sali Kongresowej, wielokrotnie w koÊciele Ârodowisk Twórczych i Katedrze Warszawskiej, równie˝ w corocznym presti˝owym kongresie chórów w Poznaniu,
profesjonalnie wydanà p∏yt´ z kol´dami... a przede wszystkim wspania∏à radoÊç Êpiewania przed Ojcem Âwi´tym
w Rzymie.
Il canto dojrzewa nam bardzo pi´knie. Wiele dzieci, które wczeÊniej nie
Êpiewa∏y w ˝adnym zespole, cz´sto
w ogóle nie mia∏y ˝adnych kontaktów
z muzykà, obecnie Êwietnie sobie radzi
z „zawodowym” repertuarem chóralnym, Êpiewa na trzy g∏osy, czyta nuty,
ba, nawet marzy o karierze operowej.
Pani Marcie Zamojskiej-Makowskiej
wystarczy∏y trzy lata, by uaktywniç
w naszych dzieciach talenty, wyposa˝yç
w umiej´tnoÊci techniczne, rozbudziç
mi∏oÊç do muzyki i Êpiewu, obudziç marzenia.

Dodatkowo obok sukcesu artystycznego niezauwa˝enie post´puje budowanie czegoÊ bardzo trwa∏ego i bardzo
pi´knego. Il canto staje si´ wspólnotà.

koncerty), ucià˝liwych dojazdów do
MOK w Weso∏ej (od wrzeÊnia chór
znalaz∏ schronienie w tamtejszym
oÊrodku kultury).

Il canto z taka samà radoÊcià wyst´puje w renomowanych salach koncertowych, jak i dla najbli˝szych
– koncert w naszym drewnianym koÊció∏ku.

Dla cz∏onków chóru to ju˝ sposób na
˝ycie, biegnà na prób´ jak na najbardziej oczekiwane spotkanie towarzyskie. „Mamo, nie mog´ chorowaç, ja
chc´ jechaç na chór, ca∏y tydzieƒ b´dzie
mi brakowa∏o spotkania z kole˝ankami
i wspólnego Êpiewania. Wiesz, my ju˝
jesteÊmy jak rodzina.” – rodzice poddawani sà takim upartym proÊbom i to
mimo wielu wyrzeczeƒ, z którymi dzieci muszà si´ pogodziç, sporego obcià˝enia czasowego (próby odbywajà si´
dwa, trzy razy w tygodniu, w weekendy

Urodziny
w Klubie Tenisowym

A wi´c cieszmy si´ sukcesem razem
z naszymi dzieçmi, ich radosnym muzykowaniem, chwalmy za wytrwa∏oÊç,
podzi´kujmy Pani Dyrygent, ˝e nie
ustaje w pracy, by nasze pociechy
„w anio∏y przerobiç”, a 24 grudnia
o 6 rano, koƒczàc przygotowania do
Wieczerzy Wigilijnej, w∏àczmy telewizj´, by pos∏uchaç polskich kol´d Êpiewanych przez dzieci i m∏odzie˝ z Il canto-Magnificat.
Ewelina Kozak

damskie,
m´skie
i dzieci´ce

„ POHULANKA “

renomowanych firm polskich

dla dzieci od 4 do 14 lat

- galanteria skórzana
- akcesoria obuwnicze
- galanteria odzie˝owa

Specjalnie przygotowana sala zabaw i sala dyskotekowa
Gry, zabawy i konkursy prowadzà profesjonalni animatorzy
Zapewniamy pocz´stunek

Konkursy i zabawy na korcie tenisowym

Rezerwacja: tel. 773 00 70, 0 602 240 800
Stara Mi∏osna, ul. Zakr´towa 12 (przy Rumiankowej)

„K&K”
ul. Jana Paw∏a II 23, Stara Mi∏osna Centrum „Pogodna” (obok poczty)
pon.–pt. 1100-1900, sob. 1000-1400 t e l . 7 7 3 8 4 4 8
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Dekoracje Êwiàteczne.
Tradycyjne, pachnàce i z duchem czasu
W niewielkich sklepach, supermarketach, a nawet biurach mo˝na ju˝ poczuç
Êwiàteczny nastrój. Strojne choinki, Êwiecàce girlandy i kolorowe stroiki zdobià
wn´trza.
W okresie Êwiàt mi∏o jest stworzyç odpowiedni nastrój przede wszystkim w domowym wn´trzu, ale dobrze jest nie zapomnieç równie˝ o ogrodzie, w którym
nawet skromne jednokolorowe lampki
zapalone o zmroku wywo∏ajà Êwiàteczny
klimat.
Tradycyjnie dekorujemy Êwierkowe
drzewko. Mniejsze lub wi´ksze, ˝ywe lub
sztuczne, ozdobimy bombkami, kokardami, cukierkami oraz nieodzownymi
lampkami, aby zaj´∏o poczesne miejsce
w salonie. JeÊli nie chcemy wycinaç
Êwierków i jode∏, nie lubimy plastykowych choinek, z powodzeniem mo˝emy
zastàpiç drzewko nowoczesnymi ozdobami o podobnym kszta∏cie, a nawet
wielkoÊci.
Modne stajà si´ choinki wyplatane, z wikliny, gi´tego
drutu, obk∏adane
mchem, liÊçmi, wstà˝kà, zrobione z ga∏àzek,
ukszta∏towane ze s∏omy obwiàzanej drucikiem lub ozdobnà taÊmà. Ich wykonanie mo˝e byç nie bardziej czasoch∏onne
ni˝ ubranie tradycyjnie choinki.
W kameralnych domowych wn´trzach
poza ozdobami przyciàgajàcymi wzrok
warto zastosowaç naturalne akcenty,
które skutecznie podkreÊlà Êwiàteczny
czas swoim zapachem. Np. mo˝na pokroiç w plastry pomaraƒcz´, cytryn´, wysuszyç i zawiesiç na girlandzie lub dodaç
do stroika. Na choince ∏adnie wyglàdajà
owoce jarz´biny, mandarynki, malutkie
jab∏ka, orzechy oraz coraz popularniejsze pierniczki. Pachnàcy Êwi´tami i prosty w wykonaniu stroik mo˝na stworzyç
np. wbijajàc w pomaraƒcz´ goêdziki; ∏àczàc drutem czerwone jab∏ka lub obk∏adajàc niskà Êwiec´ laskami cynamonu
bàdê wanilii i przewiàzujàc wstà˝kà.
¸adny, pachnàcy lampion stworzymy
wk∏adajàc Êwieczk´ do wydrà˝onej pomaraƒczy z brzegiem wykrojonym w zàbki Ciekawe pomys∏y mo˝e nasunàç tak
standardowa ozdoba jak zestaw lampek
choinkowych. Nawlekajàc na niego
(przez ˝arówki) ró˝ne naturalne ozdoby-
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w postaci suszonych kwiatów, szypu∏ek, hula wiatr i Ênieg.
owocowych plastrów uzyskamy niepoÂwiàt pe∏nych rodzinnewtarzalne efekty. Takà oryginalnà girlan- go, ciep∏ego nastroju;
dà mo˝na ozdobiç wigilijny stó∏, komi- pi´knych dekoracji, zapanek, a nawet udekorowaç okno.
chu igliwia i blasku Êwiec.
Przyk∏ad stroika, prostego i ∏atwego do A w Nowym Roku ˝ycz´
wykonania równie˝ przez dzieci: Do na- Paƒstwu, aby pasja tworzeczynia (np. niewielkiego talerza, szklanej nia pe∏nych uroku ogrosalaterki, wiklinowego koszyczka) w za- dów, tarasów i balkonów udzieli∏a si´
le˝noÊci od jego wielkoÊci mocujemy do- wszystkim mieszkaƒcom i osiedle Stara
brane kolorystycznie 1, 2, 3 Êwieczki Mi∏osna by∏o coraz pi´kniejsze.
(mo˝na woskiem, ale przydadzà si´ ∏aUla Wróblewska
twe w u˝yciu gàbki do kwiatów), na dnie
ARTIS. Architektura krajobrazu
uk∏adamy wype∏nienie (do wyboru:
773 36 12, 0601 33 64 62
Êwierkowe ga∏àzki ˝ywe lub sztuczne,
artis@w.pl
w∏ókno sizalowe, wstà˝k´, suszone kwiafot. Ula Wróblewska
ty, liÊcie, mech, jemio∏´) tak przygotowane pod∏o˝e
zdobimy wg gustu
i tego, co mamy
pod r´kà: bombkami, szyszkami, plastrami owoców, nasionami, wstà˝kaW¸ASNE
mi, pierniczkiem,
anio∏kiem, szklanyWYROBY GARMA˚ERYJNE
mi koralikami (poKopytka • Pierogi
mocny mo˝e si´
okazaç cienki druNaleÊniki • Kotlety • Krokiety
cik). Kolory stroika
Tatar • Kanapki
dobierzmy do wySurówki • Sa∏atki
stroju wn´trza. Naturalne odcienie:
•••
pomaraƒczy, z∏ota,
PIECZYSTE
burgunda, miedzi
czy czerwieni jab∏Schaby • Golonki • ˚eberka
ka sprzyjajà stwoKurczak z ro˝na
rzeniu ciep∏ego,
Êwiàtecznego kli•••
matu. Natomiast
RYBY W¢DZONE
biel, srebro, granat
czy te˝ modne
¸osoÊ • Sum • Pstràg
przezroczyste
bombki wprowaSTARA MI¸OSNA, ul. POGODNA 27
dzà nastrój zimotel. 0 501 788 491
wej, ch∏odnej elegancji.
Filia Sklepu Beneka
Ch´tnie s∏u˝ymy
radà, wykonamy
OFERTA ÂWIÑTECZNA
te˝ dekoracje dla
zapracowanych
• pierogi i krokiety z kapustà
¸adnie udekoroi grzybami
wany, po∏yskujàcy
•
ryby faszerowane, sma˝one
lampionami, pach•
karp
w galarecie, ryba po grecku
nàcy Êwi´tami dom
•
pó∏miski
okolicznoÊciowe:
staje si´ bardziej
Indyk w maladze, Schab po królewsku
przytulny, nawet
kiedy za oknami

