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Wkrótce w gronie
pi∏sudczyków
Dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie Gimnazjum nr 119
(dawniej 3) w Warszawie-Weso∏ej przygotowujà si´ do podnios∏ej
uroczystoÊci, jakà jest wpisanie szko∏y w poczet placówek uhonorowanych patronatem Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego.
Nad
ca∏oÊcià
projektu pracuje
powo∏any
przez
Dyrekcj´ Gimnazjum zespó∏ nauczycieli.
Oprócz oficjalnych uroczystoÊci
w programie przewidujemy imprezy
towarzyszàce:
• cykl wycieczek
szkolnych poÊwi´conych ˝yciu
i
dzia∏alnoÊci
Marsza∏ka,
• konkursy wiedzy
o przysz∏ym Patronie,
• prezentacj´ fotografii uczniowskich pt. „Pamiàtki Dwudziestolecia Mi´dzywojennego”,
• wystaw´ uczniowskich prac plastycznych, literackich i naukowych,
• aran˝acj´ Izby Pami´ci o Patronie,
• Êwi´to Flagi polskiej
• marszobieg „Szlakiem Legionowym” po okolicy,
• wydawnictwa okolicznoÊciowe.
Od kilku miesi´cy nasze dzia∏ania ˝yczliwie wspierajà przyjaciele naszej szko∏y. W przygotowaniach wspomagajà nas staromi∏oÊniaƒscy radni, lokalni przedsi´biorcy, redakcje miejscowych gazet i historycy regionu.
Wszystkich Paƒstwa, którym bliska jest postaç Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego, prosimy o wspó∏prac´ na rzecz uhonorowania
tego wielkiego patrioty.
Nauczyciele j. polskiego i historii zwracajà si´ z goràcà proÊbà
do mieszkaƒców okolic o u˝yczenie (równie˝ czasowe) pamiàtek
po Marsza∏ku i jego epoce w celu wyeksponowania ich (lub ich
fotografii) w gimnazjalnej Izbie Pami´ci. Gwarantujemy bezpieczeƒstwo powierzonych nam przedmiotów.
Za pomoc i zainteresowanie serdecznie dzi´kujemy.
Nauczyciele z Gimnazjum nr 119 (3)
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Warszawa w sid∏ach
wielkiej polityki
Warszawa nie ma szcz´Êcia do ustroju samorzàdowego.
Obecna, regulujàca go ustawa jest trzecià w ciàgu ostatnich 12
lat. Zosta∏a stworzona przez SDL i PO, a poniewa˝ te w∏aÊnie
partie mia∏y najwi´cej nadziei na wygranie wyborów samorzàdowych, tworzona by∏a nie przez pryzmat logiki i zdrowego rozsàdku, lecz na potrzeby partyjnego interesu. Los jednak sp∏ata∏ figla
jej twórcom i prezydentem stolicy zosta∏ Lech Kaczyƒski. Bardzo
szybko okaza∏o si´, ˝e to, czego nie chcieli dostrzec twórcy ustawy, piszàc jà „pod siebie” (nadmierna centralizacja, brak jasno
zdefiniowanych relacji mi´dzy w∏adzami Warszawy a w∏adzami
dzielnic itp.) jest koszmarnym bublem legislacyjnym. Po nieca∏ych dwóch latach jej funkcjonowania widaç to jak na d∏oni.
Dlatego „dla dobra stolicy” pos∏owie SLD postanowili znowelizowaç ustaw´ warszawskà (choç pewnie gdyby Warszawa mia∏a innego prezydenta d∏ugo byÊmy jeszcze na to czekali). Nowelizacja jest niewielka (liczy zaledwie 6 artyku∏ów), ale zmienia
diametralnie system w∏adzy warszawskiej:
1. Dzielnice stajà si´ samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi;
2. Burmistrz Dzielnicy staje si´ pracownikiem samorzàdowym
zatrudnianym przez Rad´ Dzielnicy;
3. Burmistrz staje si´ pracodawcà i faktycznym prze∏o˝onym zatrudnionych w Urz´dzie Dzielnicy urz´dników;
4. Rada Dzielnicy zyskuje prawo dokonywania niektórych przeniesieƒ Êrodków w ramach przyznanego dzielnicy bud˝etu;
5. Rada Warszawy ma 3 miesiàce na uchwalenie statutu miasta
i dzielnic, a jeÊli tego nie zrobi, statut zostanie nadany Warszawie przez Premiera.
Bez wàtpienia nie nale˝´ do fanów SLD i z przera˝eniem przyglàdam si´ kolejnym inicjatywom ustawodawczym tej partii. Ale
akurat te zmiany sà sensowne i korzystne dla mieszkaƒców Warszawy. Bo nie odbierajà w∏adzy Prezydentowi Warszawy w zakresie wielkich inwestycji, zarzàdzania majàtkiem i nadzoru nad
funkcjonowaniem s∏u˝b miejskich, za to umo˝liwià za∏atwianie
drobnych spraw lokalnych du˝o szybciej i sprawniej w lokalnych
Urz´dach Dzielnic, zaÊ o lokalnych sprawach b´dà decydowaç
znajàcy je radni z danego terenu, a nie urz´dnicy Ratusza.
Jednak polityka niewiele ma wspólnego ze zdrowym rozsàdkiem. Proponowane zmiany zosta∏y przyj´te przez PiS jako atak
na Lecha Kaczyƒskiego. PO i inne partie opozycyjne, choç pewnie z proponowanymi zmianami si´ by zgodzi∏y, b´dà ba∏y si´ je
poprzeç, by nie wejÊç w konflikt z PiSem. I pewnie, jak to zwykle w obecnym Sejmie, o ostatecznym kszta∏cie ustroju Warszawy zadecyduje wielka polityka, zbieg okolicznoÊci lub koniunkturalny sojusz, a nie logika i interes mieszkaƒców. Jak na razie, po
pierwszym czytaniu w dniu 24 wrzeÊnia, projekt nowelizacji zosta∏ odes∏any do komisji.
Marcin J´drzejewski
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Zlecia∏o jak z p∏atka. Niby nic, miesiàc po miesiàcu, a tu nagle taki jubileusz! Uda∏o si´, przetrwaliÊmy i w dobrej
kondycji wydaliÊmy 50. numer „WiadomoÊci Sàsiedzkich”. A wszystko zacz´∏o
si´ wiosnà 1999 roku. Grupa mieszkaƒców, w której mia∏em zaszczyt si´ znaleêç, postanowi∏a zorganizowaç Komitet Osiedlowy. Niestety, inicjatywa ta
nie spotka∏a si´ z uznaniem radnych
ówczesnego miasta Weso∏a, którzy postanowili przekszta∏ciç osiedle Stara
Mi∏osna w dzielnic´ Weso∏ej. Ostatecznie z kr´gu osób, które wspó∏tworzy∏y
ten pierwotny Komitet Osiedlowy,
w czerwcu 1999 roku powsta∏o Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna.
Jednak wczeÊniej, pod patronatem
Komitetu, odby∏o si´ kilka imprez rekreacyjno-sportowych. Oraz to, co dla
nas najwa˝niejsze – pojawi∏o si´ pismo
mieszkaƒców Osiedla – nasze „WiadomoÊci Sàsiedzkie”. Poczàtkowo ca∏e
by∏o 2-kolorowe, liczy∏o 16 stron,
a nak∏ad 2 tysiàce egzemplarzy. Jednak
dzi´ki swojej otwartoÊci i umiej´tnoÊci
informowania o naszych lokalnych
sprawach szybko zacz´∏o si´ rozwijaç.
Nale˝y podkreÊliç, ˝e od samego poczàtku redakcjà pisma zajmowa∏a si´
ekipa amatorów-zapaleƒców, z których
nikt nigdy nie otrzyma∏ nawet grosza
wynagrodzenia. To dzi´ki zaanga˝owaniu takich osób jak Robert W´grzynowski, Ma∏gosia Krukowska, Anna Susicka czy wielu, wielu innych, (których lista jest naprawd´ d∏uga) „WiadomoÊci
Sàsiedzkie” mia∏y coraz wi´cej stron
i systematycznie zwi´ksza∏y nak∏ad. Od
grudnia 2001 roku cz´Êç stron jest drukowana w kolorze, a obecny nak∏ad si´gnà∏ 5 tys. egzemplarzy.
Mnie od pierwszego numeru przypad∏ zaszczyt bycia Redaktorem Naczelnym i kierowania tym zespo∏em
wspania∏ych zapaleƒców, który na przestrzeni lat ulega∏ pewnym zmianom.
Jedna rzecz w pracy redakcji pozosta∏a
niezmienna – nie ma w naszym gronie
profesjonalnych dziennikarzy (choç gdyby jakiÊ chcia∏ si´ do∏àczyç, to ch´tnie byÊmy go powitali) oraz to, ˝e wszyscy
cz∏onkowie redakcji i autorzy artyku∏ów
pracujà ca∏kowicie spo∏ecznie.
Choç nie mamy siedziby, cz´sto spotykaliÊmy si´ w prywatnych mieszkaniach,
piszemy na prywatnych komputerach
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i wydzwaniamy spore rachunki z prywatnych telefonów, to satysfakcja z wydania
kolejnego numeru w pe∏ni wynagradza
nam trudy jego przygotowania.
A najwi´kszà radoÊcià jest dla nas
fakt, ˝e spora cz´Êç naszych czytelników mówi o „WiadomoÊciach Sàsiedzkich” – „nasza gazetka”. Bo choç redagowana jest przez Stowarzyszenie Sàsiedzkie, to naszym celem zawsze by∏o,
aby by∏a to gazetka mieszkaƒców, piszàca o naszych lokalnych sprawach.
Zawsze
ch´tnie
publikowaliÊmy
wszystkie listy i artyku∏y przygotowywane przez czytelników. I zawsze ch´tnie przyjmiemy do wspó∏pracy kolejne
osoby, które chcia∏yby wspólnie z nami
wspó∏tworzyç „naszà gazetk´”.
Staramy si´ omijaç sprawy wielkiej
polityki (chyba ˝e dotyczy bezpoÊrednio Weso∏ej), nie publikujemy kroniki
kryminalnej, nie przedstawiamy czarnej strony ˝ycia. To wszystko ka˝dy widzi na co dzieƒ wokó∏ siebie i w nadmiarze mo˝e znaleêç w innych gazetach. Wolimy pokazywaç ciekawe inicjatywy i pozytywne zmiany. Mo˝e ktoÊ
to nazwaç propagandà sukcesu. My
wolimy mówiç o wrodzonym optymizmie. Bo tak jak nasza gazetka przez te
5 lat ulega∏a przemianom, tak Stara
Mi∏osna i ca∏a Weso∏a zmienia∏y si´
w oczach na lepsze.
I z nadziejà, ˝e za kolejne 5 lat jubileusz 100. numeru b´dziemy Êwi´towaç

w naprawd´ sympatycznym, ∏adnie zagospodarowanym przedmieÊciu stolicy,
˝yczymy Paƒstwu mi∏ej lektury kolejnych wydaƒ „WiadomoÊci Sàsiedzkich”
Marcin J´drzejewski

Uwaga!!!

To ju˝ 50-tka!

