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WAKACYJNY KONKURS FOTOGRAFICZNY
pt. „Przyroda na wakacjach”
Zapraszamy, do udzia∏u w konkursie
fotograficznym pt. „Przyroda na wakacjach”
Na wakacjach wypoczywamy i oglàdamy nowe miejsca, nowe twarze, ale
i otaczajàcà nas przyrod´. Spróbujmy
przyjrzeç si´ jej bli˝ej... i uwieczniç to!
Czekamy na pi´kne zdj´cia przyrodnicze z wakacji: wspania∏ych roÊlin,

Fot. Iza Antosiewicz

uroczych miejsc, ogrodów prywatnych
i botanicznych, parków miejskich i narodowych. PrzyÊlijcie zdj´cie miejsca,
które Was zachwyci∏o, zostawi∏o niezatarte wra˝enie lub niespotykanej roÊliny, pi´knego okazu przyrody.
Format nie mniejszy ni˝ 13x18cm.
Zdj´cia przyjmujemy pocztà e-mail (rozdzielczoÊç min. 300 dpi), w siedzibie Sto-

warzyszenia Sàsiedzkiego, mo˝na je te˝
zostawiç w sklepie „Baby Boom”.
Prace oceni profesjonalne jury z∏o˝ne z fotografów i plastyków.
Czeka wspania∏a nagroda – niespodzianka! Planowana jest równie˝ wystawa pokonkursowa!
UWAGA! Zdj´cia nades∏ane na konkurs nie b´dà zwracane autorom.
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WieÊci z Rady Dzielnicy
W ostatnim okresie Rada Dzielnicy obradowa∏a dwukrotnie. Na sesji zwyczajnej
w dniu 3 czerwca zapozna∏a si´ z informacjami o planowanych remontach obiektów oÊwiatowych, o przygotowaniach do
akcji Lato w mieÊcie, przygotowaniach do
Pikniku Rodzinnego Weso∏a 2004 oraz
z informacjami o utrzymaniu zieleni na terenie Weso∏ej.
Jednak g∏ównym punktem tej sesji by∏y zmiany w Komisjach Rady. Dotyczczas dzia∏ajàce 3 komisje by∏y bardzo
liczne i mia∏y bardzo szeroki przedmiot
dzia∏ania. Powodowa∏o to, ˝e ich dzia∏alnoÊç by∏a ma∏o efektywna. W wyniku
podj´tych decyzji powsta∏o 5 komisji
sta∏ych, które ze swojego grona wybra∏y
przewodniczàcych:
– Komisja Bud˝etu i Rozwoju Gospodarczego – przewodniczàcy Ryszard
Brzezik,
– Komisja Infrastruktury – przewodniczàca Marianna Burszewska,
– Komisja OÊwiaty, Kultury i Sportu –
przewodniczàcy Marian Mahor,
– Komisja Zdrowia i Opieki Sp∏ecznej –
przewodniczàcy Bogdan Gutowski,
– Komisja Bezpieczeƒstwa i Ochrony
Ârodowiska – przewodniczàcy Antoni
Zdzis∏aw Baraƒski.

Serdecznie zapraszam wszystkich
mieszkaƒców, którzy widzà problemy
lub potrzeby zmian w Weso∏ej, aby
w sprawach b´dàcych przedmiotem
dzia∏aƒ komisji kontaktowali si´ bezpoÊrednio z ich przewodniczàcymi. Wi´kszoÊç radnych pe∏ni swoje dy˝ury w ka˝dy poniedzia∏ek w godz. 1700–1800 w pokoju Rady Dzielnicy (budynek Urz´du).
Telefon do Biura Rady: 773 60 85. OczywiÊcie mo˝na tak˝e umawiaç si´ z radnymi na spotkania w innych terminach.
Kontakt z radnymi poprzez Biuro Rady
(tel. jak wy˝ej).
Kolejna sesja (14 czerwca) by∏a sesjà
nadzwyczajnà zwo∏anà na wniosek Zarzàdu Dzielnicy. Na tej sesji Rada pozytywnie zaopiniowa∏a przeniesienie
450 tys. z∏ z budowy chodnika wzd∏u˝
ul. Niemcewicza na budow´ ul. Brata
Alberta. Zmiana ta wynika∏a z faktu, ˝e
zaplanowana przez poprzedni Zarzàd
budowa chodnika wzd∏u˝ ul. Niemcewicza nie mo˝e byç zrealizowana w bie˝àcym roku ze wzgl´du na nieuregulowany
stan prawny gruntów na których mia∏
byç budowany chodnik. Za to zaplanowane Êrodki na budowà ul. Brata Alberta by∏y zdecydowaie niewystarczajàce.
Mimo tego przeniesienia, nadal b´dzie

˚mije, padalce, zaskroƒce
W naszych lasach sà ˝mije. Nale˝y
uwa˝aç i chodziç na grzyby czy jagody
odpowiednio ubranym. Trzeba tak˝e
nauczyç si´ uwa˝nie patrzeç.
˚mije to zwierz´ta bardzo po˝yteczne,
sprzymierzeƒcy cz∏owieka w walce z gryzoniami. Nale˝à jednak do stworzeƒ najbardziej znienawidzonych ze wzgl´du na
zagro˝enie, jakie stanowi ich jad. Wprawdzie dla doros∏ego zdrowego cz∏owieka
ukàszenia nie stanowi Êmiertelnego zagro˝enia, ale w przypadku dzieci i osób
chorych na serce ryzyko jest znaczne. Jad
zresztà nigdy nie jest oboj´tny dla zdrowia, nawet jeÊli odpowiednio szybko zostanie podana surowica. Nale˝y pami´taç, ˝e ˝mije sà obj´te ochronà gatunkowà i nie wolno ich zabijaç, tak˝e nale˝y
nauczyç si´ odró˝niaç jadowità ˝mij´ od
nieszkodliwych zaskroƒców, gniewoszy,
czy, co równie˝ si´ zdarza, beznogich
jaszczurek czyli padalców.
Mówi si´, ˝e niech´ç do pe∏zajàcych
stworzeƒ jest dowodem, ˝e naszymi
przodkami by∏y nadrzewne ma∏py cz∏e-
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kokszta∏tne, dla których wà˝ jest najniebezpieczniejszym wrogiem, ale chyba Paƒstwo w t´ teori´ nie wierzà.
˚mija zygzakowata
D∏ugoÊç do 80 cm. Szara lub bràzowa,
czasami czarna albo miedzianoczerwona. èrenice oczu pionowe. Na grzbiecie
ciemny zygzak. Lubi miejsce cieniste,
unika bezpoÊredniego nas∏onecznienia.
Gniewosz plamisty
D∏ugoÊç do 80 cm. Bràzowy z rz´dami ciemnobràzowych plam na bokach.
èrenice okràg∏e. Mieszka w Êwietlistych lasach.
Zaskroniec zwyczajny
D∏ugoÊç do 200 cm. Szary z ˝ó∏tymi
plamami po obydwu stronach za g∏owà.
˚yje w pobli˝u wody lub w wodzie.
Padalec zwyczajny
D∏ugoÊç do 50 cm. Kolor od jasnego
do bardzo ciemnego bràzu. Na skórze
wiele ciemnych, delikatnych pod∏u˝nych linii. Lubi miejsca g´sto poroÊni´te roÊlinnoÊcià.
Anna Susicka

ich brakowa∏o i dokoƒczenie inwestycji
b´dzie mo˝liwe raczej dopiero w nast´pnym roku.
Druga wa˝na sprawa dotyczy∏a przekazania cz´Êci inwestycji zwiàzanych z budowà kanalizacji do MPWiK. JeÊli uda∏oby si´ doprowadziç do takiego porozumienia, to ze Êrodków w∏asnych MPWiK
wybudowa∏by w przysz∏ym roku odcinki
kanalizacji o wartoÊci prawie 20 mln z∏.
Dzi´ki temu, w∏asne Êrodki inwestycyjne
Weso∏ej mo˝na b´dzie przeznaczyç na inne inwestycje. Projekt ten równie˝ dosta∏
pozytywnà opini´, choç zwracano uwag´,
aby w dalszej kolejnoÊci podj´ç prób´
przekazania do MPWiK wi´kszej iloÊci
zadaƒ z tego zakresu.
Marcin J´drzejewski
Przewodniczàcy Rady Dzielnicy
UWAGA! Najbli˝sza Sesja Rady Dzielnicy
odb´dzie sie w dniu 8 lipca br. o godz. 1300
w budynku Urz´du Dzielnicy Weso∏a.

Spotkania
ze stra˝à miejskà
W ka˝dy wtorek (tak˝e w czasie
wakacji) w godz. 1900–2000 w siedzibie
Stowarzyszenia Sàsiedzkiego (budynek OSP w Starej Mi∏oÊnie) pe∏nià
dy˝ury przedstawiciele stra˝y miejskiej. W trakcie tych dy˝urów mo˝na
zg∏aszaç swoje uwagi i problemy dotyczàce bezpieczeƒstwa i porzàdku.
Serdecznie zapraszamy!

Punkty przedszkolne,
domowa opieka
nad dzieçmi…
Wiele razy spotka∏am zak∏opotane
mamy, które dopiero co sprowadzi∏y
si´ na nasze Osiedle. Szukajà opieki dla
swoich pociech, a nikogo jeszcze tu nie
znajà. Chcemy im pomóc i stworzyç baz´ danych z informacjami o przedszkolach, punktach opieki domowej, prywatnych opiekunkach. B´dzie to baza
zawierajàca minimum tzn. nazw´, adres i telefon. Chcemy, aby by∏a jak najbardziej aktualna, stàd nasza proÊba
o przekazywanie informacji telefonicznie 0-603-063-870 lub pocztà elektronicznà iza@plusnet.pl. Informacje
zbieramy do 12 sierpnia 2004 r. i zamieÊcimy je w numerze sierpniowym, tu˝
przed rozpocz´ciem roku szkolnego.
Izabela Antosiewicz
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Akcja Lato w MieÊcie w Weso∏ej
PUNKTY DZIENNEGO POBYTU
Lp.
BezpoÊredni organizator
Nazwa jednostki,
Osoba odpowiedzialna
miejsce zaj´ç (adres)
(imi´ i nazwisko), telefon
1. Szko∏a Podstawowa nr 1
Dyrektor Szko∏y
im. Stanis∏awa Staszica
Iwona
ul. Armii Krajowej 39
Reszelska–Maçkowiak
05-075 Warszawa
7739052
2. Gimnazjum nr 1
Dyrektor
im. Noblistów Polskich
Stanis∏aw Karczmarek
ul. Armii Krajowej 39
7739761
05-075 Warszawa
3. Zespó∏ Szkó∏ nr 46
Dyrektor Szko∏y
ul. Krótka 1
El˝bieta Obiedziƒska
05-075 Warszawa
7734204

4. Szko∏a Podstawowa nr 3
im. Górników Polskich
ul. Trakt Brzeski 18
05-077 Warszawa

Wicedyrektor Szko∏y
Lidia Chmielewska

5. Szko∏a Podstawowa nr 4
im. Tadeusza KoÊciuszki
pl. Wojska Polskiego 28
05-075 Warszawa
6. Miejski OÊrodek Kultury
ul. Starzyƒskiego 21
05-75 Warszawa

Wicedyrektor Szko∏y
Jolanta Ilewicz

Dyrektor
Dariusz Falana
7736188

OTWARTE SZKO¸Y
1. Gimnazjum nr 3
ul. Klimatyczna 1
05-077 Warszawa

Dyrektor
Ewa Tucholska
7732335

2. Szko∏a Podstawowa nr 1
im. Stanis∏awa Staszica
Gimnazjum nr 1
im. Noblistów Polskich
ul. Armii Krajowej 39
05-075 Warszawa
OTWARTY PLAC ZABAW
Przedszkole nr 1
ul. Armii Krajowej 72

Dyrektor Szko∏y
Iwona
Reszelska –Maçkowiak
7739052
Dyrektor Gimnazjum
Stanis∏aw Karczmarek
7739761
El˝bieta Nowosielska

Planowane sà zaj´cia w Aqaparku „Wesolandia”
szczegó∏y oferty b´dà umieszczone
na plakatach informacyjnych.

Program
(rodzaj proponowanych zaj´ç)

Dni i godziny
prowadzonych zaj´ç

Grupy
wiekowe
uczestników
podstawowa

zaj´cia Êwietlicowe:
zaj´cia sportowe
zaj´cia informatyczne

28/06-30/07 godz. 7-17
28/06-30/07 godz. 9-13
28/06-30/07 godz. 13-17

zaj´cia informatyczne
zaj´cia sportowe
zaj´cia sportowe

28/06-22/07godz. 9-13
28/06-22/07godz. 9-13
28/06-22/07 godz. 13-17

gimnazjum
gimnazjum
liceum

zaj´cia Êwietlicowe
zaj´cia informatyczne
zaj´cia sportowe
zaj´cia sportowe
zaj´cia sportowe
zaj´cia sportowe, literackie,
warsztaty muzyczne, teatralne,
zaj´cia plastyczne, szachowe,
gimnastyka i pedagogika korekcyjna,
zaj´cia komputerowe,
opiekuƒczo wychowawcze
zaj´cia Êwietlicowe
zaj´cia sportowe
zaj´cia komputerowe,
zaj´cia kulturalno-teatralne
Gry i zabawy edukacyjne (muzyczne,
plastyczne), sportowe, spotkania
z ciekawymi osobami, konkursy
(muzyczne plastyczne, literackie,
lingwistyczne, taneczne, literackie),
czytanie na g∏os + konkurs
„po∏amanie j´zyka”, wycieczki,
turnieje sportowe, bale, dyskoteki,
ogniska

28/06-27/08 godz. 8-16
05/07-09/07 godz. (4)
28/06-27/08 godz. 10-14
28/06-27/08 godz. 10-14
28/06-27/08 godz. 14-17
28/06-30/07 godz 8-16

podstawowa
podst/gim
podstawowa
gimnazjum
liceum
podstawowa

28/06-24/07 godz 7-17
28/06-24/07 godz. 9-17
28/06-24/07 godz. 10-16
05-24/07 godz. 9,30-15,30

podstawowa/
gimnazjum/
liceum
podst/gim

zaj´cia sportowe
zaj´cia komputerowe,
warsztaty plastyczne,
teatralne, filmowe
zaj´cia sportowe

28/6-30/07
godz. 9-17
28/06-30/07
godz. 9-15
02/08-27/08
godz. 9-17

gimnazjum/
liceum

Gry i zabawy dla dzieci

01. 07.04-16. 08. 04

podstawowa/
gimnazjum/
liceum

3-10 lat

Koordynator w Dzielnicy
S∏awomir Luliƒski, Wydzia∏ Sportu, Turystyki i Wypoczynku
tel: 773 60 50
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Piknik Rodzinny Weso∏a 2004