POLECAMY

STARA MI¸OSNA

Pomó˝my ptakom i sprawmy sobie radoÊç
Chocia˝ jest (listopad, grudzieƒ) ciep∏o
i s∏onecznie, dokarmiajmy ptaki. Mimo
wyjàtkowo ∏agodnej jesieni i byç mo˝e zimy warunki ich ˝ycia znacznie si´ pogorszy∏y. Trudne lub wr´cz niemo˝liwe jest ˝ywienie si´ naturalnym pokarmem, takim
jak owady, ich jajka, poczwarki itp. Dni sà
krótkie, temperatury si´ obni˝y∏y, wi´cej
jest wilgoci w powietrzu. Krótki dzieƒ nie
zawsze pozwala na zdobycie pokarmu wystarczajàcego do przetrzymania d∏ugiej,
ciemnej nocy. Je˝eli temperatura si´ obni˝y, pokarm staje si´ niedost´pny dla ptaków wskutek szronu, szadzi i Êniegu.
Dokarmiajàc ptaki sprawimy, ˝e
wi´kszoÊç z nich dotrzyma do wiosny,
a mo˝e osiedlà si´ w naszym ogrodzie
nowe, zalatujàce tu od czasu do czasu.
Du˝a liczba ptaków w naszym otoczeniu jest bardzo korzystna. Mimo dokarmiania ptaki nie przestajà samodzielnie poszukiwaç pokarmu. Je˝eli
pogoda jest sprzyjajàca, ptaki starajà
si´ same wy˝ywiç, zjadajà ukryte owady, ich jaja i poczwarki, nasiona chwastów, owoce krzewów i drzew.
Do karmników przylatujà wtedy zwykle dwa razy dziennie, rano i pod wieczór. Natomiast, gdy gwa∏townie pogorszy si´ pogoda, mg∏a, deszcz, Ênieg
utrudniajà lub uniemo˝liwiajà ptakom

samodzielne zdobycie pokarmu karmniki niejednokrotnie ratujà ptakom ˝ycie.
Je˝eli zdecydujemy si´ na dokarmianie ptaków, to koniecznie nale˝y pami´taç, ˝e rozpocz´tego dokarmiania
nie wolno przerywaç, a karma musi byç
stale i w nadmiarze w karmniku.
Lepiej wcale nie dokarmiaç ptaków,
ni˝ dokarmiaç je niesystematycznie,
dlatego dokarmiania mogà si´ podjàç
jedynie ci, którzy wezmà sobie do serca
powy˝sze zasady.
Ze wzgl´du na du˝à liczb´ sikorek, dokarmianie powinno rozpoczàç si´ w po∏owie paêdziernika, a zakoƒczyç w po∏owie kwietnia, krótko przed rozpocz´ciem l´gów, poniewa˝ w∏aÊnie sikorki
majà k∏opoty ze zdobyciem pokarmu.
Dokarmianie mo˝e byç czynnoÊcià prostà lub bardziej z∏o˝onà, tanià lub wymagajàcà pewnych kosztów na zakup karmy.
Dokarmiajàc gatunki pospolite i niezbyt
wybredne, takie jak np. wróble, mazurki,
kawki, gawrony, sroki, mo˝na wyk∏adaç
bia∏y chleb i ró˝ne odpady kuchenne, pod
warunkiem, ˝e b´dà Êwie˝e i niesolone.
Równie˝ dokarmianie sikorek nie
sprawi wielu k∏opotów. Sikory przylatujà ch´tnie do kawa∏ków s∏oniny, niesolonego smalcu wymieszanego z p∏atkami owsianymi, nasion s∏onecznika.

Zdradliwe Êwiat∏a
Choç to ciemnoÊci panujàce na naszym
osiedlu stwarzajà zagro˝enie dla pieszych, najniebezpieczniejsze sytuacje
zdarzajà si´, gdy samochód mija pieszego
blisko êród∏a Êwiat∏a. Tak si´ dzieje
w okolicy p´tli autobusowej na rondzie
przy skrzy˝owaniu GoÊciƒca z al. Jana
Paw∏a II. W tym miejscu kierowcy jadàcy
od strony osiedla sà oÊlepiani przez uliczne latarnie i mogà nie zauwa˝yç pieszego
nawet tu˝ przed maskà. Jest tam co prawda kawa∏ek pobocza, ale jadàcy „w ciem-

no” kierowca mo˝e na nie wjechaç,
zw∏aszcza kiedy mija nadje˝d˝ajàcy
z przeciwka samochód. OÊlepienie przez
reflektory jadàcego z naprzeciwka auta
i niespodziewane wjechanie na pobocze
w momencie mijania mogà si´ zdarzyç
równie˝ w ka˝dym innym miejscu osiedla. Co wi´cej, pieszy któremu Êwiecà
wtedy dwie pary reflektorów, z przodu
i z ty∏u, ma wra˝enie, ˝e jest dobrze widoczny. Czy wedle tego scenariusza dojdzie w koƒcu do groênego wypadku?

