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STARA MI¸OSNA

WieÊci z Rady Dzielnicy
Z ka˝dym miesiàcem coraz wyraêniej
widaç post´pujàcà centaralizacj´ w zarzàdzaniu stolicà, a co za tym idzie coraz wi´kszà marginalizacj´ Rad Dzielnic. Na presti˝u bycia radnym akurat
najmniej mi zale˝y, ale fakt, ˝e urz´dnicy warszawskiego Ratusza uwa˝ajà,
˝e lepiej wiedzà jakie sà potrzeby naszej lokalnej spo∏ecznoÊci i coraz cz´Êciej zaczynajà nas uszcz´Êliwiaç swoimi pomys∏ami, jest ju˝ niepokojàcy.
Bo z tego, ˝e choç nie mamy elementarnie zagospodarowanych ulic, ale
Warszawa wymieni∏a nam cz´Êç s∏upków z ich nazwami, na nowe – „warszawskie”, mo˝na si´ poÊmiaç. Troch´
szkoda pieni´dzy na te stojàce wÊród
pokrzyw i ∏opianu symbole sto∏ecznoÊci, ale jak to si´ mówi: „darowanemu
koniowi…”. Jednak ciàg∏e zmienianie
wieloletniego planu inwestycyjnego
przez decydentów z Warszawy doprowadzi∏o do tego, ˝e nawet najwi´ksi entuzjaÊci „warszawskoÊci” zacz´li si´ irytowaç. W kolejnych wersjach przyj´tego w czerwcu ub. r. planu (a dostaliÊmy
ju˝ do zaopiniowania chyba szóstà jego
zmian´) kolejne inwestycje pojawiajà
si´ i znikajà w sposób czysto losowy.
Próbujàc jakoÊ to urealniç, wi´kszoÊç
ostatniej sesji Rada poÊwi´ci∏a na
opracowanie swojej wersji planu inwestycji w ramach planowanych dla nas
przez Warszaw´ Êrodków. Czy ktokolwiek skorzysta z naszych propozycji, na
razie nie wiadomo. Wi´c nie chcàc
mieszkaƒcom robiç z∏udnych nadziei,
nie publikujemy tego planu do czasu
jego zatwierdzenia przez Rad´ Warszawy.
Oprócz planu inwestycji, na lutowej
sesji Rada zapozna∏a si´ z informacjami o dzia∏alnoÊci sportowej i kulturalnej stowarzyszeƒ, klubów i jednostek
organizacyjnych z terenu dzielnicy.
Nowe ambitne plany oówili przedstawiciele nowowybranego Zarzàdu KS
Weso∏a. Z ich wypowiedzi widaç, ˝e
zmiany, jakie nastàpi∏y w klubie w zeNast´pny, wielkanocny numer
„WiadomoÊci Sàsiedzkich”
planujemy wydaç
ok. 25 marca 2004 r.
Materia∏y do tego numeru
b´dziemy przyjmowaç do
15 marca 2004 r.
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sz∏ym miesiàcu, mogà wreszcie wyciàgnàç go z dotychczasowego marazmu.
Sprawozdanie ze swojej dzia∏alnoÊci
przedstawili tak˝e dyrektorzy MOK
oraz Biblioteki. To ostatnie napawa∏o
naprawd´ optymizmem. Mimo trudnej
sytuacji finansowej, by∏ to kolejny rok
dynamicznego rozwoju ksi´gozbioru
(o 1195 wol.) i wzrostu czytelnictwa
(o ok. 30%). Najwi´kszy rozwój odnotowuje filia Nr 1 w Starej Mi∏oÊnie
(liczba wypo˝yczeƒ wzros∏a o 49%).
Wydawa∏oby si´, ˝e takie tematy, jak
sport czy kultura, nie niosà za sobà
spraw konfliktowych. Jednak obecne
w∏adze Weso∏ej w wyraêny sposób tak˝e t´ dziedzin´ postanowi∏y wykorzystaç do odgrywania si´ na krytykujàcych ich nieporadnoÊç radnych opozycji. Zarówno w sprawozdaniach, jak
i dyskusji konsekwentnie starano si´
dyskredytowaç dzia∏alnoÊç Stowarzyszenia Sàsiedzkiego w zakresie organizacji imprez sportowych i kulturalnych.
W ferworze dyskusji „wyrwa∏o” si´ jednemu z urz´dników, ˝e na dofinansowania organizowanych przez nas imprez dla mieszkaƒców Weso∏ej liczyç
nie mo˝emy. Odpowiedzialny za sprawy spo∏eczne burmistrz Edward Zdzieborski stwierdzi∏ ˝e „Pan Marcin [czyli
piszàcy te s∏owa] sk∏ada wnioski na
swoje imprezy…”.

Otó˝, panie Burmistrzu!
W przeciwieƒstwie do niektórych
radnych z paƒstwa koalicji, ja nigdy nie
postulowa∏em, aby Urzàd organizowa∏
spotkania integracyjne dla radnych.
A jak sk∏adam w imieniu Stowarzyszenia Sàsiedzkiego wnioski o dofinansowanie otwartej dla wszystkich mieszkaƒców Weso∏ej imprezy, w której bierze udzia∏ czasem nawet ponad 500
osób (jak Zlot Cyklistów), to Êrednia
kwota wnioskowanej dotacji stanowi
zaledwie jednà trzecià miesi´cznych
kosztów utrzymania pana etatu. Które
pieniàdze sà sensowniej wydawane, zostawmy pod osàd wyborców w nast´pnych wyborach…
Szcz´Êliwie prowadzenie dalszej cz´Êci obrad przejà∏ pan Stefan S∏owikowski i wyjàtkowo sprawnie przeprowadzi∏ Rad´ przez tradycyjnie bardziej
„zapalne” punkty, takie jak: sprawozdanie Zarzàdu z dzia∏alnoÊci mi´dzysesyjnej oraz interpelacje i zapytania
radnych. Da∏ tym samym sygna∏ wszystkim zadziwionym nad wybranà przez
siebie Radà wyborcom, ˝e mo˝e jeszcze kiedyÊ zdrowy rozsàdek weêmie
gór´ nad zadawnionymi urazami i we
w∏adzach Weso∏ej b´dzie normalnie,
a nie weso∏o.
Radny Dzielnicy
Marcin J´drzejewski

„ 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

STARA MI¸OSNA

Koƒcz WaÊç
Patrzàc na poczynania w∏adz Weso∏ej, mam wiele wàtpliwoÊci odnoÊnie
kompetencji i dobrej woli Burmistrza
Jastrz´bskiego, który jak z∏ota rybka
obiecuje wszystko ka˝demu, nie przejmujàc si´ spe∏nieniem sk∏adanych
obietnic i tym ró˝ni si´ w∏odarz Weso∏ej od rybki ze z∏ota.
W stosunku do Starej Mi∏osnej, je˝eli przymuszony przez nas wykona krok
do przodu, to za chwil´ musi zrobiç
dwa kroki wstecz.
W sprawie budowy ul. Jana Paw∏a II
byliÊmy przez niego informowani, ˝e
w zakres tej inwestycji wchodzi równie˝ projekt i wykonanie ul. Nowoborkowskiej. Po sprawdzeniu tych informacji w Zarzàdzie Dróg Miejskich,
okaza∏o si´, ˝e projektowanie ul. Nowoborkowskiej nie jest planowane,
w zasadzie to dopiero dowiadujà si´ od
nas o takich potrzebach.
A tak naprawd´ dopiero wykonanie
tej ulicy otwiera przed mieszkaƒcami
Starej Mi∏osnej realne mo˝liwoÊci poprawy komunikacji z Warszawà, poprzez przed∏u˝enie linii autobusowych
koƒczàcych swoje trasy w Mi´dzylesiu. Drugim powodem, dla którego
nale˝y wybudowaç t´ ulic´, jest potrzeba zorganizowania przejazdu do
Warszawy, na okres przebudowy w´z∏a drogowego na skrzy˝owaniu ul.
Marsa z ul. P∏owieckà. Z tego przejazdu skorzystaliby nie tylko mieszkaƒcy
Starej Mi∏osnej, ale równie˝ mieszkaƒcy ca∏ej Weso∏ej.
Nie widaç te˝ koƒca drogi przez
„m´k´” dla pani Roz∏uckiej i Komitetu

Budowy Kanalizacji Stara Mi∏osna
(strona pó∏nocna).
Mamy szans´ otrzymania dodatkowych pieni´dzy w formie dotacji
w kwocie 1 600 000,- z∏ z Gminnego
Funduszu Ochrony Ârodowiska.
Po wielu zabiegach pani Roz∏uckiej
i radnych ze Starej Mi∏osnej otrzymaliÊmy przyrzeczenie tej kwoty. Potrzebny
jest tylko prawid∏owo sporzàdzony
wniosek Zarzàdu Dzielnicy o przyznanie tej dotacji. Pomimo ponagleƒ przez
okres kilku miesi´cy, wniosek zosta∏ z∏o˝ony z opóênieniem, b∏´dami, w dodatku z zapotrzebowaniem na rok bie˝àcy
kwoty 100 tys z∏. Tak niskie zapotrzebowanie wynika∏o zdaniem pana Burmistrza z braku mo˝liwoÊci „przerobowych”, z kolei referat inwestycji w Weso∏ej nie widzi ˝adnych problemów w tym
zakresie. Brak dba∏oÊci o skorzystanie
z pieni´dzy pozabud˝etowych, wr´cz losu wygranego na loterii, to dyskwalifikacja obecnego Zarzàdu Dzielnicy.
W zwiàzku z tym apeluj´ do p. Jastrz´bskiego „Koƒcz WaÊç, wstydu
oszcz´dê” a do koalicji rzàdzàcej Weso∏à, aby nie popiera∏a ludzi, których
dzia∏ania lub ich brak, skutkujà du˝ymi
stratami.
Wielkie „zas∏ugi” w blokowaniu budowy kanalizacji po pó∏nocnej stronie
ma te˝ obecny Przewodniczàcy Rady
Dzielnicy Weso∏a, a by∏y wice burmistrz d/s. inwestycji p. Bogdan Wilk.
Jednà z ostatnio odkrytych zas∏ug by∏ego p. burmistrza jest akceptacja rozwiàzania, polegajàcego na odprowadzeniu Êcieków z posesji przy ul. Objazdowej, z zastosowaniem odr´bnych
przepompowni dla ka˝dego domu. Pan
przewodniczàcy s∏ynie ju˝ z autorskich

Prawo jazdy dla trzylatków
Us∏uga jest darmowa i przeprowadzana pod fachowym i czujnym okiem
rodzica, najcz´Êciej taty, a wi´c bezpieczna. Czy na pewno?
Od jakiegoÊ czasu na osiedlu pojawili si´ „podwójni” kierowcy – tatuÊ, a na

jego kolanach ma∏oletnie, czasami nawet bardzo ma∏oletnie dzieci´. To
ostatnie ca∏e szcz´Êliwe, bo za pleckami czuje rodzicielskie ciepe∏ko, z przodu zaÊ ma atrybut jeszcze odleg∏ej doros∏oÊci – kierownic´.
P´d do nauki to
objaw pozytywny
i zas∏ugujàcy na
lek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko
pochwa∏´.
Pod
pewnymi
jednak
LECZENIE DZIECI I DOROS¸YCH RTG Z¢BÓW
warunkami: jeÊli
Godziny otwarcia: poniedzia∏ek, wtorek, czwartek 9-2030, Êroda 15-2030, piàtek 9-13
nie jest za wszelkà
cen´ i kosztem inTel. 773-21-12 Weso∏a, Osiedle Stara Mi∏osna, ul. Hiacyntowa 19

Gabinet Stomatologiczny

rozwiàzaƒ ró˝nych spraw dotyczàcych
Starej Mi∏osnej, jej mieszkaƒców
i przedstawicieli. W sprawie w/w przepompowni chcia∏bym dowiedzieç si´
od pana Wilka, czy wiedzia∏, ˝e firma
b´dàca autorem projektu, jest równoczeÊnie producentem zaprojektowanych przepompowni?
Je˝eli zaÊ nie wiedzia∏, to dlaczego
nie zastanowi∏ si´, ˝e zastosowanie
przepompowni w sytuacji, kiedy nie sà
one konieczne, narazi mieszkaƒców na
olbrzymie koszty zwiàzane z ich wybudowaniem, a potem na wiele k∏opotów
w trakcie u˝ytkowania.
W tej sprawie z∏o˝y∏em interpelacj´
do Zarzàdu Dzielnicy i czekam na odpowiedê.
Interpelacja
Prosz´ o podanie informacji, jaki jest
powód zastosowania w projekcie kanalizacji „Stara Mi∏osna strona pó∏nocna”
pomys∏u odprowadzenia Êcieków z przy∏àczy posesji przy ul. Objazdowej do kolektora ulicznego, z zastosowaniem odr´bnych przepompowni dla ka˝dego domu.
Z informacji uzyskanych w referacie
inwestycji wynika, ˝e koszt budowy przepompowni dla ka˝dej posesji b´dzie wynosi∏ nie mniej ni˝ 20 000 z∏.
Prosz´ równie˝ o wyjaÊnienie, kto b´dzie pokrywa∏ koszty wybudowania
w/w przepompowni, ich eksploatacji,
przeglàdów i konserwacji.
Interesuje mnie tak˝e, czy jest opracowana koncepcja odbioru Êcieków z posesji przy ul. Objazdowej w sytuacjach braku pràdu lub awarii urzàdzeƒ w przepompowniach.
Z wyrazami szacunku
Józef WojtaÊ
nych, a w tym przypadku z zagro˝eniem zdrowia, mo˝e nawet ˝ycia. Bo
m∏odzi adepci jazdy nara˝ajà si´ na
pewno, o czym dumni tatusiowie zdajà
si´ kompletnie zapominaç. Có˝ si´ mo˝e staç, jesteÊmy ju˝ prawie pod samym
domem...
Nasze osiedlowe ulice to ju˝ szybkie,
niestety cz´sto za szybkie, ulice (o dziwo równie˝ te z dziurawymi p∏ytami).
Asfaltowy odcinek Jana Paw∏a II staje
si´ nieraz wr´cz odcinkiem rajdowym,
a „podwójni” kierowcy je˝d˝à równie˝
tà trasà.
Brak wyobraêni zadziwia i bulwersuje!
Iza Zych
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Rozmowa z prezesem OSP El˝bietà Ko∏buk