Tegoroczny Piknik Rodzinny Weso∏a 2004 odby∏ si´ na „Hipodromie
Legii” 4 czerwca. Organizatorzy z Urz´du Dzielnicy przygotowali wiele
atrakcji, zarówno dla najm∏odszych, jak i dla starszych uczestników pikniku.
Gry i zabawy sportowe
i zr´cznoÊciowe, konkursy... A na koniec na estradzie wyst´py gwiazd:
Jumbo Afrika, Golden
Life, Reni Jusis i kabaretu Pigwa Show.
Wspania∏ej piknikowej
atmosferze nie szkodzi∏a
nawet niezbyt ∏askawa tego dnia pogoda. Nawet
wieczorna ulewa nie by∏a
w
stanie
wyp∏oszyç
uczestników, którzy bawili si´ prawie do godz.
23.00.
MJ
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Wybory do PE w Weso∏ej
Numer
Obwodu

772
Centrum

773
774
775
Wola
Groszówka Zielona
Grzybowska
Grzybowa

776
Zielona

777
Stara
Mi∏osna
Wschód

778
Stara
Mi∏osna
Zachód

779
Plac
Wojska
Polskiego

780
Stara
Mi∏osna
Ârodek

Ogó∏em
Weso∏a

Warszawa

Polska

Uprawnieni

1685

1078

1002

1696

1417

951

2128

1510

1662

13129

2 071 142

29 986 109

G∏osowa∏o

578

407

368

578

380

407

881

354

702

4655

643 409

6 265 062

Frekwencja

34,30%

37,76%

36,73%

34,08%

26,82%

42,80%

41,40%

23,44%

42,24%

35,51%

31,55%

20,87%
1 467 775

PO
Samoobrona
SLD-UP
UPR
SdPL
PiS
LPR
UW
PSL

109

89

56

87

78

84

188

46

156

893

107 789

18,85%

21,86%

15,21%

15,08%

20,53%

20,64%

21,34%

12,99%

22,22%

19,18%

16,75%

24,1%

18

12

6

10

10

11

16

16

12

111

23 328

656 782

3,11%

2,94%

1,63%

1,73%

2,63%

2,70%

1,82%

4,52%

1,71%

2,38%

3,62%

10,78%

15

7

10

22

10

26

60

48

23

221

40 891

569 311

2,59%

1,71%

2,71%

3,81%

2,63%

6,39%

6,81%

13,56%

3,28%

4,75%

6,35%

9,35%

21

21

18

21

19

15

42

11

28

196

14 165

113 675

3,63%

5,15%

4,89%

3,63%

5%

3,69%

4,77%

3,11%

3,99%

4,21%

2,2%

1,87%

73

41

55

79

42

56

117

71

102

636

80 880

324 707

12,62%

10,07%

14,94%

13,67%

11,05%

13,76%

13,28%

20,05%

14,53%

13,66%

12,57%

5,33%

151

111

97

153

84

84

187

43

139

1049

146 012

771 858

26,12%

27,27%

26,36%

26,47%

22,10%

20,64%

21,23%

12,15%

19,80%

22,53%

22,69%

12,67%

79

42

43

54

40

26

49

13

42

388

67 796

969 689

13,66%

10,31%

11,68%

9,34%

10,53%

6,39%

5,56%

3,67%

5,98%

8,34%

10,53%

15,92%

78

54

62

123

74

83

189

64

166

893

121 805

446 549

13,49%

13,26%

16,85%

21,28%

19,47%

20,39%

21,45%

18,08%

23,64%

19,18%

18,93%

7,33%

5

3

5

1

1

3

3

12

5

38

12 505

386 340

0,89%

0,73%

1,36%

0,17%

0,26%

0,74%

0,34%

3,39%

0,71%

0,82%

1,94%

6,34%

Ogrodowe przypomnienie:
W ogrodzie:
RoÊliny ogrodowe przez ca∏y rok nara˝one sà na
ataki szkodników oraz choroby wywo∏ywane przez
grzyby, bakterie i wirusy. W pe∏ni sezonu wegetacyjnego szczególnie nasila si´ intensywnoÊç ich pojawiania
si´. Obserwujmy roÊliny i w por´ zapobiegajmy. WczeÊnie zwalczajmy pojawiajàce si´ choroby i wyst´pujàce ju˝ szkodniki odpowiednimi opryskami; wykonujmy
je czasie suchej, bezwietrznej pogody, gdy s∏oƒce nie
grzeje zbyt mocno- aby nie poparzyç roÊlin.
* JeÊli zauwa˝ymy zamierajàce p´dy i pozostajàce
na nich suche liÊcie mo˝e to byç oznakà brunatnej zgnilizny – wyst´pujàcej cz´sto na migda∏kach, drzewach owocowych, ale i na ozdobnych
np. forsycji, choroby wywo∏anej przez grzyby,
której sprzyjajà opady deszczu i temperatury pow.
20 stopni. Nale˝y wycinaç chore p´dy i spryskiwaç fungicydami np. Topsinem, Sumilexem lub
Safrunem (0,1%). Zabieg trzeba powtórzyç.
* Masowo pojawiajà si´ równie˝ mszyce, które
zwalczamy preparatami dzia∏ajàcymi kontaktowo
i ˝o∏àdkowo na owady np. Ambusz, Fastac (dzia∏a równie˝ na gàsienice zjadajàce liÊcie i skaczàce na ich spodniej stronie wciornastki), Mospilan, Owadofos (zwalcza tak˝e szkodniki zjadajàce i minujàce liÊcie), Neudosan, warto te˝ chroniç naturalnych wrogów mszyc min. biedronki,
z∏otooki, mszycarze.
* Do zwalczania pojawiajàcych si´ na rododendronach opuchlaków (wygryzajàcych spore dziury
w liÊciach i podgryzajàcych korzenie) przyda si´
preparat Basudin lub Decis.

* Aby uporaç si´ z wyst´pujàcà cz´sto w czasie
suszy plagà prz´dziorków wysysajàcych sok z liÊci i igie∏ np. Êwierku bia∏ego „Conica” (poznamy
je po mikropaj´czynkach na spodniej stronie liÊci
zraszajàc roÊliny) pomo˝e tu preparat Talstar
100EC lub Karate 025 EC (zwalcza te˝ mszyce)
* Na choroby grzybowe ró˝ i roÊlin ozdobnych objawiajàce si´ brunatnieniem, czernieniem liÊci,
∏odyg, ciemnymi plamami na liÊciach mo˝na zastosowaç Folicur BT, Previcur 607 SL, na plamistoÊç liÊci dzia∏a równie˝ Biosept – wyciàg z grejfruta i Baymat AE w formie aerozolu.
* Aby zwi´kszyç przyczepnoÊç do liÊci Êrodków
ochrony roÊlin dodajemy Citowett AL lub kropl´
p∏ynu do mycia naczyƒ np. Ludwik. Aby odkaziç
pojemniki i narz´dzia po opryskach przyda si´
Trisep 210 SL
* Przy opryskach ÊciÊle stosujmy si´ do zaleceƒ
podanych na opakowaniach, nie przekraczajmy
zalecanej dawki! JeÊli opryskujemy drzewka
owocowe. pami´tajmy o okresie karencji zalecanym przez producenta preparatu. Zabiegi chemiczne nale˝y ograniczaç do skrajnej koniecznoÊci, pami´tajàc, ˝e stosowanie tych preparatów
powoduje zanieczyszczenie Êrodowiska i roÊlin.
* Aby roÊliny dobrze ros∏y i by∏y bardziej odporne
na choroby i szkodniki nie zapominamy o systematycznym nawo˝eniu, czyli „dokarmianiu roÊlin” odpowiednimi dla nich nawozami. Tu równie˝ nale˝y pami´taç o nie przekraczaniu zalecanej dawki, gdy˝ przedawkowanie nawozu mo˝e
byç groêniejsze ni˝ jego niedobór! Pozosta∏e pra-

ce w ogrodzie to podlewanie, spulchnianie gleby
i usuwanie chwastów.
* Usuwamy przekwit∏e kwiatostany z ró˝ i krzewów
ozdobnych
* Trawnik kosimy, a w goràce dni intensywnie podlewamy. JeÊli pojawi si´ mech, mo˝emy zastosowaç Pokon Anty-Mech, Kontra-Mech 70GR
w dawce 20-40 g/m2 w zale˝noÊci od nat´˝enia
wyst´powania mchu. Preparaty nale˝y równomiernie rozsypaç na lekko zwil˝onà powierzchni´
lub podlewaç – 3l wody na m2. Mech czernieje
po ok. 24 godzinach.
* Przed wyjazdem na urlop nie Êcinamy trawnika
zbyt krótko, aby nie usech∏. (chyba, ˝e mamy zainstalowany system nawadniajàcy i susza nam
nie grozi).
Na balkon i taras:
* RoÊliny balkonowe i uprawiane w donicach nale˝y oczyszczaç z uschni´tych kwiatów i utrzymywaç w czystoÊci. Przycinajàc kwiaty letnie mo˝emy uzyskaç ich ponowne kwitnienie.
W domu:
* JeÊli chcemy opryskaç roÊliny domowe, nie róbmy tego w mieszkaniu! Lepszym miejscem do tego celu b´dzie ogród, a przynajmniej balkon o ile
w pobli˝u nie przebywajà ludzie ani zwierz´ta domowe.

Ula Wróblewska
ARTIS. Architektura krajobrazu
info@artis.waw.pl
773 36 12, 0601 336 462
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Niedziella – parafialna karuzella!
Na drugim spotkaniu z okazji Dnia
Dziecka w parafii NajÊwi´tszego Serca
Pana Jezusa wita∏a nas siostra Miriam,
rozdajàc kolorowe czapeczki, dzi´ki
czemu wiadomo, ˝e w imprezie bra∏o
udzia∏ oko∏o 300 osób.
Dwóch cudownie kolorowych i weso∏ych klaunów, radosna Smerfetka
(patrz: ksi´˝a Krzysztof i Bogus∏aw,
siostra Cecylia), m´ski „Zespó∏ Wujka
Rafa∏a” i chórek „Ptaszki Êw. Franciszka” dwoili si´ i troili, abyÊmy mogli wspólnie doskonale si´ bawiç.
Konkurs goni∏ konkurs, gra- gr´, piosenka- piosenk´. Zwieƒczeniem
tej „karuzellowej” zabawy by∏a prawdziwie „karuzellowo” odtaƒczona „Zorba”.
Dzi´kujemy!!!
Urszula Bojas

20-lecie OÊrodka Kultury w W-wie Weso∏ej
30 maja odby∏a si´ uroczystoÊç obchodów 20-lecia istnienia naszej placówki. ChcieliÊmy w ten sposób uhonorowaç cz∏onków Spo∏ecznego Komite-

tu Budowy MOK, którzy w 1984 przyczynili si´ do jego powstania. Przewodzi∏ im wtedy pan Mieczys∏aw Chachulski, który swà niespo˝ytà energià i dziÊ
nas wszystkich w MOK-u „zara˝a”.
Drodzy fundatorzy – w imieniu mieszkaƒców bardzo, bardzo Wam dzi´kujemy. Podnios∏y moment,
gdy z ràk ks. Skarpetowskiego proboszcza parafii
w Zielonej, w towarzystwie
Marcina J´drzejewskiego,
przewodniczàcego Rady
Dzielnicy Weso∏a oraz
wiceburmistrza Edwarda
K∏osa odbieraliÊcie honorowe dyplomy, pozostanie
na d∏ugo w naszej pami´ci.
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Dyrektor Dariusz Falana
przybli˝y∏ histori´, dzieƒ
dzisiejszy
i plany dalszego
rozwoju
MOK.
Na
wielkiej scenie
natomiast prezentowali si´ „mali i duzi” artyÊci. Licznie zgromadzona publicznoÊç mia∏a
okazj´ podziwiaç taƒczàce dzieci we
fragmencie baletu „Jezioro ¸ab´dzie”,
wys∏uchaç mini koncertu fortepianowego i chóralnego, a nawet obejrzeç w∏oskà scenk´ kulinarnà w oryginalnej
wersji j´zykowej przy akompaniamencie znanego sprzed lat przeboju „Zupa
romana”. Dmuchany zamek, konkursy,
malowanie twarzy i zabawy prowadzone przez instruktorki Klubu Malucha
oraz okolicznoÊciowy tort dope∏ni∏y nastroju Dnia Dziecka. Dla wszystkich
spragnionych taƒca przygrywa∏ zespó∏
muzyczny „Paradise”.

Dzi´kujemy wszystkim za bycie z nami tego dnia. Dzi´kujemy za kwiaty, gratulacje i s∏owa
wsparcia. Dzi´kujemy naszym
sponsorom i patronom: drukarni ALKOR, piekarni i cukierni
PUTKA, K&M delikatesy, Baby-Boom, zak∏ad fryzjerski
WiÊniewski Mieczys∏aw, gazeta
„Lokalna”. Szczególne gratulacje i s∏owa uznania dla wyst´pujàcych
i instruktorów przygotowujàcych program.

A oto nasze plany na wakacje: Akcja
„Lato w mieÊcie” 5–29 lipca od
poniedzia∏ku do piàtku w godz. 930-1530
zapraszamy na konkursy, wycieczki,
turnieje sportowe, ogniska, zaj´cia edukacyjne, dyskoteki, gry i zabawy. Warsztaty Perkusyjne – „B´bny Regionów
czyli Uliczna Szkó∏ka Perkusyjna” – dla
dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych. Nauka
gry na perkusji i instrumentach perkusyjnych. Idea Brazylijskiej Street Parade (prowadzà zawodowi perkusiÊci).
z-ca dyr. ds. programowych
Tomasz Struzik
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Kolejkowe spotkania
Nareszcie nasta∏a cieplejsza pora roku i wszyscy myÊlami jesteÊmy ju˝ przy
letnich wakacjach. Wi´kszoÊç pewnie
ju˝ dawno zdecydowa∏a, jak je sp´dzi.
Dla tych niezdecydowanych lub te˝ takich, dla których wyjazd na Karaiby jest
poza finansowym zasi´giem (podobnie
jak autora tych s∏ów), mam nietypowà
propozycj´. Pojedêcie przejechaç si´
kolejkà wàskotorowà. Nie b´dzie to
wycieczka d∏uga, raptem jeden dzieƒ
i niespecjalnie kosztowna. Nie wymaga
wielkich przygotowaƒ, za∏atwiania
paszportów i wiz, pakowania waliz. Wystarczy wziàç ze sobà „wa∏ówk´” i aparat fotograficzny. Nie zaszkodzi te˝ zamówiç ∏adnà pogod´.