Kowalikom i dzi´cio∏om podaje si´
te˝ s∏onin´, ∏ój, smalec, surowe lub gotowane mi´so drobno posiekane.
Ziarnojady – trznadle, grubodzioby
ch´tnie jedzà nasiona konopi i s∏onecznika. Zresztà s∏onecznik i konopie stanowià
przysmak niemal wszystkich gatunków
ptaków przylatujàcych do karmników.
Atrakcyjnà i tanià karmà sà odpady
zbo˝owe tzw. poÊlad, zawierajàce
oprócz pokruszonych ziaren zbo˝a bardzo du˝o nasion ró˝nych chwastów. PoÊlad jest naturalnà mieszankà nasiennà,
w której prawie ka˝dy gatunek ptaków
wyszuka coÊ dla siebie.
Równie˝ odpadki powsta∏e przy prowadzeniu gospodarstwa domowego odgrywajà istotnà rol´ w dokarmianiu ptaków.
Mo˝na wyk∏adaç w karmniku Êwie˝e okruchy bia∏ego chleba, tartà bu∏k´, twaróg, pokruszony ˝ó∏ty ser, obierki, pokrojone jab∏ka i gruszki. Nale˝y jednak pami´taç, ˝e
nieodpowiednia karma mo˝e ptakom zaszkodziç. Nie nale˝y wyk∏adaç do karmników takich resztek z naszego sto∏u, jak: solone gotowane ziemniaki, inne solone pokarmy, stare zepsute odpadki.
Na koniec, dobrze by∏oby wystawiaç
dwa razy dziennie, rano i wieczorem,
podgrzanà wod´ do picia.
Anna Susicka
Oby nie, ale tabuny niewidocznych pieszych wÊród rosnàcej liczby samochodów
to kuszenie z∏ego. Zw∏aszcza, ˝e tak ∏atwo mo˝na uniknàç niebezpieczeƒstwa.
Wystarczy ma∏a latarka lub mrugajàca
lampka rowerowa przypi´ta gdziekolwiek (sà takie w „welmaksie” kosztujà
oko∏o 6 z∏), odblaskowy pasek lub opaska, a nawet naklejka czy odblaskowe
okienko na adidasie. W ostatecznoÊci jasne ubranie lub chocia˝by czapka. Najgorsze jest nic, a wi´kszoÊç naszych pieszych poprzestaje w∏aÊnie na niczym.
Dorota Wroƒska

Zapraszamy do sklepu

RYBNO–GARMA˚ERYJNEGO
Polecamy w szerokim asortymencie:
• przetwory rybne i ryby,
• wyroby garma˝eryjne,
• pó∏miski okolicznoÊciowe.
pon.–pt. 9.00–20.00, sob. 9.00–15.00
Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 106

Licencja Ministerstwa Finansów nr 220

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

us∏ugi doradztwa podatkowego
ksi´gi handlowe, ksi´ga przychodów i rozchodów
ewidencja VAT, zrycza∏towany podatek dochodowy
wynagrodzenia i sprawy pracownicze – ZUS
odbiór dokumentów od klienta

Siedziba

Oddzia∏-Weso∏a

ul. Ks. Jana Sztuki 24 lokal 1
04-320 Warszawa
tel. (022) 610-37-56
www.rada.net.pl

ul. Irysów 7
05-077 Warszawa-Weso∏a
tel. (022) 773-31-31
e-mail: biuro@rada.net.pl

11

STARA MI¸OSNA

Niech zbli˝ajàce si´
Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia
up∏ynà Paƒstwu
w radosnej atmosferze.
Niech Âwi´ty Florian strze˝e Wasze
zacisze domowe od ognia
˝yczà
Prezes i Stra˝acy Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w Starej Mi∏oÊnie
„Aby Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia
by∏y BliskoÊcià i Spokojem,
a Nowy Rok – Dobrym Czasem”
K. I. Ga∏czyƒski

Na nadchodzàce Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia
˝ycz´ Paƒstwu spokoju, mi∏oÊci i rodzinnego ciep∏a.
Niech Wigilijna Noc przyniesie radoÊç, rozbudzi mi∏oÊç, wprowadzi spokój, a nadchodzàcy Nowy 2004 Rok przyniesie marzeƒ
urzeczywistnienie.
Maciek Wierzbowski, lat 9

W t´ Âwi´tà Noc Bo˝ego Narodzenia
z bia∏ym op∏atkiem w d∏oni i trwajàc
w Komunii serc, pragniemy z∏o˝yç
najserdeczniejsze ˝yczenia...
Niech Jezus cichy, ubogi, pokorny
– ta Mi∏oÊç Maleƒka
– znajdzie w nas schronienie,
a Swà obecnoÊcià niech sprawi,
˝e serca prawdziwie zabijà dla Niego.
On, który jest Pokojem i Mi∏oÊci Pe∏nià
niech sprawi, ˝e radosne stanà si´ serca
– a Mi∏oÊç
– poprowadzi do s∏u˝by Bogu
w drugim cz∏owieku...
Aby ca∏y Êwiat na nowo us∏ysza∏,
˝e Bóg tak ukocha∏ cz∏owieka,
˝e Syna Swego da∏
– abyÊmy w Nim mieli ˝ycie na wieki.
Niech Maryja wyprasza wiele ∏ask
w Nowym Roku
i prowadzi do Jezusa...
Wraz z darem modlitwy u ˚∏óbka
˚yczymy wszystkim
mieszkaƒcom Starej Mi∏osnej
Ks. Stanis∏aw Popis
Ks. Krzysztof Cyliƒski z kap∏anami
pracujàcymi w obu parafiach
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Dyrektor Gimnazjum nr 3
Ewa Tucholska

Zdrowych, pogodnych, sp´dzonych w rodzinnym gronie
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
oraz
szampaƒskiej zabawy w Noc Sylwestrowà
˝yczy
Czytelnikom „WiadomoÊci Sàsiedzkich”
Wies∏aw Borkowski z personelem Restauracji „GoÊciniec”

Aby tegoroczne Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia
by∏y najpi´kniejsze z dotychczas prze˝ytych,
aby wnios∏y w Paƒstwa ˝ycie spokój, poczucie
bezpieczeƒstwa i pozwoli∏y z ufnoÊcià spojrzeç w przysz∏oÊç.
Niech blask lampek choinkowych, kol´dy i sp´dzony
z najbli˝szymi wieczór wigilijny, dadzà Paƒstwu
si∏´ i pogod´ ducha na ca∏y 2004 rok.
˚yczymy, by strzelajàce w niebo fajerwerki
Nocy Sylwestrowej
by∏y zapowiedzià radoÊci i sukcesów
w Nowym 2004 Roku
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
oraz uczniowie Szko∏y Podstawowej nr 3.

STARA MI¸OSNA

Drodzy mieszkaƒcy Weso∏ej.
Czar wigilijnej nocy niechaj dzia∏a w ka˝dym
domu. ZaÊpiewajmy wspólnie radosne kol´dy
o Narodzeniu Paƒskim, zadumajmy si´ na moment
nad szopkà betlejemskà.
Chcemy si´ z Paƒstwem po∏amaç op∏atkiem, by
spe∏ni∏y si´ wypowiedziane ˝yczenia przy wigilijnej
wieczerzy.
˚yczymy Paƒstwu, Paƒstwa Bliskim i GoÊciom,
aby w zabieganym ˝yciu Bo˝e Narodzenie pozosta∏o magicznym czasem duchowego i emocjonalnego wytchnienia, które b´dzie êród∏em si∏ w nadchodzàcym roku.
Serdecznie ˝yczymy Paƒstwu, by Êwiàteczna atmosfera ciep∏a i ˝yczliwoÊci pozosta∏a w naszych
domach i sercach na ca∏y rok 2004.
Dzi´kujàc wszystkim za zaanga˝owanie i dokonania w 2003 roku, ˝yczymy, aby praca w kolejnym
roku zapewni∏a pomyÊlny rozwój naszej dzielnicy.