Choç „WiadomoÊci Sàsiedzkie” powsta∏y jako pismo
osiedla Stara Mi∏osna, wiele
publikowanych materia∏ów
dotyczy ca∏ej Weso∏ej. Dzieki temu zyskaliÊmy spore
grono Czytelników spoza
Starej Mi∏osny. W dotychczasowych punktach rozchodzi si´ ju˝ ok. 1 tys. egzemplarzy. ChcielibyÊmy jednak
t´ liczb´ zwi´kszyç. Dlatego
poszukujemy licznie odwiedzanych przez mieszkaƒców
miejsc w Weso∏ej Centrum
i Weso∏ej Zielonej do wyk∏adania kolejnych numerów
„WiadomoÊci Sàsiedzkich”.
Prosimy o kontakt w∏aÊcicieli sklepów i punktów us∏ugowych, którzy chcieliby raz
w miesiàcu wyk∏adaç egzemplarze naszej gazetki. Zainteresowane osoby prosimy
o kontakt pod numerem telefonu: 0-603-063-870.
Redakcja

Dlaczego bezp∏atna?
Przejrza∏am w∏aÊnie moje domowe
archiwum „WiadomoÊci Sàsiedzkich”.
Nazbiera∏o si´ tego, z czterech lat brakuje mi tylko trzech numerów. Ta gazetka istnieje i ma si´ dobrze dzi´ki zaanga˝owaniu czasu i w∏asnych Êrodków
wielu ludzi. Wspomn´ tu Marcina
i Magd´ J´drzejewskich, Dorot´ Wroƒskà, Józefa Wojtasia, Ma∏gosi´ Krukowskà i Roberta W´grzynowskiego –
to nasi rekordziÊci, jeÊli chodzi o czas
i zaanga˝owanie poÊwi´cone gazetce.
Drugà grupà osób, bez których to
przedsi´wzi´cie nie mia∏oby szans przetrwaç tak d∏ugo, sà nasi reklamodawcy.
To dzi´ki temu, ˝e p∏acà za reklam´
w naszej gazetce – dostajecie jà Paƒstwo za darmo. I tu znów musz´ wymieniç z imienia i nazwiska naszych rekordzistów – Józef WojtaÊ i firma DOMEKO – przez wszystkie 50. numerów nie-

ustannie, Ma∏gosia Krukowska i Tom
Law ze szko∏à j´zykowà TOM
LAW’s SCHOOL of ENGLISH od 1.
numeru prawie nieprzerwanie do dziÊ
oraz Pani Doktor Nowicka-Olejko i jej
gabinet stomatologiczny od 6. numeru
do 50.. Nie sposób tu wymieniç wszystkich, którzy sà wierni naszej gazetce.
Czas mija, gazetka si´ rozrasta. Przyby∏o jej stron, potem kolorów, a przede
wszystkim nak∏adu (zaczynaliÊmy od
2 tys. egzemplarzy). W tej chwili, dzi´ki pracy spo∏ecznej cz∏onków redakcji,
autorów artyku∏ów i kolporterów –
oraz przede wszystkim dzi´ki op∏atom
za reklamy – „WiadomoÊci Sàsiedzkie”
sà niezale˝ne finansowo. Wszystkim
Reklamodawcom serdecznie dzi´kujemy i liczymy na dalszà wspó∏prac´.
Izabela Antosiewicz
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Anonimowe Krasnoludki
To niewiarygodne, ju˝ 50. numer gazetki, a przecie˝ nie tak dawno zaczepi∏a mnie na ulicy jakaÊ m∏oda osoba
i wr´czy∏a 1. numer „WiadomoÊci Sàsiedzkich”. Potem ju˝ systematycznie
znajdowa∏am kolejne numery w naszej skrzynce na listy. Nie min´∏o du˝o czasu i sama wk∏ada∏am naszà gazetk´ do skrzynek sàsiadów. Tak jest
do dziÊ. Co wi´cej, moje zaanga˝owanie w kolporta˝ pog∏´bi∏o si´ do tego
stopnia, ˝e raz w miesiàcu pi´trzà si´
przed moim domem stosy papierowych paczek, a najbli˝si sàsiedzi ju˝
przestali si´ dziwiç t∏umnie zje˝d˝ajàcym samochodom.
Tak to w∏aÊnie jest Drodzy Czytelnicy. Staramy si´, ˝eby gazetka dotar∏a
do ka˝dego mieszkaƒca Starej Mi∏osny. Drukujemy 5 tys. egzemplarzy
i zdecydowanà wi´kszoÊç nak∏adu
wrzucamy do Waszych skrzynek na listy. Wrzucamy my – spo∏eczni kolporterzy. Gazetka utrzymuje si´ z reklam

i tylko dlatego mo˝e byç bezp∏atna, ˝e
pracujàcy dla niej ludzie nie otrzymujà
za to wynagrodzenia. I w∏aÊnie to jest
niewiarygodne w dzisiejszym, zmaterializowanym Êwiecie. Autorzy, cz∏onkowie redakcji znani sà Paƒstwu z nazwiska, a kolporterzy? Anonimowe
„krasnoludki” dostarczajàce kolejne
numery gazetki to normalni ludzie, po
prostu sàsiedzi. Raz w miesiàcu dostajà ode mnie telefon, ˝e nast´pnego
dnia majà odebraç numer i roznieÊç na
swoim terenie do najbli˝szej soboty.
I robià to, bez wzgl´du na pogod´ czy
wczeÊniej zaplanowane wyjazdy. Sytuacje awaryjne pomagajà opanowaç nasze harcerki i nasi harcerze. Czasami
zdarza si´, ˝e nawet ten scenariusz nie
zadzia∏a, wtedy staram si´ dowieêç
wi´kszà iloÊç gazetki do najbli˝szego
sklepu.
Do naszego grona wcià˝ do∏àczajà
nowi zapaleƒcy, ale zdecydowana
wi´kszoÊç z nas pami´ta jeszcze nume-

ry z pierwszej dziesiàtki. Sà wÊród nas
osoby, które zwiàzane sà z WiadomoÊciami od samego poczàtku i do tej pory nie zrezygnowa∏y. Nie wiem, czy kolporterzy chcieliby, bym wymienia∏a ich
z imienia i nazwiska, pewnie nie wszyscy. Wiem, ˝e w kolporta˝ anga˝ujà si´
ca∏e rodziny: mama przyje˝d˝a po odbiór samochodem taty, a dzieci po
szkole roznoszà gazetki. Roznoszà
emeryci w ramach codziennego spaceru i noworodki – u˝yczajàc swojego
wózka do transportu. Roznoszà osoby
czynne zawodowo oraz m∏odzie˝, i ka˝dy z nas musi z czegoÊ zrezygnowaç.
JeÊli chcecie do nas do∏àczyç – zadzwoƒcie 0-603-063-870. Na pewno sà
jeszcze miejsca, gdzie nasza gazetka
nie dociera. Wy wiecie to najlepiej.
A jeÊli zobaczycie Waszego „krasnoludka” przy pracy, to po prostu powiedzcie mu: Dzi´kuj´!!!
Izabela Antosiewicz

Czytelnicy o „WiadomoÊciach Sàsiedzkich”
W ostatnich dwóch tygodniach wÊród
losowo poproszonych kilkudziesi´ciu
osób na naszym osiedlu przeprowadzi∏am anonimowà ankiet´, której celem
by∏o zebranie opinii o Czytelnikach
i o naszej lokalnej gazetce „WiadomoÊci Sàsiedzkie”.
Zdecydowana wi´kszoÊç respondentów ch´tnie udziela∏a odpowiedzi. Niestety, kilka obiecanych do zwrotu ankiet
ju˝ nie wróci∏o do mnie. MyÊl´ jednak,
˝e zebrany materia∏ pokazuje nam, osobom tworzàcym pismo, jak Paƒstwo je
odbieracie i co powinniÊmy wziàç pod
uwag´ tworzàc kolejne numery.
Z zebranych danych dowiedzieliÊmy
si´, ˝e ˝adna z ankietowanych osób nie
mieszka krócej ni˝ 1 rok w Starej Mi∏osnej. A˝ 72% mieszkaƒców mieszka tu
d∏u˝ej ni˝ rok, z czego 36% mieszka od
jeden do 5 lat i 36% przez okres od
6 do10 lat. Osoby, które zadomowione
sà u nas najd∏u˝ej, bo powy˝ej 10 lat
stanowià 28% badanych mieszkaƒców.
Nasza gazetka dociera do Paƒstwa
g∏ównie ze skrzynek pocztowych. Sà
jednak rejony, w których nie jest dostarczana do domów. Wówczas miej-

scami, w których mogà jà znaleêç Czytelnicy, sà sklepy lub koÊcio∏y.
Najcz´Êciej czytacie Paƒstwo ka˝dy
numer gazetki. Najwi´cej osób czyta
„od deski do deski”, ale wÊród najch´tniej czytanych autorów znajdujà si´
przede wszystkim Marcin J´drzejewski
oraz Iza Antosiewicz i Marian Mahor.
W naszym miesi´czniku poruszane
sà ró˝norodne tematy. Do najbardziej
interesujàcej problematyki nale˝à: aktualne wiadomoÊci dotyczàce osiedla
jak: plany rozwoju, realizacja inwestycji, bie˝àce wydarzenia, kultura, historia okolicy. Ch´tnie czytane sà te˝ informacje dotyczàce prac administracji
i radnych.
Czytelnicy ˝yczyliby sobie, aby pisaç
wi´cej o sprawach lokalnych, jak nowe
inwestycje, sklepy, informacje o urz´dach, ochronie najbli˝szego Êrodowiska, sprawach szkolnych, kulinariach,
a tak˝e o tematyce naukowej. Natomiast sprawy bardziej ogólne, nie dotyczàce ÊciÊle osiedla proponujà Paƒstwo
zostawiç mass mediom.
Za g∏ównà pozytywnà cech´ naszej
gazetki uznajecie Paƒstwo fakt, ˝e ona
w ogóle istnieje, ˝e mamy swojà gazet´

i najcz´Êciej jest ona jedynym êród∏em
aktualnych informacji o osiedlu. Doceniana jest jej ogólna dost´pnoÊç, ró˝norodnoÊç podejmowanych tematów
i bezp∏atna dystrybucja. Do najwi´kszych grzechów g∏ównych (wad) gazetki nale˝à: ma∏a obj´toÊç, zbyt du˝a
iloÊç og∏oszeƒ, poruszanie drugorz´dnych tematów g∏ównie zwiàzanych
z florà i faunà oraz brak kontynuacji
rozpocz´tych tematów.
Dla wi´kszoÊci naszych Czytelników
szata graficzna ma mniejsze znaczenie
ni˝ zawartoÊç merytoryczna artyku∏ów. Podoba si´ logo gazety. Opatrzy∏a si´ nieco jej dominujàca zielona kolorystyka.
Drodzy Paƒstwo tyle informacji uda∏o mi si´ uzyskaç na temat „WiadomoÊci Sàsiedzkich” i przekazaç innym Czytelnikom. Ka˝da wypowiedê w przeprowadzonej ankiecie by∏a przez nasz zespó∏ redakcyjny czytana. Dzi´ki temu
sonda˝owi wiemy, co mo˝emy poprawiç w kolejnych numerach. Nie obiecujemy rewolucji, ale na pewno b´dà mi∏à
niespodziankà.
opracowa∏a Beata Niewiadomy
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WieÊci z Rady Dzielnicy
Wrzesieƒ w pracy samorzàdu to
tradycyjnie okres pracy nad bud˝etem. Choç w wielu sprawach Rada
Dzielnicy mo˝e wyraziç tylko swojà
opini´, to choç na kszta∏t tzw. za∏àcznika inwestycyjnego radni mogà
wp∏ywaç. Dlatego sprawy inwestycji,
zarówno przysz∏orocznych, jak i proponowanych do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zapewne zdominujà wrzeÊniowà sesj´ zaplanowanà

na 28 wrzeÊnia. Oprócz tego Rada
b´dzie zajmowa∏a si´ problemem
Planów Zagospodarowania Przestrzennego (a w∏aÊciwie ich braku)
i b´dzie rozpatrywa∏a projekt
uchwa∏y o wy∏onieniu wykonawcy na
konserwacj´ wodociàgów w roku
2005. Poczàtek sesji o godz. 14.00
w Sali Rady Urz´du Dzielnicy.
Przewodniczàcy Rady Dzielnicy Weso∏a
Marcin J´drzejewski