K∏opoty OSP Stara Mi∏osna
Pani Prezes, zbli˝a si´ koniec kadencji na
funkcji prezesa w OSP Stara Mi∏osna. Co
uwa˝a Pani za najwi´ksze osiàgni´cie
podczas pe∏nienia tej spo∏ecznej funkcji?
13 marca 2004 r. odb´dzie si´ Walne
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
w Stowarzyszeniu Ochotnicza Stra˝
Po˝arna w Starej Mi∏osnej.
Za najwi´ksze osiàgni´cie uwa˝am
doprowadzenie do zgody i jednoÊci
dzia∏aƒ wszystkich druhów doÊç mocno
skonfliktowanych w dniach, gdy wybrali
mnie prezesem OSP. Zdo∏a∏am przekonaç ich, ˝e w jednoÊci i zgodzie tkwi najwi´ksza si∏a nie tylko przy akcjach bojowych, lecz tak˝e w sprawach codziennych i organizacyjnych naszej jednostki.
Widz´, ˝e po drodze by∏y nie tylko ró˝e?
Przy tak licznych sprawach nie za∏atwionych, zarówno w sàdzie, jak i sprawach organizacyjno-administracyjnych
i bytowych, ma∏o kto wie i chce pami´taç, ˝e jednostk´ doprowadzono prawie
do „agonii”, za aprobatà w∏adz miasta
Weso∏a. Pozwoli∏y one, aby jeden z by∏ych prezesów traktowa∏ OSP Stara Mi∏osna jak swój prywatny folwark, s∏u˝àcy jego prywatnym interesom. Po jego
„zarzàdzaniu” OSP zosta∏o bez dokumentacji, którà bezprawnie zatrzyma∏,
ze zobowiàzaniami i umowami niekorzystnymi dla naszej jednostki.
Póêniejsze zarzàdy chcàc wybrnàç
z tej sytuacji, podejmowa∏y dzia∏ania
zmierzajàce do poprawy, jednak „lobbing” by∏ego prezesa, a potem radnego
Rady Miasta Weso∏a, oraz niesolidnoÊç
doradców prawnych OSP, skutkowa∏y
brakiem rozwoju naszej jednostki. Tak
powszechnie stosowana obecnie zasada: dziel, rzàdê i osiàgaj korzyÊci dla
Pana Radnego, exprezesa by∏a i jest
chlebem powszednim.
Aby nie byç go∏os∏ownà, podam poni˝ej troch´ statystyki i danych, jakie
uda∏o mi si´ zebraç i uzyskaç:
rok 1916 – spo∏ecznoÊç Starej Mi∏osnej zak∏ada Ochotniczà Stra˝ Po˝arnà.
rok 1989 – stan gruntów w odpisie
Rok za∏o˝enia 1916

Ksi´gi Wieczystej sumuje si´ pow.
4.395 m2.
Miasto Weso∏a w budynkach lokuje
nieodp∏atnie Bibliotek´ Publicznà,
oraz fili´ MOK.
rok 1989 – grudzieƒ – OSP oddaje
727 m2 gruntu pod drogi na rzecz M.P.
Z.B.D.J i W.
Za w/w ziemi´ OSP otrzymuje grunt
przy ul Torfowej (Atlasie) i przyrzeczenie wybudowania nowej stra˝nicy dla
OSP Stara Mi∏osna.
rok 1990 – podpisane zostajà „Ustalenia” w sprawie rozwiàzania problemów
(jakich, nie bardzo wiadomo) mi´dzy:
M.P.Z.B.D.J. i W. a OSP – Stara Mi∏osna i Urz´dem Miasta Weso∏a, gdzie
ustalono, ˝e inwestorem zast´pczym, który otrzyma zgod´ na budow´ stra˝nicy
OSP Stara Mi∏osna wydanà przez Urzàd
Miasta Weso∏a b´dzie M.Z.B.D.J. i W.,
oraz ˝e do 1991 roku zostanà wykonane
gara˝e, ogrzewanie i utwardzenie drogi.
rok 1991 – BUDOWA STRA˚NICY – wydanie zgody NR 164/91/r INWESTOROWI ZAST¢PCZEMU tj.
M.Z.B.D.J. i W. ul. Jeêdziecka – przystàpiono do wybudowania trzech gara˝y
(nie odebranych do dnia dzisiejszego).
rok 1993 – na zlecenie Urz´du Miasta
Weso∏a wykonano projekt techniczny
modernizacji stra˝nicy (nie uda∏o nam
si´ odnaleêç pozwolenia na budow´)
czerwiec – wykonanie cz´Êci socjalnej
przy gara˝ach – stan surowy, bez przy∏àczy i ogrzewania oraz hydrantu.
rok 1995 – zostaje zawarte „Porozumienie „mi´dzy OSP Stara Mi∏osna podpisane przez prezesa p. Romana Hajta∏owicza, a miastem Weso∏a o wspó∏w∏asnoÊci budynku i gruntu, na którym usytuowany jest budynek. Nast´puje tu doÊç
dziwna interpretacja prawa, gdy˝ Miasto
inwestuje na cudzym terenie i wie o tym,
˝e istnieje inna umowa stron, tj. OSP
i Zespo∏u – inwestora zast´pczego, która
jest nierozliczona. Stra˝ zamiast zyskaç
na podpisanej umowie za oddany grunt
(2 razy po ok 700 m2) ma jeszcze oddaç

Ochotnicza Stra˝ Po˝arna Stara Mi∏osna
05-077 Warszawa Weso∏a 4, ul. Trakt Brzeski 28
tel. (0-22) 773 39 78
NIP 822-20-16-974 REGON 7123985 KRS 0000123985
KSRG dec. 1/21 z dn. 14.04.1995 r.

Bank Spó∏dzielczy Halinów O/Weso∏a 80191010-215-27006-11
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po∏ow´ stra˝nicy i grunt, na którym
stra˝nica jest usytuowana.
Czy tu komentarz jest potrzebny –
chyba nie.
rok 1997 – Zarzàd OSP na Walnym
Zebraniu podejmuje uchwa∏´ odnoÊnie
przekazania na rzecz miasta dzia∏ki przy
ul Torfowej (Atlasie) 700 m2, w zamian
miasto ma sfinansowaç dokoƒczenie budowy stra˝nicy. Do dnia dzisiejszego nie
rozliczono z OSP wydania tego gruntu
pod powsta∏e rondo ul. Jana Paw∏a II.
rok 1999 – wykonano ocen´ stanu
technicznego budynku (postawionego
6 lat wczeÊniej) i projekt adaptacyjny
OSP – nadbudowa pi´tra i poddasze,
a inwestorem jest, nie wiem dlaczego,
Miasto Weso∏a,
wrzesieƒ – Z-ca Burmistrza Miasta
Weso∏a (P. Bogdan Wilk) informuje
OSP, ˝e:
• Urzàd Miasta Weso∏a pe∏ni funkcj´
inwestora,
• Urzàd b´dzie nadzorowa∏ roboty do
chwili ich ukoƒczenia,
• Inwestycja b´dzie realizowana jako
wspó∏w∏asnoÊç,
• Czynione b´dà wspólne postanowienia OSP i M. P. Z. B. D. J i W (Zespo∏u) dla pod∏àczenia stra˝nicy do
wodociàgu i kanalizacji osiedlowej.
W zamian za to Miasto oczekuje od
OSP Stara Mi∏osna:
• Wniosku o podzia∏ dzia∏ki z nowym
budynkiem,
• Uchwa∏y Walnego o rezygnacji
z u˝ytkowania wieczystego w/w dzia∏ki i wejÊcia z miastem we wspó∏w∏asnoÊç dzia∏ki i budynku.
Od wyboru na funkcj´ prezesa, od p.
Bogdana Wilka wice burmistrza ds. Inwestycji, nie mog∏am uzyskaç ˝adnych dokumentów dotyczàcych OSP. Uwa˝a∏, ˝e
moje miejsce jest przy garach, o czym
„uprzejmie” mnie poinformowa∏ w czasie
jednej z rozmów, wypraszajàc mnie z gabinetu. Ró˝ne dokumenty dotyczàce jednostki, którà zarzàdzam, z du˝ym wysi∏kiem odtwarza∏am i odtwarzam do chwili
obecnej. W ostatnich miesiàcach Zarzàd
Dzielnicy Weso∏a zaczà∏ udost´pniaç mi
dokumenty b´dàce w jego zasobach.
listopad – przystàpiono do wykonania robót stanu surowego budowlanego OSP.
Nadzór inwestorski pe∏nià: p. Dariusz Gayer i p. Stanis∏aw Kobza
rok 2000 – miasto samowolnie, bez
zgody OSP, dzieli dzia∏k´ o powierzchni 3001 m2 na dwie równe dzia∏ki, ze
s∏u˝ebnoÊcià gruntowà – prawo przej-

STARA MI¸OSNA
Êcia i przejazdu przez dzia∏k´, na której
stoi stra˝nica.
Równolegle w latach 1989, 1990 i 1993
na dzia∏ce OSP realizowana jest prywatna inwestycja p. Ireny Hajta∏owicz, ˝ony
ówczesnego prezesa OSP. Zestawiajàc
umow´ dzier˝awy i pozwolenie na budow´, na dzia∏ce o powierzchni 30 m2, majà powstaç dwa budynki o ∏àcznej pow.
59,5 m2. Prawdziwy majstersztyk.
Nast´pnie, mimo ˝e zgoda wydana
jest na tymczasowà hal´ magazynowà
(decyzja nr 149/93/R) na cudzej w∏asnoÊci, w finale nastàpi∏ odbiór sklepu
z cz´Êcià mieszkalnà.
Tak przedstawiajà si´ fakty, Urzàd
wspiera „osoby zaufania publicznego”,
które chcia∏y robiç i robi∏y interesy na
majàtku OSP.
Sumujàc: oddaliÊmy du˝o, otrzymaliÊmy k∏opoty.

Jaki jest stan majàtkowy i organizacyjny na dzieƒ dzisiejszy.
Odpowiem ju˝ krótko. Taki, jak
przedstawi∏am powy˝ej.
Pomniejszany i pomniejszajàcy si´
z roku na rok za przyzwoleniem w∏adz
miejscowych i pseudospo∏eczników. Staramy si´ jednak temu przeciwdzia∏aç.
Mimo tak wielu trudnoÊci i spraw, powi´kszy∏o si´ wyposa˝enie bojowe stra˝y
w potrzebny osprz´t, ubrania. WykonaliÊmy
potrzebnà dokumentacj´ na przy∏àcza: wody, kanalizacji i gazu, zarówno wewn´trzne,
jak i zewn´trzne. ZakupiliÊmy piec gazowy
do ogrzania stra˝nicy, niezb´dne wyposa˝enie do ∏azienek, wc i pokoju socjalnego.
Czynnie uczestniczymy w akcjach bojowych.
Powi´ksza si´ nam liczebnoÊç druhów.
JesteÊmy gotowi do dalszego wspólnego dzia∏ania na rzecz naszej i oÊciennej spo∏ecznoÊci.

Jak si´ Pani tutaj mieszka?
Bezpieczeƒstwo – jedna z podstawowych potrzeb cz∏owieka wed∏ug hierarchii potrzeb Maslowa jak˝e rzadko zaspokajana w dzisiejszych czasach…
Otó˝ nic bardziej mylnego… Dosz∏am
do tego wniosku po spotkaniach organizowanych z mieszkaƒcami naszej dzielnicy przez Biuro Bezpieczeƒstwa Warszawy. A by∏o ich du˝o: w szko∏ach,
przedszkolach i innych miejscach u˝ytecznoÊci publicznej. Nie powiem, ludzie przychodzili ch´tnie, bo na co jak
na co, ale na swoje bezpieczeƒstwo chcà
mieç wp∏yw. Szkoda, ˝e organizatorzy
nie s∏yszeli pomruków niezadowolenia
mieszkaƒców wychodzàcych ze spotkaƒ.
Raz ju˝ prze˝ywaliÊmy tworzenie mapy
niebezpiecznych miejsc w Warszawie. CzytaliÊmy o spektakularnym przegonieniu
chuliganów z jednej klatki schodowej… na
drugà – jak sàdz´. Czegó˝ wi´c mo˝emy si´
spodziewaç po kolejnych spotkaniach? Co
zmieni ankieta czy rozdanie w tysiàcach egzemplarzy (ja osobiÊcie mam 3 – z przedszkola, szko∏y i koÊcio∏a) numerów alarmowych? Wola∏abym z nich nie korzystaç
i czuç si´ bezpiecznie wychodzàc wieczorem na spacer oÊwietlonym chodnikiem.
Wróc´ jednak do ankiety przeprowadzanej przez Biuro Bezpieczeƒstwa
i Zarzàdzania Kryzysowego – Delegatur´ w Dzielnicy Weso∏a.
Ankieta bezpieczeƒstwa mieszkaƒców Dzielnicy sk∏ada si´ z 5 rzeczowych, otwartych pytaƒ.