Asia Mikulska, lat 7

Zarzàd i Rada
Dzielnicy Weso∏a
m. st. Warszawy

Wszystkim mieszkaƒcom
Starej Mi∏osny
na nadchodzàce
Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia
i ca∏y Nowy Rok 2004
wszelkiego dobra, mi∏oÊci i nadziei
˝yczy

Jacek Wojciechowicz

Wszystkim naszym
Klientom, Przyjacio∏om
oraz Sympatykom,
˝yczymy spokojnych,
pe∏nych radoÊci
Âwiàt Bo˝ego
Narodzenia
a tak˝e du˝o szcz´Êcia,
uÊmiechów i sukcesów
w nadchodzàcym
Nowym Roku
FOTO-OSKAR

Maciek Wierzbowski, lat 9
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I Kongres Republikaƒskiej Partii Spo∏ecznej
W sobot´ 29 listopada 2003 r odby∏ si´
I Kongres Republikaƒskiej Partii Spo∏ecznej,
wpisanej do rejestru partii politycznych
06.03.2003 r. Czy przy du˝ej liczbie funkcjonujàcych w Polsce partii istnieje potrzeba powo∏ywania do dzia∏ania kolejnej partii politycznej? Sàdz´, ˝e tak, ze wzgl´du na brak realizacji przez istniejàce partie i „zas∏u˝onych
polityków” wielu koniecznych elementów polityki paƒstwa, s∏u˝àcych wszechstronnemu
rozwojowi jego obywateli

Ka˝dy z nas, zrzeszonych w Republikaƒskiej Par tii Spo∏ecznej, chce wyra˝aç
w dzia∏aniu dla dobra publicznego wielkie
bogactwo tradycji myÊli i czynu Rzeczypospolitej, która ukszta∏towa∏a dumne dziedzictwo Ojczyzny Ducha Polskiego, jednoczàcej wszystkich Polaków w kraju i poza
Jego granicami, i która zobowiàzuje nas do
Êwiadomego przyj´cia odpowiedzialnoÊci
za Polsk´ oraz za kszta∏towanie ˝ycia publicznego w Polsce w duchu pe∏nego po-

„ 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:

szanowania godnoÊci osoby ludzkiej,
w szczególnoÊci poprzez:
◗ budowanie sfery wolnoÊci respektujàcej
znaczenie prawdy oraz zasad moralnych
w ˝yciu osób i spo∏ecznoÊci,
◗ rozwijanie w dzia∏aniu myÊli republikaƒskiej jako koncepcji paƒstwa opartego na
∏adzie demokratycznym oraz na wartoÊciach moralnych w równej mierze,
◗ budowanie ∏adu spo∏ecznego w duchu
zasad cywilizacji ∏aciƒskiej – pomocniczoÊci, solidarnoÊci oraz sprawiedliwoÊci spo∏ecznej,
◗ sprawowanie w∏adzy politycznej na rzecz
dobra wspólnego poprzez poszanowanie
niezbywalnych praw osoby ludzkiej,
a tak˝e zapewnienie materialnych warunków rozwoju spo∏ecznego opartych na
poczuciu bezpieczeƒstwa oraz na trwa∏ym i sprawiedliwym porzàdku,
◗ realizowanie aspiracji politycznych, spo∏ecznych i gospodarczych w formach instytucjonalnych respektujàcych naszà
to˝samoÊç narodowà w perspektywie integralnoÊci rodziny, kulturowej spójnoÊci
tradycji narodu polskiego oraz duchowej
jednoÊci chrzeÊcijaƒskiej Europy.
Zainteresowanych zapraszam na stron´
www.rps.partia.prv.pl
Kontakt telefoniczny: 773-21-55 wew. 105
Pe∏nomocnik regionalny RPS
Józef WojtaÊ

Weso∏a – Stara Mi∏osna,
www.odnowa.nes.pl
ul. Diamentowa 759, ZADANIE 10, tel. 773-14-97

Izabella
Chodorek
(0) 602 215 772
udziela informacji
dotyczàcych
przystàpienia
i uczestnictwa
w Otwartym
Funduszu Emerytalnym
ING Nationale
Nederlanden Polska
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Rozmowa z Magdà Gontarczuk,
charakteryzatorkà i stylistkà,
która przygotowuje aktorów, hostessy, oraz zwyczajnych ludzi do wyst´pów przed kamerami. Wiele reklam i teledysków straci∏oby na uroku bez jej wiza˝u i stylizacji.
Jak wyglàda przygotowanie do sesji
zdj´ciowej na planie filmowym? Ile
czasu zajmuje poprawienie wyglàdu
jednej osoby?
– Ka˝da sesja zdj´ciowa jest inna.
W zale˝noÊci od tego, czy fotografowany jest m´˝czyznà, kobietà czy grupà
ludzi potrzebuj´ wi´cej lub mniej czasu
na poprawienie ich urody. Na poczàtku
jest przymiarka i wybór kostiumu nast´pnie make-up. U m´˝czyzny stosuj´
podk∏ad i puder, aby wyrównaç koloryt
skóry i zlikwidowaç cienie pod oczami.
kobiecie robi´ pe∏ny make-up, który
zajmuje ok. 30 min, na koniec wykonuj´ fryzur´.
Przygotowanie do zdj´ç m´˝czyzny
zajmuje ok. 30 min, a kobiety 1 godzin´.
Na planie jest podobnie pod warunkiem,
˝e aktorzy majà wyglàdaç normalnie,
inaczej jest, gdy majà mieç skomplikowanà charakteryzacj´, wtedy przygotowania mogà trwaç kilka godzin. Sà te˝
sytuacje, kiedy mam tylko kilka minut na
zrobienie make-up, przebranie i fryzur´.
Przygotowujesz stylistyk´ do teledysków, reklam zaÊ one cz´sto kszta∏tujà gusty ludzi. Co robisz, aby wyglàdali
na czasie? Jakie sà wg Ciebie tendencje
we wspó∏czesnej stylistyce, czy sà znowu powroty do mody z lat 50, 60, 70
lub innej? Co mog∏abyÊ zaproponowaç
naszym czytelnikom?
– Nie chcia∏abym dok∏adnie okreÊlaç, jakie b´dà tendencje w modzie na
nadchodzàcy rok. Wcià˝ wraca si´ do
mody z minionych lat, wyciàgajàc coraz
to inne elementy np. b´dzie moda na
fryzur´ i make-up z lat 60, a spodnie
w stylu lat 80.
Ka˝da kobieta ma coÊ w szafie z dawnych lat z czym trudno jej si´ rozstaç,
proponuj´ pobawiç si´ modà i spróbowaç po∏àczyç jakiÊ stary ciuch lub dodatek ze wspó∏czesnymi rzeczami. A je˝eli zupe∏nie nie mamy poj´cia, co jest fajne, to sklepy oferujà nam tak du˝y wybór ∏adnych ubraƒ i ca∏ych zestawów, ˝e
ka˝da z nas mo˝e modnie wyglàdaç.
Co mo˝emy zrobiç „na szybko”, kiedy
czujemy si´ zm´czeni, wyglàdamy „bla-

do”, a musimy zaraz wyjÊç na przyj´cie lub na spotkanie rodzinne?
– Przede wszystkim szybki prysznic
postawi nas na nogi. Gdy twarz jest szara i zm´czona dobrze by∏oby na∏o˝yç
przynajmniej na kilka minut maseczk´
od˝ywczà. Nast´pnie robimy szybki make-up. Gdy mamy g∏adkà cer´ bez przebarwieƒ i wyprysków, u˝ywamy tylko
korektora, którym likwidujemy cienie
pod oczami, jeÊli cera nie jest idealna
nak∏adamy cienka warstw´ podk∏adu,
ca∏oÊç matujemy pudrem sypkim lub
w kamieniu. Nie mamy za du˝o czasu,
wi´c nie bawimy si´ cieniami, ale staramy si´ dok∏adnie wytuszowaç rz´sy i zadbaç o ∏adny ∏uk brwi. Nast´pnie nak∏adamy p´dzlem odrobin´ ró˝u na koÊci
policzkowe – takie delikatne muÊni´cia
cudownie o˝ywiajà buzie. Na koniec
proponuj´ b∏yszczyk na usta, mo˝e mieç
po∏yskujàce drobinki, które odbijajà
Êwiat∏o. Taki makija˝ trwa ok. 15 min
i sprawia, ze wyglàdamy Êwie˝o.
Gdy wybieramy si´ na bal lub wystawnà kolacj´, kiedy chcemy poÊwi´ciç
wi´cej czasu na przygotowanie, co mo˝emy zrobiç, aby wyglàdaç super?
– Moim zdaniem, podstawà dobrego
makija˝u jest pi´kna cera. Je˝eli natura
nie obdarzy∏a nas takà, to mamy
ogromny wybór baz, podk∏adów, korektorów i pudrów, dzi´ki którym mo˝emy uzyskaç efekt idealnej cery.
Nast´pnie malujemy oczy i usta, i tu
funkcjonuje pewna zasada: je˝eli mocniej
podkreÊlamy oczy, to usta powinny zostaç
bardziej naturalne, a je˝eli mamy ochot´
na ciemniejsze, wyraêne usta to oczy powinny byç delikatnie podkreÊlone.
Kiedy idziemy na bal lub super przyj´cie i mamy ochot´ Êwietnie wyglàdaç
to musimy si´ troch´ do tego przygotowaç. Makija˝, fryzura i strój powinny ze
sobà wspó∏graç. Na poczàtku powinnyÊmy znaleêç kreacj´, w której si´ dobrze czujemy, nast´pnie zastanowiç si´
nad makija˝em i fryzurà. Mo˝emy szukaç inspiracji np. w pismach kolorowych, czyli znaleêç twarz o podobnym
typie urody popróbowaç zrobiç podobny makija˝. Nie powinnyÊmy bez namy-