Nowa ulica w Starej Mi∏oÊnie
Jest taki kawa∏ek betonowo-p∏ytowej pseudoulicy, który jest jednym z bardziej ucz´szczanych, a do
tej pory nie mia∏ nazwy. Mowa tu
o po∏àczeniu osiedla Stara Mi∏osna od ul. Torfowej przez las a˝ do
ul. Dzieci Polskich w Mi´dzylesiu.
Z inicjatywy Rady Dzielnicy, Rada
Warszawy nada∏a tej ulicy (choç
mo˝e to na razie za du˝o powiedziane) sympatycznà nazw´ „Wydmowa”. Miejmy nadziej´, ˝e b´dzie to dobry omen, a zarazem
pierwszy realny krok ku planowanej od dawna budowie tej ulicy, ja-

ko wa˝nego, komunikacyjnie alternatywnego do Traktu Brzeskiego
po∏àczenia z Warszawà.
Jeszcze w poprzedniej kadencji
ulica ta zosta∏a uznana za drog´ powiatowà. Dlatego obecnie jest w zarzàdzie ZDM, który widzi koniecznoÊç jej pilnej budowy. ˚eby przyÊpieszyç ten proces, jeszcze w tym roku, z funduszy w∏asnych naszej
Dzielnicy, ma zostaç wykonany projekt tej ulicy, a potem ju˝ tylko pilnowanie ZDM, aby wywiàza∏ si´ ze
sk∏adanych obietnic.
Marcin J´drzejewski

Informacja o zmianie numerów telefonów
konserwatora wodociàgów w Weso∏ej
Firma LENBAW Sp. z o.o. konserwujàca na terenie Dzielnicy Weso∏a
m. st. Warszawa wodociàgi informuje, ˝e uleg∏y zmianie numery telefonów kontaktowych (np. w celu zg∏aszania awarii sieci wodociàgowej)
na nast´pujàce:
tel. kom. 0 693 138 978, 0 695 581 192

Zaproszenie
Nauczyciele i uczniowie Gimnazjum nr 119 (3) w Warszawie-Weso∏ej
zapraszajà mieszkaƒców Starej Mi∏osny
na wieczór poÊwi´cony wydarzeniom

Powstania Warszawskiego.
UroczystoÊç odb´dzie si´ w auli naszego gimnazjum
przy ul. Klimatycznej 1, 30 wrzeÊnia 2004 r o godzinie 19.15.

Rusza wywóz liÊci
W listopadzie, jak co roku, b´dà odbierane liÊcie z Paƒstwa posesji na koszt Miasta. Zg∏oszenia (minimum 10 worków samych liÊci) przyjmuje Pani Agnieszka Sanojca tel 77360-36 w godz. pracy urzàdu.
Izabela Antosiewicz
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Burmistrz
Jacek Wojciechowicz
pos∏em do Sejmu RP
„SprawiedliwoÊci sta∏o si´ zadoÊç” – tym mitologicznym ju˝ okrzykiem Jana Ciszewskiego
z pami´tnych zmagaƒ Górnika Zabrze z AS
Roma w pó∏finale Pucharu Klubowych Mistrzów Europy, mo˝na by skomentowaç to, co
przydarzy∏o si´ ostatnio naszemu burmistrzowi.
Pami´tamy wybory do Parlamentu w 2001 roku i jego znakomity wynik osiàgni´ty z 4 miejsca
na liÊcie. Zajà∏ drugie miejsce i w∏aÊciwie zosta∏
moralnym zwyci´zcà, zwa˝ywszy, ˝e przy obowiàzujàcej ordynacji wyborczej „przeskoczyç”
pierwszà osob´ na liÊcie by∏o praktycznie niemo˝liwe. Pierwsze przypad∏o pierwszemu na liÊcie Zbigniewowi Chrzanowskiemu i to on znalaz∏ si´ w Parlamencie.
DziÊ burmistrz Wojciechowicz jest pos∏em!
Wprawdzie z udzia∏em przypadku i szcz´Êliwego
zbiegu okolicznoÊci, niemniej jego osiàgni´cie
w kampanii wyborczej w 2001 roku doczeka∏o si´
zas∏u˝onej rekompensaty. Pose∏ Zbigniew Chrzanowski zrezygnowa∏ z dalszego udzia∏u w pracach
Sejmu i na jego miejsce wchodzi osoba z nast´pnym wynikiem, czyli pan Jacek Wojciechowicz.
Âlubowanie ju˝ si´ odby∏o (22.09.2004)
i w ten sposób Weso∏a doczeka∏a si´ swojego,
naprawd´ swojego, reprezentanta w Parlamencie. Trzeba bowiem przypomnieç, ˝e to w znacznej mierze g∏osami Weso∏ej pan Wojciechowicz
osiàgnà∏ w wyborach tak dobry wynik.
Nasz burmistrz zdecydowa∏ si´ na wariant
pe∏nienia mandatu pos∏a nieetatowego, czyli
bez pobierania pensji poselskiej. Nadal b´dzie
burmistrzem Weso∏ej i, jak sam twierdzi,
przede wszystkim burmistrzem.
„I dzi´ki Bogu”, chcia∏oby si´ rzec, gdy˝ z impetem rozpocz´ta przez niego w czerwcu br.
praca na tym stanowisku – po kilkunastomiesi´cznej nieobecnoÊci – ju˝ dziÊ jest pasmem
sukcesów i by∏oby szkoda jà przerwaç.
Wi´c... Czekajà Pana, panie burmistrzu, panie
poÊle, miesiàce wyt´˝onej, gigantycznej pracy...
W zwiàzku z tym – myÊl´, ˝e mam prawo to uczyniç w imieniu mieszkaƒców Starej Mi∏osny i ca∏ej Weso∏ej – sk∏adamy serdeczne gratulacje, ale
tak˝e ˝yczymy du˝o si∏, zdrowia i wytrwa∏oÊci.
Marian Mahor

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

STARA MI¸OSNA

Fakty, plany, marzenia
W poprzednim numerze W. S. informowa∏em o mo˝liwoÊci pozyskania dodatkowych pieni´dzy na inwestycje
w Weso∏ej. Obawy, czy uda si´ nam
umieÊciç dodatkowe zadania inwestycyjne, jak równie˝ zwi´kszyç zakres wykonania obecnie realizowanych, na
dzieƒ dzisiejszy sà ju˝ w zasadzie rozwiane. Wszystko wskazuje na to, ˝e do
realizacji w 2004 r. zostanà skierowane
wszystkie zaproponowane przez Zarzàd zwi´kszenia zakresu zadaƒ inwestycyjnych w Dzielnicy Weso∏a.
Stara Mi∏osna ma szans´ na utwardzenie odcinków kilku ulic po∏o˝onych na
po∏udnie od ul. Jana Paw∏a II. (ul. Fabryczna, ul. Pogodna, ul. Diamentowa),
oraz ul. Klimatyczna. Zabezpieczono
równie˝ pieniàdze na projekty ulic Fabrycznej, Rumiankowej, Jeêdzieckiej
i Mazowieckiej. Z inwestycji przewidzianych wczeÊniej w bud˝ecie Weso∏ej, zosta∏a zakoƒczona budowa II etapu gimnazjum. Teraz m∏odzie˝ ma do dyspozycji przestronne i lÊniàce klasy, aul´, sto∏ówk´... Zaawansowane sà prace przy
budowie kanalizacji po pó∏nocnej stronie
Traktu Brzeskiego i jest du˝a szansa na
ukoƒczenie zaplanowanych prac przed

koƒcem bie˝àcego roku. W opracowaniu
jest zamienna wersja projektu kanalizacji
dla ulicy Objazdowej i przyleg∏ych, oraz
dla posesji przy ul. Trakt Brzeski w kierunku zachodnim od ul. Pierwszego Praskiego Pu∏ku. Majàc ró˝ne doÊwiadczenia z pracà projektantów, prosz´ zainteresowanych mieszkaƒców o zapoznawanie si´ z opracowanymi projektami
i zg∏aszanie uwag i wàtpliwoÊci do wydzia∏u inwestycji U. Dz. Weso∏a.
Stojàce przed nami nowe wyzwanie,
to przygotowanie bud˝etu Weso∏ej na
2005 rok. Nas, mieszkajàcych na tak
zaniedbanym inwestycyjnie osiedlu,
jak Stara Mi∏osna, najbardziej chyba
b´dzie interesowa∏a cz´Êç inwestycyjna
tego bud˝etu.
Ka˝da dzielnica w Warszawie i ka˝de
osiedle w Weso∏ej b´dà chcia∏y odkroiç jak najwi´kszà cz´Êç inwestycyjnego
tortu, my b´dziemy si´ starali, aby
przypadajàcy dla nas kawa∏ek mia∏ satysfakcjonujàcà wielkoÊç.
Jako grupa radnych ze Starej Mi∏osnej po konsultacjach z mieszkaƒcami,
za najbardziej pilne do wykonania
w 2005 roku wytypowaliÊmy nast´pujàce zadania inwestycyjne:

• budowa ul. GoÊciniec,
• kontynuacja budowy kanalizacji po
pó∏nocnej stronie Traktu Brzeskiego,
• budowa boiska przy Szkole Podstawowej,
• budowa kanalizacji deszczowej w ul.
Jeêdzieckiej,
• rozpocz´cie budowy hali sportowej
przy gimnazjum,
• projektowanie sieci wodociàgowej
i kanalizacyjnej.
Zdajemy sobie spraw´ z tego jak, wielkie sà potrzeby i jak wielu niezb´dnych instalacji, obiektów i urzàdzeƒ u nas brakuje, niemniej jednak musimy te˝ przyjàç do
wiadomoÊci fakt, ˝e bud˝et postawiony
do naszej dyspozycji jest ograniczony.
W dobrym kierunku posuwajà si´
prace przygotowawcze do budowy ul.
Jana Paw∏a II
Obecnie w ZDM przygotowywany
jest projekt na budow´ tej ulicy i wed∏ug tego˝ w∏aÊnie ZDM postarajà si´
przewidzieç zabezpieczenie finansowe
na jej wykonanie.
Czy pod koniec 2005 r. pojedziemy
g∏adkà ulicà Jana Paw∏a II?
Trzeba oddawaç si´ takim marzeniom, bo marzenia majà to do siebie,
˝e poparte solidnà pracà i dba∏oÊcià
potrafià si´ spe∏niaç.
Józef WojtaÊ

Sukces harcerzy Cykl koncertów
Du˝y sukces odnieÊli nasi harcerze
z 44 MDH „Stanica”. Na odbywajàcym si´ w dniach 17–19 wrzeÊnia Zlocie Êw. Jerzego (zlot wszystkich dru˝yn
harcerzy z Mazowieckiego ZHR-u)
dru˝yna zaj´∏a 1. miejsce i otrzyma∏a
tytu∏ „Dru˝yny Szabli”. Serdecznie
gratulujemy.
Red.

Konkurs
fotograficzny
Na og∏oszony przed wakacjami
konkurs przysz∏o bardzo du˝o prac
i wcià˝ nap∏ywajà nowe, stàd decyzja Redakcji o og∏oszeniu wyników
w numerze paêdziernikowym.
Wszystkich uczestników konkursu
prosimy o uzbrojenie si´ w cierpliwoÊç.
Redakcja

w Starej Mi∏oÊnie
Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara
Mi∏osna we wspó∏pracy z MOK oraz
dyrekcjà gimnazjum i przy wsparciu
Wydzia∏u Kultury Urz´du Dzielnicy
planuje zorganizowaç seri´ koncertów
kameralnych. Szcz´Êliwie si´ z∏o˝y∏o,
˝e przy rozbudowie gimnazjum zosta∏a wykonana Êliczna sala widowiskowa
na ok. 200 osób, z ma∏à estradà.
W∏aÊnie na t´ sal´ chcielibyÊmy raz
w miesiàcu zaprosiç Paƒstwa na koncert lub spektakl kabaretowy.