Mieszkajàc na Mazowszu mamy to
szcz´Êcie, ˝e w zasi´gu jednodniowej
wycieczki mamy kilka czynnych kolejek
wàskotorowych. Krótki przewodnik po
nich proponuj´ rozpoczàç od Sochaczewa. Istnieje tam jedno z najwi´kszych w Europie muzeów gromadzàcych tabor wàskotorowy. Na torach stacji Sochaczew Wàskotorowy wyeksponowano dziesiàtki parowozów, lokomotyw, drezyn i wagonów. Niewàtpliwà
atrakcjà jest pociàg je˝d˝àcy do granicy
Kampinoskiego Parku Narodowego,
a ciàgni´ty zazwyczaj przez parowóz
Px48.
Nieco dalej po∏o˝ona jest miejscowoÊç Rogów. Fundacja, która opiekuje
si´ kolejkà, to grupa przewa˝nie m∏odych ludzi, którzy niesamowitym entuzjazmem i uporem potrafili pokonaç
dziesiàtki problemów zwiàzanych
z przej´ciem i uruchomieniem kolejki.
Z Rogowa mo˝emy przejechaç si´
w ka˝d´ niedziel´ do miejscowoÊci Je˝ów. Niestety, nie pociàgnie nas parowóz, lecz lokomotywa spalinowa.
Znacznie bli˝ej, bo w Piasecznie, istnieje kolejna „ciasnotorowa” kolejka.

Jej szlak ciàgnie si´ a˝ do Nowego Miasta nad Pilicà. Jednak obecnie
pociàgi je˝d˝à tylko do Tarczyna.
Z Piaseczna wagony pociàgnie
parowóz po torach majàcych
nietypowy dla wi´kszoÊci kolei
rozstaw 1000 mm., podczas gdy
wszystkie pozosta∏e, o których
pisz´ to 750-ki.
Ostatnia kolejka, na odwiedzenie której mam nadziej´ Paƒstwa namówiç, to kolejka Na∏´czowska. Zupe∏nie nie wiem,
dlaczego nosi takà nazw´, bo po
pierwsze nie przebiega przez
Na∏´czów, a po drugie g∏ównà
stacjà, gdzie znajduje si´ ca∏e zaplecze
techniczne te˝ nie jest Na∏´czów
tylko Wàwolnica. Niestety, i przy
tej kolejce nie zobaczymy ju˝
parowozu. Najwi´kszym walorem tego szlaku sà wspania∏e widoki, przesuwajàce si´ za oknami mknàcego z zawrotnà pr´dkoÊcià 30 km/h (max.) wagonu.
Kolejki, o których wspomnia∏em, nie sà oczywiÊcie jedynymi
zachowanymi kolejkami na terenie Polski. W czasie wakacyjnych woja˝y mo˝e warto, b´dàc
nad morzem, odwiedziç Gryfice i przejechaç si´ do Trz´sacza albo ze Stegny
przez Jantar do Mikoszewa lub Sztutowa. A mo˝e wybieracie si´ na Mazury?
JeÊli tak, to pami´tajcie o kolejce E∏c-

kiej i tej je˝d˝àcej z P∏ociczna ko∏o Suwa∏k. Kolejce, która zosta∏a skazana na
zag∏ad´, ale mia∏a szcz´Êcie trafiç na

godnego opiekuna, który uczyni∏ z niej
jednà z wi´kszych atrakcji regionu.
Ja, tradycyjnie jak co roku, pojad´
z ca∏à rodzinà w Bieszczady i oczywiÊcie po raz enty pojad´ niezwykle urokliwà kolejkà Bieszczadzkà z Majdanu
do Przys∏upia albo mo˝e do Woli Michowej.
Wszystkich, których uda∏o mi si´ zainteresowaç, a jednoczeÊnie obdarzonych dobrodziejstwem internetu, zapraszam na stron´ www.koleje.wàsk.pl.
Znajdziecie tam Paƒstwo aktualny rozk∏ad jazdy wszystkich kolejek. Wszystkich zainteresowanych, a nie majàcych
dost´pu do sieci, prosz´ o kontakt.
Romuald Solnicki
tel. 773 35 54

materace
producent
• spr´˝ynowe
• lateksowe
• piankowe

www.

.pl

Komfort snu

Weso∏a, ul. Nizinna 8
tel. 773 20 46
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˝owaniem prowadziç lekcje wychowania
muzycznego w naszej publicznej podstawówce. W trakcie tych ma∏o powa˝anych
przez wszystkich lekcji, nawet mojego syna, którego najwi´kszà pasjà ˝yciowà by∏o
w owym czasie kopanie pi∏ki, nauczy∏a...
graç na flecie i czytaç nuty. To jest wyczyn.
Z przyjemnoÊcià sekunduj´ dokonaniom Marty. Z zadziwieniem obserwuj´
szczególnie jej wytrwa∏oÊç w prowadzeniu i rozwijaniu chóru „Il Canto – Magnificat”, wbrew tym wszystkim, którzy
czy to z urz´du, czy to spo∏ecznie utrudniajà i przeszkadzajà.
A wystarczy zajrzeç w terminarz chóru za ostatnie pó∏ roku:
Styczeƒ 2004 r. – I nagroda na Regionalnym Konkursie Kol´d i Pastora∏ek
Pruszków,
Kwiecieƒ 2004 r. – nagranie teledysku
negro spirituals,
Maj 2004 r. – III nagroda na przeglàdzie chórów Polskiego Zwiàzku Chórów i Orkiestr,
Czerwiec 2004 r. – I nagroda na Ogólnopolskim Konkursie PieÊni Wojskowej
I koncerty, koncerty...
A tak˝e wspania∏a nagroda za kolejny
rok ci´˝kiej pracy:
Lipiec 2004 r. – wyjazd do Francji na
zaproszenie chóru katedralnego z Nantes oraz udzia∏ po raz drugi w mi´dzynarodowym festiwalu Pueri Cantores, tym
razem w Kolonii.
Prawdziwy muzyk wie, ˝e nawet w naszym Êwiecie wspó∏czesnym, zdominowanym przez bylejakoÊç, w muzyce nie
ma miejsca na brak precyzji, oczywistym
wyzwaniem jest dà˝enie do doskona∏oÊci, a t´ mo˝na osiàgnàç jedynie drogà
˝mudnych çwiczeƒ i prób, nie ma drogi
na skróty. I mo˝na jedynie wspomagaç
te wysi∏ki, i trzeba koniecznie pomagaç
tym uzdolnionym dzieciom, tej m∏odzie˝y która stara si´ przerosnàç siebie,
a przede wszystkim takiemu pedagogowi, który chce tak pi´knie uczyç.
Ewelina Kozak

Stara Mi∏osna górà!
Stara Mi∏osna, choç najm∏odsza z warszawskich dzielnic, i prawie najmniejsza,
co i rusz wyp∏ywa w warszawskich statystykach na czo∏owe miejsce. Ostatnio
gazety warszawskie poda∏y, ˝e w Dzielnicy Weso∏a, w porównaniu do pozosta∏ych dzielnic najwi´kszy jest procentowy
udzia∏ dzieci w wieku do 14 lat w ogólnej
liczbie ludnoÊci. W Starej Mi∏oÊnie widaç to zresztà go∏ym okiem, szczególnie
w p´kajàcych w szwach obu szko∏ach.
I w∏aÊnie o edukacji chcia∏am tym razem napisaç s∏ów kilka, bo czerwiec to
przecie˝ koniec roku szkolnego, czas
egzaminów, podsumowaƒ. O edukacji,
ale specjalnej, szczególnie bliskiej memu sercu – edukacji muzycznej dzieci,
myÊl´, ˝e ciàgle zupe∏nie niedocenianej
na poziomie szkó∏ powszechnych, ogólnokszta∏càcych w Polsce.
Muzyka jest tam z regu∏y przedmiotem
nudnym (kwestia nauczyciela prowadzàcego?), co najwy˝ej Êmiesznym, a ju˝ na
pewno zupe∏nie nie powa˝anym ani
przez grono pedagogiczne, ani przez rodziców, a tym samym przez uczniów.
Mo˝na powiedzieç, edukacja muzyczna
w Polsce na szczeblu edukacji ogólnej
w∏aÊciwie nie istnieje! W ÊwiadomoÊci
powszechnej nie funkcjonujà prawdy poparte wynikami badaƒ o ogromnym
wp∏ywie np. wczeÊnie rozpocz´tej nauki
gry na fortepianie na rozwój intelektualny dziecka. Zadziwiajàce jest wobec tego,
jak wielu rodziców posy∏a jednak swoje
dzieci na indywidualne lekcje muzyki,
i równie˝ to, ˝e cz´Êç z tych dzieci trafia
do szkó∏ muzycznych. Te zaÊ nawet na poziomie ogólnokszta∏càcym plasujà si´
z wynikami nauczania w czo∏ówce szkó∏
warszawskich. Pokazujà to wyniki testów
sprawdzajàcych poziom wiedzy uczniów
na koniec szko∏y podstawowej i gimnazjum, choç ogólnokszta∏càce szko∏y muzyczne nie majà tu ˝adnej taryfy ulgowej,
ich uczniowie piszà takie same testy jak
we wszystkich pozosta∏ych szko∏ach.
W Starej Mi∏osnej szko∏y muzycznej,
niestety, nie ma. Mimo to wiele dzieci uczy
si´ gry na ró˝nych instrumentach: w szko∏ach muzycznych w Warszawie, w ogniskach muzycznych w sàsiednich dzielnicach, w sekcjach MOK w Weso∏ej, a tak˝e
prywatnie. Par´ lat temu, kiedy moje 7-letnie wówczas dziecko zapa∏a∏o wielka ch´cià nauki gry na pianinie, mia∏am du˝y
problem ze znalezieniem odpowiedniej
placówki blisko domu, ˝eby nie trzeba by∏o specjalnie organizowaç dojazdów. Niestety, Stara Mi∏osna dopiero zaczyna∏a wychodziç z etapu wielkiej budowy.
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Sytuacja zmieni∏a si´ w 2000 r. kiedy
absolwentka Akademii Muzycznej
w Warszawie i w Gdaƒsku, Marta Zamojska-Makowska postanowi∏a rozwinàç w Starej Mi∏oÊnie swojà dzia∏alnoÊç
pedagogiczno-muzycznà. Rozpocz´∏a
prac´ z chórkiem parafialnym tworzàc
z niego w krótkim czasie profesjonalny
zespó∏ chóralny „Il Canto – Magnificat”.
Utworzy∏a te˝ prywatne Studio Muzyczne pe∏niàce po cz´Êci funkcje szko∏y muzycznej. Bowiem oprócz Êwietnie prowadzonej nauki gry na fortepianie, dzieci
mogà te˝ uczestniczyç tam w lekcjach
kszta∏cenia s∏uchu (bardzo wa˝ne jest
wczesne rozpocz´cie kszta∏cenia,
wszystkie ma∏e dzieci majà predyspozycje do rozwoju s∏uchu absolutnego, jednak ta umiej´tnoÊç nie kszta∏cona zanika z czasem). Marta Zamojska – Makowska prowadzi te˝ w swoim Studiu zaj´cia z rytmiki Dalcros’a i Carla Orffa
(metoda wychowania i rozwoju przez
muzyk´ po∏àczonà z ruchem).
Mia∏am wi´c du˝o szcz´Êcia. Moja Honoratka, choç troch´ póêno jak dla pianistki, bo w wieku 9 lat, rozpocz´∏a swojà
przygod´ z muzykà pod troskliwà opiekà
Pani Marty. W ciàgu czterech lat uda∏o jej
si´ nadrobiç program 6-letniej podstawowej szko∏y muzycznej i w maju tego roku
w pi´knym stylu zda∏a egzaminy do „Elsnera”, szko∏y muzycznej II stopnia przy
ul. Miodowej. Dosta∏a si´ nie tylko na wymarzony fortepian (przyj´to 5 osób na
ponad 30 zdajàcych abiturientów podstawówek muzycznych), ale równie˝ z pierwszà lokatà na wydzia∏ rytmiki! Wynik egzaminów jest jak zawsze efektem pracy
zarówno ucznia, jak i nauczyciela. Pani
Marta jednak nie tylko Êwietnie przygotowa∏a Honi´ do tych egzaminów, przede
wszystkim od dwóch lat nieustannie zach´ca∏a mnie, ˝ebym da∏a córce szans´ na
pe∏nà edukacj´ muzycznà, ˝eby mog∏a
kszta∏ciç si´ u jeszcze lepszych naSPECJALISTYCZNY GABINET
uczycieli, wÊród innych uzdolnionych
muzycznie dzieci.
To wspania∏a postaIwona i Wojciech Bzd´ga
wa pedagoga. ˚ycz´ ka˝demu dziecLEKARZ STOMATOLOGII OGÓLNEJ, CHIRURG STOMATOLOG
ku takiego wsparSPECJALISTA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ
cia.
Dla Marty Zamojskiej-MakowStara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238
skiej to jest powinnoÊç naturalna, jak
PROFILAKTYKA
WYBIELANIE Z¢BÓW
LASEROTERAPIA
LECZENIE CHIRURGICZNE
ta, która kaza∏a jej LECZENIE ZACHOWAWCZE PROTEZY, NAPRAWA
LECZENIE DZIECI
PROTETYKA: KORONY, MOSTY RTG Z¢BÓW - CYFROWO
uczciwie i z zaanga-

STOMATOLOGICZNY

(

773 38 83, 0 602 351 757
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Stowarzyszenie „Wspólnota Kazachska”
w Starej Mi∏oÊnie
Czy wiecie Paƒstwo, ˝e na osiedlu istnieje od roku stowarzyszenie „Wspólnota Kazachska”? Nie jest dla mnie nowoÊcià, ˝e nasz ma∏y kawa∏ek ziemi obfituje w ró˝nego rodzaju organizacje,
fundacje oraz inne formalnie zrzeszone
grupy ludzi, którzy chcà cos zrobiç dla
kogoÊ. „Wspólnota Kazachska” to organizacja pozarzàdowa m∏oda, ale jak˝e
pr´˝nie dzia∏ajàca. Pani Prezes Balli
Marzec to urocza i ciep∏a rodowita Kazachszka. Los sprawi∏, ˝e od dawna
mieszka w Polsce, teraz w Starej Mi∏oÊnie. Wysz∏a za mà˝ za Polaka o nazwisku Marzec jeszcze na studiach. Co ciekawe, mimo ró˝nych narodowoÊci byli
chyba dla siebie stworzeni. Panieƒskie
nazwisko p. Balli brzmi Nauruzbajewa,
co oznacza w dos∏ownym t∏umaczeniu:
„Panna Marzec”. Ale tyle ploteczek,
wróçmy do dzia∏alnoÊci paƒstwa Marzec. Niosà oni pomoc g∏ównie Polakom, repatriantom z Kazachstanu, którzy chcà, czasami po wielu latach, wróciç do Ojczyzny. Okazuje si´, ˝e czasami
nie jest to takie ∏atwe. Owszem, z chwila przekroczenia polskiej granicy automatycznie dostajà obywatelstwo i dach
nad g∏owà, ale cz´sto na tym si´ koƒczy.
Problemy z pracà, jawna niech´ç
w urz´dach, no i niestety w ˝yciu codziennym, kiedy to przecie˝ nasi rodacy
niejednokrotnie s∏yszà: „Ruski.....”.
Czy˝by skojarzenia stadionowe? Pani
Balli ma teraz dwie ojczyzny, chocia˝ t´skni za swoim krajem. Dla normalnego
cz∏owieka to oczywiste. Dla pani Balli
oczywisty sta∏ si´ fakt niesienia pomocy
potrzebujàcym, a jednoczeÊnie ma kontakt z bliskim sobie Kazachstanem.