s∏u kopiowaç tego, co przynoszà nowe
trendy np. osoba, która nie umie robiç
kresek na oczach i êle si´ w nich czuje
nie powinna ich robiç tylko dlatego, ze
sà modne. Kolorowe pisma oraz koncerny kosmetyczne lansujà tak wielki
wybór jeÊli chodzi o makija˝ i kolory, ze
ka˝dy mo˝e znaleêç coÊ dla siebie.
c.d. na str. 16
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– Jedno i drugie jest tak samo wa˝ne.
Dobry pomys∏ + perfekcyjne wykonanie = Êwietny efekt makija˝u.

Rozmowa z Magdà Gontarczuk cd
Jak najtrafniej dopasowaç strój do makija˝u, lub raczej makija˝ do stroju,
i „co za tym stoi”? Czy sà jakieÊ uniwersalne po∏àczenia? Jak makija˝em podkreÊliç osobowoÊç? Czy jest to mo˝liwe?
– Najcz´Êciej dopasowujemy makija˝ do stroju, chocia˝ sà sytuacje, ze jest
odwrotnie, np. je˝eli przygotowujemy
reklam´ jakiegoÊ kosmetyku kolorowego, wtedy makija˝ jest najwa˝niejszy,
do niego dopasowujemy reszt´.
Nie znam uniwersalnych po∏àczeƒ odnoÊnie stroju i pasujàcego do niego makija˝u, poniewa˝ jest to sprawa bardzo
indywidualna. Ka˝dà osob´ staram si´
potraktowaç inaczej, gdy˝ uwa˝am, ze
strój i makija˝ muszà pasowaç do osobowoÊci, typu urody, karnacji, w∏osów i stylu ˝ycia. Kiedy wymyÊlam kobiecie jakiÊ
wizerunek, staram si´ choç troch´ jà poznaç, bior´ pod uwag´ jej przyzwyczajenia i nie zmieniam ich na si∏´, gdy sà z∏e,
tylko sugeruje inne pomys∏y.
Bardzo cz´sto na podstawie makija˝u
i stroju mo˝na okreÊliç osobowoÊç cz∏owieka. Kobiety delikatne, nieÊmia∏e
wybiorà stonowane kolory, makija˝ bez
mocnych akcentów, a kobiety dynamiczne, szalone i odwa˝ne ch´tniej wy-

biorà kolory zdecydowane i Êmia∏e ich
po∏àczenia, a tak˝e cz´Êciej eksperymentujà z makija˝em i fryzura.

Jak najskuteczniej wg ciebie zatuszowaç zmiany skórne, cienie pod oczyma,
piegi, pieprzyki itp.?
– Sklepy kosmetyczne oferujà nam
wielki wybór korektorów za pomocà
których skutecznie mo˝emy zatuszowaç
przebarwienia i cienie pod oczami. Nie
widz´ ˝adnego powodu, aby maskowaç
piegi, które sà bardzo modne i pi´kne,
a ka˝da próba kamufla˝u ich sprawi, ze
buzia b´dzie wyglàdaç sztucznie.

Jak powinien wyglàdaç makija˝ wieczorowy i co go odró˝nia od makija˝u
dziennego? Czy widzisz ró˝nice pomi´dzy tym, jak powinna malowaç si´ kobieta w wielu 20, 30, 40, 50 i wi´cej lat?
Na czym one polegajà?
– Makija˝ wieczorowy bywa zwykle
mocniejszy i bardziej kolorowy ni˝ makija˝ dzienny. W ciàgu dnia powinnyÊmy wyglàdaç naturalnie i Êwie˝o, wi´c
raczej rezygnujemy z bardzo ciemnych
cieni, brokatów czy intensywnych szminek, które jak najbardziej mo˝emy wykorzystaç na wieczorne wyjÊcie.
Je˝eli chodzi o ró˝nice w makija˝u
dla 20, 30, 40, 50 i wi´cej latek to przede
wszystkim z up∏ywem czasu powinien
on byç mniej Êwiecàcy. Musimy pami´taç o tym, ze per∏owe cienie podkreÊlajà zmarszczki. Z biegiem lat makija˝ powinien traciç na intensywnoÊci, poniewa˝ jasna buzia wydaje si´ m∏odsza.

Co Ci´ fascynuje w wiza˝u, stylistyce?
– Najfajniejsze jest to, ˝e jest to moje
hobby, wi´c praca w tym zawodzie jest
dla mnie przyjemnoÊcià.
Mi∏o jest czynnie uczestniczyç w metamorfozie, gdy kobieta nieciekawa, bez
wiary w siebie, tzw. szara myszka zmienia
si´ w kobiet´ pi´kna i zadbanà. Ciekawa
jest te˝ sytuacja odwrotna, kiedy na potrzeby np. teledysku musz´ postarzyç
i oszpeciç m∏odà osob´. Fajne jest równie˝
to, ze jako wolny strzelec ciàgle pracuj´
gdzie indziej i z innymi ludêmi, co sprawia,
ze nie nudz´ si´ i nie popadam w rutyn´.
Dzi´kuj´ za rozmow´.
U.W.

Czy w sztuce wiza˝u wa˝niejszy jest pomys∏, czy raczej perfekcyjne wykonanie?

Stowarzyszenie Artystyczne „Stara Mi∏osna”
Stowarzyszenie Artystyczne „Stara
Mi∏osna” zaprasza m∏odzie˝ oraz dzieci na zaj´cia:
– muzyczne – chór „Staccato” – spotkania odbywajà si´ w poniedzia∏ek
i czwartek 1730-1930 w Gimnazjum nr 3.
– ceramiczne – poniedzia∏ek 1730-1830 –
Szko∏a Podstawowa nr 3
– rysunek i malarstwo – piàtek 1630-1830
Gimnazjum nr 3
Stowarzyszenia Artystyczne zajmuje
si´ promocjà ró˝nych dziedzin sztuki
wÊród dzieci. Organizatorzy to nie ludzie przypadkowi, ale osoby zawodowo
zwiàzane ze sztukà, psychologià, pedagogikà. Instruktorzy pracujàcy bezpoÊrednio z dzieçmi, posiadajà wykszta∏cenie kierunkowe artystyczne oraz
przygotowujàce do dzia∏aƒ dydaktycznych.
Wspó∏pracujemy bezpoÊrednio z panià Marià Czerwiƒskà, Kawalerem Orderu UÊmiechu, nagrodzonà za ca∏o-
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kszta∏t osiàgni´ç w dziedzinie kultury
przez Ministra Kultury i Sztuki, Fundacjà Przyjaêni Ludzi i Zwierzàt „Cze-ne-ka” oraz wieloma Miejskimi OÊrodkami Kultury.
Uczestniczymy w Mazowieckim Festiwalu Kultury Dworskiej, organizujemy wyjazdowe warsztaty oraz ró˝ne
formy promocji
dzieci.
JesteÊmy g∏ówSPECJALISTYCZNY GABINET
nym wspó∏organizatorem Mazowieckiego Festiwalu „Kol´d i PaIwona i Wojciech Bzd´ga
stora∏ek”. na który
LEKARZ STOMATOLOGII OGÓLNEJ, CHIRURG STOMATOLOG
Paƒstwa z ca∏ego
SPECJALISTA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ
serca zapraszamy.