Inauguracyjny koncert odb´dzie
si´ 21 paêdziernika (czwartek)
o godz. 19.30, w∏aÊnie w sali widowiskowej Gimnazjum nr 119 przy
ul. Klimatycznej 1.
B´dziemy mogli zobaczyç p. Ann´
Lenartowicz i p. Wies∏awa Kowalskiego w autorskim programie pieÊni Bu∏ata Okud˝awy i poezji rosyjskiej pt.
„Dopóki nam ziemia kr´ci si´...”
Wst´p wolny. Serdecznie zapraszamy!
Marcin J´drzejewski

Dopóki nam ziemia kr´ci si´...
Portret kultury rosyjskiej
w pieÊniach Bu∏ata Okud˝awy
i w poezji rosyjskiej
W programie m.in.:
Trzy mi∏oÊci, Modlitwa, Buty, Aleksander S. Puszkin... (utwory w polskiej wersji j´zykowej)

21 paêdziernika (czwartek) o godz. 19.30,
w sali widowiskowej Gimnazjum nr 119 przy ul. Klimatycznej 1.
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Zmiany w kursowaniu autobusów
skiego

Pi∏sud

1. Praskiego Pu∏ku

Kajki

• Wyd∏u˝enie linii 137 poprzez skierowanie na tras´: Dw.
Wschodni (Lubelska) – ˚upnicza – Chodakowska – Stanis∏awowska – Dwernickiego – Wiatraczna – Grochowska
– Marsa – Okularowa – Stepowa – Korkowa – Wspólna
– Niemcewicza – 1 Praskiego Pu∏ku – Weso∏a – Trakt
Brzeski – Stara Mi∏osna. Cz´stotliwoÊç kursowania – 30
minut (koordynacja rozk∏adu jazdy z linià 173).
•Wyd∏u˝enie linii 173 poprzez skierowanie na tras´: Stara Mi∏osna – ... – Korkowa – Stepowa – Okularowa –
Marsa – P∏owiecka – Grochowska – Wiatraczna. Cz´stotliwoÊç kursowania – 30 minut (koordynacja rozk∏adu jazdy z linià 137).
• Skierowanie linii 183 na tras´: Wiatraczna – Grochowska – Marsa – Ilskiego – al. Komandosów – Grzybowa –
Szosowa – Wspólna – Zielona. Cz´stotliwoÊç kursowania

Ilskiego

Armii Krajowej
Gr zy
Zielona
– 15 minut w szczycie,
bow
a
Nowy
Weso∏a
po 30 minut w mi´Rembertów
183
dzyszczycie i w dzieƒ
Niemcewicza
Oku
laro
wolny.
137
a
wa
nicz
Dwernickiego
• Wyd∏u˝enie linii 402
˚up
wa
Stara
rko
Marysin
173
Ko
poprzez skierowanie na Dworzec
Mi∏osna
Grochowska
137
tras´: Stara Mi∏osna – Wschodni
722
Br. Czecha
Trakt Brzeski
... – P∏owiecka – Ostro183
bramska – Al. Stanów
173
402
¸ukowska
115
Zjednoczonych – most
Wiatraczna Zamieniecka
¸azienkowski – al. Armii Ludowej – WaryƒOstrobramska
402
115
722
skiego – pl. KonstytuDworzec Centralny
Mi´dzylesie, Aleksandrów
Zagórze
cji – Marsza∏kowska –
Aleje Jerozolimskie –
traczna – Grochowska – Zamieniecka – ¸ukowska – RoDw. Centralny. Cz´stotliwoÊç kursowania – 30 minut
dziewiczówny – Ostrobramska – Marsa – Aleksandrów.
• Skierowanie linii 722 na tras´; Wiatraczna – ... – P∏oCz´stotliwoÊç kursowania – 20 minut
wiecka – Bronis∏awa Czecha – Trakt Brzeski – szosa luMo˝liwoÊç zamiany linii 402 i 415 na linie typu 500
belska – Majdan – Zagórze Sanatorium. Cz´stotliwoÊç
zostanie rozpatrzona przy okazji zmian komunikacyjnych
kursowania – 100 minut.
zwiàzanych z wyd∏u˝eniem linii metra do Pl. Wilsona.
Równie˝ od 1 paêdziernika br. planujemy wprowadzeZTM
nie linii 115 we wszystkie dni tygodnia na tras´: Wia-

Marsa

Poni˝ej przedstawiamy informacj´
Zarzàdu Transportu Miejskiego
o planowanych od 1 paêdziernika
zmianach w uk∏adzie linii autobusowych obs∏ugujàcych Dzielnic´ Weso∏a.

Sàsiedzka Liga Siatkówki po raz drugi
W paêdzierniku wystartuje po raz
drugi Sàsiedzka Liga Siatkówki. Obok
zamieszczamy regulamin rozgrywek.
Tym razem rozgrywki ligowe zostanà
podzielone na dwie rundy: jesiennà
oraz wiosennà. Rund´ jesiennà planujemy rozegraç w paêdzierniku (jedna
sobota), w listopadzie (dwie soboty)
i w grudniu (jedna sobota). Wszystkie
dru˝yny zg∏oszone do ligi rozegrajà
tym razem mecz i rewan˝ systemem
„ka˝dy z ka˝dym”. NowoÊcià w tej edycji b´dzie runda rewan˝owa, która zostanie rozegrana ju˝ w 2005 roku. Zwyci´zca zostanie wy∏oniony oczywiÊcie
po rozegraniu rundy rewan˝owej.
Zg∏oszenia dru˝yn (tylko pisemne)
nale˝y przesy∏aç faxem na numer 61318-49 lub sk∏adaç w siedzibie Stowa-

rzyszenia Sàsiedzkiego w ka˝dy wtorek
w godzinach 2000–2100.

Sàsiedzka Liga Siatkówki w Starej Mi∏oÊnie
sezon 2004/2005
REGULAMIN ROZGRYWEK
1. Organizator.
1.1. Organizatorem Sàsiedzkiej Ligi Siatkówki jest Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna.

3.6. Przyjmuje si´, ˝e wszystkie osoby zg∏oszone imiennie do rozgrywek z∏o˝y∏y stosowne oÊwiadczenie, o którym mowa w p. 3.3.
3.7. Organizator zrezygnowa∏ z oficjalnych przepisów o specjalnym
graczu obronnym zwanym libero, w zwiàzku z tym wyznaczenie gracza
libero nie przys∏uguje ˝adnej dru˝ynie.
3.8. Dru˝yna, która nie jest w stanie rozpoczàç lub kontynuowaç meczu w sk∏adzie 6-cio osobowym wybranym spoÊród osób zg∏oszonych
do rozgrywek, przegrywa mecz walkowerem 0:2 (0:25, 0:25).

2. Zasady gry.
2.1. W grze obowiàzujà oficjalne zasady gry w pi∏k´ siatkowà zatwierdzone przez Mi´dzynarodowà Federacj´ Pi∏ki Siatkowej (FIVB).
2.2. Ze wzgl´du na rekreacyjny charakter rozgrywek, organizator uproÊci∏ niektóre regu∏y oficjalne.
2.3. Uproszczenia i odst´pstwa od oficjalnych zasad sà wyszczególnione w niniejszym regulaminie.
2.4. Ostateczne rozstrzygni´cia w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem podejmuje Dyrektor Ligi.
3. Sk∏ad dru˝yny.
3.1. Kapitan dru˝yny mo˝e zg∏osiç do rozgrywek od 6 do 12 zawodników.
3.2. Zawodnicy biorà udzia∏ w rozgrywkach na w∏asne ryzyko i ubezpieczajà si´ we w∏asnym zakresie.
3.3. W rozgrywkach mo˝e wziàç udzia∏ ka˝da osoba bez wzgl´du na
wiek i p∏eç, która z∏o˝y kapitanowi swojej dru˝yny oÊwiadczenie, ˝e
wyra˝a zgod´ na gr´ w sk∏adzie tej dru˝yny oraz przyjmuje bez zastrze˝eƒ niniejszy regulamin rozgrywek.
3.4. Imienny sk∏ad dru˝yny jest zg∏aszany do organizatora ligi w formie pisemnej przed rozpocz´ciem rozgrywek.
3.5. Sk∏ad dru˝yny nie mo˝e ulec zmianie a˝ do zakoƒczenia rozgrywek ligi.
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Zg∏oszenia nale˝y dokonaç najpóêniej do dnia 12 paêdziernika 2004 roku.
Pierwszeƒstwo udzia∏u w rozgrywkach majà dru˝yny ze Starej Mi∏osny.
Prawid∏owe zg∏oszenie dru˝yny powinno zawieraç:
1.Imiona i nazwiska wszystkich zawodników (od 6 do 12 osób).
2.Nazw´ dru˝yny, pod którà b´dzie
uczestniczyç w rozgrywkach.
3.Imi´, nazwisko i kontakt telefoniczny
do wyznaczonego kapitana dru˝yny.
Zgodnie z regulaminem rozgrywek
zg∏oszenie jest dokonywane na ca∏y okres
rozgrywek, dlatego radzimy zg∏aszanie
sk∏adów 12-osobowych, aby nie by∏o póê-

4. System rozgrywek.
4.1. Rozgrywki odbywajà si´ w dwóch rundach: jesiennej i wiosennej
(rewan˝owej).
4.2. Wszystkie dru˝yny bioràce udzia∏ w rozgrywkach rozgrywajà po
dwa mecze systemem „ka˝dy z ka˝dym”. Pierwszy mecz odbywa si´
w rundzie jesiennej, a drugi mecz (rewan˝) w rundzie wiosennej.
4.3. Wszystkie mecze rozgrywane sà do dwóch wygranych setów.
4.4. W przypadku remisu w setach 1:1, trzeci decydujàcy set rozgrywany jest do 15 punktów (tie-break).
4.5. Dru˝yna, która w dwóch kolejnych terminach rozgrywek, w zwiàzku z p. 3.8. niniejszego regulaminu, nie b´dzie w stanie przystàpiç do
meczu zostaje zdyskwalifikowana i wykluczona z rozgrywek.
4.6. Wyniki meczów z dru˝ynami, które zrezygnujà z udzia∏u przed zakoƒczeniem rozgrywek lub zostanà z nich wykluczone zostajà zweryfikowane jako walkower.
4.7. Za zwyci´stwo w meczu przyznaje si´ 2 punkty, za przegranà
1 punkt, za przegranà walkowerem 0 punktów.
4.8. O kolejnoÊci dru˝yn w tabeli decyduje liczba zdobytych punktów.
4.9. Je˝eli dwie lub wi´cej dru˝yn zgromadzi jednakowà liczb´ punk-

niej problemów
ze skompletowaniem 6-osobowej dru˝yny do
ka˝dego meczu.
Wpisowe wynosi podobnie
jak w poprzedniej edycji 100
z∏otych od dru˝yny.
Wszystkie mecze odbywaç si´ b´dà w soboty w Szkole Podstawowej Nr 3 w Starej
Mi∏oÊnie przy ul. GoÊciniec.
Ewentualne pytania mo˝na kierowaç bezpoÊrednio do Dyrektora Ligi –
Krzysztofa Kacprzaka tel. 602-229-054.
Krzysztof Kacprzak
tów, o kolejnoÊci decyduje ró˝nica mi´dzy setami wygranymi i przegranymi, a nast´pnie liczba wygranych setów. Je˝eli i w ten sposób
nie mo˝na okreÊliç kolejnoÊci dru˝yn przyznaje si´ miejsca ex aequo.
5. Przepisy szczególne.
5.1. W setach nie przewiduje si´ przerw technicznych po zdobyciu
8 i 16 punktów. Wyjàtek stanowi przerwa techniczna konieczna do dokonania zmiany boisk po zdobyciu przez któràkolwiek z dru˝yn 8 punktów w tie-break’u.
5.2. Losowanie boisk w meczu nast´puje tylko przed rozpocz´ciem
pierwszego seta. Po ka˝dym zakoƒczonym secie s´dzia meczu zarzàdza zmian´ boisk. S´dzia zarzàdza równie˝ zmian´ boisk w po∏owie
tie-break’a (po zdobyciu przez któràkolwiek z dru˝yn 8 punktów).
5.3. Ka˝da dru˝yna mo˝e dokonaç w ka˝dym secie maksymalnie
6 zmian, z takim zastrze˝eniem, ˝e ten sam zawodnik rezerwowy mo˝e w secie tylko jeden raz wejÊç na boisko i tylko jeden raz zejÊç z boiska. Zawodnik rozpoczynajàcy set w „pierwszej szóstce” równie˝ mo˝e w secie tylko jeden raz zejÊç z boiska i tylko jeden raz powróciç na
boisko. Dla uproszczenia zasad zmian nie ma znaczenia, którzy zawodnicy sà zmieniani (nie obowiàzuje zasada tzw. „zmiany powrotnej”). Zmiana zawodnika na jednej pozycji nie mo˝e jednak jednoczeÊnie powodowaç zmiany ustawienia innych graczy na boisku. Ka˝dà
zmian´ w trakcie seta kapitan dru˝yny wyraênie zg∏asza do s´dziego.
Zmiana taka musi uzyskaç akceptacj´ s´dziego.
5.4. Ka˝dy nowy set dru˝yna mo˝e rozpoczàç w innym sk∏adzie i ustawieniu. Nie wymaga to akceptacji s´dziego.
˚yczymy udanej zabawy. ORGANIZATOR
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OÂRODEK REHABILITACJI
I ODNOWY BIOLOGICZNEJ
mgr Beata i Jacek Horszczaruk

➣ TERAPIA MANUALNA
➣ LECZENIE:
– BÓLÓW KR¢GOS¸UPA
– ZMIAN ZWYRODNIENIOWYCH
– BÓLÓW G¸OWY
– WAD POSTAWY
– DYSKOPATII
➣ REHABILITACJA PO URAZACH
➣ FIZYKOTERAPIA
➣ MASA˚E
➣ GIMNASTYKA

KOREKCYJNA

dla dzieci z elementami metody Dennisona.