1. Czy sà miejsca w Dzielnicy, w których obawiacie si´ Paƒstwo napadu lub
rozboju (tak˝e w samochodzie)? – OczywiÊcie, ˝e sà – chocia˝by nasze Êwiat∏a
na trakcie brzeskim, gdzie mojej znajomej wybito szyb´ i zabrano torebk´
z przedniego siedzenia (nie mog∏a jej
wsadziç do baga˝nika?)
2. Czy sà miejsca w Dzielnicy, w których obawiacie si´ Paƒstwo zaczepek
lub pobicia? OczywiÊcie, ˝e sà – kilkakrotnie s∏ysza∏am o pobiciach i wymuszeniach nad kana∏kiem – wracajà tamt´dy
uczniowie gimnazjum do domu.
3. Czy sà miejsca w Dzielnicy, w których obawiacie si´ o bezpieczeƒstwo
swoich dzieci?
Tak – boj´ si´ o dzieci wracajàce ze
szko∏y poboczami ulic po zmroku, napadów te˝ si´ obawiam, wi´c wieczorem
wsz´dzie jeêdzimy samochodem….
4. Czy w pobli˝u Paƒstwa miejsca zamieszkania istniejà zagro˝enia braku
infrastruktury komunalnej: brak latarƒ,
chodników, znaków drogowych, parkingów, pustostany, krzaki i inne?
Oj, zagotowa∏am si´ czytajàc to pytanie.
Czy osoba to piszàca by∏a kiedykolwiek
w Starej Mi∏oÊnie??? A mo˝e twórca ankiety robi nowà map´ osiedla i chce znaç
nazwy wszystkich ulic? Drodzy Urz´dnicy – polecam wizj´ lokalnà a zobaczycie wszystko – brak latarƒ, chodników, znaków drogowych (na przyk∏ad nie wiadomo jak skr´ciç w ulic´ Cie-

Nieodp∏atnie udost´pniamy pomieszczenia: harcerzom, grupie „AA”, Stowarzyszeniu Sàsiedzkiemu, Stowarzyszeniu „Alter – Ego” – punkt pomocy doraênej dla bezdomnych i najubo˝szych.
Mam nadziej´, ˝e przedstawienie historii i problemów, z jakim boryka si´
OSP Stara Mi∏osna od wielu lat, pozwoli wielu mieszkaƒcom naszego osiedla przyjaênie patrzeç na wysi∏ki, jakie
czyni Stowarzyszenie, by zabezpieczyç
podstawowe wymagane prawem potrzeby nale˝ne jednostkom tego typu.
Koƒczàc te wywiad, pragn´ zach´ciç
osoby zainteresowane s∏u˝bà dla innych
do wst´powania w szeregi naszej jednostki bojowej, zapraszam te˝ ch´tne osoby
lub instytucje do wspierania jednostki jako cz∏onkowie wspierajàcy Ochotniczà
Stra˝ Po˝arnà – Weso∏a Stara Mi∏osna.
Marian Mahor

nistà, bo pierwsza tabliczka jest 100 metrów
od skrzy˝owania) o pustostanach i krzakach
ju˝ nie wspomn´.
I ostatnie pytanie: 5. Czy sà na terenie
Dzielnicy linie komunikacyjne, w których
zachodzi obawa podró˝owania? Nie, nie
ma takich linii, bo przez osiedle (Êrodkiem)
nie wiedzie ˝adna linia autobusowa, a te
autobusy, które ∏àczà nas z waszym biurem, je˝d˝à tak rzadko, ˝e gdyby nie pomoc
automobilistów – nie mielibyÊcie w ogóle
petentów z tej strony dzielnicy…
Bardzo jestem ciekawa, jak du˝o pieni´dzy podatników wydano na tak bezsensownà ankiet´ i kiedy oraz gdzie b´dà opublikowane jej wyniki, jako respondent – chcia∏abym wiedzieç.
Oprócz ankiety i spotkaƒ – do wywiadu z mieszkaƒcami zaanga˝owano si∏y
fachowe. KtóregoÊ poranka zasta∏ mnie
przy odÊnie˝aniu samochodu patrol
Stra˝y Miejskiej i jak˝e oryginalnym pytaniem „Jak si´ Pani tutaj mieszka?” zagajono ze mnà rozmow´ na temat bezpieczeƒstwa w dzielnicy. Otó˝ odpowiadam – mieszka∏oby si´ du˝o lepiej, gdybym wiedzia∏a, ˝e pieniàdze z moich
podatków nie sà wydawane bezsensownie. Ten sam patrol Stra˝y Miejskiej
móg∏by zauwa˝yç spalony wrak samochodu ko∏o szko∏y mojego syna i samodzielnie zainterweniowaç – bez artyku∏ów w gazetce i interpelacji Radnych.
Z ˝yczeniami powodzenia w poprawianiu bezpieczeƒstwa naszej dzielnicy
i màdrego gospodarowania naszym
skromnym bud˝etem
Izabela Antosiewicz
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Ryszard Bosek na wieÊç o Êmierci
przyjaciela powiedzia∏: „To wstrzàsajàce. Odszed∏ kolejny m∏ody siatkarz.
Ci´˝ko o tym mówiç. On by∏ Êwietnym
siatkarzem, a póêniej jednym z najwybitniejszych dziennikarzy sportowych.
By∏ guru wszystkich zawodników i ludzi
zwiàzanych z siatkówkà, a jego sàdy by∏y bardzo logiczne. By∏ bardzo otwarty
na dyskusje. Zawsze jednak mia∏ na celu dobro siatkówki, a nie swoje interesy, Najbardziej denerwowa∏o go, gdy
ktoÊ chcia∏ wypromowaç swojà osob´
przy siatkówce, a nie odwrotnie. Nie
ba∏ si´ o tym mówiç i dlatego niektórzy
uwa˝ali go za kontrowersyjnego. Mia∏
silny charakter i zawsze by∏ niezale˝ny.
Cechy te zaprocentowa∏y póêniej w jego karierze dziennikarskiej. Trudno b´dzie go zastàpiç.”

Odszed∏ guru polskiej siatkówki
Wieczorem w piàtek, 23 stycznia br.
zmar∏ w wieku 60 lat Zdzis∏aw Ambroziak, jeden ze znakomitszych mieszkaƒców Weso∏ej. Wybitny siatkarz, olimpijczyk, dziennikarz i publicysta sportowy.
Jeden z najlepszych polskich komentatorów sportowych, umiejàcy jak rzadko
kto trafnie dobieraç s∏owa komentarza,
goràcy zwolennik czystego, niezak∏amanego i radosnego sportu.
Urodzi∏ si´ 1 stycznia 1944 r. w Warszawie. Ca∏e swoje ˝ycie zwiàza∏ ze
sportem, a przede wszystkim z siatkówkà. Absolwent sto∏ecznej AWF. Jako
siatkarz reprezentowa∏ barwy warszawskich klubów Or∏a, Spójni, AZS-u i Skry, w latach 1972 – 1984 wyst´powa∏ w klubach w∏oskich. W reprezentacji Polski rozegra∏ 220 spotkaƒ,

w tym uczestniczy∏ w Mistrzostwach
Europy w 1967 roku (bràzowy medal)
oraz w Igrzyskach Olimpijskich
w Meksyku w 1968 roku (V miejsce)
i w Monachium w 1972 roku (IX miejsce). Partnerami jego na boisku byli
mi´dzy innymi Hubert Wagner, Ryszard Bosek, Edward Skorek, Wies∏aw
Gaw∏owski, Stanis∏aw GoÊciniak, Zbigniew Zarzycki, Aleksander Skiba.
Jego drugà wielkà pasjà sportowà, obok
siatkówki, by∏ tenis. Jako dziennikarz
Zdzis∏aw Ambroziak debiutowa∏ w roku
1969 na ∏amach „Sportowca”, w którym
pracowa∏ do roku 1990. W ostatnich latach by∏ komentatorem telewizyjnym i felietonistà „Gazety Wyborczej”. W redakcjach sportowych TVP i Eurosport by∏
specjalistà od siatkówki i tenisa.

Sàsiedzka Liga Siatkówki
ju˝ w marcu
W poprzednim numerze WS zapowiedzieliÊmy powstanie Sàsiedzkiej Ligi Siatkówki –
cyklu rozgrywek dla amatorów – mi∏oÊników tej dyscypliny sportu. Poniewa˝ odzew by∏ bardzo du˝y, przygotowania posz∏y pe∏nà parà i ju˝ w marcu zamierzamy rozpoczàç rozgrywki.
W Lidze b´dzie bra∏o udzia∏ 9 dru˝yn (zosta∏y jeszcze dwa wolne miejsca dla ew. dalszych ch´tnych. Ka˝da dru˝yna mo˝e si´ zg∏osiç w sk∏adzie 6-12 zawodników (Uwaga!
Lepiej teraz zg∏osiç wi´cej, bo w trakcie rozgrywek zmian robiç nie b´dzie wolno).
B´dà rozegrane 4 rundy, co dwa tygodnie (2 rundy w marcu, 2 w kwietniu), a w ka˝dej rundzie dru˝yna rozegra 2 mecze. Gramy do 2 wygranych setów.
Wpisowe za ca∏y turniej wynosi 100,00 z∏ od dru˝yny. W ramach wpisowego organizatorzy zapewnià obs∏ug´ s´dziowskà, wynajem sali, napoje dla uczestników oraz puchar dla zwyci´zców i dyplomy dla uczestników. Wszyscy zainteresowani udzia∏em w Lidze mogà uzyskaç dodatkowe informacje lub dokonaç zg∏oszenia u „Dyrektora Ligi” –
Krzysztofa Kacprzaka tel. 0-602 229 054.
JeÊli pomys∏ „zaskoczy”, planujemy jesienià rozegraç drugà tur´ Ligi, byç mo˝e ju˝
z podzia∏em na dru˝yny m´skie i ˝eƒskie (aby uruchomiç rozgrywki potrzebne sà min.
4 dru˝yny).
Kolejne rundy rozgrywek b´dziemy na bie˝àco relecjonowaç na ∏amach WS.

Marcin J´drzejewski

Stawiasz na jakoÊç towarów?
Chcesz mieç gwarancj´?

kontakt:
Piotr Jaƒczuk
tel. 0-602 89 55 82, 0-504 62 93 87
e-mail: prjk@wp.pl
www.vebso.pl (has∏o: 8409772)
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Nowa wystawa
w bibliotece
staromi∏oÊniaƒskiej
Poniedzia∏ek 15 marca to pierwszy dzieƒ kolejnej, tym razem doÊç kontrowersyjnej wystawy
w staromi∏oÊniaƒskiej bibliotece.
Przez ca∏y miesiàc b´dziemy mogli podziwiaç
pi´kne fotografie zwierzàt i... trofea myÊliwskie.
Autorzy – Andrzej Wierzbieniec, znany fotoreporter wspó∏pracujàcy z miesi´cznikiem „¸owiec polski”, mieszkaniec osiedla, oraz Jan Malewski, plastyk, równie˝ zwiàzany ze Starà Mi∏osnà – zatytu∏owali swojà wystaw´ tyle˝ przewrotnie co tajemniczo: „Co nam las powiedzia∏...”
Zapraszam Paƒstwa serdecznie ju˝ od 15 marca
do 16 kwietnia w godzinach pracy biblioteki: poniedzia∏ki, wtorki, piàtki – 13-18, czwartki – 10-15.
Tel. 773-83-66.
Iza Zych

SPECJALISTYCZNY GABINET

STOMATOLOGICZNY

Oto przyk∏ady produktów dla Ciebie i Twojej rodziny:
• kosmetyki: BODY SERIES™, ARTISTRY™
• naturalne suplementy diety: NUTRILITE™
• produkty do mycia, sprzàtania, czyszczenia
i prania: GLISTER™, SA 8™, L.O.C.™

Pawe∏ Malinowski

Iwona i Wojciech Bzd´ga
LEKARZ STOMATOLOGII OGÓLNEJ, CHIRURG STOMATOLOG
SPECJALISTA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ

(

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
Firma oferuje tak˝e us∏ugi w zakresie
Okna sà zwierciad∏em duszy… pomiaru
okien, monta˝u karniszy oraz
szycia firan, zas∏on, lambrekinów i …
P. P. H. U. „JUMA” to firma z d∏ugoletnim doÊwiadczeniem. Ju˝ 14 lat oferuje Paƒstwu wyroby wysokiej jakoÊci.
Narzuty oraz poduchy dekoracyjne
produkowane przez firm´ sà znane
i dost´pne w sklepach na terenie ca∏ej
Polski. Zdobià ju˝ tysiàce mieszkaƒ
i domów. Wszystko szyte jest ze szczególnà starannoÊcià i dba∏oÊcià o szczegó∏y – jakoÊç i zadowolenie klienta majà bardzo du˝e znaczenie.
W salonie firmowym na ulicy Kombatantów 63 w Sulejówku, mo˝na zobaczyç
propozycje aran˝acji okien, ∏ó˝ek oraz
kupiç produkty firmy JUMA. Wybór towarów jest du˝y i jak zapewniajà w∏aÊciciele b´dzie sukcesywnie si´ powi´ksza∏.
Od niedawna w SALONIE FIRAN
I ZAS¸ON mo˝na tak˝e obejrzeç oraz
kupiç wyk∏adziny pod∏ogowe, dywanowe i PCV. Oferta sklepu obejmuje tak˝e szeroki asortyment poÊcieli, przeÊcierade∏, kocy i ko∏der, wspania∏e materace umilà Paƒstwu ka˝dà noc, a du˝y wybór obrusów, r´czników zadowoli
niejednà wymagajàcà Panià domu.
Warto wspomnieç tak˝e o tym, ˝e

w sklepie jest du˝y wybór karniszy
drewnianych i metalowych. A przy tym
wszystkim najwa˝niejsze jest to, ˝e ceny w sklepie sà konkurencyjne, a przy
wi´kszych zamówieniach oraz dla sta∏ych klientów udzielane sà rabaty.
OKNA SÑ ZWIERCIAD¸EM DUSZY… to has∏o
przewodnie w∏aÊcicieli, którym kierujà
si´ pomagajàc klientom przy aran˝acji
okien. Zarówno du˝y wybór tkanin firanowych i zas∏onowych, jak mi∏a i rzetelna obs∏uga w sklepie pomo˝e paƒstwu
w decyzji. W∏aÊciciele salonu w razie
trudnoÊci przy wyborze odpowiednich
tkanin oraz karniszy
przyjadà do Paƒstwa
do domu i na miejscu pomogà zaaran˝owaç okna.

Zapraszamy do SALONU FIRAN
I ZAS¸ON od poniedzia∏ku do piàtku
w godzinach 10-18 oraz w soboty od
10-14 na ulic´ Kombatantów 63 w Sulejówku. Tel. 760-10-52.
tekst ponsorowany

„Alter – Ego” w Starej Mi∏oÊnie
Bezrobocie ogarn´∏o zastraszajàco
du˝à cz´Êç spo∏eczeƒstwa. Ci, których dotkn´∏o, utracili podstawy egzystencji – swojej i swoich rodzin.
Wielu z nich ju˝ od lat nie pracuje.
Popadni´cie w ubóstwo jest tylko
kwestià czasu.
Ubóstwo dotyka tak˝e tych, którzy
odeszli na wczeÊniejsze emerytury
lub renty. Ludzie nie majà co jeÊç,
w co si´ ubraç, za co wykupiç leki.
Nie staç ich na Êrodki czystoÊci. Bieda zaczyna brzydko pachnieç i to
w dos∏ownym tego s∏owa znaczeniu.
Od paêdziernika 2003 Stowarzyszenie „Alter – Ego” pomaga przetrwaç
170 rodzinom, tj. 530 osobom. Przez
trzy miesiàce dzia∏alnoÊci wyda∏am
10 ton konserw mi´snych i 500 kg
makaronu oraz ubrania i inne przedmioty codziennego u˝ytku. Na Jeêdzieckiej 20 prowadz´ Punkt Pomocy Najubo˝szym. Dwa razy w tygodniu – w czwartki i soboty od
1100–1500, daj´ to, co uzyskam od

darczyƒców. Musz´ dzwoniç do firm
w innych miastach, ˝eby uzyskaç darowizn´ i tak jad´ do Sochaczewa,
˝eby przywieêç 60 kg marmolady, ˝eby mieç chocia˝ na jeden dzieƒ wydawania, co dwa tygodnie mam ryby,
ale nie starcza dla wszystkich.
Chc´ pomóc ka˝demu, ale bez pomocy mieszkaƒców Weso∏ej – tych,
którzy mogà coÊ ofiarowaç, bez Ludzi Wielkiego Serca nie mam szansy.
Problem biedy istnieje! Wystarczy
przyjÊç w dni wydawania i zobaczyç,
co si´ dzieje. Najbardziej pokrzywdzone sà dzieci. Pozbawione dobrego jedzenia, owoców – chorujà, a rodziców nie staç na leki. Sà to czasem
rodziny patologiczne, ale najbardziej
potrzebujà pomocy.
Chc´ bardzo podzi´kowaç firmie
Polpain-Putka, to w∏aÊnie ta piekarnia od pierwszych dni dzia∏ania
Punktu Pomocy daje raz w tygodniu
pieczywo dla wszystkich potrzebujàcych. „Alter – Ego” jest stowarzyszeniem pozarzàdowym, nie finansuje

nas Paƒstwo i dlatego prosimy o pieniàdze. W tej chwili mam przyznane
10 ton konserw, ale samochód musz´ wys∏aç na Wybrze˝e po makaron,
czeka mnie wyjazd do P∏ocka, a po
odzie˝ do ¸odzi. Na to wszystko potrzebne sà te˝ pieniàdze. Dlatego
prosz´ o pomoc.