Ideà stowarzyszenia jest,
jak ju˝ wspomnia∏am, integracja Kazachów i repatriantów
mieszkajàcych w Polsce.
Ale nie tylko.
W celach statutowych tej
organizacji sà
wymieniane
takie punkty,
jak:
– nawiàzywanie i podtrzymywanie kontaktów z organizacjami rzàdowymi i pozarzàdowymi w Polsce i Kazachstanie,
– nawiàzywanie i rozwijanie kontaktów gospodarczych pomi´dzy Polskà
i Kazachstanem,
– pomoc w osiedlaniu si´ w Polsce obywateli Kazachstanu,
– wspó∏praca z podobnymi organizacjami i stowarzyszeniami w Polsce
i na Êwiecie,
– wspó∏praca z organizacjami mi´dzynarodowymi zajmujàcymi si´ emigrantami, mniejszoÊciami narodowymi i prawami cz∏owieka,
– wspieranie dobroczynnoÊci i dzia∏aƒ
humanitarnych.
Dodam, ˝e cz∏onkowie stowarzyszenia majà 50% zni˝k´ przy wykupie wizy do Kazachstanu. WÊród repatrian-

tów znajdujà si´ ludzie o ró˝nych profesjach, mi´dzy innymi bardzo uzdolnieni i cenieni artyÊci muzycy czy malarze. W listopadzie ubieglego roku
„Wspólnota Kazachska” wzi´∏a udzia∏
w koncercie w Filharmonii Narodowej,
poÊwieconym setnej rocznicy urodzin
Arama Chaczaturiana. Swój solowy
popis da∏ Êwiatowej slawy skrzypek
z Kazachstanu, mieszkajàcy na sta∏e
w Wielkiej Brytanii, Marat Bisengaliew. Korzystajàc z pomocy sponsorów
i Muzeum Narodowego w marcu br.
stowarzyszenie zorganizowa∏o w salach
Podchorà˝ówki w warszawskich ¸azienkach wystaw´ obrazów pana Alfonsa Ku∏akowskiego i Hilarego Gilewskiego. Patronat medialny nad tà
imprezà obj´∏a TVP 2 i TV Polonia.
Pani Balli Marzec bierze udzia∏ w ró˝nego rodzaju konferencjach i seminariach poÊwi´conych problematyce repatriantów z Kazachstanu w Polsce, zagadnieniom humanitaryzmu, czy te˝
tych zwiàzanych z przeciwdzia∏aniem
i zwalczaniem dyskryminacji rasowej,
ksenofobii i nietolerancji. Na szczególnà uwag´ zas∏uguje tu spotkanie z laureatkà Pokojowej Nagrody Nobla, panià Shirin Ebadi, muzu∏mankà z Iranu,
wytrwale dzia∏ajàcà na rzecz praw cz∏owieka. To tyle co chcia∏am Paƒstwu
przekazaç na temat stowarzyszenia,
które istnieje wÊród wielu na naszym
osiedlu. OczywiÊcie, jest to tylko ma∏y
wycinek dzia∏alnoÊci. Zainteresowanych odsy∏am na stron´ internetowà
pod adres: www.wspolnotakaz.pl
Iza Zych

W lipcu w godz. 9.00-14.00 proponujemy codzienne zaj´cia j´zykowe
w formie zabawy, wzbogacone o emementy: - ruchowe,
- plastyczne,
- literacko-teatralne.
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Witajcie
wÊród
nas

Mam na imi´ Micha∏
i mieszkam na ul. Koralowej.

Natalia,
ur. 5 kwietnia 2004 r.
siostra Micha∏ka i Kacperka

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.

Zg∏oszenia do najbli˝szego numeru przyjmujemy do 12 sierpnia 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), lub zostawiç w sklepie „Baby Boom” ul. Jana Paw∏a róg Diamentowej.

Zakoƒczenie Sàsiedzkiej
Ligii Siatkówki

19 czerwca br. w trakcie Zlotu Cyklistów Starej Mi∏osny odby∏o si´ zakoƒczenie I edycji Sàsiedzkiej Ligii Siatkówki. Zdobyte puchary prezentujà przedstawiciele zwyci´skich
dru˝yn: „Bracia” (I miejsce), „9 Grupa” (II miejsce) i „Tytanowe Gwoêdzie” (III miejsce).

Kredyty hipoteczne ju˝ od 4,99%!
Refinansowanie kredytów mieszkaniowych w innych bankach.
Bez faktur, por´czycieli i ubezpieczenia na ˝ycie.
Szybka decyzja kredytowa.
Profesjonalne doradztwo.

Doradca d/s Produktów Finansowych
Piotr Antosiewicz
tel. 0 601 244 970
(22) 636 28 98

Rusza Komis Dzieci´cy
Dwie mamy na urlopach wychowawczych – Katarzyna
i Aldona – postanowi∏y uruchomiç dzia∏alnoÊç gospodarczà, która na naszym osiedlu bardzo si´ przyda. W pomieszczeniach Zrzeszenia W∏aÊcicieli Mieszkaƒ i Domów Jednorodzinnych przy ul. Jeêdzieckiej 20 otwierajà
od 15 sierpnia Komis Dzieci´cy. Komis b´dzie czynny
w godz. 1200–1700.
Od 1 sierpnia panie Kasia i Aldona czekajà na ró˝ne
rzeczy do sprzedania lub zamiany: wózki, kojce, noside∏ka, foteliki, le˝aczki, wanienki itp., a tak˝e ubranka i zabawki.
Aby wstawiç coÊ do komisu, trzeba kontaktowaç si´ telefonicznie lub mailowo: tel. 7731413 lub 604232357
email:kszaszka@poczta.onet.pl
lub przyjÊç na ulic´ Jeêdzieckà 20 od 15 sierpnia 2004 roku
W komisie b´dà te˝ przyjmowane rzeczy, które ktoÊ
odda bezp∏atnie, a w∏aÊcicielki z radoÊcià przeka˝à je
bezp∏atnie najbiedniejszym.
m.j.

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

10

tel.: 0-602 690 459
(22) 795 71 16

STARA MI¸OSNA

Kàcik bibliofila
Monica Ali – Brick Lane
„Szczera opowieÊç o samotnoÊci,
pragnieniu szcz´Êcia i spe∏nieniu” – to
cytat z ok∏adki ksià˝ki. Pi´kna, màdra,
refleksyjna i dojrza∏a obyczajowa proza dla wymagajàcego czytelnika. Nazneen, kobieta z bangladeskiej wioski
emigruje do Londynu z m´˝em du˝o
od siebie starszym i wybranym przez
rodzin´. Tam jest przyk∏adnà ˝onà
i matkà rozdartà pomi´dzy dwoma
Êwiatami: cywilizowanym wielkim miastem i ojczystym krajem, w którym dosta∏a surowe tradycyjne wychowanie.
G∏ówna bohaterka to postaç fatalistyczna od chwili narodzin, kiedy to zosta∏a cudem uratowana, po dzieƒ poznania wielkiej mi∏oÊci. Ksià˝ka przybli˝a nam Êwiat imigrantów bangladeskich, ich asymilacj´, ale i trudnoÊci
w przystosowaniu si´ do tego ca∏kiem
odmiennego ˝ycia. Fabu∏a obejmuje
g∏ównie czasy wspó∏czesne. Serdecznie
zach´cam do przeczytania.

Wakacyjna lektura dla dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych:
1. Churchill V. – Czasami si´ zwijam
w kuleczk´
2. Dahl R. – Krokodyl Olbrzymi
3. Musierowicz M. – J´zyk Trolli
4. Deary T. – Krwawi w∏adcy i wredne
królowe
5. Karon J. – Do Kanaanu
6. Zweig S. – Nigdzie w Afryce
7. Hayes K. – Plotka
8. Peters E. – Pielgrzym nienawiÊci
9. Grochola K. – Ja wam poka˝´!
10. Coelho P. – JedenaÊcie minut
11. Smith Z. – ¸owca autografów
12. Weisberger L. – Diabe∏ ubiera si´
u Prady
13. Flagg F. – Dogoniç t´cz´
14. McCall Smith A. – Kobieca Agencja
Detektywistyczna Nr 1
15. Mayes F. – S∏odka leniwa Georgia
Iza Zych

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

KARNETY I KORZYSTNE RABATY
☛ 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
OÂRODEK ÂWIADCZY RÓWNIE˚ US¸UGI W ZAKRESIE:

REHABILITACJI, MASA˚U, FIZYKOTERAPII
DLA OSÓB DOCHODZÑCYCH.

NOWA PROPOZYCJA
KRIOTERAPIA
I POLE
MAGNETYCZNE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Nasz adres:

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

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

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

Lipiec i sierpieƒ to pora, kiedy odpoczywamy, mamy wi´cej czasu, jesteÊmy zrelaksowani. MyÊl´, ˝e ch´tniej
si´gniemy te˝ po dobrà lektur´. Podaj´ Paƒstwu adresy, telefony i godziny
urz´dowania bibliotek znajdujàcych
si´ na terenie naszej dzielnicy. Sta∏ych
czytelników równie˝ zach´cam do korzystania z naszego ksi´gozbioru, tak˝e podczas urlopowania. Mimo ˝e biblioteki b´dà dzia∏a∏y troch´ w okrojonym wymiarze godzin, ale jak zawsze
serdecznie zapraszamy.
Biblioteka Publiczna w W-wie – Weso∏ej
ul. 1 Praskiego Pu∏ku 31 – tel. 773 40 08
pon., wt., czw. pt. 1300–1800.
Êr. 1000–1500.
Filia nr 1 w Starej Mi∏oÊnie
ul. Jana Paw∏a II 25 – tel. 773 83 66
pon., wt., 1300–1800, czw. 1000–1500.
Filia nr 2 w Zielonej
ul. Warszawska 3 – tel. 773 90 29
Lipiec – pon., czw., 1100–1800.
Sierpieƒ
od 02.08 do 20.08 – nieczynna,
od 23.08 do 31.08 tak jak w lipcu.
Filia nr 3 w Woli Grzybowskiej
(OÊrodek Kultury)
ul. Starzyƒskiego 21 – tel. 773 55 99
Lipiec – wt., pt., 1100–1800.
Sierpieƒ
od 02.08 do 20.08 – nieczynna,
od 23.08 do 31.08 tak jak w lipcu.
Iza Zych

PRYWATNE PRZEDSZKOLE

oezji 17

ul. P

tel. 773 25 90
0-505 115 773
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VI Zlot Cyklistów w Starej Mi∏oÊnie
Mimo zapowiadanej przez synoptyków fatalnej pogody tegoroczny Zlot Cyklistów zgromadzi∏ a˝ 158 zawodników. A ci, co pojawili si´ na starcie, na pewno
nie ˝a∏owali, bo pogoda okaza∏a si´ przeÊliczna, a organizatorzy zapewnili sporo dodatkowych atrakcji
i atrakcyjne nagrody.
WyÊcigi rowerowe rozgrywane by∏y w 10 kategoriach wiekowych (z dodatkowym podzia∏em na m´˝czyzn i kobiety). Trasy dostosowane do wieku liczy∏y
od 1 do 12 km. Najliczniej obsadzona okaza∏a si´ kategoria dzieci w wieku 7–9 lat. Najmniej uczestniczek
(1–2 osoby)
startowa∏o w
kategoriach
powy˝ej 18
lat.
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Wyniki
numer startowe nazwisko, imi´
0-6 lat
Dziewcz´ta
109 Seweryn Kasia
97 Antosiewicz Zuzanna
92 Kwasiborska Julia
Ch∏opcy
119 Dobrogosz Piotr
19 Jarosz Micha∏
84 Weso∏owski Wiktor

Panie z tych roczników powinny szczególnie ˝a∏owaç, bo wystarczy∏o spokojnie
przejechaç tras´, by stanàç na podium i wygraç dyplom i atrakcyjnà nagrod´.
Dla najm∏odszych, oprócz slalomu rowerowego, przez ca∏y czas dzia∏a∏ kàcik zabaw
dla dzieci prowadzony przez przedszkole
RobuÊ, a o atrakcjach tam oferowanych najlepiej Êwiadczy, ˝e wielu rodziców chcàc
wracaç do domu, musia∏o zabieraç swoje
pociechy niemal „na si∏´”
Starsi mogli podziwiaç pokaz Aikido, a
wszystkim rowerzystom oferowa∏ swoje us∏ugi bezp∏atny serwis rowerowy.
Na koniec, jako kierownik imprezy, chcia∏bym serdecznie podzi´kowaç wszystkim, którzy jak zwykle bezinteresownie pomogli w organizacji tegorocznego Zlotu, a uczestnikom za wspania∏à atmosfer´, dzi´ki której wszyscy naprawd´ dobrze si´ bawili.
Szczególne podzi´kowania dla ca∏ego komitetu organizacyjnego, którzy (co nale˝y podkreÊliç) pracowali jako wolontariusze i przygotowali ca∏a imprez´ tylko z sympatii dla tej
dyscypliny sportu. Dzi´kujemy W∏adzom Dzielnicy za dofinansowanie i pomoc organizacyjnà, dyrekcji Gimnazjum nr 3
za udost´pnienie terenu szko∏y, ∏awek i krzese∏, policji i stra˝y miejskiej za zabezpieczenie imprezy. A tak˝e wspó∏organizatorom: przedszkolu RobuÊ i restauracji GoÊciniec oraz
sponsorom - piekarni Polpain-Putka oraz firmie Domeko.
Do zobaczenia za rok!
Marcin J´drzejewski