➣ AEROBIC – pilates, stretching, çw. kszta∏tujàce

pon., wt., Êr., czw. – 19:30
pon. i Êr. – 9:00
sob. – 9:30
Tel.

773 22 53

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

SALON

FIRAN i ZAS¸ON
•
•
•
•
•
•
•

Nasz adres: ul. Jana Paw∏a II 15F
(obok sklepu Kacperek) Warszawa-Weso∏a
tel. 022 760 86 38
pon.-pt.: 1100–1900
sobota: 1000–1400

FIRANY
ZAS¸ONY
NARZUTY
KARNISZE
ART. POÂCIELOWE
MATERACE
WYK¸ADZINY

Studio Muzyczne
mgr Marty Zamojskiej-Makowskiej
zaprasza dzieci, m∏odzie˝, doros∏ych
ul. Piotrusia Pana 12
05-077 Weso∏a
Os. Stara Mi∏osna
tel. 773 10 81, 773 01 75
fax 773 01 77
tel. kom. 0-603 390 754

Studio prowadzi nauk´ gry na fortepianie, emisji g∏osu oraz
kszta∏cenia s∏uchu z rytmikà, realizuje program szko∏y muzycznej

Polecamy si´ w zakresie:
• Szycia: firan, zas∏on i narzut
• Doradztwa i kompleksowej
aran˝acji okien
• Doboru i monta˝u karniszy
Firma PPHU „JUMA”
ul. Kombatantów 63 (pawilony)

Licencja Ministerstwa
Finansów nr 220

Sulejówek

Oferuje kompleksowà us∏ug´ ksi´gowo-podatkowà

tel. 760-10-52
pon.-pt. 10.00-18.00, sob. 10.00-14.00

Siedziba
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ul. Irysów 7, Stara Mi∏osna
tel. (022) 773-31-31
www.rada.net.pl

Oddzia∏-Grochów
ul. Grochowska 278 lok. 2, 03-841 Warszawa
tel. (022) 813-12-03, faks: 870-74-85
e-mail: rada@list.pl

STARA MI¸OSNA

72 godziny w pi∏k´ no˝nà
Ju˝ w czwartek 7 paêdziernika na boisku przy Gimnazjum nr 119 grupa prawie 500 zapaleƒców weêmie udzia∏
w szalonym wyzwaniu, jakim b´dzie gra
w pi∏k´ no˝nà przez 72 godziny non-stop. W zesz∏ym roku, z inicjatywy Stowarzyszenia Sàsiedzkiego uda∏o si´
graç (niestety z jednà krótkà przerwà)
przez 48 godzin. Jako ˝e ka˝dy, kto stoi
w miejscu, ten tak naprawd´ si´ cofa,
w tym roku postanowiliÊmy podnieÊç
poprzeczk´ i graç 3 doby! W tym roku,
oprócz Stowarzyszenia Sàsiedzkiego
w organizacj´ imprezy w∏àczy∏ si´ KS
Weso∏a, MOK oraz jak zwykle zyskaliÊmy wsparcie ze strony Urz´du Dzielnicy oraz dyrekcji Gimnazjum nr 119.
Wszyscy którzy chcieliby si´ jeszcze
przy∏àczyç do wspólnej zabawy sà pro-

Serdecznie zapraszamy na

Turniej Szachowy
o Puchar Burmistrza,
który odb´dzie si´
16 paêdziernika 2004 r.
w Gimnazjum nr 119,
rozpocz´cie godz. 1000, zbiórka 930.
Zawody odbywaç si´ b´dà
w kategoriach:
szkó∏ podstawowych
i gimnazjalnych.
Dodatkowych informacji udziela
pan Miros∏aw Macià˝ek
pod telefonem
502737474.

szeni o kontakt z Paw∏em Malinowskim tel. 606 689 263. A tych, co nie
lubià lub nie mogà biegaç za pi∏kà
w Êrodku nocy na zimnie i w deszczu,
serdecznie zapraszamy do kibicowania i dopingu.
Zaczynamy w czwartek 7 paêdziernika o godz. 1800, zaÊ koƒczymy w niedziel´ 10 paêdziernika tak˝e o 1800.
Uwaga!
Dla wszystkich chcàcych przyjechaç
w okolice boiska samochodem w godzinach nocnych (od 2200 do 700) b´dzie
parking na terenie gimnazjum (wjazd
od ul. Jana Paw∏a II). Bardzo prosimy
aby w nocy nie zak∏ócaç spokoju mieszkaƒców ul. Klimatycznej i nie parkowaç
od strony tej ulicy.
Pawe∏ Malinowski

Nabór
ch∏opców
do sekcji pi∏ki
no˝nej
Klub Sportowy WESO¸A og∏asza
nabór ch∏opców z roczników od 1990
do 1996 do dru˝yn pi∏karskich.
Informacje mo˝na uzyskaç telefonicznie u prezesa klubu Zbigniewa Petrówa tel. 0-604 656 155, lub u wiceprezesa Mariana Mahora tel. 0-606 248
743, a tak˝e bezpoÊrednio na treningu.
Og∏oszenia o terminach treningów
poszczególnych dru˝yn b´dà umieszczone we wszystkich szko∏ach podstawowych i gimnazjach Weso∏ej.
Marian Mahor

Punkty opieki nad dzieckiem…
Podaj´ Paƒstwu kolejne kontakty do
osób, które ch´tnie pomogà Wam
w opiece nad Waszymi pociechami:
• Pani logopeda, ch´tnie zaopiekuje si´
dzieckiem po lekcjach (klasy 0–4), pomo˝e w odrabianiu prac domowych w domu
podopiecznego – tel. 773-41-75 po 2000.
• Punkt Opieki Domowej „Calineczka”
Mi´dzylesie, ul. Daliowa 6, tel. 81275-47. Przyjmowane sà dzieci w wieku
od 1,5 roku do 3 lat, w godzinach od
900–1300.

Mia∏am przyjemnoÊç rozmawiaç
z niektórymi mamami, które skorzysta∏y z informacji zawartych w poprzednim numerze. Za ciep∏e s∏owa serdecznie dzi´kuj´ i czekam na kolejne
zg∏oszenia
0-603-063-870 lub
iza@plusnet.pl

WYSTAWA
1 paêdziernika w piàtek 2004
r godz 19.30
wernisa˝ wystawy malarstwa i rzeêby Pani Aleksandry Kann-Bogomilskiej. Autorka – absolwentka Akademii Sztuk Pi´knych w Warszawie,
cz∏onek Zwiàzku Polskich Artystów
Plastyków, przedstawia swe najnowsze prace: pejza˝e, portrety i inne
utwory, tak˝e ∏àczàce malarstwo
z rzeêbà. Tytu∏ wystawy „Fantazja”
oddaje szczególny nastrój tworzenia
i ekspresji, w∏aÊciwy pracom tej Autorki. Wernisa˝ rozpocznie koncert
Dagny Sadkowskiej (skrzypce) i Micha∏a Górczyƒskiego (klarnet basowy), specjalizujàcych si´ w wykonawstwie muzyki wspó∏czesnej. ArtyÊci
wykonajà „Fantazj´ na temat poezji
w czterech j´zykach” – kompozycj´

Zaproszenia
do OÊrodka Kultury w Weso∏ej
ul. Starzyƒskiego 21 (róg ul. ˚ó∏kiewskiego

Micha∏a Górczyƒskiego inspirowanà
poezjà Artura Raimbaud, Itziga
Mangera, Kawahigashi Hekigoto
i Anny Achmatowej. Ekspozycja prac
potrwa do 17 paêdziernika. Wst´p
wolny.
„CZAR PIERWSZEJ NIEDZIELI”
„Niedziela z teatrem dla dzieci”
W ka˝dà pierwszà niedziel´ miesiàca (bez wyjàtków) od IX 2004 do
VI 2005 o godz 16.00 zapraszamy
dzieci na przedstawienia teatralne.
Najbli˝szy spektakl 03. paêdz. pt.
„Wars iSawa”. cena biletu 5 z∏otych.
„Niedzielne wieczory taneczne dla
doros∏ych”
W ka˝dà pierwszà niedziel´ miesiàca o godz. 18.00-20.00 zapraszamy
Paƒstwa do taƒca. Wodzirej, dobra
muzyka i ma∏y pocz´stunek zapewnione. cena biletu 15 z∏otych.

Izabela
Antosiewicz
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Maja ˚arnecka
ur. 13.05.2004 r.

IwuÊ WiÊniewski urodzi∏ si´ 21.06.2004
i mieszka przy Leszczynowej

Zosia Or∏owska
ur. 23 lipca 2004 r.

Michalinka Buczyƒska
urodzi∏a si´ 4.08.2004,
mieszka na ul. Diamentowej

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

Kamil Wiktor Tarach,
ur. 14.08.2004. wzrost: 54 cm.,
waga: 3900 g.
Z najserdeczniejszymi ˝yczeniami
Rodzice, babcia Bo˝enka, prababcia
Basia i ciocia Basia

Witajcie
wÊród
nas

Oto
kolejn a
grupa
naszych
najm∏odszych sàsiadów. Ich rodzicom, a tak˝e rodzicom
wszystkich innych staromi∏oÊniaƒskich maluchów, ˝yczymy wiele radoÊci. A wy, drogie maleƒstwa, serdecznie witajcie wÊród nas! 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 - sklepu Baby
Boom. (Upominki do odbioru w sklepie).

Witamy w naszej rubryce kolejnego sponsora. Od wrzeÊnia mo˝na za
darmo sfotografowaç buêki naszych milusiƒskich w firmie FOTO OSKAR.
Zdj´cie uka˝e si´ w naszej rubryce, a rodzice otrzymajà odbitk´ 10x15 cm
do domu. Poza tym wykonane w∏asnor´cznie zdj´cia mo˝na zostawiç
w sklepie Baby Boom ul. Jana Paw∏a róg Diamentowej i w naszych
OÊrodkach Zdrowia. Wersj´ elektronicznà mo˝na przes∏aç samemu na
adres: wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl (zdj´cie musi byç
wówczas zeskanowane na wymiar 4x5 cm i rozdzielczoÊç 300 dpi).
Zg∏oszenia do najbli˝szego numeru przyjmujemy do 15 paêdziernika
2004 r.