STOMATOLOGICZNY

Zarzàd
Stowarzyszenia
Artystycznego
„Stara Mi∏osna”

(

773 38 83, 0 602 351 757
Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238

PROFILAKTYKA
LECZENIE ZACHOWAWCZE
LECZENIE DZIECI

LASEROTERAPIA
PROTEZY, NAPRAWA
PROTETYKA: KORONY, MOSTY

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

STARA MI¸OSNA

Witajcie
wÊród
nas

Oto kolejna grupa naszych najm∏odszych sàsiadów. Ich rodzicom, a tak˝e
rodzicom wszystkich innych staromi∏oÊniaƒskich maluchów, ˝yczymy wiele radoÊci.
A wy, drogie maleƒstwa, witajcie, witajcie, witajcie! RoÊnijcie zdrowo i bàdêcie radoÊcià dla swoich rodziców. Mieszkacie na malowniczo po∏o˝onym Osiedlu, wokó∏
sà pi´kne lasy i czeka na was spore grono tylko nieco starszych kolegów i kole˝anek.
A ju˝ teraz ka˝dy maluch, którego zdj´cie publikujemy, otrzymuje drobny upominek
od naszego sponsora. Upominki sà do odbioru w sklepie Baby Boom.

Rodzinnych
i radosnych
Âwiàt
z mnóstwem
prezentów
˝yczy
B∏a˝ej Jaszczuk
ur. 5 czerwca 2003 r.
Mieszka z siostrà Karolinkà
przy ul. Trakt Brzeski.

Adrianna Konysz
ur. 15 wrzeÊnia 2002 roku
w szpitalu Êw. Zofii, wa˝y∏a 3,350 kg.
Mieszkam przy ul. Fabrycznej.

Zg∏oszenia do najbli˝szego numeru przyjmujemy w terminie do
12 stycznia 2004 r. Mo˝na je przes∏aç mailem na adres: wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl (zdj´cie musi byç wówczas zeskanowane na
wymiar 4 x 5 cm i rozdzielczoÊç 300 dpi), przynieÊç do siedziby Stowa-

Nazywam si´
Maksymilian Malinowski
urodzi∏em si´ 7 listopada 2003 r.

Baby Boom

rzyszenia Sàsiedzkiego w ka˝dy wtorek w godz. 20.00–21.00, 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).

Wystawa „KOT-a”
W sobot´ 13 grudnia odby∏o si´ uroczyste otwarcie „WYSTAWY PLASTYCZNEJ” dzieci z FUNDACJI KOT pod honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy. Serdecznie zapraszamy do oglàdania pi´knych i ciekawych
prac w godzinach pracy Urz´du Dzielnicy Weso∏ej, ul. 1 Praskiego Pu∏ku 33 do koƒca stycznia
2004 r.
JednoczeÊnie pi´knie dzi´kujemy wszystkim, którzy przyczynili si´ do zorganizowania tej wystawy.
Od stycznia Zapraszamy na zaj´cia Fundacji do
nowego lokalu przy ul. Jana Paw∏a II 13, (nad Atlas
Club).
Monika Sacewicz
2
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Og∏oszenia drobne

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

◗ Przyjm´ wspó∏lokatorki do mieszkania w bloku – oddzielne pokoje tel. 0 600
028 627.

◗ Student I roku wydzia∏u pedagogiki UW (specjalizacja: edukacja poczàtkowa
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗

◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗

ze wczesnym nauczaniem j´zyka angielskiego) da korepetycje z j´zyka angielskiego (dowolna klasa szko∏y podstawowej). Kontakt: 0505 552 873 lub
773 11 95.
Kupi´ dzia∏k´ budowlanà lub dom w budowie. Tel.: 777 36 70, 600 927 435.
Kompleksowe projektowanie wn´trz. Tel.: 601338669, 602229262.
US¸UGI DOMOWE – Pranie dywanów, tapicerki, wyk∏adzin – bezpy∏owe
trzepanie. Czas schni´cia 2 godziny – tel 783-28-37, 606-656-686.
Szko∏a j´zykowa zatrudni lektora j´zyka angielskiego z w∏asnym samochodem do prowadzenia lekcji w firmach. Tel. 773-32-70, 773-33-70, 060332-28-27, 0504-12-32-83.
Dwóch obcokrajowcow poszukuje innych obcokrajowcow z terenu Starej
Milosnej w celu za∏o˝enia grupy do nauki j´zyka polskiego. Tel. 773-32-70,
773-33-70, 0504-12-32-83.
Angielski sam wchodzi do g∏owy! Lekcje indywidualne. Ju˝ 10 lat w Starej
Mi∏oÊnie! Tel. 773-11-23, 0-601 37 97 35.
Pomoc przy uruchomieniu dzia∏alnoÊci godpodarczej, rejestracja spó∏ek
w KRS, prowadzenie ksi´gowoÊci. Tel. 773 14 49, 0 605 551 953.
Student 5 roku udzieli korepetycji z j´zyka angielskiego. Z dojazdem do ucznia.
20z∏/ 60 min. Mam dost´p do materia∏ów szkoleniowych z British Council.
Poszukuj´ opiekunki ch´tnej do pomocy przy wyprawianiu dzieci (9 i 3 lat)
do szko∏y i przedszkola (pon., wt., Êr. 7-9 rano) tel. 773 15 44.
Poszukuj´ mieszkania do wynaj´cia w okolicy St. Mi∏osna, Weso∏a, Józefów,
Wiàzowa. Dla jednej osoby. Bez dzieci. Mieszkanie musi byç samodzielne.
Cena do 500 z∏. Tel: 0694 120 631.
Oferuj´ pomoc komputerowà (instalacja i konfiguracja oprogramowaƒ w sieciach Ethernet w systemach Windows i Unix, pod∏àczanie siei LAN do Internetu za pomocà serwera dost´powego – najch´tniej na FreeBSD, przygotowanie
stanowiska pracy pod Windows – darmowe pakiety biurowe, darmowe i wygodne oprogramowanie; poprowadz´ helpdesk danego oprogramowania przy
ówczesnym poznaniu – odp. e-mailem; drobne naprawy). Kontakt: 687 22 85.
Poszukuj´ m´˝czyzny do odÊnie˝ania posesji, tel. 0600 544 641.
Sprzedam ¸ad´ Samar´ rocznik 1990, 60 tys. km przebiegu, gara˝owana,
hydrofor 500 L – ceny okazyjne, tel. 773 10 21.
Pilne! Tanio sprzedam monitor 17” Gateway, tel. 0 606 180 331.
Zaopiekuj´ si´ dzieckiem w czasie ferii. Mieszkanka Starej Mi∏osny - 602 471 695.
Szukam pracy jako pomoc domowa, opiekunka do dziecka - tel. 0 505 103 948.
Poszukuj´ na terenie osiedla lokalu ok. 50m2 przystosowanego na sklep
spo˝ywczy – tel. 0602 350 870.
Drobne naprawy domowe - Z¸OTA RÑCZKA, tel. 783-28-37; kom. 606-752-724.
Szukam pracy biurowej, angielski, kompter, doÊwiadczenie tel. 0505 665 859.

OÂRODEK REHABILITACJI
I ODNOWY BIOLOGICZNEJ
mgr Beata i Jacek Horszczaruk

➣ LECZENIE: –
–
–
–
–

ZMIAN ZWYRODNIENIOWYCH
STANÓW POURAZOWYCH
BÓLÓW KR¢GOS¸UPA
WAD POSTAWY
DYSKOPATII

➣ TERAPIA MANUALNA stawów kr´gos∏upa i koƒczyn
➣ FIZYKOTERAPIA
➣ MASA˚E
➣ GIMNASTYKA KOREKCYJNA indywidualna i grupowa
➣ AEROBIC – grupy poranne i wieczorne

Tel.