7-9 lat
Dziewcz´ta
81 Borowska Ewa
74 Wynimko Julia
77 Kasperek Basia
Ch∏opcy
4 Konowrocki Marcin
32 Kotniewicz Tomek
87 Droƒ Jan
10-12 lat
Dziewcz´ta
34 Czerska Klaudia
29 Zió∏kowska Ewa
8 Bojas Ania
Ch∏opcy
76 Jeziorski Maciek
3 Jach Patryk
6 Mucha Sebastian
13-15 lat
Dziewczàta
12 Sikora Dorota
35 CieÊlik Patrycja
23 Grzegorczyk Dagmara
Ch∏opcy
83 Wydrych Maciej
79 Archacki Arkadiusz
58 Sowa Mateusz

czas
21:08
22:32
22:40
18:27
19:98
20:19

4:21:03
4:51:43
4:51:43
3:50:25
3:50:25
3:50:25

5:14:20
5:40:44
5:40:44
3:43:63
3:56:90
4:18:79

12:57:82
13:11:84
13:11:84
10:09:08
10:36:73
10:36:73

16-18 lat
Dzi´wcz´ta
57 Floriaƒczyk Iga
Ch∏opcy
111 Poletajew S∏awomir
85 Struga∏a Jacek
89 Redyk Karol

18:49:57
19:56:65
20:43:40

19-34 lat
Kobiety — 164 Ko∏akowska Agata
M´˝czyêni
159 Dwojakowski Maksymilian
167 Ekler Micha∏
151 Szmolonet Pawe∏

36:35:82
36:35:82
38:41:40

35+
Kobiety — 192 Zubrzycka Joanna
M´˝czyêni
195 Mróz Jacek
191 Macio∏ek Piotr
201 Jeziorski Krzysztof
OPEN
Kobiety
222 Ciszewska Joanna
223 Kokociƒska Ewa
M´˝czyêni
229 Czarnecki Wojciech
228 Gajkowski Marcin
226 Rybka Jacek

25:39:91

28:35:82
30:40:40

16:55:83
17:29:74
12:33:77
12:35:37
12:40:15

Pe∏ne wyniki na stronie internetowej:
www.najcomp.com.pl/cyklisci/
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Wyje˝d˝amy za granic´…
Od dnia 1 maja 2004 obywatele Rzeczypospolitej Polskiej – zarówno doroÊli jak niepe∏noletni – mogà przekraczaç granic´ do paƒstw UE nie tylko
(jak dotychczas) na podstawie paszportu, ale równie˝ na podstawie dowodu osobistego.
Przekraczanie granicy paƒstwowej
do paƒstw UE b´dzie w dalszym ciàgu
dozwolone tylko w przejÊciach granicznych (drogowych, kolejowych, lotniczych, morskich i rzecznych). Dokumentami uprawniajàcymi obywatela
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej do przekroczenia granic pomi´dzy tymi paƒstwami b´dà wa˝ny
paszport lub inny dokument stwierdzajàcy obywatelstwo i to˝samoÊç podró˝nych. Dzieci wpisane do dokumentów
rodziców lub opiekunów prawnych
mogà przekraczaç granic´ tylko z tymi
osobami. Od 1 maja mo˝emy wystàpiç
o wydanie dowodu osobistego dzieciom poni˝ej 13 roku ˝ycia, taki dokument równie˝ pozwala na przekraczanie granicy Polski (cena 30 z∏). Dla
ka˝dego dziecka mo˝emy wystàpiç

o wydanie paszportu, wtedy mo˝e podró˝owaç za granic´ nie tylko pod
opiekà rodziców (cena 30 z∏).
W zwiàzku z tym, ˝e jednà z istotnych
czynnoÊci w kontroli granicznej jest
stwierdzenie to˝samoÊci podró˝nych na
podstawie przedstawionego dokumentu paszportowego lub dowodu to˝samoÊci, Stra˝ Graniczna zaleca wymian´
dowodów osobistych starego wzoru
(ksià˝eczkowego) na dowód osobisty
nowego wzoru. Fotografia zamieszczona w dokumentach paszportowych lub
innych dokumentach stwierdzajàcych
to˝samoÊç powinna odzwierciedlaç aktualny wyglàd posiadacza.

Koszty leczenia na terenie innych krajów
Osoby, op∏acajàce sk∏adki na NFZ,
podró˝ujàce po krajach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego, majà prawo do skorzystania
z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Udajàc si´ do lekarza poza granicami kraju nale˝y posiadaç przy sobie
dokument potwierdzajàcy fakt ubezpieczenia (rol´ t´ pe∏nià w UE formularze serii E-100).
W przypadku
wyjazdu turystycznego jest to druk
E-111; przed wyjazdem nale˝y potwierdziç prawo
• FIRANY
do ubezpieczenia
• ZAS¸ONY
odbierajàc
ten
druk
w
oddziale
• NARZUTY
NFZ. W Danii,
• KARNISZE
Hiszpanii, Finlandii, Niderlandach,
• ART. POÂCIELOWE
Norwegii i Szwecji
• MATERACE
zaÊwiadczenie pokazuje si´ bezpo• WYK¸ADZINY
Êrednio w placówPolecamy si´ w zakresie:
ce
medycznej.
• Szycia: firan, zas∏on i narzut
W Austrii, Belgii,
Francji, Grecji, Ir• Doradztwa i kompleksowej
landii,
Islandii,
aran˝acji okien
Liechtensteinie,
• Doboru i monta˝u karniszy
Niemczech, Luksemburgu, PortuFirma PPHU „JUMA”
galii i W∏oszech
trzeba przed wizyul. Kombatantów 63 (pawilony)
tà u lekarza zareSulejówek
jestrowaç si´ w intel. 760-10-52
stytucji ubezpieczeniowej, która
pon.-pt. 10.00-18.00, sob. 10.00-14.00
wyda zaÊwiadcze-

SALON

FIRAN i ZAS¸ON

14

nie o prawie do nieodp∏atnej pomocy
medycznej.
W ka˝dym z paƒstw UE/EOG obowiàzujà inne zasady udzielania Êwiadczeƒ, których polski turysta jest zobowiàzany przestrzegaç. Je˝eli jednak
w danym kraju obowiàzuje zasada pokrywania cz´Êci kosztów Êwiadczeƒ medycznych przez pacjenta (np. w Belgii,
Francji, Niemczech czy Szwecji), polski
turysta b´dzie musia∏ najpierw zap∏aciç
odpowiednià kwot´, a po powrocie do
kraju ubiegaç si´ o jej zwrot.
UWAGA: Dokument E-111 nie stanowi potwierdzenia ubezpieczenia, jeÊli celem podró˝y jest uzyskanie Êwiadczeƒ medycznych za granicà. Osoby
ubezpieczone w jednym paƒstwie
cz∏onkowskim b´dà mog∏y wyjechaç na
leczenie do innego kraju na podstawie
druku E-112. W takim przypadku dodatkowo potrzebna b´dzie zgoda NFZ.
Szczególnymi przywilejami cieszà si´
emeryci i renciÊci, którzy majà prawo
do wszystkich Êwiadczeƒ koniecznych
w czasie ich pobytu w innym paƒstwie.
Obowiàzuje ich druk E-121, b´dàcy zaÊwiadczeniem o zarejestrowaniu emeryta lub rencisty.
Prowadzenie samochodu.
Prawo jazdy.
Ubezpieczenia komunikacyjne.
We wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiàzkowe jest zapinanie pasów
bezpieczeƒstwa zarówno na przednich,
jak i tylnich siedzeniach. Rozmawianie
przez telefon komórkowy podczas prowadzenie samochodu jest zabronione
w wi´kszoÊci krajów unijnych – w niektórych paƒstwach dopuszcza si´ korzystanie z zestawu g∏oÊnomówiàcego.
Dokument prawa jazdy (zarówno
starego jak i nowego wzoru) wydany
przez polskie w∏adze uprawnia do prowadzenia pojazdu we wszystkich krajach Unii i zachowuje wa˝noÊç do daty
okreÊlonej w dokumencie lub przepisami krajowymi.
Przy wynajmowaniu pojazdu zazwyczaj obowiàzuje limit wiekowy – ukoƒczone 20 lat.
Od 1 maja 2004 r. zielona karta nie b´dzie dokumentem obowiàzkowym przy
wyjeêdzie samochodem za granic´. Nadal mo˝e ona s∏u˝yç za mi´dzynarodowy
dowód ubezpieczenia i u∏atwiaç, w razie
wypadku, uzyskanie odszkodowania.
Izabela Antosiewicz
Na podstawie materia∏ów MSWiA
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Pomó˝my ptakom!
Ciep∏a, s∏oneczna pogoda, a˝ grzech
nie wybraç si´ na spacer do pobliskiego parku czy lasu. Ca∏à rodzinà wybieramy si´ na ∏ono przyrody. Spacerujemy sobie i nagle spotykamy biednego,
ma∏ego ptaszka. Ptaszek jest sam,
w pobli˝u nie widaç rodziców i nie
umie lataç. W takim razie trzeba si´
sierotkà zaopiekowaç, bo bez pomocy
zginie marnie.
Niestety, tego typu sytuacje zdarzajà
si´ doÊç cz´sto. Niestety, poniewa˝ „pomoc” udzielona „sierotce” mo˝e bardzo zaszkodziç. M∏ode wielu gatunków
ptaków opuszczajà gniazdo jeszcze zanim nauczà si´ lataç. Jest to zupe∏nie
naturalny etap rozwoju piskl´cia i cz∏owiekowi nie wolno w ten proces ingerowaç. Maluch
jest ca∏y czas
pod troskliwà
opiekà rodziców i ma z nimi
kontakt g∏osowy. Jest to dla
niego okres pe∏en niebezpieczeƒstw, ale to
w∏aÊnie wtedy
uczy si´, jak ˝yç, jak znaleêç jedzenie,
wod´, czego nale˝y si´ baç, a tak˝e zasad wspó∏˝ycia z innymi ptakami. Nabywa wiedz´ niezb´dnà, by przetrwaç.
Wprawdzie mo˝e zostaç zabity przez
kota czy psa, ale to samo mo˝e spotkaç
te˝ zdrowego, doros∏ego ptaka. Zdecydowanie bardziej niebezpieczna bywa
ludzka ch´ç pomocy. Do ptasiego azylu
w warszawskim ogrodzie zoologicznym
trafia rocznie oko∏o 2000 ptaków. Du˝a
cz´Êç tej liczby, to zdrowe m∏ode, które
w ogóle nie powinny si´ tam znaleêç.
Los niepotrzebnie uratowanych ptaków nie jest weso∏y. Cz´Êç z nich przechodzi kilkutygodniowy kurs ˝ycia, po
czym zostaje wypuszczona na wolnoÊç.
Niestety, majà du˝o mniejsze szanse na
prze˝ycie. Cz∏owiek nie jest w stanie
nauczyç m∏odego ptaka tego wszystkiego, co przekazaliby mu rodzice. Ludzki
wychowanek nie tylko b´dzie niedouczony. TrudnoÊç sprawiaç mu b´dzie
tak˝e dogadanie si´ z innymi ptakami.
G∏os to u ptaków wa˝ny element porozumiewania si´. Ka˝dy gatunek, a nawet stado ma inny dialekt, a cz∏owiek
nie potrafi nauczyç ptaka jego mowy.
Dlatego nawet jeÊli prze˝yje, to mo˝e

nigdy nie znaleêç
partnera i nie za∏o˝yç
rodziny. Szczególnie
trudny powrót majà
krukowate, czyli wrony, kawki, sroki czy
gawrony. Sà to bardzo inteligentne
ptaki i tym trudniej nauczyç je ˝ycia.
Dla przyk∏adu kawki dziedziczà pozycj´ w stadzie po rodzicach. Nawet jeÊli
m∏oda kawka wróci do tego samego
stada, to po wychowaniu przez cz∏owieka pozosta∏e jej nie poznajà. Znajdzie si´ w sytuacji bezdomnego ˝ebraka, który nie ma nic i zupe∏nie od zera
musi jakoÊ wyrobiç sobie pozycj´ spo∏ecznà. I b´dzie to dla niej tym trudniejsze, ˝e nie zna dialektu swojego
stada. Zresztà ratowanie m∏odych kawek jest podwójnie bezsensowne, gdy˝
nawet jeÊli piskl´ straci rodziców, to sàsiedzi zaopiekujà si´ sierotà.
Jeszcze gorzej to si´ mo˝e skoƒczyç,
gdy ludzie „pomagajà” na w∏asnà r´k´.
M∏ody, rozwijajàcy si´ ptak wymaga odpowiednich warunków, pokarmu i opieki. Niestety, cz´sto si´ zdarza, ˝e piskl´
„ratuje” osoba, która na ptakach si´ zupe∏nie nie zna. Nie raz w ZOO pojawia∏y si´ osobniki powa˝nie chore, bo ˝ywione przez „ratownika” twaro˝kiem
i mlekiem, a nawet chipsami czy kie∏basà. Nierzadko koƒczy si´ to Êmiercià
ptaka, a nawet jeÊli uda si´ go uratowaç,
to zwierz´ nie rozwinie si´ prawid∏o
i nie ma szans wróciç na wolnoÊç.
Najcz´Êciej spotykane u nas ptaki,
które opuszczajà gniazdo zanim nauczà si´ lataç, to: kawki (108), sroki
(145), wrony siwe (44), gawrony (43),
kaczki krzy˝ówki (77), kosy (32), kwiczo∏y (32), pustu∏ki (34), sierpówki
(22), uszatki (10), puszczyki (17) i wróble (99). Liczby w nawiasach pokazujà,
ile osobników danego gatunku znalaz∏o si´ w ptasim azylu w 2003 roku.
Wi´kszoÊç z nich, to w∏aÊnie m∏ode,
jeszcze nie latajàce ptaki, które wcale
nie potrzebowa∏y pomocy.
Nie sà to zresztà wszystkie ofiary
ludzkiej niewiedzy. Nikt nie wie, jaka
jest rzeczywista liczba takich pisklàt,
gdy˝ tylko cz´Êç trafia do ogrodu zoologicznego. Inne nie prze˝ywajà z braku
odpowiedniej opieki, stajà si´ domowà
zabawkà albo zostajà wypuszczone na
wolnoÊç, gdy uda im si´ nauczyç lataç
lub kiedy zbli˝ajà si´ wakacje i nie ma

co z nimi zrobiç. Te, które zostanà wypuszczone na wolnoÊç, nale˝y niestety
zaliczyç do tych uÊmierconych. Ptak wychowany w domu nie b´dzie wiedzia∏ co
jeÊç, przed czym uciekaç. Nawet jeÊli zadzia∏a instynkt i znajdzie jakieÊ po˝ywienie, to jego ˝o∏àdek b´dzie do niego
nieprzyzwyczajony i ptak si´ rozchoruje.
Poza tym nie ma wyçwiczonych mi´Êni,
kondycji ani odpornoÊci. Pierwszy lepszy deszcz mo˝e okazaç si´ Êmiertelny.
Wyobraêmy sobie, jak poczu∏by si´ cz∏owiek, typowy mieszczuch, który jedyny
kontakt z lasem mia∏ na spacerze, gdyby
nagle znalaz∏ si´ bez ˝adnej pomocy
w samym Êrodku amazoƒskiej d˝ungli.
Dlatego pomó˝my ptakom i nie zabierajmy m∏odych z ich domu. Ptak naprawd´ potrzebuje naszej pomocy, jeÊli
ma z∏amane, obwis∏e skrzyd∏o, krwawi,
jest ranny albo to ∏yse, nieopierzone piskl´ (wtedy na pewno nie wysz∏o
z gniazda, ale wypad∏o). JeÊli jest to
m∏ody opierzony ptak, nale˝y zostawiç
go w spokoju. OczywiÊcie, jeÊli znajduje si´ na zat∏oczonym chodniku lub
jezdni, to przyda mu si´ pomoc, ale tylko w postaci przeniesienia w najbli˝sze
krzaki lub na trawnik. Rodzice na pew-

no znajdà go po g∏osie. Nie musimy si´
martwiç, ˝e zostanie na nim nasz zapach i zostanie porzucony, gdy˝ ptaki
majà bardzo s∏aby w´ch, a poza tym
bardzo rzadko porzucajà swoje m∏ode.
Przypominam te˝, ˝e o dobro ptaków
dbajà przepisy prawne. Przenoszenie
dzikich zwierzàt i ingerencja w ich ˝ycie bez uzasadnienia jest zabroniona.
Na trzymanie w domu dzikiego ptaka
potrzebne sà specjalne zezwolenia,
szczególnie jeÊli jest to gatunek chroniony. Ludzka „pomoc” w wychowywaniu pisklàt jest nie tylko szkodliwa, ale
i nielegalna.
Justyna Ko∏akowska
Artyku∏ powsta∏ na podstawie o rozmowy z Andrzejem Kruszewiczem, ornitologiem, pracownikiem Warszawskiego
Ogrodu Zoologicznego
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OG∏OSZENIA DROBNE
◗ Zarabiaj z ORIFLAME! – mo˝esz kupowaç kosmetyki dla siebie 30% taniej
– sprzedawaç je z zyskiem 30% – zarabiaç na kilka ró˝nych sposobów
poprzez powodowanie sprzeda˝y. 0 508 59 45 56.
◗ Angielski sam wchodzi do g∏owy! Lekcje indywidualne. Ju˝ 10 lat w Starej Mi∏oÊnie. 45 z∏ za godz. lekcyjnà. Tel. 773-11-23, 0-601 37 97 35.