Profesjonalne Studio Fotograficzne
www.fotooskar.com.pl
➥ Zdj´cia do dokumentów
w 5 min.

tel. 0 601 244 970
(22) 636 28 98

➥ Zdj´cia amatorskie w 1 godz.
➥ Fotografia kolorowa,
czarno-bia∏a, sepia

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

➥ Zdj´cia studyjne i w plenerze
➥ Filmy, ramki, aparaty, baterie

lientów
sta∏ych k
Zni˝ki dla

➥ Robimy zdj´cia ze wszystkich
noÊników cyfrowych

➥ Ksero
Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 15

tel. 0506 089 587
pon.-pt.:10-19, sobota 9-15, Niedziele na zamówienia!!!

STARA MI¸OSNA

Kàcik bibliofila
Danuta Szmit-Zawierucha
Z Super Expressem po PRL czyli t´sknota za Centralà.
Z Super Expressem po PRL to przeja˝d˝ka po latach komuny, zniewolenia,
udr´czenia i groteskowoÊci tych czasów.
Wspomnienie „bab z ciel´cinà” i jajek „wapniaków”, kolejek z listami
spo∏ecznymi, kartek na wszystko, zebraƒ partyjnych, pochodów, czynów
spo∏ecznych i rozmów kontrolowanych.
Autorka opowiada o absurdalnej rzeczywistoÊci w formie zebranych i poszerzonych felietonów, pierwotnie drukowanych na ∏amach Super Expressu.
Ksià˝ka ∏atwa w odbiorze, bogato ilu-

strowana, napisana z humorem, ale
i ostrà ironià. Mog∏aby pos∏u˝yç jako materia∏ do kabaretów. MyÊl´, ˝e zainteresuje równie˝ m∏odych odbiorców. Zach´cam do przeczytania zarówno tych
z Paƒstwa, którzy z ulgà po˝egnali tamte
czasy, jak i tych, którzy t´sknià za centralà.
Czy˝by ju˝ zapomnieli, jak by∏o naprawd´, a trudy codziennego ˝ycia zamazywa∏y im rzeczywisty obraz?
Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Clementis F. – Mi∏oÊci nie kupisz
2. King S. – Stukostrachy
3. Czarnota K. – Czartoria Kraina Kuha∏lana
4. Nurowska M. – Mój przyjaciel zdrajca
5. Âniadanko N. – Kolekcja nami´tnoÊci, czyli przygody m∏odej Ukrainki
Literatura popularno-naukowa:
1. Janda K. –
www.ma∏pa.pl
2. Szmit-Zawierucha D. – Z Super
Expressem po
PRL czyli t´sknota za Centralà
3. Davies N. – Powstanie 44
4. Salomon A. –
Anatomia depresji – Demon
w Êrodku dnia

„ 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

5.Górnicka J. – Przewodnik inteligentnego snoba wed∏ug Franciszka Starowieyskiego
6.Deary T. – Ci odjazdowi jaskiniowcy
7.Mattis S. G. – L´k i fobie nastolatków. Jak pomóc dzieciom przezwyci´˝yç napady paniki
Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1.Cole B. – Milutek
2.Piekarska M. K. – Klasa pani Czajki
3.Szklarski A. – Tomek w tarapatach
4.Stevens J. – O jednà za du˝o
5.Brochu Ch. A. – Dinozaury – przewodnik
Iza Zych

Bies∏an
Kiedy s∏yszysz
ostatni Êwist
ostatnia modlitwa
p∏ynie z twych ust
czujesz, ˝e zaraz
niewiele mogàc zrobiç
poczujesz jak serce
choç chcesz sobie pomóc
staje.
I potem znaleêli
twe cia∏o rodzice
jak patrzà na ciebie
wzbudzajàc p∏acz
czujesz ich ∏zy
s∏yszysz ich ∏kanie
czy czujesz te˝
wspó∏czucie Êwiata
które nie da
ju˝ nic
Martyna Nowosielska
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Podró˝ Il Canto-Magnificat po Europie
–– koncert
koncert w
w Notre-Dame
Notre-Dame w
w Pary˝u
Pary˝u 22 lipca
lipca –– 18
18 lipca
lipca trasa
trasa oko∏o
oko∏o 66 tysi´cy
tysi´cy km
km
Il Canto-Magnificat od d∏u˝szego
czasu przygotowywa∏ si´ do tournee
koncertowego po Europie. Przygotowania dotyczy∏y nie tylko opanowania
trudnego repertuaru, ale i strony logistycznej podró˝y. Pr´˝nie dzia∏ajàcy
chór przy Miejskim OÊrodku Kultury
w Weso∏ej, odniós∏ ju˝ szereg sukcesów, (wystarczy przytoczyç zdobyte
pierwsze nagrody w ostatnim czasie
przed wakacyjnym). Tournee koncertowe dla chóru z Weso∏ej zacz´∏o si´
niezwykle atrakcyjnie, w piàtek 2 lipca
wyruszyliÊmy w podró˝. Po Mszy Âw.
odprawionej przez naszego kochanego
proboszcza ks. Krzysztofa Cyliƒskiego,
który bardzo ciep∏o przemówi∏ do chórzystów, ˝egnani przez najbli˝szych ruszyliÊmy w drog´ przemierzajàc pierwszy i chyba najmniej forsowny odcinek
drogi – do Legnicy, gdzie zostaliÊmy
ugoszczeni przez Jego Magnificencj´
Rektora Wy˝szego Seminarium Duchownego. Wypocz´ci i nakarmieni ruszyliÊmy w dalszà podró˝, tym razem
do Reims. Katedra w Reims zachwyci∏a nas. Chór zaÊpiewa∏ w historycznym
miejscu, w katedrze, w której koronowa∏y si´ g∏owy królów Francji.
Po zwiedzeniu koÊcio∏a Âwi´tego Remigiusza wyruszyliÊmy do Pary˝a,
w którym czeka∏o nas moc wra˝eƒ.
Jeszcze tego samego dnia zwiedziliÊmy
Sacre-Coeur, Panteon, z okien autoka-
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ru zobaczyliÊmy rozÊwietlony Pary˝ nocà i jego najs∏ynniejsze zabytki.
Nast´pnego dnia Il Canto-Magnificat
da∏ koncert w Katedrze Notre-Dame.
Obok wspania∏ego prze˝ycia zaÊpiewa-

liÊmy Pary˝. ZwiedziliÊmy Luwr, Wie˝´
Eiffla, Ogród Luksemburski blisko którego byliÊmy zakwaterowani. P∏yn´liÊmy
statkiem po Sekwanie opisujàc chórzystom histori´ oglàdanych zabytków.

nia dla Ojca Âwi´tego, ten koncert by∏
niewàtpliwie równie˝ cudownym prze˝yciem, zw∏aszcza, ˝e wyst´p w takim miejscu jest marzeniem niejednego artysty.
Brawa po koncercie i mi∏e s∏owa organizatorów, którzy zapraszajà nas do ponownego wystàpienia w katedrze, by∏y
najwy˝szà nagrodà. Reszt´ dnia zwiedza-

Ka˝dy dzieƒ przynosi∏ nam wspania∏e wra˝enia. Wersal wi´kszoÊç chórzystów oglàda∏a po raz pierwszy. Z Pary˝a udaliÊmy si´ do Nantes, gdzie przyjà∏ nas chór francuski, który goÊciliÊmy
w naszych domach zesz∏ego lata. ZwiedziliÊmy wysp´ Êw. Micha∏a (le Mont St
Michel).

STARA MI¸OSNA
Chór zaÊpiewa∏ wiele koncertów.
Czasami dawa∏ koncerty spontaniczne
dla samej przyjemnoÊci zaÊpiewania
w historycznym miejscu. W Êlicznej kaplicy na Mont St. Michel nasz krótki
koncert Êciàgnà∏ rzesze turystów, którzy zaciekawieni Êpiewem t∏umnie pojawili si´ na miejscu. Szczególnie podoba∏ si´ nasz koncert w Fenouiller,
gdzie oklaskujàca nas publicznoÊç nie
chcia∏a puÊciç m∏odych wykonawców
do domu.
Przyj´to nas tam niezwykle mi∏o,
przyj´cie przed koncertem otworzy∏
Pan burmistrz, który wr´czy∏ nam pamiàtkowy medal z podzi´kowaniem za
koncert oraz szereg drobnych upominków dla chórzystów. Z ˝alem odje˝d˝a-

liÊmy z Nantes. Nasz nast´pny nocleg
wypada∏ w Bourges w regionie zamków
nad Loarà. Niezapomniane wra˝enie
wywar∏ na nas zamek w Chambord.
Chór ju˝ otrzyma∏ zaproszenie przyjazdu z koncertami do tego regionu
i zwiedzenie pozosta∏ych zamków.
Przed nami zaczà∏ si´ nast´pny etap
podró˝y – Pueri Cantores w Niemczech.
W Manheim czeka∏y ju˝ na nas rodziny
niemieckie. Odby∏y si´ koncerty w katedrze – na otwarcie kongresu. Oficjalne
przyj´cie i przemówienie Pana Burmistrza Manheim witajàcego nasz chór,
chór w∏oski i chóry niemieckie.
Zorganizowano czas dla nas z pewnà
precyzjà; posi∏ki, zwiedzanie np. Muzeum techniki t∏umnie odwiedzane
przez m∏odzie˝. Pani przewodnik (Polka) oprowadzi∏a nas po muzeum pozwalajàc nam robiç doÊwiadczenia. Tak
wi´c chórzyÊci wyprodukowali papier
czerpany, jeêdzili lub próbowali jeêdziç
na prototypie roweru. Zabawom i szaleƒstwom nie by∏o koƒca.
Zawieziono nas do Heidelbergu.