Ubóstwo istnieje, jest na wyciàgni´cie r´ki, prosz´ nie odsuwajmy od siebie tego niewygodnego problemu. Podaj´ numer
konta Bank Handlowy S.A.
2610301582000000081070200,
ka˝da kwota wp∏acona na konto zostanie zagospodarowana
zgodnie z przeznaczeniem.
Dzi´kuj´ tym, którzy dostrzegajà problem biedy.
Krystyna Wicenik
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Krzy˝ówka
Poziomo:
1) kwiatowy symbol Holandii, 5) brusznica, wspania∏y dodatek do dziczyzny, 9) wyp∏acana zwalnianemu pracownikowi „na otarcie ∏ez”, 12) na kopercie, 13) koryto rzeki, 14) szczegó∏owe badanie, 15)
nie dba o dobre maniery, impertynent, 16) karczma,
17) okrycie wierzchnie, element ludowego stroju,
18) cz´Êç po˝yczki, 22) buddyjski b∏ogostan, 26)
miejsce zmagaƒ gladiatorów, 29) panteon greckich
bogów nie ma przed nim tajemnic, 30) w parze z jad∏em, 31) i Ren, i Men, 32) tyle kwiatów ile tylko
zdo∏asz unieÊç, 33) cztery kwarty, 34) muzu∏maƒski
innowierca, tytu∏owy bohater powieÊci lorda Byrona, 35) chroniona roÊlina o jasnofioletowych kwiatach i pokrytych srebrzystymi w∏oskami liÊciach,
36) wieƒczy berecik, 37) zwierz´ otoczone religijnà
czcià, 40) g∏oÊny film Boba Fosse’a z Lizà Minelli
w roli g∏ównej, 44) pocztowy lub reklamowy, 48)
wyzwanie dla taternika, 49) amerykaƒski hodowca,
50) platoƒski budowniczy Êwiata, 51) twórca regu∏y zakonu Templariuszy, 52) klapki masujàce stopy,
53) fistaszek, 54) cios powalajàcy na deski, 55)
specjalistka ubezpieczeniowa, 56) wcielenie Wisznu majàce na celu zbawienie ludzkoÊci.
Pionowo:
1) halabardnik, odcinek chromosomu albo... auto
z plastiku, 2) skrzywienie kr´gos∏upa, 3) karciana
gra dla samotnych, 4) robiona na marginesie, 5)
rozgardiasz, 6) rzàdzi na planie, 7) z niej wata i...
sztuczny jedwab, 8) stosuje metod´ przeciwnà homeopatii, 10) miodowy opatrunek, 11) brat polski,
19) znawca w∏oszczyzny, 20) nie ma nic... na sobie,
21) „Prosz´ przestrzegaç diety”, 23) w∏ada∏ niepodzielnie, 24) brak pewnoÊci, niedowierzanie, 25)
naukowa nazwa roÊliny b´dàcej êród∏em przyjemnoÊci i udr´ki palacza, 26) zespó∏ pràdotwórczy,
27) jak spod ig∏y, 28) s∏owo ze s∏owa, 38) dziurka,
39) stan zachwytu, uniesienia, 40) kryszta∏owa,
z nalewkà w Êrodku, 41) okulary sprzed wieku, 42)
rozstanie, z siedzibà SLD, 43) rodzaj silnika, 44)
wierna królowi, 45)... kawalerki na M4 (z dop∏atà),
46) koÊcielny przedsionek, 47) tajemnica.

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym
rogu utworzà
rozwiàzanie krzy˝ówki.

WÊród osób, które do 15 marca br. nadeÊlà na adres mailowy redakcji
prawid∏owe rozwiàzanie krzy˝ówki zostanie rozlosowana nagroda
– ksià˝ka Stefana Bratkowskiego „Nieco inna historiia cywilizacji”.

PEDIATRA
WIZYTY DOMOWE CA¸ODOBOWO
Dr n. med. Tadeusz St. Dorywalski
Specjalista Chorób Dzieci´cych
Specjalista Nefrolog
- Pediatria ogólna (infekcje, biegunki, inne dolegliwoÊci)
- Choroby nerek (zaka˝enia uk∏adu moczowego, moczenie nocne,
kamica nerkowa, bia∏komocze i krwinkomocze, nadciÊnienie t´tnicze)
- Dziecko przewlekle chore

Diagnostyka - Leczenie - Profilaktyka
05-077 Warszawa-Weso∏a
Os. Stara Mi∏osna
ul. Cienista 71
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tel.: 0-602 690 459
(22) 795 71 16
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„Niepe∏nosprawni” ...
Drodzy Czytelnicy – okazuje si´, ˝e has∏a w tej rubryce
nie pozostajà bez Paƒstwa odpowiedzi. Po raz kolejny zg∏osi∏y si´ osoby, które chcia∏yby nawiàzaç kontakt z osobami
nie w pe∏ni sprawnymi. Zrodzi∏ si´ nawet plan stworzenia
tzw. „Grupy Wsparcia” dla tych osób oraz ich staromi∏oÊniaƒskich przyjació∏ oraz pomys∏y na jego realizacj´.
Zamierzamy z kilkoma osobami zorganizowaç pierwsze
wspólne spotkanie.
Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby i mogà coÊ zrobiç dla innych lub dla siebie. W tej sprawie mo˝na kontaktowaç si´ z Redakcjà WiadomoÊci Sàsiedzkich
lub z panem Markiem Chaciƒskim, który podjà∏ si´ organizacji pomocy pomi´dzy osobami potrzebujàcymi a tymi,
którzy chcieliby jà Êwiadczyç innym.
Do p. Marka mo˝na dzwoniç pod nr telefonu 789-08-21.
Beata Niewiadomy

STARA MI¸OSNA

Fundacja
Rodziç po ludzku
Rodziç po ludzku to pozarzàdowa organizacja non profit dzia∏ajàcà na
rzecz kobiet w cià˝y i matek ma∏ych
dzieci. Podejmuje dzia∏ania edukacyjne i informacyjne, wp∏ywa na zmiany
systemu opieki oko∏oporodowej w Polsce. Jej misjà jest wzmocnienie i wspieranie kobiet w otwartym formu∏owaniu swoich potrzeb i domaganiu si´
swoich praw.

i g∏´bokim prze˝ywaniu swojego macierzyƒstwa i ojcostwa,
• kobiety by∏y Êwiadome swych praw
i domaga∏y si´ ich przestrzegania,
• sposoby post´powania w czasie porodu by∏y jednolite we wszystkich
szpitalach w Polsce,
• szpitale informowa∏y o swojej pracy
i publikowa∏y jej wyniki,
• zalecenia Âwiatowej Organizacji
zdrowia dotyczàce opieki oko∏oporodowej by∏y brane pod uwag´.

Wi´cej informacji na stronie internetowej fundacji:
www.rodzicpoludzku.pl

lepsze placówki po∏o˝nicze, informuje
o prawach kobiet-pacjentek. Przyjmuje
interwencje, udziela porad prawnych,
„Wnosimy doÊwiadczenia kobiet do
organizuje spotkania informacyjne
przestrzeni publicznej, poniewa˝
i lobbingowe.
Fundacja prowadzi Biuro Interwenuwa˝amy, ˝e stosunek spo∏eczeƒstwa
Poradnia „Poczàtek”, prowadzona
do narodzin i macierzyƒstwa jest mia- cji i Informacji, które doradza, gdzie przez fundacj´, pomaga w poczàtkach
rà wra˝liwoÊci spo∏ecznej i demokra- najlepiej rodziç, pomaga wybraç naj- macierzyƒstwa. Specjalnie dla kobiet
tyzacji” – zapisali w swojej
w cià˝y i m∏odych mam stwomisji.
rzono poradni´ psychologiczCelem statutowym Funnà, uruchomiono macierzyƒdacji Rodziç po Ludzku jest
ski telefon zaufania. Fundapoprawa poziomu opieki
cja organizuje tak˝e warsztaoko∏oporodowej w placówty edukacyjne, spotkania grukach po∏o˝niczych w ca∏ej
powe, psychoterapi´.
Polsce. Od 1996 roku
Ponadto Fundacja co roku
Fundacja dzia∏a, aby:
organizuje konferencje dla
• s∏u˝ba zdrowia respektopersonelu medycznego, na
wa∏a potrzeby kobiet i ich
których przekonuje do idei
rodzin,
„rodzenia po ludzku”, pre• ka˝da kobieta czu∏a si´
zentuje alternatywne sposoby
podmiotem opieki oko∏omyÊlenia o opiece nad matkà
porodowej i mia∏a do niej
i dzieckiem, zach´ca po∏o˝ne
∏atwy dost´p,
do podejmowania samodziel• dzieci w Polsce przychonych dzia∏aƒ. Wspó∏tworzy
dzi∏y na Êwiat w przyjaEuropejskà Sieç Organizacji
znym otoczeniu,
na Rzecz Narodzin ENCA.
Mamusie z dzieçmi – uczestnicy szko∏y rodzenia Fundacji Rodziç po Ludzku.
• rodzice mogli liczyç na
Na dole po prawej siedzi Anna Otffinowska, opiekunka grupy
wsparcie w twórczym
Opracowa∏a MJ

Poradnia
„Poczàtek”
Wszelkie informacje i zapisy:
tel. 887 78 76 do 78 wew. 10
poniedzia∏ek-piàtek 930-2000
Warszawa ul. Nowolipki 13/15
Telefon dla mam: 635 10 11
poniedzia∏ek 1100-1500
Êroda i piàtek 1300-1500
Dy˝ur prawniczki: tel. 635 30 92
Êroda 1000-1400
Dy˝ur po∏o˝nej: tel. 635 10 11
poniedzia∏ek 1100-1500

Zapraszamy
na recital
Hanki Bielickiej
Zapraszamy na recital Hanki Bielickiej pt.
„Wizyta Starszej Hani Bielickiej”, który odb´dzie si´ 29 lutego 2004 r. o godz. 1700 w Klubie Garnizonowym „KoÊciuszkowiec” w Weso∏ej (plac Wojska Polskiego). GoÊcinnie wystàpi Lidia Stanis∏awska. Ca∏oÊç poprowadzi Jerzy Filar. Cena biletu: 10 z∏.
Dodatkowe informacje mo˝na uzyskaç pod numerem tel. 773-61-88.
Gra˝yna Bany
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Kàcik bibliofila

5.Herbert B. Ród Atrydów: preludium
do Diuny

Hanna Kowalewska – Tego lata, w Zawrociu
PowieÊç zdoby∏a pierwszà nagrod´
w I edycji konkursu na powieÊç polskà
1997 roku, a autorka to jedna z najciekawszych pisarek m∏odego pokolenia.
Ksià˝ka dla czytelników wybrednych
i wymagajàcych. Narracja poprowadzona po mistrzowsku z wielkà wra˝liwoÊcià i talentem.
G∏ówna bohaterka – Matylda, ku
swojemu i innych zaskoczeniu otrzymuje w spadku po babce dwór w Zawrociu ze wszystkimi jego „przyleg∏oÊciami”. Fakt ten sk∏ania jà do wspomnieƒ, powrotu do przesz∏oÊci cz´sto
bardzo tajemniczej i pogmatwanej.
Ca∏a plejada wspaniale psychologicznie zarysowanych postaci – i tych
dawniejszych i wspó∏czesnych – znakomity j´zyk literacki, ciekawa i orginalna fabu∏a.
Szkoda, ˝e o takich ksià˝kach nie
mówi si´ tak du˝o i tak g∏oÊno, jak
o ksià˝kach Katarzyny Grocholi.
Zainteresowanych zach´cam równie˝ do przeczytania drugiej cz´Êci, pt.
„Góra Êpiàcych w´˝y”.

Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1.Beszczyƒska Z. Tajemnicza Êcie˝ka
2.Kasdepke G. Dziwne przypadki bajkopisarza
3.Madonna Jab∏ka Pana Peabody, ego
4.Fabisiƒska L. Andrzejkowa przepowiednia, czyli kolejna cz´Êç Bezssennika
5. Stevens J. Dama, walet, dwójka trefl
Literatura popularnonaukowa:
1.Odojewski W. Milczàcy, niepokonani:
opowieÊç katyƒska
2.Piskorz – Branekova E. Polskie stroje
ludowe
3.Badeni J. Boskie oko, czyli po co cz∏owiekowi religia
4.Bruce R. Korf Genetyka cz∏owieka:
rozwiàzywanie problemów medycznych
5. Fernandez-Armesto F. Wokó∏ tysiàca sto∏ów, czyli historia jedzenia
Magdalena
6.Tyszkiewicz B.
Gaw´cka
Nie wszystko na
sprzeda˝
Ksi´gozbiór podr´czny:
1. Kratochv S. Podstawy psychoterapii
2.Bauman Z. Socjologia

Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1.Carrington T. Nic nie jest w porzàdku
2.Kowalewska H. Tego lata, w Zawrociu
3.Palmer M. Szczepionka
4.Barris H. Niebezpieczny umys∏

tel.

773 14 30

Us∏ugi Ksi´gowe

specjalizacja: Ford

(Licencja Ministerstwa Finansów)

• Elektronika pojazdowa
• Radiomonta˝ (nag∏aÊnianie pojazdów)
• Zestawy g∏oÊnomówiàce
• Alarmy

NISKIE CENY
tel. 773 26 93
kom. 0 505 868 173

Wystawiamy faktury VAT

Urodziny
w Klubie Tenisowym

„ POHULANKA “
dla dzieci od 4 do 14 lat
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)
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ul. Kryszta∏owa 6
05-077 Warszawa Weso∏a

Iza Zych

Elektromechanika Pojazdowa

ul.Trakt Brzeski 119, 05-077 Warszawa-Weso∏a
tel.: 0 501 560 979, e-mail: arekgu@interia.pl

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

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
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Witajcie
wÊród
nas

Oto kolejna nasza najm∏odsza sàsiadka. Jej 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.
Upominek jest do odbioru w sklepie Baby Boom.