◗ Poprowadz´ Ksià˝k´ Przychodów, Rycza∏t, ZUS i inne prace ksi´gowe. Tel.
0694105943.
◗ US¸UGI DOMOWE – Pranie dywanów, tapicerki, wyk∏adzin – bezpy∏owe
trzepanie; renowacja dywanów. Czas schni´cia 2 godziny. tel. 783-28-37;
kom. 606-752-724
◗ Sprzedam fotelik dzieci´cy do auta „Century” (do 18 kg) w b. dobrym stanie 250 z∏, tel. 0607 676 023.
◗ Bezwypadkowe, u˝ywane samochody z Niemiec, bardzo du˝a oferta –
wyjazdy, pomoc w zakupie. tel. 7957188.
◗ Pranie dywanów „na sucho”, usuwanie roztoczy z ∏ó˝ek i materaców,
czyszczenie mebli tapicerowanych
przy u˝yciu profesjonalnego urzàdzenia firmy KIRBY – tel. 812-5572, tel. kom.: 0 506 365 676.
◗ Opony polskie i zagraniczne, nowe
i u˝ywane. Ceny do negocjacji.
Warszawa i okolice. Dowóz do domu klienta gratis. Stara Mi∏osna, tel.
773 32 83 – wieczorem oraz 0 608
41 73 73 – ca∏y dzieƒ.
◗ Kosmetyki AVON!!! Co miesiàc
bardzo atrakcyjne promocje i nowoÊci. Szybka realizacja zamówienia.
Zapraszam tel: 693-109-449, 77383-87 wieczorem.
◗ WIZYTÓWKI – najtaniej, z dostawà
do klienta w ciàgu 24 godz.. Szyldy,

studio oÊwietlenia
mieszkaj i pracuj w lepszym Êwietle

Oferujemy kompleksowà obs∏ug´ w zakresie:

• oÊwietlenia domów, mieszkaƒ, rezydencji, restauracji,
apartamentów, wn´trz biurowych, hotelowych, ekspozycyjnych
• oÊwietlenia basenów, ogrodów, ulic i elewacji domów
• aran˝acji, projektowania i analizy oÊwietlenia
• kompletacji opraw i systemów oÊwietleniowych
oraz êróde∏ Êwiat∏a

ulotki, strony internetowe. Tel.: 773 80 13, 509 288 549.

◗ Sprzedam tanio: fotelik samochodowy MAXI COSI 15–36 kilogramów, stan ide-

◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗

alny; fotelik samochodowy MAXI COSI PRIORI 9–18 kilogramów; fotelik rowerowy; ∏ó˝eczko dziecinne drewniane z materacem i przewijakiem; tel: 0 603 44
23 45 lub 0 601 28 12 34.
RUSSKAJA IZBUSZKA. Studio nauki j´zyka rosyjskiego, t∏umaczeƒ i konsultacji
lingwistycznych w Warszawie-Weso∏ej, tel. 0504 69 79 18 oraz 497 80 89.
Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi w domu tel.: 773-28-21, 0-506032-318.
Przyjm´ sprzàtanie, osoba solidna, czysta, z referencjami ze Starej Mi∏osny tel.: 0-509-222-448.
ROSJANKA – TANIO!- 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.
J´z. niemiecki – profesjonalne t∏umaczenia: zwyk∏e, przysi´g∏e, expresowe tel. 773-28-70.
Matka 2-letniej dziewczynki zaopiekuje si´ dzieckiem u siebie w domu (istnieje mo˝liwoÊç dowiezienia dziecka do opiekunki) tel. 773-33-92
Fachowa opieka nad dzieçmi w wieku szkolnym i przedszkolnym (równie˝
w wakacje) tel. 0-502-725-944.
Mieszkanie do wynaj´cia (pokój z kuchnià) urzàdzone na os. „Serek” tel.
0-601-836-444.
Firma RADAN – profesjonalny monta˝ i serwis instalacji gazowych, atrakcyjne ceny, wieloletnie doÊwiadczenie, wtrysk gazu, instalacje tradycyjne.
St. Mi∏osna ul. Trakt Brzeski 53 tel. 0-888-90-85-68.

◗ 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

• dostawy i monta˝u opraw oÊwietleniowych
• systemów sterowania oÊwietleniem

Posiadamy w swojej ofercie wysokiej klasy osprz´t
elektroinstalacyjny firm: ABB, GIRA i LEGRAND
Zapraszamy do wspó∏pracy architektów
oraz projektanów instalacji elektrycznych.
Oferujemy bardzo dobre warunki wspó∏pracy.

Szeroki wybór daƒ, rezerwacje telefoniczne,
przyj´cia okolicznoÊciowe, dania na wynos.
ul. Jana Paw∏a II 23 lok. B1, Weso∏a – Stara Mi∏osna (Centrum „Pogodna”)

zapraszamy codziennie w godz. 1200–2000
tel. 773 84 92

Warszawa-Weso∏a, ul. Trakt Brzeski 54C (I pi´tro)
tel./faks 773 38 64, tel. kom. 0501 590 737, 0505 159 770

ESPERAL
Odtrucia alkoholowe ca∏odobowo
dyskrecja zapewniona

tel. 0601 62 22 62

Us∏ugi Ksi´gowe

Sklep piekarsko-cukierniczy

„PAKO”

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

(Licencja Ministerstwa Finansów nr 14424/99)

NISKIE CENY

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

tel. 773 26 93
kom. 0 505 868 173

AN
TENY
SPRZEDA˚, MONTA˚

TA X I - W E S O ¸ A

SATELITARNE: obrotowe, stacjonarne
„CYFRA +”, „Polsat cyfrowy”
Zestawy cyfrowe bez abonamentu
Instalacja anten telewizyjnych
Naprawy RTV i SAT
„LEMAG” tel. 815 47 25, 0501 123 566

Warszawa, ul. Br. Czecha 29
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tel.

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

DOJAZD GRATIS 24 h

1.60 z∏
1 km
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Dzieci´ce spotkania z kredkà i p´dzlem
Twórcami sà powszechnie uznani malarze, bezimienni amatorzy, a tak˝e sà
nimi dzieci. W Êwiecie doros∏ych malarstwem zajmuje si´ tylko 5% spo∏eczeƒstwa, natomiast dzieci malujà wszystkie. Wystarczy kawa∏ek kartki, kredki
i powstajà pierwsze Êlady w postaci bez∏adnych linii. Wraz z wiekiem oraz dzi´ki cz´stym kontaktom z ró˝nymi materia∏ami malarskimi bez∏adne linie sà zast´powane innymi elementami obrazu,
a mianowicie barwnymi plamami, które
sà niczym innym jak g´sto namalowanymi liniami obok siebie.
Barwne linie i plamy sà g∏ównymi, najprostszymi Êrodkami wyra˝ania doznaƒ
i uczuç ma∏ych dzieci. Najm∏odsi „artyÊci” sà bardzo wra˝liwi na kolor ch´tnie
wyra˝ajà swoje prze˝ycia w postaci rysunku. Lubià kolory intensywne, zdecydowane, mo˝na si´ o tym przekonaç po
szybszym zu˝yciu w pude∏ku z kredkami
takich, a nie innych kolorów.
Dzieci przenoszà na papier swoje
uczucia. Ma∏y cz∏owiek ˝yczliwie nastawiony do ludzi, ˝ywio∏owy, otwarty,
spontaniczny u˝yje barw ciep∏ych: czerwieni, ˝ó∏ci, pomaraƒczowego. Spokojne, zrównowa˝one i nieÊmia∏e dziecko
cz´Êciej si´gnie po kredk´ niebieskà,
zielonà, fioletowà. Nadmiar czerni to
sygna∏, ˝e maluch mo˝e prze˝ywaç jakieÊ problemy, z którymi nie mo˝e sobie
poradziç. Nie tylko u˝ywanie okreÊlonych kolorów, ale tak˝e wielkoÊç rysunku, szczegó∏y i jego rozmieszczenie na
kartce Êwiadczà o Êwiecie wewn´trznym
dziecka. Du˝e figury, postacie usytuowane centralnie charakteryzujà dziecko pewne siebie. Z kolei drobne elementy rysunku zaznaczone s∏abà, niewyraênà kreskà narysowane w rogu
kartki mogà Êwiadczyç o dziecku zahamowanym z niskà samoocenà lub brakiem poczucia bezpieczeƒstwa. Podobnie wybór postaci, tematu pokazuje
nam obszar prze˝yç dziecka. Warto wi´c
obejrzeç rysunki dziecka, mogà one
wiele powiedzieç o osobowoÊci dziecka.
Bardzo wa˝ne jest oglàdanie prac
dzieci, zadawanie im prostych pytaƒ dotyczàcych ich rysunków. Dziecko lubi
opowiadaç o tym, co narysowa∏o. Oczekuje te˝ od doros∏ego pochwa∏y swego
dzie∏a. Nawet je˝eli nie jest to arcydzie∏o,
rolà doros∏ego powinno byç zauwa˝enie
zaanga˝owania dziecka, pochwalenie za
to, ˝e d∏ugo pracowa∏o, ˝e wybra∏o okre-