ZaÊpiewaliÊmy
koncert w przeÊlicznym
Lusen
Parc wspólnie z pozosta∏ymi chórami.
BawiliÊmy
si´
Êwietnie
wraz
z Niemcami. Ostatniego dnia zorganizowano po koncercie wspólnà zabaw´ dla wszystkich,
a zawarte przyjaênie z pewnoÊcià zaprocentujà nast´pnà wymianà mi´dzy chórami. Jestem swojej drodze spotka∏ wielu wspania∏ych
g∏´boko wdzi´czna stronie niemieckiej ludzi, którzy okazali nam serce.
za tak pi´kne przyj´cie naszego chóru.
Pragn´ serdecznie podzi´kowaç
Ostatnim eta- wszystkim tym, którzy wsparli chór fipem podró˝y by∏a nansowo – Bankowi PKO BP w WarKolonia, gdzie roz- szawie. Paniom, które opiekowa∏y si´
poczà∏ si´ drugi wspaniale chórzystami okazujàc im
etap Pueri Canto- wiele ciep∏a: Pani Monice Bruhll, Pani
res. Prawie 6 tysi´- Joannie Rakowskiej, Pani Mi∏ce Gaƒcy chórzystów z ca- ko, Pani Lucynie Affeltowicz (nasza
∏ego Êwiata zjecha- akompaniatorka). Dzi´ki nim chórzy∏o do Kolonii, aby Êci mieli zapewnionà bezpiecznà pow katedrze modliç dró˝. Jako organizator i dyrygent ciesi´ Êpiewem o po- sz´ si´, ˝e ten wyjazd dostarczy∏ tylu
kój. OdwiedziliÊmy niezapomnianych wra˝eƒ wszystkim
równie˝ muzeum uczestnikom tournee, gdy˝ poÊwi´ciB e e t h o v e n a ∏am oko∏o roku czasu na zorganizowaw Bonn. Niezapo- nie wycieczki kontaktujàc si´ z wielomniane wra˝enia ma osobami i miejscami na Êwiecie.
i niepowtarzalny nastrój tamtych dni.
A przed nami znowu koncerty
Bardzo ∏adnie zaprezentowa∏ si´ nasz (w tym symfoniczne), konkursy i nowe
chór w Domforum w Kolonii. Program wyjazdy w Êwiat.
wokalno-instrumentalny bardzo podoMarta Zamojska-Makowska
ba∏ si´ organizatorom Pueri CantoW dniu 2 lipca br. nasz chór „Il Canto Magnificat” rozpoczà∏
res. Chór zaprowa- d∏ugo oczekiwanà podró˝ do Francji i Niemiec. Tam uda∏o si´
dzi∏ kronik´ wyda- zaÊpiewaç wiele pi´knych koncertów. Jeden z nich odby∏ si´ narzeƒ, a ten wyjazd wet w s∏ynnej katedrze Notre Dame w Pary˝u. Na naszej trasie
zostanie starannie koncertowej spotkaliÊmy wielu mi∏ych ludzi, którzy serdecznie
opisany przez chó- nas przyjmowali. We Francji, w Nantes mieszkaliÊmy u chórzyrzystki:
Magd´ stów, których goÊciliÊmy w naszych domach w poprzednie wai Agnieszk´ Gaƒ- kacje. Spacer po skalistym wybrze˝u Atlantyku wywar∏ na nas
ko. Nie sposób ogromne wra˝enie. Wia∏ wówczas bardzo porywisty wiatr. Podprzytoczyç wszyst- czas 20 dni naszego wyjazdu zwiedziliÊmy wiele wspania∏ych
kich wydarzeƒ, któ- miejsc: we Francji zamek nad Loarà w Chambord, koÊció∏
re sta∏y si´ naszym w Le Fenouiller, Wersal, Luwr, Wie˝a Eifella, Katedra Notre
udzia∏em, jak rów- Dame, Le Mont-Sant Micheal, Bonn-miasto rodzinne Bethonie˝ opisaç wszyst- vena, oraz Koloni´, gdzie uczestniczyliÊmy w Kongresie Federakie zabytki obejrza- cji Chórów „Pueri Cantores”. Tam zapoznaliÊmy si´ z kolegane przez nas. Po- mi i kole˝ankami z ca∏ego Êwiata. By∏o po prostu ekstra. Z ut´dró˝ zakoƒczyliÊmy sknieniem b´dziemy czekaç na kolejne wakacje i „chóralne”
zwiedzaniem kate- wyjazdy. Korzystajàc z przyjaznych ∏amów „WiadomoÊci Sàsiedzkich” chcia∏abym w imieniu uczestników podzi´kowaç
dry w Gnieênie.
wszystkim osobom, a by∏o ich niema∏o, które przyczyni∏y si´ do
Nasz chór mia∏
zrealizowania tak wspania∏ego wakacyjnego tournee.
szcz´Êcie, i˝ na
chórzystka Magdalena Gaƒko
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Plac zabaw naprawiony
koÊci zadania stanà∏ zast´pca burmistrza Edward K∏os, który spowodowa∏ prace naprawcze: odbudowano spalonà zabawk´, zakonserwowano pozosta∏e oraz naprawiono ogrodzenie i dziÊ plac zabaw znów
nadaje si´ do u˝ytku. Wielkie brawa i podzi´kowania dla pana burmistrza, a dla tych, którzy korzystajà z placu zabaw „inaczej”, apelujemy:
Droga m∏odzie˝y! Plac zabaw powsta∏ w czynie spo∏ecznym
mieszkaƒców, ogromnym nak∏adem si∏, czasu i funduszy wielu,
wielu osób. Jest naszym wspólnym dobrem. Korzysta z niego byç
mo˝e wasze m∏odsze rodzeƒstwo, mo˝e sàsiedzi, w przysz∏oÊci mo˝e wasze dzieci... Dbajmy o to dobro, a przynajmniej nie niszczmy.
JesteÊmy przekonani, ˝e to zrozumiecie i nast´pny remont placu
zabaw nastàpi dopiero w skutek naturalnego zu˝ycia zabawek,
a nie z powodu aktów wandalizmu.
Marian Mahor

Dlaczego?
Ze wszystkich stron atakowani jesteÊmy z∏ymi wiadomoÊciami. Wydaje si´,
˝e z∏o osiàga tak niebotyczne rozmiary
i za chwil´ zapanuje nad dobrem. Dlaczego? Dlaczego ludzie majà w sobie tyle nienawiÊci? Dlaczego nie potrafià
cieszyç si´ radoÊciami innych? Czy to
takie trudne? Dlaczego dzieli nas iloÊç
ognisk zapalnych na ca∏ym Êwiecie,
a nie dziwi, mówiàc ogl´dnie, krytyczny
stosunek do sàsiada, znajomego, czasami nawet cz∏onka rodziny. Do utopienia

STOMATOLOGICZNY
Dr n. med. Iwona Bzd´ga
lekarz stomatologii ogólnej

Lek. stom. Wojciech Bzd´ga
specjalista protetyki stomatologicznej,
chirurg stomatolog

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

PROFILAKTYKA
LECZENIE ZACHOWAWCZE
LECZENIE DZIECI
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LASEROTERAPIA
PROTEZY, NAPRAWA
PROTETYKA: KORONY, MOSTY

Zarzàd Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy informuje,
˝e w terminie od 1.10.2004 do 31.12.2004 roku w Aqua
Parku Wesolandia ul. Wspólna 4 organizowane b´dà
zaj´cia na basenie dla emerytów i rencistów.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Emeryci i renciÊci mogà ubiegaç si´ o dofinansowanie, po
uprzednim z∏o˝eniu wniosku.
Wnioski mo˝na pobieraç od dnia 13.09.2004 i sk∏adaç w terminie do dnia 27.09.2004 w Wydziale Obs∏ugi Mieszkaƒców dla Dzielnicy Weso∏a miasta sto∏ecznego Warszawy przy ulicy 1 Praskiego Pu∏ku 33, parter (w godzinach: poniedzia∏ek od 1000 do 1800; w pozosta∏e dni robocze od 800 do 1600).
Dofinansowanie mogà otrzymaç emeryci od 60 roku
˝ycia, renciÊci bez limitu wieku, stale mieszkajàcy
w Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy, których dochód
na cz∏onka rodziny (ze wspólnego gospodarstwa domowego) wynosi do 900 z∏ miesi´cznie (netto), a w przypadku prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego do 1000 z∏ miesi´cznie (netto).
Koszt jednych zaj´ç wynosi 6 z∏. Dofinansowanie
przez Dzielnic´ wyniesie 4 z∏.
Zaj´cia odbywaç si´ b´dà maksymalnie raz w tygodniu.
Jacek Wojciechowicz
Burmistrz Dzielnicy Weso∏a

w ∏y˝ce wody, to tylko przys∏owie. Ale
màdre – jak to przys∏owie i dajàce wiele
do myÊlenia. Iksiƒski ma wi´kszy dom,
Igrekowskiemu idà dobrze interesy,
a córka w∏asnego brata jest chyba zdolniejsza od naszego dziecka. I gryzà si´
biedni p∏ytcy ludzie i nie Êpià po nocach, piel´gnujàc swojà zawiÊç i zazdroÊç. Niszczà innych, ale przede
wszystkim siebie. Tkwià w tym kokonie
nienawiÊci, pozornie uprzejmi i mili,
a w Êrodku coÊ ich zjada, m´czy. Czasami wysy∏ajà sygna∏y ostrzegawcze, nie
wytrzymujà. Ju˝ wtedy mili nie sà. Ich
zjadliwoÊç dzia∏a jak pocisk. Jest bardzo

SPECJALISTYCZNY GABINET

(

Basen dla seniorów

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

przykro. Dlaczego tak ranià? Dlaczego
nie patrzà na drugiego cz∏owieka jeÊli
ju˝ nie z mi∏oÊcià, to przynajmniej przez
pryzmat przyjaêni? Choroba zawiÊci
jest bardzo powszechna, a chorujàcy na
nià nie zdajà sobie nawet z tego sprawy.
Winny jest on nie ja. Obrazi∏ si´, dlaczego? Mo˝e ju˝ nie wytrzyma∏ i uzna∏, ˝e
to by∏a pseudo-przyjaêƒ. Bo w przyjaêni
prawdziwej, w rodzinie nie powinno si´
raniç, a ju˝ na pewno nie zazdroÊciç, ˝e
ktoÊ ma coÊ lepszego, wi´cej lub coÊ mu
lepiej wychodzi. Dlaczego tak trudno
jest niektórym zrozumieç?
Iza Zych

GRAMMAR

ANGIELSKI
NIEMIECKI
ROSYJSKI

kursy dla dzieci, m∏odzie˝y
i doros∏ych
gmorawska1@wp.pl
Weso∏a-Stara Mi∏osna, ul. GoÊciniec 52

tel./fax 773 14 50, 0 609 094 112

T¸UMACZENIA

Wakacje nie oszcz´dzi∏y naszego placu zabaw. I to nie za sprawà
bawiàcych si´ na nim naszych ma∏ych pociech, dla których zosta∏
zbudowany, lecz...
Od lat zwracamy na to uwag´, apelujemy i zg∏aszamy odpowiednim s∏u˝bom Dzielnicy: plac zabaw sta∏ si´ tak˝e terenem spotkaƒ,
ba, cz´sto „imprezek” i burd w wykonaniu pociech znacznie starszych, czyli po prostu m∏odzie˝y. Nie mamy nic przeciwko temu, by
tak˝e m∏odzi korzystali z tego miejsca, pod warunkiem jednak, ˝e
odbywa si´ to w sposób tzw. kulturalny. Nie zawsze tak jest.
W wakacje nastàpi∏a kolejna „demolka”, a jedna z podstawowych
zabawek dla dzieci cz´Êciowo spalona. Zg∏osiliÊmy ten fakt w Urz´dzie Dzielnicy i tym razem doczekaliÊmy si´ szybkiej reakcji. Na wyso-
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i prawd´ mówiàc nikomu z nas nie chcia∏o si´ czegokolwiek
z tym zrobiç. Teraz, jak widaç na zdj´ciu – miejsce to sta∏o si´ mi∏ym zakàtkiem. Nasz sàsiad, który wprowadzi∏ si´
do domu na przeciwko w zesz∏ym roku
zainwestowa∏ swój czas i pieniàdze.
Chcia∏ mieç ∏adny widok z kuchni? Czy
przeszkadza∏o mu po prostu, ˝e nikt
o ten skrawek ziemi niczyjej nie dba?
Wywióz∏ gruz, wyplewi∏ chwasty, okopa∏ drzewko, wyrówna∏ teren i zasia∏
traw´, przycià∏ ˝ywop∏ot. Nie tylko zagospodarowa∏ teren, ale dba o niego

Poznaç gospodarza…
W czasach, gdy trudno spotkaç spo∏eczników i ludzi oddanych bezinteresownie
jakiejÊ sprawie warto zauwa˝aç tych,
którzy odbiegajà od niechlubnej normy.
Na ulicy Cienistej, przy stacji Trafo
nigdy nie by∏o pi´knie. Âciany „ozdobione” graffiti, krzaki i nieprzycinany
ligustr, który ktoÊ kiedyÊ zasadzi∏. Na
miejscu, które mog∏oby byç trawnikiem
– le˝a∏a kupka gruzu i zwyczajnych
Êmieci. My wszyscy mieszkaƒcy chodziliÊmy ko∏o tego miejsca codziennie

ca∏y czas koszàc, co tydzieƒ, traw´.
I mo˝na? Tak bezinteresownie? Tak,
nie tylko dla siebie? Dzi´kujemy Ci
Drogi Sàsiedzie. ObyÊ znalaz∏ na naszym Osiedlu wielu naÊladowców.
Izabela Antosiewicz