Zg∏oszenia do najbli˝szego numeru przyjmujemy w terminie do 15 marca 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 Stowarzy-

szenia Sàsiedzkiego w ka˝dy wtorek w godz. 2000–2100,
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).

Ania Konopka
ur. 30 stycznia 2004 roku
wa˝y∏a 3200 g.
Mieszka przy ul. Brylantowej.

Kilka s∏ów
o feriach w szkole
Szko∏a Podstawowa nr 3 w Warszawie Weso∏ej w tym
roku, podobnie jak i w latach poprzednich organizowa∏a akcj´ „Zima w mieÊcie”. ChcieliÊmy w ten sposób zapewniç przede wszystkim opiek´ dzieciom, które pozostawa∏y w czasie ferii w domu. Pragn´liÊmy tak˝e, by
wszyscy uczestnicy akcji kilka godzin dziennie poÊwi´cili na atrakcyjne i po˝yteczne zabawy w gronie rówieÊników.

W programie przygotowanym
przez nauczycieli-opiekunów znalaz∏y si´ ró˝norodne atrakcje, bo
prócz, oczywiÊcie, najbardziej lubianych zaj´ç sportoworekreacyjnych, z szeregiem konkursów
i turniejów pojawi∏y si´ tak˝e gry
i zabawy plastyczne, teatralne, literackie, logopedyczne, szachowe,
muzyczne, a tak˝e komputerowe.
Dzieci wyje˝d˝a∏y do teatru,
zoo oraz na lodowisko „Torwar”. Niespodziank´ sprawi∏a

nam praska policja, która odwiedzi∏a nas w szkole z koszem
cukierków.
Mamy nadziej´, ˝e nasze dzia∏ania okaza∏y si´ doskona∏ym
Êrodkiem na nud´ ogarniajàcà
w czasie ferii niektórych uczniów,
mo˝e by∏y tak˝e jakàÊ alternatywà
dla tych, którzy nie mogà „od∏àczyç si´” od telewizorów.
Do zobaczenia za rok!
Nauczyciele SP nr 3.

DVD VIDEO WYPO˚YCZALNIA
130m2 filmów dla Ciebie!
Stara Mi∏osna
ul. Trakt Brzeski 62b

pon.-sob. – 1100-2200
niedziela – 1100-2000

tel. 0603 957 006, 773 34 34
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Poezja kwiatów i pejza˝y w Starej Mi∏oÊnie
W piàtek, 6 lutego w bibliotece
w Centrum Pogodna zosta∏a otwarta
wystawa malarstwa El˝biety Lipiec,
mieszkanki Starej Mi∏osny.

Uroczystego
otwarcia wystawy
noszàcej
tytu∏
„Kwiaty i pejza˝e”
dokona∏a pani El˝bieta Dani∏owicz.
Licznie przybyli
goÊcie, w iÊcie rodzinnej i serdecznej
atmosferze,
mogli podziwiaç
wiele obrazów olejnych i pastelowych
przedstawiajàcych
ró˝norodne kwiaty i pejza˝e.
Kwiaty, w ciekawych kompozycjach,
przyciàgajà wzrok ferià barw i Êwiat∏a.
O ich pi´knie dodatkowo przypominajà nam umieszczone pod obrazami

fragmenty wierszy znanych poetów, takich jak: Julian Tuwim, Leopold Staff
czy Ma∏gorzata Hillar.
Natomiast pejza˝e przedstawione
w ciep∏ej kolorystyce emanujà spokojem i zadumà. Warto podkreÊliç, ˝e
wiele z nich powsta∏o w∏aÊnie w Starej
Mi∏oÊnie i przedstawia nasze pi´kne
zakàtki w ró˝nych porach roku.
Wszystkie prace ukazujà pi´kno otaczajàcej nas przyrody i jednoczeÊnie
wra˝liwoÊç artystki na ten wspania∏y
dar natury dla cz∏owieka.
Warto wi´c przyjÊç i obejrzeç wystaw´, która b´dzie czynna do 5 marca
2004 r.
Bo˝ena Klasa
Kontakt z artystkà:
Tel.(22) 773-13-99
Tel. kom. 0-602-73-13-99
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„Zimowe rozrywki” w OÊrodku Kultury
Zima w tym roku przygotowa∏a na ferie najgorszy wariant pogodowy: nie by∏o Êniegu, nie by∏o lodowiska i innych
atrakcji zimowych. Nale˝a∏o jednak
znaleêç sposób na ciekawe sp´dzenie

tegracyjne. Tym
razem zaproponowaliÊmy naszym
podopiecznym
spotkanie z sze-

Malowanie na szkle

Nasza grupa razem z goÊçmi w Dniu Zwierzàt

czasu. Jednà z propozycji by∏a akcja
„Zima w mieÊcie”, prowadzonà przez
placówki kulturalno-oÊwiatowe. OÊrodek Kultury w Weso∏ej otworzy∏ swoje

tlandzkim owczarkiem Grinà oraz
starym znajomym
– królikiem Koko.

Sz∏o ozdobione przez dzieci

Zabawa karnawa∏owa (Zagadka: Gdzie sà instruktorzy?)

goÊcinne progi dla blisko 30-osobowej
grupy dzieci i m∏odzie˝y. Mamy od lat
sta∏ych uczestników tych akcji, co Êwiadczy o zaufaniu zarówno rodziców, jak
i dzieci. Wspólnie z instruktorem-plastykiem Gra˝ynà Bany oraz instruktorem sportu Jaros∏awem Nowotko staraliÊmy si´ przedstawiç ró˝norodnà ofert´
zaj´ç. Ka˝dy dzieƒ u nas mia∏ swojà
okreÊlonà tematyk´, np. „Dzieƒ Zwierzàt”, „Dzieƒ Dobrych ˚yczeƒ”, „Dzieƒ
TwórczoÊci”. Sta∏ymi punktami programu zimowych i wakacyjnych akcji sà:
autoprezentacja, czytanie na g∏os, cykl
„GoÊç specjalny”, konkursy i zabawy in-

„Nasz goÊç królik”
praca Mateusza
Trzciƒskiego

By∏o równie˝ malowanie twarzy i malowanie na szkle,
zabawy z angielskimi s∏ówkami i piosenka-przebój. ByliÊmy w „KoÊciuszkowcu” i w „Wesolandii”. Dbamy o to, ˝eby
w trakcie dobrej zabawy zdobyç nowà
wiedz´ i nowe umiej´tnoÊci, a najwa˝niejsze – ˝eby ka˝dy uczestnik czu∏ si´
akceptowany. Pozdrawiam serdecznie
wszystkich uczestników akcji „Zima
z MOK-iem” i zapraszam do nas w wakacje.
Swiet∏ana Parka,
G∏ówny Instruktor Muzyki
OÊrodka Kultury w Weso∏ej

Konkurs na najciekawiej pomalowanà twarz
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Przedszkole Niepubliczne

„KubuÊ Puchatek i Przyjaciele”

04-506 Warszawa, ul. Minerska 1
tel. 812 70 39, 613 34 37, 613 02 24
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ul. Azaliowa 13 – Stara Mi∏osna
tel. 773 32 79, 0-601 07 03 07, 0-601 74 98 75
www.przedszkole.csd.pl
e-mail: przedszkole@przedszkole.csd.pl

Zapraszamy do wspólnej zabawy – zapisy na rok 2004/2005
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tel. 610 78 63
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˚ywop∏oty formowane np. z ˝ywot(Thui), cisa nale˝y przycinaç 2 raPrzypomnienie nika
zy w roku w∏aÊnie na wiosn´, a nast´pW ogrodzie:
Przycinamy
Gdy stopnieje Ênieg, z krzewów nale˝y zdejmowaç os∏on´ zimowà (uwa˝ajàc na wiosenne przymrozki- w pogotowiu mieç w∏óknin´ do okrywania wra˝liwych roÊlin) Przyciàç krzewy liÊciaste,
odciàç suche, chore i przemarzni´te
p´dy, usunàç obumar∏e cz´Êci zielone.
Stare, s∏abo kwitnàce krzewy, najlepiej
odm∏odziç usuwajàc starsze ga∏´zie tu˝
przy ziemi. Zapewnimy w ten sposób
m∏odym przyrostom lepszy dost´p do
Êwiat∏a i wi´kszy efekt kwitnienia.
Na prze∏omie wiosny i zimy, gdy nie
ma mrozu kszta∏tujemy korony i przerzedzamy krzewy i drzewa owocowe.
Niektóre gatunki drzew i krzewów
negatywnie reagujà na ci´cie – wyciekaniem soku np. klony, kasztanowce,
wiàzy, winoroÊl; dlatego u tych gatunków wskazane jest przeprowadzaç ci´cia jeszcze w lutym.
Przycinamy kwitnàce latem krzewy (np.
hortensj´ ogrodowa, je˝yn´). Krzewy
kwitnàce wiosnà tniemy ju˝ po przekwitnieniu (np. forsycj´, porzeczk´ ozdobnà).
Tniemy krzewy kwitnàce na koƒcach
p´dów tegorocznych: budleja, ˝ylistek,
jaÊminowiec, ró˝a, tawu∏a Bumalda,
tawu∏a japoƒska. Intensywne przycinanie starszych p´dów powoduje silniejsze odrastanie nowych i bardziej okaza∏e kwitnienie. Poniewa˝ krzewy te
wydajà du˝o kwiatów szczególnie na
m∏odych ga∏àzkach, zalecane jest intensywne ci´cie co 2, 3 lata.
JeÊli gleba nie jest ju˝ zmarzni´ta,
mo˝na zaczàç ju˝ sadziç krzewy zrzucajàce liÊcie.

nie póênym latem przeprowadzamy
ci´cia formujàce.
Krzewy ró˝ tnie si´ zwykle na wiosn´, po ich odkryciu; usuwamy p´dy
starsze, nadmiernie zag´szczajàce.
Jak przycinamy?
P´dy m∏ode i cienkie ucina si´ nad
pàkiem, z którego przewiduje si´ wyroÊni´cie nowego p´du. Dobrze jest przy
ci´ciu pozostawiç pàk na zewnàtrz
krzewu, kierujàc uk∏adem ga∏´zi.
Ci´cia twardych p´dów bez du˝ego
rdzenia wykonuje si´ blisko nad pàkiem,
z du˝ym rdzeniem si´ nieco wy˝ej, co zapobiega zasuszeniu koƒca p´du i pàka.
Aby otrzymaç najmniejszà powierzchni´ rany, ci´cia wykonuje si´
prostopadle do osi obcinanego p´du.
Wszelkie ci´cia powinno si´ przeprowadzaç dok∏adnie, u˝ywajàc tylko odpowiednich i dobrze naostrzonych narz´dzi (sekatory, pi∏y)
Robimy sadzonki
W tym okresie mo˝emy przygotowaç
sadzonki korzeniowe z bylin o mi´sistych
korzeniach; gdy minie obawa przymrozków mo˝na sadziç bulwy dalii. Rozsadzamy do zimnych inspektów: chaber górski, dziewann´, mak wschodni, odmiany
pierwiosnka, ostró˝ki, chryzantemy.
CzyÊcimy i nawozimy
Kiedy ju˝ zniknie Ênieg, nale˝y zgrabiç gruntownie trawnik, aby usunàç obumar∏e cz´Êci roÊlin, nieczystoÊci i napowietrzyç gleb´, a w marcu go nawozimy. Kiedy lód roztaja, oczyszczamy
staw ogrodowy ze zgni∏ych cz´Êci roÊlinnych i uzupe∏niamy wod´. W marcu
nawozimy drzewa i krzewy nawozami
organicznymi i mineralnymi wzrusza-

„Gimnastyka mózgu”
Dr Paul Dennison, opracowa∏ ponad
trzydzieÊci lat temu metod´ zwanà kinezjologià edukacyjnà. Sam b´dàc dyslektykiem poszukiwa∏ zwiàzków mi´dzy
rozwojem fizycznym, sprawnoÊcià ruchowà a rozwojem mowy oraz zdolnoÊcià czytania i pisania. Wynikiem tych
badaƒ sà proste çwiczenia fizyczne, których celem jest usprawnienie konkretnych zdolnoÊci umys∏owych. åwiczenia
dr Paula Dennisona sà szczególnie przydatne w pracy z dzieçmi z problemami
szkolnymi lub wadami rozwojowymi.
Elementy metody dennisonowskiej
stosuje w swojej pracy z dzieçmi przedszkolnymi. Zauwa˝y∏am, ˝e dzi´ki nim
u niektórych dzieci zosta∏y zminimalizo-

wane pierwsze symptomy dysleksji.
Ruch, zabawa i radoÊç p∏ynàce podczas
wykonywania çwiczeƒ zbudowa∏y u dzieci inne spojrzenie na siebie i Êwiat, krok
po kroku stawa∏y si´ pewniejsze siebie,
bardziej otwarte na zmiany p∏ynàce
z otoczenia oraz szybciej i efektywniej
zacz´∏y przyswajaç wiedz´.
Metod´ Dennisona mo˝na stosowaç we
wszystkich grupach wiekowych, zarówno
w pracy z ca∏à grupà dzieci jak i indywidualnie z dzieckiem. Jednak najwi´kszà zaletà metody dennisonowskiej, jest jej prostota i ∏atwoÊç wykonania w ka˝dych warunkach. Wszystkich zainteresowanych
zach´cam aby spróbowali i osobiÊcie ocenili efekty na sobie i swoim umyÊle.