Êlone kolory, ˝e wykona∏o czysto prac´, pokazanie dzieciom przenikania kolorów
˝e mia∏o taki pomys∏ na przedstawienie na papierze i powstawania nowych barw,
tematu itp. Im bardziej konkretnie opo- przy czynnoÊci nak∏adania na jedne plawiemy dziecku o jego rysunku, tym bar- my drugich o innym kolorze. Szczególnie
dziej poczuje si´ ono docenione i ch´t- widoczne jest to przy u˝yciu farb akwarelowych, które rozp∏ywajà si´ przypadkoniej wykona nast´pnà prac´.
Wielkim impulsem twórczym mogà wo, wchodzàc jedne na drugie.
TwórczoÊç plastyczna posiada tak˝e
okazaç si´ tak˝e marzenia dzieci i obserwacje. TwórczoÊç plastyczna anga- znaczenie terapeutyczne.
Malowanie farbami sprzyja ekspresji.
˝uje wyobraêni´, pami´ç, myÊlenie.
Jest znakomitym sposobem pobudza- Swobodne rozprowadzanie farby doskona∏e jest dla dzieci nieÊmia∏ych, l´klinia rozwoju dziecka.
Nale˝y zach´caç je do wyra˝ania wych o obni˝onej sprawnoÊci manualswych uczuç, rozwijaç je i uwra˝liwiaç. nej. Rysowanie kredkà uczy precyzji,
Trzeba zapoznaç dzieci z najprostszymi çwiczy koordynacj´ wzrokowo-ruchowà.
Du˝e znaczenie ma malowanie przez
materia∏ami i przyborami malarskimi.
Chodzi o to, by nie u˝ywa∏y ich w spo- dzieci jednej pracy zbiorowej, szczególsób schematyczny, lecz podejmowa∏y nie na du˝ych arkuszach. Dzieci maluró˝ne próby. Cz´ste kontakty z ró˝ny- jà je z du˝ym rozmachem, wyzwalajàc
mi przyborami malarskimi pozwolà du˝y zasób energii, a jednoczeÊnie
dzieciom zrozumieç wartoÊç i zalety uczà si´ wspó∏pracy i odpowiedzialnokredek, p´dzli, farb. B´dà potrafi∏y le- Êci. Mogà przyczyniç si´ do wzmocniepiej z nich korzystaç i osiàgaç zaskaku- nia poczucia w∏asnej wartoÊci, pozwajàce rezultaty. Gdy dzieci majà ró˝ne lajà wyra˝aç siebie i mieç satysfakcj´ ze
przybory, nabierajà ochoty, Êmia∏oÊci wspólnie wykonanego dzie∏a.
Warto wi´c interesowaç si´ twórczoi nawyku do samodzielnych dzia∏aƒ
twórczych. Z up∏ywem czasu b´dà po- Êcià m∏odych artystów, zach´caç ich do
u˝ywania ró˝nych przyborów i matetrafi∏y coraz lepiej z nich korzystaç.
Pierwsze próby twórcze dzieci wyko- ria∏ów malarskich, pokazywaç jakie
nujà najcz´Êciej kredkami. Jest wiele ciekawe efekty mo˝na dzi´ki nim uzyrodzajów kredek i ró˝nie mo˝na ich skiwaç, ZmiennoÊç Êrodków wyrazu
u˝ywaç. Kredki o∏ówkowe dajà cienkie wzbogaca wykonywane prace, zach´ca
kreski. Trudno uzyskaç nimi wi´ksze do dalszych, odkrywczych poszukiwaƒ.
barwne plamy. Cz´sto si´ ∏amià. Z te- Wszystkie te dzia∏ania wp∏ywajà na
go te˝ powodu kredki t∏uste tzw. Êwie- rozwijanie aktywnoÊci twórczej dzieci.
Rodzice majà ogromnà szans´ na
cowe sà lepsze do malowania. Mo˝na
kredk´ u∏o˝yç bokiem, poziomo, ∏a- animowanie twórczoÊci plastycznej
twiej pokryç kolorem wi´kszà p∏aszczy- swoich dzieci. Ich prace zbierane z wiezn´. Sà jeszcze pastele olejne i suche- lu lat ˝ycia sà potem mi∏à pamiàtkà
ulubione kredki dzieci, które dajà bar- z lat dzieciƒstwa.
Anna Dàbrowska
dzo intensywne, mocne kolory. Sà wyBeata Niewiadomy
godne w u˝yciu. Za pomocà kredek
powstajà pierwsze
dzie∏a maluchów.
Licencja Ministerstwa
Ju˝
m∏odsze
Finansów nr 220
dzieci nale˝y tak˝e
Oferuje kompleksowà us∏ug´ ksi´gowo-podatkowà
oswajaç z innymi
Siedziba
Oddzia∏-Weso∏a
technikami i sk∏aul. Ks. Jana Sztuki 24 lokal 1
ul. Irysów 7, 05-077 Warszawa-Weso∏a
niaç do ró˝nych
04-320 Warszawa
tel. (022) 773-31-31
tel. (022) 610-37-56 www.rada.net.pl
e-mail: biuro@rada.net.pl
prób i çwiczeƒ
z farbami. Wa˝ne
jest, by przyzwyczajaç dzieci do malowania plamami,
a nie rysowania
p´dzlem linii i kresek. Ciekawym doÊwiadczeniem jest
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Angielski dla mojego dziecka
Rozmowa z Bogumi∏à Nawrot – nauczycielkà i t∏umaczkà z j´zyka angielskiego,
mieszkankà Starej Mi∏osny – o tym, kiedy i gdzie zapisaç dziecko na nauk´ angielskiego.
Pani Bogusiu, od lat uczy pani dzieci
i m∏odzie˝ j´zyka angielskiego. Kiedy,
pani zdaniem, powinnam pos∏aç mojego synka na nauk´ tego j´zyka?
KiedyÊ wydawa∏o mi si´, ˝e nauk´ j´zyka powinno si´ zaczynaç w wieku 10 lat.
Dziecko ju˝ wie, czym jest rzeczownik
i czasownik i potrafi zrozumieç, na czym
polega nauka obcego j´zyka. Gdy jednak
zacz´∏am uczyç pierwszoklasistów, dosz∏am do wniosku, ˝e te moje wyobra˝enia by∏y z∏e. Siedem lat – to ju˝ ostatni
dzwonek, ˝eby zaczàç dziecko uczyç innego j´zyka. Najlepiej zaczàç jeszcze
w przedszkolu. Nie jestem natomiast
przekonana do koƒca do takiej metody
nauki j´zyka, gdy jeszcze m∏odsze dzieci
os∏uchujà si´ ze zwrotami angielskimi, by
nimi „nasiàknàç”, a wszystko odbywa si´
w trakcie zabawy. Jest to wprawdzie metoda najbardziej naturalna – w taki sposób uczymy si´ naszego j´zyka ojczystego
– tyle tylko, ˝e my uczymy si´ go non
stop, a naszymi nauczycielami sà wszyscy, którzy nas otaczajà. Ta metoda przynosi rezultaty bardzo póêno i zanim
dziecko zacznie mówiç, mo˝e si´ zniech´ciç do nauki j´zyka.
Ale przecie˝ w przedszkolu dzieci te˝
uczà si´ przez zabaw´...
Tak, ale to jest nauka – a to znaczy,
˝e si´ od nich wymaga, muszà uczestniczyç we wszystkich zaj´ciach. Nie zmuszamy, ale tylko zach´camy dzieci do
wspólnej zabawy, poznawania nowych
s∏ów. Zauwa˝y∏am, ˝e takie ma∏e dzieci sà bardzo ˝àdne wiedzy. Czasami rodzice majà dosyç ciàg∏ych pytaƒ dziecka o otaczajàcy go Êwiat. J´zyk obcy te˝
mo˝e byç bardzo fascynujàcy. S∏ucham
cz´sto dyskusji moich uczniów na tematy zwiàzane z lekcjà i jestem pe∏na
podziwu dla ich dociekliwoÊci. Dzieci
majà naturalnà ch´ç nauki, i my t´
ch´ç musimy umiej´tnie wykorzystaç
dla dobra dziecka.
Posy∏am wi´c mojego szeÊciolatka na
angielski wraz z poczàtkiem szko∏y...
Zdarza si´ tak˝e, ˝e idàc do szko∏y
dzieci tracà naturalnà ciekawoÊç Êwiata. Jest ona zabijana w szkole. Mniej
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wa˝ne staje si´ wtedy, gdzie nasze
dziecko uczy si´ j´zyka – czy w szkole
(bez wzgl´du na to jaka ona jest – publiczna, prywatna czy spo∏eczna) czy
indywidualnie. Te dzieci, u których

co im si´ nie podoba, czego si´ bojà, co
je nudzi. Trzeba te˝ obserwowaç dziecko po zaj´ciach. Czy i jak prze˝ywa to,
˝e nauczy∏o si´ czegoÊ nowego.
T∏umaczy pani ksià˝ki dla doros∏ych
i dla dzieci. Czy dla dzieci t∏umaczy si´
trudniej?
D∏ugo nie podejmowa∏am si´ t∏umaczenia ksià˝ek dla dzieci z kilku powodów. KtoÊ powiedzia∏, ˝e t∏umaczàc dla
dzieci trzeba zrobiç to tak samo jak dla
doros∏ych, tylko jeszcze lepiej. I to jest
prawda. Poza tym j´zyk t∏umaczenia
trzeba dostosowaç do wieku dziecka.
Je˝eli ma si´ w domu dziecko, zna si´
j´zyk, którym ono mówi i który rozumie. Kiedy t∏umaczy∏am swojà pierwszà ksià˝k´ dla dzieci, moje dziecko by∏o ju˝ zupe∏nie doros∏e, dlatego by∏o
mi trudno „przestawiç si´” na j´zyk
ma∏ych dzieci.
W pani przypadku pomog∏a wiedza
zdobyta podczas nauczania dzieci.....
Niewàtpliwie tak. Pami´tajmy, ˝e j´zyk zmienia si´ bardzo szybko – i j´zyk
doros∏ych i dzieci. S∏ysz´ jak rozmawiajà mi´dzy sobà moi uczniowie i to
pomaga mi podczas t∏umaczenia ksià˝ek dla dzieci.

szko∏a zabi∏a przyjemnoÊç uczenia si´,
ka˝dà lekcj´ opatrzà etykietkà „nuda”.
Nauka j´zyka musi sprawiaç takà przyjemnoÊç jak poznawanie Êwiata, powinna byç w∏àczona do tego procesu.
Gdy ju˝ znajd´ dla mojego malucha
dobre miejsce do nauki j´zyka, jak poznam, ˝e to jest w∏aÊciwa szko∏a, odpowiedni nauczyciel? Co, na przyk∏ad,
majà zrobiç rodzice, którzy nie znajà
angielskiego?
Na pewno nie pomo˝e lekcja pokazowa – dzieci po prostu inaczej si´ zachowujà w obecnoÊci innych osób, bez
wzgl´du na to czy sà to ich rodzice, czy
osoby im nie znane. Wydaje mi si´, ˝e
najwa˝niejsze jest obserwowanie dziecka. Czy do szko∏y, lub na zaj´cia pozaszkolne, idzie ono „w podskokach”, radoÊnie. A mo˝e wymyÊla sobie wymówki?
Dzieci sà w tej dziedzinie doprawdy mistrzami, gdy chcà si´ wykr´ciç od tego,

Jaka to by∏a ksià˝ka?
Opowiada o historii Kubusia Puchatka – opisuje ˝ycie autora i jego syna,
który by∏ adresatem ksià˝ek o ma∏ym
misiu (Brian Sibley „Hej˝e ha! Niech
˝yje MiÊ!”- Prószyƒski i S-ka, Warszawa 2002). W∏aÊciwie ta ksià˝ka przeznaczona jest dla du˝ych i ma∏ych czytelników, sà w niej oczywiÊcie fragmenty adresowane do najm∏odszych czytelników.
Ksià˝ka zosta∏a wydana na Gwiazdk´. By∏o mi bardzo mi∏o, gdy jeden
z t∏umaczy, którego ceni´ za profesjonalizm, zadzwoni∏ do mnie i opowiedzia∏, ˝e podczas robienia Êwiàtecznych zakupów w ksi´garni natknà∏ si´
na t∏umaczonà przeze mnie ksià˝k´.
Przejrza∏ jà na miejscu i kupi∏ dla
wszystkich dzieci w rodzinie jako prezent pod choink´! Taka ocena z ust
osoby z bran˝y, znajàcej wszystkie pu∏apki czyhajàce na t∏umacza, jest bardzo mi∏a.
Dzi´kuj´ za rozmow´ i ˝ycz´ samych
zdolnych i wdzi´cznych uczniów.
Rozmawia∏a Magdalena J´drzejewska
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Bajkopisarz to ja...

Nowe rodzaje
– spotkanie z Grzegorzem Kasdepke zabiegów cd.
4 maja w Szkole Podstawowej nr 3 odby∏o si´ spotkanie z autorem popularnych ksià˝ek dla dzieci – Grzegorzem
Kasdepke, w którym wzi´li udzia∏ uczniowie klas I-III, a tak˝e cz∏onkowie Ko∏a
Przyjació∏ Biblioteki. Pisarz, w dowcipny
sposób, opowiada∏ dzieciom o swojej
pracy, o tym, skàd czerpie pomys∏y do kolejnych ksià˝ek. Prezentowa∏ cztery spoÊród tych, które napisa∏, czytajàc ich zabawne fragmenty. Zdradzi∏, ˝e jego naj-

nowsze ksià˝ki, które niebawem uka˝à
si´ w ksi´garniach, to (uwaga!) krymina∏
i romans dla dzieci. Odpowiada∏ na pytania naszych ciekawskich i dociekliwych
pociech. Udzieli∏ tak˝e wywiadu reporterkom szkolnej gazetki „SzkoleÊ”. Na

zakoƒczenie podpisywa∏ swoje ksià˝ki,
z którymi dzieci przyby∏y na spotkanie.
Kilka s∏ów o naszym GoÊciu. Choç jest
m∏ody (31 lat), ma na swym koncie nast´pujàce osiàgni´cia: ksià˝ka dla najm∏odszych „Kacperiada” zosta∏a wyró˝niona w konkursie na Dzieci´cy Bestseller Roku 2001, a w 2002 r. otrzyma∏a
Nagrod´ Literackà im. K. Makuszyƒskiego. Ksià˝ka „Co to znaczy?” zosta∏a
w 2003 r. wyró˝niona Nagrodà Edukacja XXI. Te i inne pozycje autorstwa G. Kasdepke znajdujà si´
w zbiorach biblioteki
szkolnej i cieszà si´
wÊród m∏odych czytelników ogromnym powodzeniem.
Chcemy, aby spotkania tego typu wesz∏y
na sta∏e do kalendarza
imprez szkolnych organizowanych przez
bibliotek´.
Pragniemy serdecznie podzi´kowaç paƒstwu Szymaniakom za bezinteresownà
pomoc przy organizowaniu spotkania,
a tak˝e wszystkim rodzicom sponsorujàcym owe wydarzenie.
Beata Grochowska
i Anna Grzymkowska

Triumph. Dla cia∏a. Dla zmys∏ów.

NOWO OTWARTY SKLEP BIELIèNIANY ZAPRASZA
Weso∏a-St. Mi∏osna ul. Jana Paw∏a II 15R, pon.-pt. 11-19 sob. 10-14 tel. 773 22 46

W leczeniu chorób narzàdu ruchu
najlepsze efekty daje ∏àczenie krioterapii (która omówiona zosta∏a w poprzednim numerze WS) z innymi rodzajami zabiegów fizykoterapii. Odkryciem ostatnich 10 lat jest magnetostymulacja, czyli terapia polem magnetycznym. Pole magnetyczne dzia∏a
przeciwbólowo, przeciwzapalnie, pobudza przemian´ materii, procesy oddychania komórkowego i regeneracji
tkankowej. Usprawnia krà˝enie krwi,
hamuje procesy destrukcyjne w stawach, przyspiesza gojenie ran. Dlatego
pole magnetyczne zaleca si´ przede
wszystkim przy chorobie zwyrodnieniowej kr´gos∏upa i stawów, rwie kulszowej, trudno gojàcych si´ ranach, jak
równie˝ w stanach pourazowych.

Pole magnetyczne nie jest oboj´tne dla
naszego zdrowia. Przeciwwskazania
obejmujà: cià˝e, nowotwory, gruêlic´,
ci´˝kie infekcje, niestabilnà chorob´
wieƒcowà.
Zabiegi trwajà od 5 do 30 minut.
Jedna seria obejmuje od 5 do 15 zabiegów. Wybór najlepszej metody terapeutycznej zale˝y od wielu czynników.
Bierze si´ pod uwag´ wiek chorego,
wspó∏istniejàce schorzenia, ró˝ne inne
czynniki ryzyka. Dlatego te˝ rozpocz´cie leczenia musi byç poprzedzone dok∏adnym wywiadem z pacjentem, który
umo˝liwi pozostawienie trafnej diagnozy i pozwoli dobraç optymalny sposób rehabilitacji.
Wszystkich zainteresowanych opisanymi metodami leczenia zapraszamy do korzystania z oferty naszego
oÊrodka.
Wojciech Rudziƒski
773 14 97
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SPONSOR KRZYèÓWKI:
ObjaÊnienia podano w kolejnoÊci innej ni˝ w diagramie. Dla u∏atwienia podano d∏ugoÊç s∏ów oraz ujawniono wszystkie litery S wyst´pujàce w krzy˝ówce.
3-literowe:
– najkrótsza – Êwi´tojaƒska
– radosny hymn Unii
– rysunek w kamieniu
– s∏oik z piklami
4-literowe:
– mro˝ony przysmak
– ni pion, ni poziom
– op∏ata mostowa
– zbiór najstarszych tekstów indyjskich
5-literowe:
– „sportowy” materia∏ na garnitur
– bez trzymanki lub na gap´
– biblijny brat i rywal Ezawa
– do przelewania
– grozi w upalne lato
– krajan
– kwietnik
– legendarny król celtycki otoczony
Rycerzami Okràg∏ego Sto∏u
– marsza∏ek Sejmu II Rzeczypospolitej
– moda z myszkà
– najszybszy styl p∏ywania
– podstawowy sk∏adnik czekolady
– popularny cel letnich podró˝y
– pot´˝na iloÊç
– strzela be∏tami
– Êwi´ty, patron ludzi pracy
– wierzeje
– wojskowy kolor
– wokó∏ s∏omkowego kapelusza
– zdobywa sprawnoÊci na letnim obozie

– dodaje smaku potrawie
– nawierzchnia poddawana ci´˝kiej próbie w upalne lato
– od do do do
– parkowa Êcie˝ka
– przysmak z jesiotra
– uskrzydlony motyw dekoracyjny
– wk∏ad terminowy

Jolka

7-literowe:
– ... prywatna – czeka na letnika
– chroni pla˝owiczów przed ostrym
s∏oƒcem
– cz´Êç ca∏oÊci
– d∏ugo oczekiwane przez wszystkich
uczniów
– dmuchawiec o dzia∏aniu leczniczym
– dzieci´cy pojazd
– emalia
– fantowa, wizowa lub pieni´˝na
– i mi∏oÊç, i nienawiÊç
– kreacja wieczorowa
– Lazurowe Wybrze˝e
– na stole
– najs∏ynniejszy obok Sherlocka Holmesa detektyw w literaturze Êwiatowej
– nimb
– odpowiedê na bodziec
– oÊmiesza, wyszydza i pi´tnuje
– popularna nazwa we∏nopodobnej tkaniny z w∏ókien poliakrylonitrylowych
– Êródziemnomorski gaj
– w parze z obiecankà sprawia g∏upiemu
radoÊç
– z∏omowanie

Litery z pól ponumerowanych utworzà rozwiàzanie krzy˝ówki.