Weso∏a – Stara Mi∏osna
ul. S∏onecznej Polany 5

773 22 53

Sklep piekarsko-cukierniczy

„PAKO”
zaprasza po Êwie˝e pieczywo i ciasta domowe
Torty na zamówienie
pon.–pt. 7.00–19.00, sob. 7.00–15.00
Warszawa-Weso∏a „Centrum Pogodna”, ul. Jana Paw∏a II 25
tel. 0-601 157 262, 0-601 178 418

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

N O WA K W I A C I A R N I A

ju˝ otwarta w Centrum „Pogodna”
ul. Jana Paw∏a II 23/25 – Stara Mi∏osna
(trzeci sklep od strony poczty w pasa˝u handlowym)
Otwarte pon.–sob. 1100–1900, niedz. 1200–1700
Oferujemy:

–
–
–
–

kwiaty ci´te i doniczkowe
wiàzanki, bukiety, wieƒce
obrazy
upominki
ZAPRASZAMY

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

LECZENIE DZIECI I DOROS¸YCH
RTG Z¢BÓW
Godziny otwarcia:

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

Tel. 773-21-12
Weso∏a, Osiedle Stara Mi∏osna, ul. Hiacyntowa 19

PRYWATNE
PRZEDSZKOLE
ul. Poezji 17
tel. 773 25 90
0-505 115 773
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ul. Jana Paw∏a II 25
05-077 Warszawa-Weso∏a

tyczenia
pomiary inwentaryzacyjne
mapy do celów projektowych
uzgodnienia dokumentacji w ZUD
podzia∏y nieruchomoÊci
inne

tel. 773 83 49
fax 773 83 69

STARA MI¸OSNA

Obrazy pe∏ne kwiatów, owoców i s∏oƒca
w OÊrodku Kultury
W piàtek, 5 grudnia 2003r. w salach
OÊrodka Kultury otwarto wystaw´ malarstwa Gra˝yny Tucholskiej.
Autorka prac zwiàzana jest z Weso∏à
od urodzenia; najpierw przywozi∏a tutaj trofea sportowe (jako mistrzyni
Polski w ∏ucznictwie), zajmowa∏a si´
zawodowo fotografià, obecnie jest nauczycielkà j´zyka angielskiego. W sie-

dzibie OÊrodka Kultury pani Gra˝yna
pokaza∏a nam owoce swojej nowej pasji – malarstwa. „Dokona∏a rzeczy niebywa∏ej” powiedzia∏ Wieƒczys∏aw Pyrzanowski, weso∏owski artysta malarz,
przedstawiajàc krótko histori´ twórczoÊci swojej uczennicy.
W ciàgu zaledwie dwóch lat namalowa∏a kilkadziesiàt obrazów Êwiadczàcych o znakomitym opanowaniu
tajników warsztatu
malarskiego,
ogromnym talencie i wra˝liwoÊci
artystycznej.
Na
wystawie,
czynnej do Âwiàt,
obejrzeç mo˝na
kilkanaÊcie prac
olejnych (martwa
natura, pejza˝).
Obecni na wernisa˝u goÊcie mogli
podziwiaç równie˝
martwe natury wykonane temperà,
Miejski OÊrodek Kultury w Weso∏ej zaprasza na koncer- które wystawione
ty. Najbli˝szy 17 grudnia o godz. 1700 pt. „Koncert na ˝y- by∏y w sali na dole.
Namalowane
czenie czyli Muzyczna Karuzela” oraz 7 stycznia 2004 r.
o godz. 1700 „Open Folk” – Folkowe Obrazki. W progra- w ró˝nych tonacjach, lecz wszystmiw pieÊni i marsze szkodzkie i irlandzkie.
kie pe∏ne wspania-

Uwaga koncerty

Firma WARS-BRUK

udziela wszelkich porad na temat budowy ciàgów pieszo-jezdnych
na naszym Osiedlu. Od projektu do wykonania.

– uk∏adamy kostk´ brukowà
– odwodnienia rynien
– chodniki, parkingi, wjazdy
do gara˝y
– automatyczne nawadnianie
– ogrodzenie z klinkieru
udzielamy 36 miesi´cznej gwarancji

wystawiamy rachunki VAT

P 773 03 69, fax 773 03 68, 501 075 963

∏ych barw i Êwiat∏a, doskonale skomponowane i harmonijne p∏ótna, pokazujà inny wymiar zwyk∏ych przedmiotów, ich walory dostrze˝one okiem artysty. Z uwiecznionych fragmentów
krajobrazu, skadrowanych po mistrzowsku, emanuje radoÊç obcowania
pani Gra˝yny z pi´knem natury.
Prosz´ przyjÊç i obejrzeç. Wystawa
po∏àczona ze sprzeda˝à prac artystki
otwarta jest w OÊrodku Kultury przy
ul. Starzyƒskiego 21 codziennie w godzinach pracy OÊrodka.
I. M. K.

Wiedza i ˚ycie przedrukowuje
artyku∏ z WiadomoÊci Sàsiedzkich
JakiÊ czas temu na ∏amach WiadomoÊci Sàsiedzkich ukaza∏ si´ artyku∏ o naszej oczyszczalni Êcieków. Ten tekst, troch´ rozszerzony i ∏adnie ilustrowany, mo˝na przeczytaç
w grudniowym numerze Wiedzy i ˚ycia. Ozdobà artyku∏u
jest oczywiÊci zdj´cie naszej urodziwej „Cyraneczki”. Zach´cam do lektury (Wiedza i ˚ycie, Grudzieƒ 2003. str. 48
„˚ar∏ok w wielkim kotle”).
Dorota Wroƒska

e-mail: warsbruk@o2.pl

WiadomoÊci Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
- pismo mieszkaƒców Starej Mi∏osny.
Redaguje zespó∏: Izabela Antosiewicz (sekretarz redakcji, redaktor prowadzàcy),
Katarzyna G∏usek, Agnieszka Gruszczyƒska, Marcin J´drzejewski (redaktor naczelny),
Ma∏gorzata Krukowska, Marian Mahor, Dorota Mierzejewska (reklama, tel. 773 13 13),
Beata Niewiadomy, Anna Susicka, Dorota Wroƒska, Izabella Zych.
Foto: autorzy, Magdalena J´drzejewska.

Kontakt z redakcjà: tel.: 613 34 37, fax: 613 18 49,
e-mail: wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl
Adres do korespondencji: 04-506 Warszawa, ul. Minerska 1
Wydawca: NAJ-COMP. ISSN 1509-0833. Nak∏ad: 4.000 egz.,
Gazeta bezp∏atna! Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych.
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów i korekty j´zykowej.
Za informacje zawarte w reklamach Redakcja nie odpowiada.