jàc gleb´ wokó∏ nich. Pod roÊlinami
wymagajàcymi kwaÊnego pod∏o˝a(wrzosy, krzewy iglaste, azalie) rozsypujemy torf na gruboÊç ok. 2 cm, nawozimy nawozami wielosk∏adnikowymi
do roÊlin kwaÊnolubnych.
Planujemy
Do rozpocz´cia sezonu wegetacyjnego warto przygotowaç si´ odpowiednio
wczeÊniej. Wszelkie zmiany w ogrodzie
planujmy wykorzystujàc ca∏oroczne
obserwacje.
Na balkon i taras:
W donicach i skrzynkach balkonowych
sadzimy podhodowane przebiÊniegi,
krokusy, cebulic´, niskie tulipany, narcyzy. Wysiewamy kwiaty balkonowe o d∏ugim okresie rozwoju: heliotrop, sza∏wi´
lÊniàcà, lobeli´, werben´, niecierpka. Sadzonkom uszczykujemy wierzcho∏ki, aby
sk∏oniç do wydawania p´dów bocznych.
Przechowywane przez zim´ roÊliny
balkonowe i kub∏owe mo˝na teraz
przyciàç mniej wi´cej o jednà trzecià.
Nale˝y te˝ sprawdziç, czy roÊliny nie
zosta∏y zaatakowane przez szkodniki
lub choroby, je˝eli to konieczne przesadziç do Êwie˝ej ziemi i przenieÊç do
lepiej oÊwietlonego i cieplejszego miejsca ok. 15°. Po ok. 2 tygodniach stosujemy wolnodzia∏ajàcy nawóz.
W domu
JeÊli chcemy mieç ‘wiosn´” w domu
wstawmy do wazonu ga∏àzki forsycji, wiÊni, kasztanowca, porzeczki ozdobnej lub
tawu∏y, u˝ycie ciep∏ej wody ze szczyptà
cukru przyÊpieszy rozwój ga∏´zi. Mo˝na
ju˝ przesadzaç roÊliny pokojowe do nieco wi´kszego pojemnika ze Êwie˝à ziemià dobranà do gatunku roÊlin.
Ula Wróblewska – architekt krajobrazu
ARTIS. Architektura krajobrazu
artis@w.pl 773 36 12, 0601 336 462
åwiczenia1), które przedstawiam poni˝ej, sà przeznaczone dla osób majàcych
trudnoÊci w g∏oÊnym czytaniu ze zrozumieniem i ekspresjà oraz z interpretacjà
tekstu.
• Ruchy naprzemienne:
– dotykanie prawà r´kà uniesionego
lewego kolana i na przemian (lewà
prawego kolana),
– j. w. dotykamy ∏okciem kolana,
– dotykanie lewà r´kà prawej stopy
(r´ka za plecami, noga zgi´ta w kolanie) i odwrotnie,
– unoszenie lewej r´ki w gór´ bokiem
i prawej nogi w bok (r´ka i noga wyprostowane).
• Krà˝enie szyjà:
– g∏owa opuszczona w dó∏; poruszanie
nià bardzo powoli od jednego ramienia do drugiego. Oddech swo-
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bodny lub nabieranie powietrza w pozycji bocznej, na wydechu ruch do drugiego ramienia
i znów nabieranie powietrza z boku.
Odmiana – zw∏aszcza gdy mamy wyraênie spi´te
mi´Ênie – wykonanie tych ruchów z barkami uniesionymi, nast´pnie z opuszczonymi.
• Oddychanie przeponowe:
– wykonanie na le˝àco lub na stojàco; przy wdechu
wype∏nia si´ klatk´ piersiowà i brzuch powietrzem, wydycha si´ powietrze krótkimi dmuchni´ciami, jakby si´ chcia∏o utrzymaç piórko w powietrzu. Dla lepszej obserwacji uwypuklania si´ brzucha i jego opadania, trzymamy na podbrzuszu r´ce, w cyklach wdechu i wydechu palce ràk zbli˝ajà si´ do siebie i oddalajà. W pozycji le˝àcej mo˝na obserwowaç kartk´ papieru po∏o˝onà na brzuchu. Zmiana: mo˝na „dmuchaç na piórko” wydechem ciàg∏ym.
• Ko∏yska na le˝àco (pó∏ – le˝àco):
– r´ce do ty∏u, oparte na ∏okciach, przedramiona
oparte o pod∏og´ wzd∏u˝ tu∏owia, górna cz´Êç pleców uniesiona. Nogi zgi´te w kolanach, stopy i kolana razem, uniesione nad pod∏ogà. Ko∏ysanie si´ na
boki na pupie.
• Energetyczne ziewanie:
– wywo∏uje si´ ziewanie masujàc obiema r´kami
równoczeÊnie okolice skroni i ˝uchwy.
reedukator, pedagog terapeuta
mgr ˚aneta Grzechnik
1)

wg opracowania M. Opatowskiej „Kinezjologia edukacyjna. Brain Gym”.

P. S. Dla dzieci, które mylà literk´ d z b przygotowa∏am bajk´ u∏o˝onà przez Zuzi´ i Micha∏ka A. pt.
„Bajka o niegrzecznych literkach”

Bajka o niegrzecznych literkach
By∏a sobie bardzo dziwna kraina, zamiast ludzi mieszka∏y w niej literki. Mia∏y
swoje domki z papieru i ogródki, w których ros∏y papierowe kwiatki orygami.
W budach mieszka∏y papierowe Burki, a w restauracjach podawano same papierowe hamburgery.
Królem w tym kraju by∏ d∏ugopis, ksi´ciem o∏ówek a najwi´kszym wrogiem paƒstwowym by∏a oczywiÊcie gumka.
Pewnego, s∏onecznego ranka, kiedy literka Z zbiera∏a grzyby w papierowym lesie, a literka P w∏aÊnie robi∏a pranie, na papierowej autostradzie pojawi∏a si´ karetka pogotowia. Wszystkie auta z literkami za kierownicà ust´powa∏y jej drogi, a wszyscy kierowcy dziwili si´, bo w Literkowie po raz
pierwszy jecha∏a karetka pogotowia. Nied∏ugo potem ju˝ wszystkie literki
dowiedzia∏y si´ o strasznej awanturze. Literka B, o której wszyscy dobrotliwie mówili Brzuchaczek, z powodu okràg∏ego brzuszka, który nosi∏a z przodu – strasznie pok∏óci∏a si´ z literkà D, ale o co nikt si´ nie domyÊla∏. Efektem tej k∏ótni by∏a bójka, tak straszna, ˝e literka b spuch∏a tak okropnie, ˝e
mia∏a dwa brzuszki – z przodu i z ty∏u, a literka d spuch∏a tak okropnie, ˝e
mia∏a te˝ dwa brzuszki – z ty∏u i z przodu.
Okropne pomyÊla∏y inne literki i wezwa∏y karetk´ pogotowia. CoÊ trzeba
zrobiç, bo wszystkie dzieci, na ca∏ym Êwiecie b´dà myli∏y te dwie literki. Po
tej k∏ótni obie literki wyglàda∏y tak samo, nawet ich najlepsze przyjació∏ki
Z i P nie potrafi∏y ich odró˝niç.
Przyjecha∏o pogotowie i pan Doktor po∏o˝y∏ kompres z lodu na pupie literki b oraz na brzuchu literki d. Literka b musia∏a le˝eç na swoim odstajàcym
brzuszku a˝ z ty∏u guz zniknie. Literka d musia∏a le˝eç na swojej odstajàcej
pupie, a˝ guz z przodu zniknie. Le˝a∏y tak dwa dni. W koƒcu si´ pogodzi∏y
i wyjaÊni∏y wszystkim literkom, o co si´ pok∏óci∏y. Brzuchaczek powiedzia∏,
˝e dzieci nazywajà literk´ D – Dupciaczkiem. D si´ oburzy∏o, jak mo˝na tak
mnie nazywaç i pobi∏o si´ z B. Potem, kiedy tak d∏ugo le˝a∏y obok siebie –
Brzuchaczek wyjaÊni∏ Dupciaczkowi, ˝e niektóre dzieci majà k∏opot z nimi, bo sà do siebie bardzo podobne i dlatego tak je nazwa∏y. Brzuchaczek
powiedzia∏, ˝e Jemu te˝ na poczàtku nie podoba∏o si´ Jego imi´, ale teraz nawet si´ z tego cieszy, bo dzieci ch´tnie czytajà takie bajki jak ta. Dupciaczek
do tej pory wspomina t´ histori´ ze Êmiechem i czasami nawet specjalnie wypina dupk´ do ty∏u, ˝eby wszystkie dzieci wiedzia∏y, jaki ma kszta∏t.

Nauka j´zyka angielskiego dla ma∏ych dzieci

Czy mój roczny synek
nauczy si´ mówiç po angielsku?
„Mo˝esz uczyç swoje dziecko angielskiego, zapisujàc je na zaj´cia prowadzone metodà Helen Doron Early English. Uczymy dzieci w wieku 1–14 lat z podzia∏em na grupy wiekowe
i poziom zaawansowania. Nasze grupy sà ma∏e, 4–8 dzieci. Zaletà ma∏ych grup jest mo˝liwoÊç poÊwi´cenia dziecku wi´kszej uwagi, dania szansy mówienia i wyra˝ania siebie. Poza tym grupa daje poczucie bezpieczeƒstwa i stymuluje aktywnoÊç. Oferujemy równie˝
kursy dla dzieci w wieku 1–3 wraz z rodzicami” – takà informacj´ przynios∏a mi kole˝anka. Zaintrygowana poszuka∏am informacji o tej metodzie nauczania. Oto jakie informacje uzyska∏am na temat Helen Doron i jej metody nauczania j´zyka angielskiego.
Helen Doron Early English – to firma, „dziecko” pani Helen Doron. Jej
studia w dziedzinie j´zykoznawstwa
i praktyka jako nauczycielki angielskiego pozwoli∏y stworzyç jej w∏asnà, naturalnà, odnoszàcà sukcesy metod´ nauczania dzieci j´zyka angielskiego.
Helen rozwin´∏a swojà w∏asnà „metod´ j´zyka ojczystego” do nauczania angielskiego jako j´zyka obcego. Zacz´∏a
uczyç ma∏e grupy dzieci dajàc im nagra-
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ne przez siebie kasety z piosenkami,
wierszykami i historyjkami, których
dzieci mia∏y s∏uchaç dwa razy dziennie
w domu. To stwarza∏o angloj´zyczne
otoczenie w domu, naÊladujàc naturalny
proces przyswajania j´zyka ojczystego.
Pierwsze kursy osiàgn´∏y olbrzymi sukces. Wzrastajàcy popyt zmusi∏ Helen do
za∏o˝enia jej pierwszego Centrum
Wczesnego Rozwoju, stworzenia sieci
nauczycieli i rozpocz´cia produkcji profesjonalnych materia∏ów. Od tego czasu
firma rozwija si´, a metoda rozpostar∏a
swoje skrzyd∏a i wfrun´∏a w ˝ycie niezliczonej iloÊci dzieci na ca∏ym Êwiecie.
Helen Doron Ltd. posiada obecnie
ok. 30 franchisebiorców oraz ponad
800 nauczycieli na ca∏ym Êwiecie.
A teraz kilka pytaƒ, które przysz∏y mi do
g∏owy, kiedy zastanawia∏am si´, czy zapisaç swojego nieco ponad rocznego synka
do szko∏y Helen Doron:
Dlaczego ma∏e dzieci, a nawet niemowl´ta, powinny si´ uczyç angielskiego?
Badania dowiod∏y, ˝e mózg cz∏owieka osiàga pe∏ny rozwój przed siódmym
rokiem ˝ycia. W pierwszych szeÊciu latach przyswajamy mnóstwo faktów
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oraz informacji, które nast´pnie przechowujemy w pami´ci. Na rozwój mózgu dziecka mo˝na wp∏ynàç poprzez
dostarczanie mu odpowiednich informacji. Proces przyswajania j´zyka jest
niezwykle z∏o˝ony, a mimo to dziecko
bez trudu opanowuje jeden bàdê wi´cej j´zyków przed ukoƒczeniem trzeciego roku ˝ycia, a nawet wczeÊniej.
Uczenie si´ j´zyka obcego we wczesnym wieku rozwija drogi w korze s∏uchowej mózgu dziecka i silnie stymuluje
rozwój ogólnej inteligencji, wp∏ywa te˝
bardzo korzystnie na dzieci opóênione
w rozwoju oraz dzieci autystyczne.
Im m∏odsze dziecko, tym ∏atwiej
i bardziej naturalnie przychodzi mu
przyswajanie j´zyka obcego. Z wiekiem coraz trudniej o dobry akcent,
poprawnoÊç gramatycznà oraz swobod´ pos∏ugiwania si´ j´zykiem w∏aÊciwà
jego rodzimym u˝ytkownikom.
Nauka angielskiego we wczesnych latach dzieciƒstwa sprawi, ˝e dziecko polubi ten j´zyk. ¸atwiej te˝ b´dzie mu
odnieÊç sukces podczas szkolnych lekcji angielskiego.
Uczenie si´ angielskiego metodà
Helen Doron to wielka przyjemnoÊç
dla dziecka – przygoda dajàca ogromnà radoÊç. RadoÊç ta mo˝e te˝ staç si´
udzia∏em rodziców, którzy obserwujà
post´py swoich pociech, a ze swymi
najm∏odszymi latoroÊlami czynnie
uczestniczà w zaj´ciach!
Czy uczenie niemowlàt j´zyka obcego
ma w ogóle sens? Przecie˝ one jeszcze
nie potrafià mówiç nawet w∏asnym j´zykiem ojczystym.
OczywiÊcie, ˝e ma sens! Niemowl´,
które s∏yszy dwa j´zyki, b´dzie wzrasta∏o rozumiejàc je oba. Zdarza si´, ˝e
niemowl´ wzrasta s∏yszàc trzy lub cztery j´zyki wokó∏ siebie i rozumie je
wszystkie. DoÊwiadczenie pokazuje, ˝e
rozró˝nianie j´zyków nie sprawia dzieciom trudnoÊci. Uczenie si´ ró˝nych
j´zyków we wczesnym wieku zwi´ksza
zdolnoÊci umys∏owe dziecka.
Czy mog´ uczyç w∏asne dziecko metodà Helen Doron?
Dziecko powinno ucz´szczaç na zaj´cia prowadzone przez wykwalifikowanego nauczyciela Helen Doron Early
English. Podczas szkoleƒ nauczyciele
poznajà metod´ Helen Doron, dzi´ki

czemu wiedzà, jak pracowaç z dzieçmi,
by te polubi∏y j´zyk, Êwietnie si´ bawi∏y
i osiàga∏y wspania∏e efekty. Poza tym
nauka w grupie, z rówieÊnikami, sprzyja komunikowaniu si´ dzieci ze sobà –
dzieci du˝o korzystajà uczestniczàc we
wspólnych grach i zabawach, cz´sto si´
naÊladujà, dzi´ki czemu przyswajanie
j´zyka odbywa si´ bardziej naturalnie.
Czy sà jakieÊ szczególne wskazówki
dla rodziców, których dzieci uczà si´
angielskiego metodà Helen Doron?
Tak, a to kilka najwa˝niejszych:
NIE naciskaj dziecka, ˝eby mówi∏o
po angielsku. NIE zmuszaj go do tego.
Ono samo zacznie mówiç, gdy b´dzie
do tego gotowe. Niektóre dzieci zaczynajà mówiç ju˝ po pierwszych zaj´ciach, innym potrzeba wi´cej czasu.
NIE testuj swego dziecka. Je˝eli ju˝
musisz je sprawdziç, zrób to tak, by nie
wiedzia∏o, ˝e to test. W przeciwnym razie dziecko mo˝e specjalnie na przekór
udzieliç nieprawid∏owej odpowiedzi.
NIE poprawiaj akcentu swej pociechy, nawet jeÊli myli dêwi´ki. Wierz
w swoje dziecko!
Chwal swe dziecko jak najwi´cej,
zw∏aszcza gdy na to zas∏uguje!
Pami´taj o regularnym (dwa razy
dziennie) s∏uchaniu kaset. Jest to nieodzowna cz´Êç metody, zapewniajàca –
w po∏àczeniu z zaj´ciami – szybkie post´py. Im szybciej dziecko robi post´py,
tym wi´cej przyjemnoÊci czerpie z zaj´ç.
Nieregularne s∏uchanie pociàgnie za sobà spowolnienie tempa przyswajania j´zyka angielskiego, co z kolei spowoduje
w dziecku uczucie znudzenia, braku
ch´ci i motywacji do dalszej nauki.
Na czym polega metoda Helen Doron?
Metoda Helen Doron oparta jest na
naturalnym sposobie przyswajania j´zyka ojczystego: dziecko zaczyna uczyç
si´ w∏asnego j´zyka w dniu urodzin.
Poczàtkowo dziecko s∏yszy wyrazy,
ale ich nie rozumie. Stopniowo rodzice
pomagajà mu uchwyciç znaczenie ju˝
przyswojonych dêwi´ków, po czym Êciskajà je, ca∏ujà i chwalà za ka˝dym razem, gdy wypowie jakieÊ s∏owo lub wyka˝e zrozumienie.
Helen Doron Early English naÊladuje
ten naturalny proces, nauczajàc j´zyka
angielskiego w taki sposób, w jaki dziecko poznaje j´zyk ojczysty. Materia∏y

TA X I - W E S O ¸ A
tel.