6-literowe:
– ciemne, mocne piwo

1
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4
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6

7

8

9 10 11 12 13 14

WÊród osób, które do 12 sierpnia br. nadeÊlà na adres mailowy redakcji prawid∏owe rozwiàzanie krzy˝ówki zostanie rozlosowana nagroda ufundowana przez sklep Baby Boom,
ul. Jana Paw∏a II róg Diamentowej. Nagrodà tà b´dzie karta sta∏ego Klienta upowa˝niajàca do zakupu dowolnego artyku∏u w sklepie Baby Boom ze zni˝kà 20%.

AUTO NAPRAWA
• Silniki
• Sprz´g∏a
• Przeguby
• Hamulce
• Zawieszenia
ul. Jeêdziecka 4, 05-077 Warszawa-Weso∏a
tel.: 773 18 61, 0607 092 124

Elektromechanika Pojazdowa
• Elektronika pojazdowa
• Radiomonta˝ (nag∏aÊnianie pojazdów)
• Zestawy g∏oÊnomówiàce
• Alarmy
• Uk∏ady ABS itp
Wystawiamy faktury VAT
ul. Jeêdziecka 4, 05-077 Warszawa-Weso∏a

Rozwiàzanie
krzy˝ówki z nr 47
Prawid∏owe rozwiàzanie
krzy˝ówki z nr 47 brzmia∏o:
„Zapraszamy na Zlot Cyklistów”.
Nagrod´ (bezp∏atnà porad´
architekta krajobrazu oraz pi´knie
kwitnàcà roÊlin´ na balkon lub
do ogrodu) wylosowa∏ p. Jacek
Gaƒko.
Gratulujemy!

tel.: 773 18 61, 0501 560 979, e-mail: arekgu@interia.pl

Gabinet Stomatologiczny
lek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko
Magdalena
Gaw´cka

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
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tel.

773 14 30

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

STARA MI¸OSNA

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

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

najciekawsze PROJEKTY
najdogodniejsze KREDYTY
najtaƒsze MATERIA¸Y
Niedaleko jest DOMEKO
www.domeko.com.pl

domeko@poczta.wp.pl
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Listy do redakcji
Sprostowanie
Mijanie si´ z prawdà Stowarzyszenia Artystycznego w Starej Mi∏osnej. Sprawa dotyczy
ulotki wydanej przez Stowarzyszenie o dzia∏alnoÊci chóru „Staccato” za∏o˝onego 29 maja 2003
roku i o wizycie tego chóru w Watykanie. Na
skutek fotomonta˝u wykorzystano fotografie
chóru Il Canto-Magnificat, który da∏ koncert kol´d polskich przed Ojcem Âwi´tym w Watykanie
w styczniu 2003 roku (wi´c jeszcze przed
powstaniem chóru „Staccato”).
Dziwi´ si´ takiej manipulacji i wykorzystywaniu wizerunku chóru Il Canto-Magnificat, który
nie ma nic wspólnego z chórem Staccato.
Z mojego chóru Il Canto-Magnificat kilkoro
dzieci, które istotnie by∏y z nami u Papie˝a przesz∏o do chóru „Staccato”. Przeszed∏ równie˝ by∏y Prezes pan D. Stachelek, który zosta∏ odwo∏any przez rodziców. Pan D. Stachelek za∏o˝y∏
swój w∏asny zespó∏ „Staccato”, ale to nie upowa˝nia W∏adz Stowarzyszenia Artystycznego
w Starej Mi∏osnej do wykorzystywania zdj´ç naszego chóru dla podbudowania w∏asnego wizerunku w oczach lokalnej spo∏ecznoÊci.
Drodzy Paƒstwo, na sukces trzeba zapracowaç w∏asnà pracà!
Rodzice i dzieci z chóru Il Canto-Magnificat
sk∏onili mnie do zabrania g∏osu w tej sprawie.
Uprzejmie prosimy, abyÊcie Paƒstwo zaprzestali
takich dzia∏aƒ i wi´cej nie podszywali si´ pod nasze sukcesy, bo fina∏ tej sprawy mo˝e mieç zupe∏nie inne zakoƒczenie.
˚ycz´ Paƒstwu w przysz∏oÊci udanego wyst´pu przed Ojcem Âwi´tym, co b´dzie Waszym
w∏asnym sukcesem.
Z powa˝aniem
dyrygent chóru Il Canto-Magnificat
Mgr Marta Zamojska-Makowska

Psy - mordercy
Dziewiàtego czerwca nasza kotka – Neska –
zosta∏a rozdarta na strz´py przez suk´ rasy
owczarek kaukaski imieniem Berta. Ja i mà˝ byliÊmy wtedy na urlopie. Podczas naszej nieobecnoÊci zwierz´tami – psem i trzema kotami –
opiekowa∏a si´ moja mama. Rano tamtego dnia
wypuÊci∏a koty od frontu – lubià si´ grzaç na
s∏oƒcu na tarasie. Na ogó∏ nie wychodzi∏y na ulic´ same, czasem towarzyszy∏y podczas spaceru
psu, który jest bardzo stary i wzbudza w nich instynkty opiekuƒcze. Sà do niego bardzo przywiàzane i nie lubià go spuszczaç z oka poza domem,
gdzie, jak s∏usznie uwa˝ajà, mo˝e byç niebezpiecznie. Ale podczas tych przechadzek zawsze
by∏y czujne i gotowe do ucieczki, w razie gdyby
na horyzoncie pojawi∏ si´ du˝y groêny pies.
W Êrod´ Neska wysz∏a przed furtk´. Czu∏a si´
bezpieczna, od dziury wypi∏owanej w kracie bramy
specjalnie dla kotów – ˝eby – mia∏y swobod´ ruchu – dzieli∏o jà pó∏ metra. Lubi∏a obserwowaç ulic´, a akurat du˝o si´ dzia∏o. Sàsiedzi wyje˝d˝ali do
pracy. Zaj´ta Êledzeniem ich ruchów przeoczy∏a
nadejÊcie wielkiego psa. Nie warknà∏, nie szczeknà∏. Podbieg∏, z∏apa∏ jà za kark i zaczà∏ rozdzieraç
na kawa∏ki. Sàsiedzi podnieÊli krzyk Jeden z nich,
pan, który sta∏ najbli˝ej, rzuci∏ si´ na pomoc. Niestety, niewiele móg∏ zrobiç go∏ymi r´kami. Pies by∏
ogromny i wÊciekle na niego warcza∏. Doskakiwa∏
do niego równie˝ Wasyl, brat naszej koteczki. Tak˝e musia∏ si´ wycofaç. Mama us∏ysza∏a p∏acz Neski i krzyki sàsiadów. Wybieg∏a na dwór. Zobaczy∏a (wcià˝ ma w oczach ten widok) Nesk´ w pysku
psa. Potrzàsa∏ zdobyczà, jej ∏apki fruwa∏y jak choràgiewki. Wtedy moja koteczka ju˝ nie krzycza∏a,
mam nadziej´, ˝e nic nie czu∏a. ˚e ju˝ nie ˝y∏a.
Pies us∏ysza∏ wo∏anie w∏aÊciciela oddalonego
o kilkadziesiàt metrów. Porzuci∏ ∏up i odbieg∏. By∏
– wedle relacji sàsiadów – mocno zakrwawiony,
ale w∏aÊciciel jakoÊ si´ tym nie zainteresowa∏.
Zniknà∏ razem z psem... Mama zebra∏a szczàtki.

SKLEP ALKOHOLE I WINA ÂWIATA M&P
NAJWI¢KSZY WYBÓR WIN I ALKOHOLI W POLSCE Warszawa-Weso∏a

UPOMINKI, DEGUSTACJE, PROMOCJE
DOSTAWY NA IMPREZY
KOSZE PREZENTOWE
K A R T Y S TA ¸ E G O K L I E N TA
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Czynny:
poniedzia∏ek-piàtek

900-2200
sobota-niedziela
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ZAMÓWIENIA NA WESELA
(ekstra ceny, mo˝liwoÊç zwrotu nadwy˝ki)

1000-2200

%
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DOWÓZ DO KLIENTA

STARA MI¸OSNA
Trakt Brzeski 54c
tel./fax 773 38 62

zt
10 ym

DOBRE, NAJNI˚SZE CENY NA CO DZIE¡

Zadzwoni∏a do nas. P∏aka∏a. WróciliÊmy dopiero
wieczorem, mieliÊmy dalekà drog´. BaliÊmy si´
o mam´, mia∏a ju˝ dwa zawa∏y serca. I nasza koteczka... Nie mog´ uwierzyç, ˝e ju˝ jej nie ma.
Chc´ wierzyç, ˝e ta suka skr´ci∏a jej kark od razu, ˝e nie bola∏o tak strasznie. Ale mama s∏ysza∏a jej p∏acz. Wcià˝ o tym myÊli, nie mo˝e zapomnieç tego g∏osu i koszmarnego widoku.
Oba nasze koty cierpià. Zw∏aszcza Wasyl, brat
Neski. Nie je, nie myje si´. Kiedy go wypuszczamy na dwór, biegnie obwàchaç miejsce, gdzie
zgin´∏a. Wcià˝ sà Êlady krwi. A potem siada na
ulicy i czeka. Na siostr´? Przecie˝ widzia∏ jej
Êmierç... Boj´ si´ o niego. Boj´ si´ o Kajetana,
naszego drugiego kota. Ma smutne oczy i nie
bawi si´, jak by∏o do niedawna, sztucznymi
myszkami. Boj´ si´ o wszystkie koty na naszym
osiedlu, które mo˝e dopaÊç pies-morderca.
Puszczony przez w∏aÊciciela bez opieki. Albo
wychodzàcego z w∏aÊcicielem, lecz bez smyczy,
bez kagaƒca – jak Berta. Czy w∏aÊciciel psa-mordercy zdà˝y powstrzymaç ulubieƒca, jeÊli
ten zapragnie pobawiç si´ w polowanie?
Moja Neska nie by∏a pierwszà ofiarà Berty,
o czym jej w∏aÊciciele doskonale wiedzà. Ale oni
nie przywiàzujà wagi do ˝ycia kotów – cieszà si´
tylko, ˝e si´ im upiek∏ proces sàdowy, bo nie by∏o Êwiadków i dowodów. Tym razem mamy wielu Êwiadków.
Przykro mi, prosz´ wszystkich nieodpowiedzialnych w∏aÊcicieli du˝ych psów, ale jeÊli kiedykolwiek zobacz´ waszego pupila bez smyczy
czy kagaƒca w rejonie domów, zawiadomi´ stra˝
miejskà i policj´, ˝àdajàc, by zwierz´ przewieziono do schroniska, a w∏aÊcicieli ukarano. To
nie jest akcja przeciwko psom. Od lat mam psy
i kocham je nie mniej ni˝ koty. Ale nie zgadzam
si´, ˝eby zabija∏y.
Bardzo nam brakuje naszej kotki. Kocha∏a nas
i my jà bardzo kochaliÊmy.
Katarzyna Bury S∏abicka
WiadomoÊci Sàsiedzkie
Stara Mi∏osna
- pismo mieszkaƒców Starej Mi∏osny.
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STARA MI¸OSNA

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

CZYNNE:
codziennie
w niedziele

6.00 - 22.00
9.00 - 15.00

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

dogodny dojazd
parking

tel. (022) 773 28 98
0603 379 677

niskie ceny

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

BEZP¸ATNA STOMATOLOGIA
DLA OSÓB UBEZPIECZONYCH W NFZ
- STOMATOLOGIA
ZACHOWAWCZA
- STOMATOLOGIA DZIECI¢CA
- CHIRURGIA
STOMATOLOGICZNA

- PROTETYKA
- PROFILAKTYKA
- PERIODONTOLOGIA

TELEFON 0 691 031 747
STARA MI¸OSNA, UL. JANA PAW¸A II 15 F
WEJÂCIE OD ULICY DOLOMITOWEJ 14

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
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STARA MI¸OSNA

BIURO PODRÓ˚Y
•SERWIS•
Oferuje:
• jako autoryzowany Agent imprezy
turystyczne TUI, Neckermann,
Scan Holiday, Ecco Holiday, Orbis,
Time Travel, Exim, Oasis
i innych touroperatorów
• obozy m∏odzie˝owe Almatur, Atas,
OK Tours, But
• bilety lotnicze
• ubezpieczenia podró˝y

WYWÓZ NIECZYSTOÂCI
p∏ynnych i sta∏ych
Warszawa-Weso∏a, ul. Szosa Lubelska 2
tel. 773 37 67, tel./fax 773 24 63

Stara Mi∏osna (obok poczty)
ul. Jana Paw∏a II 23 lok. U1
tel./fax 773 83 42
www.bpserwis.com.pl
czynne: pon.-piàtek 1200–1900, sobota 930–1330

GADOMSKA NIERUCHOMOÂCI
Licencja nr 51

Od 1990 r. sprzedaj´ w Starej Mi∏osnej
mieszkania i domy

0601 355 130

oddzwoni´

Dzwoƒ, korzystna i bezpieczna sprzeda˝!!
04-076 Warszawa
ul. Waszyngtona 79/81 m. 1
(przy Rondzie Wiatraczna)

tel. 870 55 55
www.gadomska.pl
biuro@gadomska.pl

AUTORYZOWANA
STACJA OBS¸UGI

–
–
–
–

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
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