Reklama: Dorota Mierzejewska – tel. 773-13-13
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Przychodnia Zdrowia

„POGODNA”
Stara Mi∏osna ul. Jana Paw∏a II 25

tel. 773-83-23
Nieodp∏atna, pe∏na opieka zdrowotna dla ubezpieczonych w NFZ
Na miejscu:

–
–
–
–

Lekarz rodzinny
Internista
Pediatra
Ginekolog

Ponadto:

– pe∏na diagnostyka
– opieka piel´gniarska

Przychodnia jest czynna w dni powszednie w godz. 8-18, w soboty 10-12

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

CZYNNE:
codziennie
w niedziele

6.00 - 22.00
9.00 - 15.00

D E L I K AT E S Y

✦ 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 ✦

Ko
l
LO ekt
TT ur
O a

Us∏ugi posadzkarskie

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)

RAMY

tel. 773-25-30

PROFESJONALNA OPRAWA
OBRAZÓW, GRAFIK, PLAKATÓW, LUSTER
na ˝yczenie - oprawa u klienta odbiór i dostawa do domu

u nas kupisz
szybko, tanio
i prawie wszystko

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

773 47 54,

fax

815 40 76

akceptujemy karty p∏atnicze

Sklep „Sempre”
˚yczy Paƒstwu
spokojnych i radosnych
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
oraz szcz´Êliwego Nowego Roku
Weso∏a-Centrum „Pogodna”, ul. Jana Paw∏a II 23/25 B4
tel. 7 7 3 - 8 4 - 6 0
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Miko∏ajki w KoÊciuszkowcu

6 grudnia do weso∏owskiego Klubu „KoÊciuszkowiec”
przyby∏ Âwi´ty Miko∏aj. Licznie zgromadzone dzieci obdarowa∏ s∏odyczami. Kochanemu staruszkowi towarzyszy∏y dwa
skrzaty (wspó∏pracujàce z OÊrodkiem Kultury Weso∏a panie

Beata Szmelkowska i Renata Struzik). Skrzaty poprowadzi∏y wspania∏à zabaw´ z konkursami i nagrodami.
Organizatorami imprezy by∏ Klub Garnizonowy „KoÊciuszkowiec” oraz OÊrodek Kultury Weso∏a.
G.B.

Apel o odpowiedzialnoÊç!
Drodzy W∏aÊciciele sklepów z alkoholem, zwracamy si´ do Was z apelem
o przestrzeganie polskiego prawa. Ju˝
drugi raz publikujemy na naszych ∏amach plakat ogólnopolskiej kampanii
prowadzonej przez Paƒstwowà Agencj´ Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych i Browary Polskie. Sprzeda˝
alkoholu nieletnim to przest´pstwo!
Niestety, moi znajomi i ja byliÊmy
Êwiadkami, jak nieletnia m∏odzie˝ bez
problemu kupuje piwo i inne alkohole
w naszych osiedlowych sklepach. Wi-

dzieliÊmy te˝, jak uczniowie Gimnazjum sprawdzajà najpierw, kto sprzedaje, bo tylko niektóre Panie sprzedawa∏y
im papierosy na przerwach pomi´dzy
lekcjami.
I mo˝e wielu z Was nie robi tego
z ch´ci zysku. Mo˝e Paƒstwo nawet nie
wiedzà, ˝e robià to Wasi sprzedawcy.
Jednak to nikogo nie usprawiedliwia.
Nie przyczyniajcie si´ Paƒstwo do tego,
˝eby nasza m∏oda m∏odzie˝ mia∏a nieograniczony dost´p do alkoholu. Ka˝dy
sprzedawca ma prawo i powinien po-

prosiç o dowód osobisty. Ma∏oletni zacznie kr´ciç albo po prostu wyjdzie, doros∏y ch´tnie rozwieje nasze wàtpliwoÊci. Wielu Czytelników pomyÊli, ˝e to
byç mo˝e hipokryzja, ˝e jak zechcà to
kupià w innym sklepie, a zresztà Rodzice wiedzà i pozwalajà. Skoro tak – to
niech Rodzice im kupujà. Ich dzieci,
ich ˝ycie, ich rodzina, ich odpowiedzialnoÊç. My tylko apelujemy do Was
o przestrzeganie prawa i odrobin´ troski o m∏odych ludzi.
Izabela Antosiewicz

21

STARA MI¸OSNA

Kompostownik kontra Szop
Do naszych osiedlowych zwyczajów nale˝y
wystawianie przed domy worków ze Êmieciami do
zabrania, a do towarzyszàcych temu utrapieƒ rozrywanie ich i rozwlekanie odpadków przez zwierz´ta. Sà to najcz´Êciej puszczone samopas psy,
stàd ponowny apel, ˝eby nawet tych najmilszych,
najmniejszych i naj∏agodniejszych na samotne
spacery nie puszczaç. Niestety, winowajców jest
wi´cej, równie skutecznie potrafià to robiç koty,
rzadziej kuny, a w przysz∏oÊci mo˝e do nich do∏àczyç, panoszàcy si´ ju˝ w niektórych europejskich
miastach najsprytniejszy rabuÊ Êmietnikowy: szop
pracz. Wobec tego warto si´ przyjrzeç mo˝liwym
Êrodkom zaradczym. Mój najbli˝szy sàsiad, po raz
trzeci posprzàtawszy po psich figlach z jego Êmieciami, znalaz∏ sposób, ˝eby zawieszaç worek na
p∏ocie, gdzie jest poza zasi´giem psiej drobnicy,
pozostaje mieç nadziej´ ˝e nic wi´kszego ani bardziej skocznego si´ na Êmieci nie po∏asi. DoÊç wygodnym urzàdzeniem jest przegródka, do której
mo˝na wejÊç od strony domu, ˝eby wyrzuciç
Êmiecie i od zewnàtrz, ˝eby je zabraç, choç to
z kolei nie chroni przed kotami. Ten problem rozwiàzujà wn´ki na Êmieci, które sà zamkni´te równie˝ od góry, ale na to potrzeba sporego kawa∏ka
muru. Przed kotami i psami chroni te˝ zamykany
na klap´ pojemnik. Te pojemniki cz´sto majà kó∏ka i mo˝na by je wysuwaç przed posesje zamiast
go∏ych worków. Nie widzia∏am, ˝eby ktoÊ to robi∏,
pewnie z obawy przed z∏odziejami. Du˝o zachodu
z tymi zabezpieczeniami, a wszystkie one i tak b´dà na nic, jeÊli dorobimy si´ szopów. Ci wykwalifikowani zjadacze odpadków zawsze potrafià si´
dobraç do Êmieci czekajàcych w miejscu dost´p-

nym dla Êmieciarzy, poniewa˝ podobnie jak oni
majà po dwie sprawne r´ce. Na wszystkich tych
Êmieciowych ba∏aganiarzy jest jednak skuteczny
sposób. Mo˝na mianowicie przestaç wyrzucaç
resztki jedzenia do Êmieci i za∏o˝yç dla nich zamkni´ty kompostownik. Taki kompostownik to
otwarty od do∏u plastikowy pojemnik, od góry za-

04-174 Warszawa
ul. Tarnowiecka 41
tel. 610 78 63

opatrzony w klapk´ do wrzucania odpadków.
ZmieÊci si´ on pod schodami nawet w najmniejszych segmentach. Dodam, ˝e prawid∏owo funkcjonujàcy kompostownik nie Êmierdzi. JeÊli jeszcze nas do tego nie sk∏oni∏a perspektywa posiadania w∏asnego kompostu i oszcz´dnoÊç w postaci
mniejszej iloÊci wywo˝onych Êmieci to unikni´cie
brzydkich zapachów ze Êmietnika i wizyt ∏akomych zwierzaków mo˝e przewa˝y szal´.
Dorota Wroƒska

Polpain-Putka Sp. z o.o.
05-075 Warszawa Weso∏a
ul. Brata Alberta 1
tel. 773 47 83; fax 773 42 16

02-759 Warszawa
ul. Krymska 6
tel. 642 27 71

BUDUJ DOM Z
ÂWIÑTECZNA PROMOCJA
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
22

RABATY do 20%

STARA MI¸OSNA
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Licencja nr 51
Mgr Ewa Gadomska - Smenda

Od 12 lat sprzedaj´ w Starej Mi∏osnej
mieszkania i domy
zadzwoƒ

0601 355 130

oddzwoni´

pe∏na obs∏uga transakcji
Dzwoƒ, korzystna i bezpieczna sprzeda˝!!

AUTORYZOWANA
STACJA OBS¸UGI
www.jablonski.com.pl
www
.jablonski.com.pl

–
–
–
–

sprzeda˝ samochodów
naprawa gwarancyjna
naprawa pogwarancyjna
czeÊci

05-077 STARA MI¸OSNA k/ W-wy
Trakt Brzeski 88
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tel. 773 20 03
tel. 773 30 03