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

DOJAZD GRATIS 24 h

1.60 z∏
1 km

opracowane w tym celu przez Helen Doron sà rezultatem jej wieloletniej pracy
z najm∏odszymi. Dziecko wielokrotnie
s∏yszy materia∏ nagrany na kasetach, nie
zwracajàc naƒ wi´kszej uwagi i nie próbujàc go zrozumieç. Po pewnym czasie
okazuje si´, ˝e dêwi´ki, s∏owa oraz struktury zdaniowe j´zyka sà dziecku znajome.
Nast´pny etap to zaznajomienie
dziecka ze znaczeniem poznanych
i przyswojonych ju˝ dêwi´ków, co ma
miejsce podczas regularnych zaj´ç prowadzonych przez wykwalifikowanych
i przeszkolonych nauczycieli. W niewielkich (4–8 osób) grupach dzieci poprzez
gry, zabawy i piosenki poznajà z kontekstu znaczenie wczeÊniej opanowanych
dêwi´ków, uczà si´ te˝ w∏aÊciwego zastosowania wyrazów i zwrotów. Starsze
dzieci ∏àczà to z naukà czytania i pisania.
Jakie sà kwalifikacje nauczycieli uczàcych metodà Helen Doron?
Nauczycielami angielskiego metodà
Helen Doron zostajà osoby z bardzo dobrà znajomoÊcià j´zyka angielskiego
oraz w∏aÊciwym podejÊciem do dzieci.
Przechodzà oni specjalne szkolenie kwalifikujàce ich do tej pracy, a nast´pnie
stale poszerzajà swojà wiedz´ i umiej´tnoÊci na regularnie organizowanych
kursach, seminariach i konferencjach.
Czy wystarczy, ˝e dziecko ma zaj´cia
raz w tygodniu?
Tak. Dziecko ma codziennie kontakt
z j´zykiem angielskim dzi´ki s∏uchaniu
kaset. Zabawa w grupie z wykwalifikowanym nauczycielem pozwala dziecku
zrozumieç znaczenie znanych mu ju˝
wyrazów.
Dlaczego dziecko nie mo˝e uczyç si´
metodà Helen Doron indywidualnie?
Poniewa˝ bardzo istotna jest interakcja dzieci w grupie. Dzieci uczà si´ od
siebie nawzajem. Ponadto zabawa jest
du˝o bardziej interesujàca z rówieÊnikami ni˝ z osoba doros∏à. W przypadku
gier szanse sà bardziej wyrównane.
Dzieci z Weso∏ej te˝ mogà uczyç si´
metodà Helen Doron. Zainteresowani
rodzice powinni skontaktowaç si´
z Centrum J´zyka Angielskiego Nauczanie Dzieci Metodà Helen Doron
ul. Wspólna 35 tel. (22) 773 52 04
warszawa-wesola@helendoron.com.pl
Ja chyba zadzwoni´.
Magdalena J´drzejewska

UWAGA RODZICE!
JeÊli jesteÊcie zainteresowani bezp∏atnà pokazowà
lekcjà nauki j´zyka angielskiego metodà Helen
Doron prosimy o kontakt pod numerem telefonu
0604 13 14 18. Lekcje odbywajà si´ w lokalu przy
ul. Wspólnej 35 (Weso∏a-Zielona).
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Od dwóch lat je˝d˝´ do miejscowoÊci
Zàb na ferie zimowe. Mo˝e ta nazwa
nie brzmi zbyt zach´cajàco, ale to naprawd´ fajne miejsce.
Jest to najwy˝ej po∏o˝ona miejscowoÊç w Polsce. Dzi´ki temu le˝y tam
zawsze mnóstwo Êniegu. Do Zakopanego nie jest daleko. Wystarczy dojÊç
(ok. 2 km drogi) na Guba∏ówk´ i zjechaç z niej kolejkà z drugiej strony lub
pojechaç autobusem do miasta. Równie ciekawym Êrodkiem transportu sà
sanie ciàgni´te przez konia.

ZÑB czyli raj dla uczàcych si´
jeêdziç na nartach

Je˝eli chodzi o warunki Z´ba
pod wzgl´dem narciarstwa to
zawodowcy nie b´dà zadowoleni. Sà tam cztery doÊç krótkie
(najd∏u˝szy ma ok. 350 m d∏ugoÊci) stoki. Wyciàgi to zwyk∏e,
doÊç ma∏o wygodne, orczyki.
Pocieszeniem jest to, ˝e jeden
z nich jest teleskopowy. Nie ma
jednak po co wymieniaç wad
Z´ba, który by∏yby k∏opotem
dla zawodowców, bo oni zapewne przestali czytaç ten artyku∏
przy pierwszym zdaniu od trzeciego akapitu. Jednak je˝eli któryÊ z was, drodzy narciarze, na-

dal to czyta, to niech wie, ˝e niedaleko
znajduje si´ wspomniana wy˝ej Guba∏ówka i Polana Szymaszkowa, które sà
godne uwagi.
A teraz do tych, którzy sà zainteresowani jazdà na nartach. Je˝eli macie
sprawnoÊç fizycznà, odpowiedni sprz´t
i cierpliwoÊç to w Z´bie na pewno (tak
jak ja) nauczycie si´ jeêdziç! Zach´cam
wi´c was do tego, bo je˝d˝enie na nartach to sport wspania∏y!
Do Z´ba wi´c wybraç si´ warto,
choçby dla samych widoków jakie mo˝ecie tam podziwiaç! Koniecznie zajrzyjcie tam podczas ferii zimowych!
Martyna Nowosielska

i skompletuj´ ich adresy (co nie jest
trudne, poniewa˝ cz´sto oglàdam te
psy równie˝ za ich p∏otami) zamierzam
przekazaç go Stra˝y Miejskiej, której
interwencje jak dotàd okazywa∏y si´
skuteczne. ˚ycz´ zatem wszystkim w∏aÊcicielom widocznych na zdj´ciach
psów mi∏ych spacerów w towarzystwie

ich zwierzaków, sobie i innym mamom
mi∏ych spacerów w towarzystwie ich
dzieciaków, a wszystkim sàsiadom nieporozgryzanych Êmieciowych worków.
Dorota Wroƒska

Psie sprawy
Temat psów wypuszczanych samopas
na spacery by∏ ju˝ wielokrotnie poruszany w gazetce. Odbywajàc codziennie d∏ugi spacer z dzieckiem do przedszkola, obserwuj´ tych psich spacerowiczów znowu wi´cej, nawet do pi´ciu
sztuk w ciàgu jednego dnia. Widocznie
w∏aÊciciele, znu˝eni zimowà porà,
ch´tniej zostajà w domu. Dlatego nie
przestaj´ przypominaç, ˝e nawet te
najmilsze i ca∏kiem niedu˝e pieseczki
sà ucià˝liwe. Te kilka zdj´ç to rezultat
zaledwie dwóch spacerów z aparatem
w r´ku. To dopiero poczàtek kolekcji.
Kiedy ju˝ uzupe∏ni´ mój album pozosta∏ymi, regularnymi amatorami samotnych spacerów z mojej okolicy
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Tajemnica Âwiat∏a Ró˝aƒca Âwi´tego
Po czasie ˝∏óbka, czyli wcielenia Syna Bo˝ego oraz Jego przyjÊcia na Êwiat w postaci bezbronnego dzieci´cia zdanego na pomoc cz∏owieka, jego ˝ycia ukrytego w nazaretaƒskim domu, przychodzi moment objawienia si´ Boga
Êwiatu jakby w pi´ciu ods∏onach.
1. Chrzest w Jordanie.
2. Wesele w Kanie Galilejskiej.
3. G∏oszenie Królestwa Bo˝ego.
4. Przemienienie na Górze Tabor.
5. Ustanowienie Eucharystii.
W tych w∏aÊnie tajemnicach ró˝aƒca rozwa˝amy wa˝ne wydarzenia z ˝ycia osoby Chrystusa jako tego, który definitywnie objawia ludzkoÊci i Êwiatu mi∏ujàcego Boga. On jest tak˝e tym,
który og∏oszony przy chrzcie w Jordanie umi∏owanym Synem Ojca zwiastuje nadejÊcie Królestwa. Âwiadczy o nim swoimi czynami, obwieszcza jego wymogi. Liturgia KoÊcio∏a po
Bo˝ym Narodzeniu prowadzi nas do prze˝ywania tak zwanych tygodni zwyk∏ych, czyli doros∏ego ˝ycia i dzia∏alnoÊci Syna Bo˝ego, który
jest Êwiat∏oÊcià Êwiata. 16 paêdziernika 2002
roku Jan Pawe∏ II wzbogaci∏ Ró˝aniec rozwa˝aniem pi´ciu nowych tajemnic, których brak by∏
dotkliwie odczuwalny w nabo˝eƒstwie ró˝aƒcowym. Po tajemnicach radosnych nast´powa∏
przeskok do m´ki i Êmierci Jezusa z pomini´ciem ˝ycia i dzia∏alnoÊci. Tak wi´c na poczàtku
dzia∏alnoÊci i ˝ycia publicznego Jezus wybiera
dwunastu m´˝czyzn, aby byli razem z nim
i uczestniczyli w Jego pos∏aniu. Daje im udzia∏
w swojej w∏adzy. W kolegium Dwunastu pierwsze miejsce zajmuje Szymon Piotr. Jezus powierzy mu wyjàtkowà misj´: „Ty jesteÊ Piotr
[czyli Ska∏a], i na tej Skale zbuduj´ koÊció∏
mój”. Królestwo Chrystusa, obecne w Jego KoÊciele, nie jest jeszcze ca∏kowicie wype∏nione.
Dopóki jednak nie powstanà nowe Niebiosa
i nowa Ziemia, KoÊció∏ pielgrzymujàcy i królestwo Chrystusa jest ju˝ teraz obecne i wyposa˝a nas w odpowiednie Êrodki do osiàgni´cia
pe∏ni rozwoju i zjednoczenia z Bogiem. Dlatego
w∏aÊnie grono dwunastu, dlatego potrzebna
nam modlitwa np. ró˝aƒcowa, dlatego Chrystus
zak∏ada KoÊció∏ hierarchiczny.
Chrzest Jezusa w Jordanie
Tajemnicà Êwiat∏a jest przede wszystkim
chrzest w Jordanie. Tutaj, gdy Jezus schodzi do
wody jako niewinny, który czyni siebie ‘grzechem” za nas otwierajà si´ niebiosa i g∏os Ojca og∏asza Go Synem umi∏owanym, a Duch
Âwi´ty zst´puje na Niego, aby wyposa˝yç Go

w potrzebne Êrodki do przysz∏ej misji. Przy Jego chrzcie „otworzy∏y... si´ niebiosa” (Mt 3,
16), które zamknà∏ grzech Adama; wody zostajà uÊwi´cone przez zstàpienie Jezusa i Ducha.
Jest to zapowiedê nowego stworzenia. Tajemnica chrztu Jezusa zapowiada inny chrzest, który
On sam ustanowi∏, a który my przyj´liÊmy.
Wi´kszoÊç z nas nie pami´ta dnia swojego
chrztu, chocia˝ sakrament ten zmieni∏ nas radykalnie. W chwili przyj´cia go zstàpi∏ na nas
Duch Âwi´ty, jak na Jezusa w Jordanie, staliÊmy si´ dzieçmi Boga, Ojciec o ka˝dym z nas
powiedzia∏ „To jest moje ukochane dziecko”
i chce nam to powtarzaç przez ca∏à wiecznoÊç.
Wesele w Kanie Galilejskiej
Tajemnicà Êwiat∏a jest poczàtek znaków
w Kanie (J 8, 1-12), gdzie Chrystus, przemieniajàc wod´ w wino, zresztà dzi´ki interwencji
Maryi pierwszej z wierzàcych, otwiera serca
swych uczniów na wiar´.
G∏oszenie Królestwa Bo˝ego i wzywanie
do nawrócenia
Tajemnicà Êwiat∏a jest nauczanie Jezusa
wzywajàce nas do nawrócenia, gdy˝ bliskie jest
Królestwo Bo˝e. Porównuje On w swym nauczaniu Królestwo Bo˝e do skarbu znalezionego przez pewnego rolnika w roli, za który warto
oddaç wszystko (Mt13,44-46). Który tak˝e poucza nas o mi∏oÊci Boga do cz∏owieka w przypowieÊci o kobiecie cudzo∏o˝nej oraz synu
marnotrawnym (Mt14,11-32). To Jezus tak˝e
czyni znaki i cuda, aby zaÊwiadczyç o swoim
pos∏annictwie oraz obecnoÊci Bo˝ej. W pi´kny
sposób pouczani jesteÊmy o cnocie roztropnoÊci w przypowieÊci o dziesi´ciu pannach. Natomiast pi´tnowane jest faryzejskie zak∏amanie
i ob∏uda (¸k. 11, 37-54). PrzypowieÊç o talentach mówi nam o czasie ostatecznego rozliczenia i bilansu z tego, co otrzymaliÊmy a obraz
przygotowanej dla nas uczty zach´ca do podj´cia wysi∏ków. JednoczeÊnie zasmuca to, ˝e nie
wszyscy zaproszeni z tej uczty chcà skorzystaç
(¸k13,15-24).
Przemienienie na górze Tabor
Tajemnicà Êwiat∏a w pe∏ni tego s∏owa znaczeniu jest przemienienie na górze Tabor (Mt 17,
1-8). Jezus na wysokiej górze wobec trzech
Êwiadków Piotra, Jakuba i Jana ukazuje swà Boskà chwa∏´ potwierdzajàc w ten sposób wyznanie Piotra (MK 7, 27- 30). Oblicze i szaty Jezusa jaÊniejà olÊniewajàcym Êwiat∏em; ukazujà

si´ Moj˝esz i Eliasz, którzy rozmawiajà z Jezusem o jego odejÊciu majàcym nastàpiç w Jerozolimie (¸k 9,31). M´ka Jezusa jest wolà Ojca,
Prorocy zapowiadali to wydarzenie. Syn dzia∏a
jako S∏uga Bo˝y. Ob∏ok mówi o obecnoÊci Ducha Âwi´tego. G∏os z nieba og∏asza „To jest Syn
mój, Jego s∏uchajcie (¸k9 35).
Ustanowienie Eucharystii
Tajemnicà Êwiat∏a jest wreszcie ustanowienie
Eucharystii, w której Chrystus ze swym Cia∏em
i Krwià pod postaciami chleba i wina staje si´
pokarmem, dajàc a˝ do koƒca Êwiadectwo mi∏oÊci do ludzi, dla zbawienia których z∏o˝y∏ siebie samego w ofierze (J13,50). To, co wydarzy∏o si´ w wieczerniku, by∏o ofiarà Chrystusa, która ju˝ si´ dokona∏a w sposób duchowy i wewn´trzny – pozosta∏ tylko Krzy˝ i to co widoczne dla wzroku cz∏owieka.
Do zrozumienia tej tajemnicy potrzebna jest
wiara. Przez konsekracje dokonuje si´ przeistoczenie chleba i wina w cia∏o i krew Chrystusa.
Pod konsekrowanymi postaciami chleba i wina
jest obecny ˝ywy i chwalebny Chrystus w sposób prawdziwy, rzeczywisty i substancjonalny
z cia∏em, krwià, duszà i bóstwem.
Âwi´ty Ambro˝y mówi o tej przemianie „Nie
ma tu tego, co ukszta∏towa∏a natura, lecz co
uÊwi´ci∏o b∏ogos∏awieƒstwo, a b∏ogos∏awieƒstwo to posiada wi´kszà moc ani˝eli natura, poniewa˝ zmienia samà nawet natur´. Czy˝ wi´c
s∏owa Chrystusa, który z niczego stworzy∏ ca∏y
Êwiat, nie mogà zmieniaç istniejàce rzeczy
w to, czym one uprzednio nie by∏y”.
Tak wi´c od ˝∏óbka a˝ do krzy˝a Jezus dzieli
˝ycie ubogich, zna g∏ód, pragnienie i ogo∏ocenie. Co wi´cej, uto˝samia si´ z wszelkiego rodzaju chorymi oraz cierpiàcymi, a aktywnà mi∏oÊç do nich czyni warunkiem wejÊcia do swojego Królestwa. Biedni sà jak cierpiàcy Chrystus. To w nich syn Bo˝y ˝yje i umiera, przez
nich Syn Bo˝y ukazuje swoje prawdziwe oblicze. Modlitwa ró˝aƒcowa mo˝e oznaczaç zjednoczenie z Maryjà. To zjednoczenie u∏atwia ˝ycie dla Jezusa, przez Jezusa, oraz razem z Nim.
ZdrowaÊ Maryjo, ∏aski pe∏na, Pan z Tobà,
B∏ogos∏awiona jesteÊ mi´dzy niewiastami
B∏ogos∏awiony te˝ owoc ˝ywota Twojego Jezus
Âwi´ta Maryjo, matko Bo˝a, módl si´ za nami grzesznymi
Teraz i w godzin´ Êmierci naszej. Amen.
Marek Chaciƒski
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Oktton

OKNA • DRZWI • PARAPETY
sprzeda˝ i us∏ugi
• Stosujemy wy∏àcznie
ceny producentów

OKNA: drewniane, PCV, dachowe
DRZWI: wewn´trzne, zewn´trzne
antyw∏amaniowe
˝aluzje, rolety, markizy
aluminium – zabudowy
parapety

PE¸NY ZAKRES US¸UG
MONTA˚OWO-SERWISOWYCH

• Pomiary i fachowe
doradztwo
GRATIS
OTWARCIE 01.03.2004
Zapraszamy:
pon. – pt. 9.00-19.00, sob. 9.00-14.00

Weso∏a-Stara Mi∏osna
ul. Jana Paw∏a II 17D

UWAGA!
W MIESIÑCU MARCU SPECJALNY RABAT

tel. 773 04 45, 424 87 08

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

tel. (022) 773 28 98
0603 379 677

Biuro Rachunkowe
”
„

Podatek

z dojazdem do klienta

tel. 773-32-31
20

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
tel. 773 22 27

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

pon.-pt. 18-20, sob. 8-12

„NA STARCIE”

Czynne: pon.-pt. 8 – 20, sob. 8 – 17
Faktury VAT Mo˝liwoÊç negocjacji cen!!!

STARA MI¸OSNA

O G ∏ O S Z E N I A
◗ Szukam pracy jako pomoc domowa, opiekunka do dzieci
tel. 505 103 948.
◗ J´zyk francuski, rosyjski – korepetycje z dojazdem do
domu ucznia, tel. 773 20 83 w godz. 18-22.
◗ Âwietlica „Przy kominku” – dla dzieci w wieku 3 do9 lat.
Mo˝esz zostawiç swoje dziecko na dowolny okres czasu,
od 1 do 10 godzin (sporadycznie lub w ustalone dni). Jana Paw∏a II 264 (obok osiedla „Akacjowa”) tel. 7957188.
◗ Dyplomowana piel´gniarka z du˝ym sta˝em pracy zaopiekuje si´ chorà osobà w domu. Zabiegi piel´gnacyjne u pacjenta. Telefon kontaktowy: 773-33-55, 773-2717, kom: 0-506-617-989.
◗ Angielski sam wchodzi do g∏owy! Lekcje indywidualne.
Ju˝ 10 lat w Starej Mi∏oÊnie! Tel. 773-11-23, 0-601 37
97 35.
◗ Drobne naprawy domowe – Z¸OTA RÑCZKA TEL. 78328-37; KOM. 606-752-724
◗ US¸UGI DOMOWE – Pranie dywanów, tapicerki, wyk∏adzin – bezpy∏owe trzepanie. Czas schni´cia 2 godziny.
tel. 783-28-37; kom. 606-752-724
◗ NAPRAWA DROBNEGO SPRZ¢TU AGD, US¸UGI ELEKTROINSTALACYJNE 773 26 12 0504 612 093
◗ Pranie dywanów „na sucho”, usuwanie roztoczy z ∏ó˝ek
i materaców, czyszczenie mebli tapicerowanych przy
u˝yciu profesjonalnego urzàdzenia firmy KIRBY – tel.
812-55-72, tel. kom.: 0 506 365 676.
◗ Kupi´ fotelik samochodowy dla czteroletniego dziecka
tel. 773-20-35.
◗ Posiadajàcy doÊwiadczenie wykona solidnie pe∏en zakres prac wykoƒczeniowych i instalacyjnych. (Posiadam certyfikat VAILLANTA na kot∏ownie). Tel. 0-60191-80-49.
◗ Poszukuj´ m∏odej, energicznej, sympatycznej osoby do
prowadzenia imprez urodzinowych dla dzieci w wieku
6-12 lat. Tel. 0-602-240-800.
◗ Francuski – korepetycje w domu ucznia, lekcje prowadzi nauczycielka LO, tel. 773 11 03, 0 606 317 818.
◗ Angielski z Anglikiem – dyplomowany nauczyciel z Londynu, tel. 773 38 99.
◗ Nauka j´zyka polskiego dla cudzoziemców. DoÊwiadczony nauczyciel. Telefon: 022 773-21-33.
◗ Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi w domu tel.:
773-28-21, 0-506-032-318.
◗ Przyjm´ sprzàtanie, osoba solidna, czysta, z referencjami ze Starej Mi∏osny tel.: 0-505-76-73-76.
◗ ROSJANKA – korepetycje, konwersacje, t∏umaczenia
(z dojazdem do ucznia) tel.: 773-54-53.

◗ Psycholog i pedagog prowadzi zaj´cia reedukacyjne
z j´z. polskiego i matematyki – konsultacje, porady. tel.:
0601-097-058, 773-12-22 wieczorem.
◗ Ambitne koordynatorki i konsultantki firm AVON i ORIFLAME – ciekawa wspó∏praca, nowoÊç na rynku polskim tel. 773-48-10 .
◗ Zapewni´ troskliwà i bezpiecznà opiek´ twojemu dziecku – emerytowana nauczycielka tel. 773-84-54.
◗ J´z. niemiecki – t∏umaczenia zwyk∏e, przysi´g∏e, expresowe tel. 773-28-70.
◗ Przedsi´biorstwo zagraniczne zaprasza kobiety i m´˝czyzn (wiek 18–25 lat) do wzi´cia udzia∏u w pokazach
fryzjerskich w charakterze modeli. Poszukujemy osób
odwa˝nych i zdecydowanych na „wiosennà metamorfoz´”. Informacje: M. Pop∏awska tel. (0 22) 773 74 44.

◗ Przepisywanie tekstów na komputer, tworzenie stron
WWW, prezentacji oraz pomoc w obs∏udze Microsoft
Word i Microsoft Excel. TANIO!!! Tel. 600-490-710.
◗ Oddam szaf´ i tapczan tel 773 14 32.
◗ Rosyjski, zajecia prowadzi sudent SGH, tel 607 950
617.
◗ Historia-koreptycji udziela student prawa, tel 773 35
77.
◗ Przy ulicy Hebanowej znaleziono psa buldoga, wiadomoÊç pod numerem tel. 773 60 36 w godzinach pracy
Urz´du Dzielnicy.
◗ Przyjm´ wspó∏lokatorki do mieszkania w bloku – oddzielne pokoje tel. 0600 028 627.
◗ BEATA – fryzjer na telefon 0606 74 10 78.

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

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.

773 22 53

Firma „DIREX” Transport Mi´dzynarodowy z siedzibà w Sulejówku
dzia∏a na europejskim rynku us∏ug transportowych nieprzerwanie
od 1989 roku. Poszukujemy:

SPEDYTORA do naszego dzia∏u obs∏ugi klienta.
Do zakresu jego obowiàzków b´dà nale˝a∏y: bezpoÊredni kontakt z klientami oraz koordynacja zamówieƒ z obs∏ugà taboru.
Wymagania:
– bieg∏a znajomoÊç j´zyka angielskiego i rosyj– inicjatywa w pracy zespo∏owej,
skiego (w mowie i piÊmie),
– umiej´tnoÊç szybkiego dostosowania si´,
– doÊwiadczenie i znajomoÊç rynku transportu
– obs∏uga komputera.
mi´dzynarodowego,
Oferty – CV i list motywacyjny przesy∏aç: fax 783 00 96

PRYWATNE PRZEDSZKOLE
ul. P

D R O B N E

oezji 17

tel. 773 25 90
0-505 115 773
Sklep piekarsko-cukierniczy

„PAKO”

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

MECHANIKA • BL ACHARSTWO
L AKIERNICTWO • ELEKTRYKA
T¸UMIKI bosal • Holowanie • Parking

Sprzeda˝ i skup cz´Êci zamiennych – wszystkie marki

O
Mi∏osna
AUT SKI 05-077 Warszawa -ul.Stara
Szkolna 2 A
¡
I
tel. 773 20 63, kom. 0-506 68 10 92
OS

Sklep „Sempre” Buty w∏oskie,
swetry,
Weso∏a-Centrum „Pogodna”,
ul. Jana Paw∏a II 23/25 B4
jeans
tel. 7 7 3 - 8 4 - 6 0

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

Weso∏a - Centrum „Pogodna” ul. Jana Paw∏a II 23/25
(trzeci sklep od strony poczty w pasa˝u handlowym)

zaprasza po Êwie˝e pieczywo i ciasta domowe
Torty na zamówienie

Otwarte: pon.–pt. 1100–1900, sob. 1000–1700, niedz. 1000–1400

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

• kwiaty doniczkowe i ci´te
• wiàzanki, bukiety, wieƒce
• obrazy • upominki
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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. 8-19

CZYNNE:
codziennie
w niedziele

6.00 - 22.00
9.00 - 15.00

D E L I K AT E S Y

Ko
l
LO ekt
TT ur
O a

✦ 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 ✦

niskie ceny

dogodny dojazd
parking

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

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
TELE - MEDIA
telefony komórkowe
•
•
•
•
•

skup, sprzeda˝, zamiana
simlock, zdejmowanie blokad (na miejscu)
serwis (aparat zast´pczy na czas naprawy)
karty startowe (POP, TAK-TAK, SIMPLUS)
akcesoria (∏adowarki, baterie, obudowy i inne)
Zapraszamy: pon. – pt. godz. 10.00 – 18.00, sob. godz. 10.00 – 14.00
Sulejówek, ul. Dworcowa 58 A, tel. 783 36 93, 0-507 15 77 69, 0-600 93 46 01

NOWA KOLEKCJA

INSTALACJE

HYDRAULICZNE
5 LAT
GWARANCJI !!!
tel/fax 773 3452

STARA
MI¸OSNA
SANWENT

NOWA KOLEKCJA WIOSNA/LATO 2004

„K&K”

„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

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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BUDUJ DOM Z
WYPRZEDA˚ KO¡CÓWEK MAGAZYNOWYCH
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

Mieszkania w Weso∏ej
DO SPRZEDA˚Y
DO WYNAJ¢CIA
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˝!!

WiadomoÊci Sàsiedzkie Stara Mi∏osna

AUTORYZOWANA
STACJA OBS¸UGI

- pismo mieszkaƒców Starej Mi∏osny.
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sprzeda˝ samochodów
naprawa gwarancyjna
naprawa pogwarancyjna
czeÊci

05-077 STARA MI¸OSNA k/ W-wy
Trakt Brzeski 88

tel. 773 20 03
tel. 773 30 03