Wspomnienia z tourne po Ukrainie
Min´∏y ju˝ 2 miesiàce, a dzieci z zespo∏u „STACCATO” pod dyr. p. Ma∏gorzaty Sobieszek dzia∏ajàcego przy
Stowarzyszeniu „Stara Mi∏osna” i my
ich rodzice, wcià˝ ˝yjemy wspomnieniami z tourne po Ukrainie. W naszych
woja˝ach towarzyszy∏ nam zespó∏ taƒca
historycznego Chorea Antiqua i przedstawiciele Fundacji Przyjaêni Ludzi
i Zwierzàt „CZE-NE-KA” z trzema
psami dogoterapeutami.
W ciàgu 14 dni pobytu odwiedziliÊmy
Lwów, Kijów, Olesko, Odess´ i Miko∏ajewo. Nasz wyjazd móg∏ dojÊç do skutku,
dzi´ki zaproszeniu, które otrzymaliÊmy
od dyplomatów polskich dzia∏ajàcych na
terenie Ukrainy, a warto nadmieniç, i˝
wizyta ta przypad∏a na okres obchodów
Roku Kultury Polskiej na Ukrainie.
M∏odzi artyÊci z zespo∏u „STACCATO” zwiedzali pi´kne zabytki i zakàtki
naszego wschodniego sàsiada, poznawali kultur´ i histori´ tego uroczego,
ale biednego kraju, a przede wszystkim
koncertowali.
Ju˝ w Polsce zaplanowaliÊmy, ˝e
g∏ównym celem naszej wyprawy b´dzie
odwiedzenie dzieci z ukraiƒskich domów dziecka. Dzi´ki ˝yczliwoÊci proboszczów z naszych staromi∏oÊniaƒskich
parafii ks. Stanis∏awa Popisa (parafia
Êw. Hieronima) i ks. Krzysztofa Celiƒskiego (parafia NajÊwi´tszego Serca Pa-

na Jezusowego) i wielkiej ofiarnoÊci parafian uda∏o nam si´ zebraç niema∏à sum´ pieni´dzy, którà przeznaczyliÊmy na
zakup s∏odyczy i pomocy szkolnych dla
wychowanków dwóch Domów Dziecka
we Lwowie. Pobyt w w/w placówkach
i spotkanie z ich mieszkaƒcami dostarczy∏y nam ogromnych prze˝yç i wzruszeƒ. Oficjalne powitanie, krótki koncert
zespo∏u nagrodzony
sowitymi oklaskami,
wspólna radosna zabawa z udzia∏em
sympatycznych
czworonogów przywiezionych z Polski,
po brzegi wype∏ni∏y
czas naszej wizyty. To
co s∏yszeliÊmy wczeÊniej o bardzo trudnej sytuacji domów
dziecka na Ukrainie, mogliÊmy zaobserwowaç na w∏asne oczy. Do koƒca ˝ycia
nie zapomnimy widoku ma∏ych dzieci
∏apczywie zjadajàcych przywiezione
z Polski ∏akocie.
We Lwowie, mieÊcie z polskà duszà,
nie zabrak∏o patriotycznych akcentów:
zwiedzania ¸yczakowskiego Cmentarza z grobami s∏awnych Polaków i miejsca spoczynku „Orlàt Lwowskich”.
Zbiorowe zdj´cie
pod mogi∏à Marii
Konopnickiej na
trwa∏e wpisze si´
w kronik´ naszego
zespo∏u i stowarzyszenia.
Na
wspomnienie
z pobytu we Lwo-

wie zas∏uguje spotkanie
z Polonià, na
którym odby∏ si´ wspania∏y koncert.

Po po˝egnaniu Lwowa wyruszyliÊmy
na „Kijów” odwiedzajàc po drodze zamek w Olesku, gdzie przyszed∏ na Êwiat
nasz wielki król Jan III Sobieski.
W kijowskim koÊciele Êw. Aleksandra
o gotyckim sklepieniu i wspania∏ej akustyce dzieci uÊwietni∏y msz´ Êw., odprawianà w j´zyku polskim. Kolejnym
miejscem koncertowania w Kijowie by∏
Szpital Neuropsychiatryczny, któremu
patronuje konsulat Rzeczpospolitej
Polskiej w Kijowie. Zgromadzona na
sali niecodzienna publicznoÊç (niepe∏nosprawni ch∏opcy w towarzystwie swoich wychowawców i opiekunów, a tak˝e
samego konsula), bardzo ˝ywio∏owo

dokoƒczenie na str. 16
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dokoƒczenie ze str. 15
przyj´li wyst´p wokalno-taneczny zespo∏u „STACCATO” i „Chorea Antiqua”. Nasze m∏ode artystki i artyÊci nie
ukrywali zadowolenia Êpiewajàc na
„bis” dla zachwyconych ch∏opców.
W stolicy Ukrainy spotka∏a nas inna
jeszcze niespodzianka, o której nie sposób nie wspomnieç. Zgodnie z programem wycieczki obejrzeliÊmy w Teatrze
Muzycznym balet „Jezioro ¸ab´dzie”.
Ku wielkiej uciesze i zaskoczeniu
wszystkich, zupe∏nie spontanicznie uda∏o nam si´ (na proÊb´ naszej ukraiƒskiej
przewodniczki) sfotografowaç z artystami tego spektaklu na deskach teatru.
Rozpiera∏a nas duma i wzruszenie, bo
artyÊci, których przed momentem podziwialiÊmy z widowni, niedost´pni, jakby z innej bajki, stali teraz obok nas rami´ w rami´, zwyczajni choç w teatralnych kostiumach i maskach.

Ostatni, szeÊciodniowy etap naszego
tourne sp´dziliÊmy w Odessie, mieÊcie
znanym z malowniczej architektury,
schodów Potiomkina i portu, kurortu
nad Morzem Czarnym odwiedzanym
przez Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina. Choç kusi∏a nas czarnomorska pla˝a z pi´knymi muszelkami
i czystym piaskiem, na totalne leniuchowanie nie by∏o czasu. Wzywa∏y nas
„artystyczne obowiàzki”. W Instytucie
Bu∏garskim czeka∏a na nas pe∏na widownia w pi´knej sali koncertowej
z balkonami. PublicznoÊç w wieczorowych kreacjach, podnios∏e przemówienia polskich dyplomatów (konsula i vice konsula Odessy), goràce owacje, wywiady z dziennikarzami, obecnoÊç kamer, to wszystko przeros∏o nasze najÊmielsze oczekiwania.
Swojà tras´ koncertowà zakoƒczyliÊmy w Miko∏ajewie (mieÊcie portowym,
oddalonym od Odessy o 100 km), gdzie
zgromadzona w Domu Nauczyciela

miejscowa spo∏ecznoÊç, w ogromnej ciszy i skupieniu obejrza∏a nasz spektakl.
Wyjazd ten choç pe∏en ró˝norakich
trudów: szalonego tempa, zmiennych
emocji i „wysokiego napi´cia” na zawsze
pozostanie w naszej pami´ci. Chyba nie
ma wÊród nas osoby, dla której nie by∏a
to wspania∏a przygoda, warta powtórzenia. Mamy nadziej´, ˝e w niedalekiej
przysz∏oÊci znów wyruszymy w fantastycznà podró˝ z piosenkà na ustach
i otwartym sercem dla potrzebujàcych.
Szczególne podzi´kowania: dla p.
Darka Stachelek, prezesa Stowarzyszenia Artystycznego „Stara Mi∏osna”, za
najwi´kszy wk∏ad w zorganizowanie tourne; dla p. Józefa Wojtasia z firmy
„DOMEKO”, za zakup artyku∏ów
szkolnych dla dzieci z domów dziecka;
dla p. Jolanty Borkowskiej, w∏aÊcicielki
apteki przy ul. Jana Paw∏a II, za medyczne wyposa˝enie naszej grupy.
Janina i Piotr Màka
Stowarzyszenie Art. „Stara Mi∏osna”

da musi oddawaç
klimat tych wyjàtkowych Êwiàt!
Majàc dobry pomys∏
nale˝y go jak najlepiej nagraç. Mo˝na to zrobiç w jednym z wielu studiów nagraniowych, ale tak˝e i w domowych warunkach – nagrywajàc np. na komputer.
My oczekujemy od Paƒstwa nagrania na p∏ycie cd.
Czasu nie zosta∏o zbyt wiele.
Poni˝ej w kilku s∏owach przedstawi´ nasze poprzednie wydawnictwa.
P∏yty z kol´dami wydajemy od roku 2001. W 2001 r.
by∏a to p∏yta g∏ównie z utworami wykonawców z Mogilna i okolic (woj. kujawsko – pomorskie i wielkopolskie). Choç w za∏o˝eniu by∏o to wydawnictwo lokalne, to jednak zainteresowanie innych lokalnych
gazet z ca∏ej Polski spowodowa∏o, ˝e nak∏ad tej pierwszej edycji „Dodatku Kol´dowego do Twojej Gazety”
wyniós∏ ponad 50 tysi´cy sztuk. W roku 2002 otrzymaliÊmy ju˝ nagrania z ró˝nych miejsc w Polsce – redakcje gazet lokalnych przys∏a∏y nam swoje propozycje kol´d. Podobnie w roku 2003. Nak∏ad ca∏y czas
zwi´ksza si´ – w roku 2003 wyniós∏ prawie 90 tysi´cy
egzemplarzy.
Z za∏o˝enia nie jest to wydawnictwo komercyjne. Gazety lokalne, bioràce udzia∏ w tym przedsi´wzi´ciu
majà wpisane w swojà dzia∏alnoÊç inspirowanie lokalnych twórców, promowanie twórczoÊci lokalnej.

Ka˝da gazeta pozyskuje swoich sponsorów, których
logo ukazujà si´ na wbitce p∏yty. Dlatego p∏yta t∏oczona jest w kilku wersjach wbitkowych. Choç sà to nagrania z ró˝nych miejsc (nagrania live, studyjne,
w warunkach domowych itd.), materia∏ jest masterowany w studio monta˝owym i tak uk∏adany, aby p∏yta by∏a spójnà ca∏oÊcià. Produkujemy t´ p∏yt´ w najlepszej t∏oczni w Polsce (Megaus). Jednym s∏owem
robimy wszystko, aby wykonawcy byli usatysfakcjonowani. Wykonawcy rezygnujà z praw autorskich po
to, aby obni˝yç cen´ p∏yty. P∏yta ukazuje si´ w opakowaniu foliowym jako dodatek do lokalnych gazet.
Gazety drukujà w Êwiàtecznym numerze Dodatek
Kol´dowy, w którym prezentujemy wszystkich wykonawców, autorów kol´d i pastora∏ek.
Prosimy goràco, aby pami´taç o tym, i˝ na p∏ycie mogà si´ znaleêç wy∏àcznie tradycyjne kol´dy; ze wzgl´du
na ochron´ praw autorskich wspó∏czesnych kompozytorów i tekÊciarzy nie mo˝emy na niej umieÊciç kol´d wspó∏czesnych (wyjàtkiem sà utwory wspó∏czesne
twórców niezrzeszonych w ZAiKS-ie).
pozdrawiamy wszystkich goràco!
Redakcja „Lokalnej”
Lokalna – dwutygodnik Weso∏ej, Sulejówka, Halinowa, Okuniewa i D´bego Wielkiego
ul. Sobieskiego 155a, 05-070 Sulejówek
tel., faks, sekr. automat. (22) 783 34 99
lokalna@elokalna.pl

Apel „Gazety Lokalnej”
Szanowni Paƒstwo!
Jest to list, który kierujemy do wszystkich domów kultury, ognisk muzycznych, stowarzyszeƒ artystycznych,
itd. Proponujemy Paƒstwu udzia∏ w czwartej edycji
p∏yty z repertuarem kol´dowym, którà do∏àczymy do
Êwiàtecznego wydania Lokalnej.
Co trzeba zrobiç, aby Wasza kol´da znalaz∏a si´ na tej
p∏ycie? Przekazaç do redakcji Lokalnej swoje nagrania
kol´d na p∏ycie do po∏owy paêdziernika. My przeka˝emy jà wydawcom, a ci mo˝e wybiorà Wasze nagranie
na t´ jednà, wspólnà p∏yt´. Prosz´ pami´taç: ka˝dy ma
szans´, to nie jest konkurs na najlepszych wykonawców! Przy doborze kol´d na p∏yt´, która trafi do kilkudziesi´ciu gazet lokalnych w Polsce decyduje wiele czynników, z których doskona∏oÊç wykonania kol´dy nie
jest najwa˝niejsza! Prosimy te˝ do∏àczyç ciekawe informacje o sobie, które ewentualnie opublikujemy w Lokalnej w tym samym numerze, w którym b´dzie p∏yta.
Stawiamy na ciekawe wykonawstwo, dobry aran˝
z wykorzystaniem ˝ywych instrumentów – prosimy
bardzo goràco o unikanie gotowych podk∏adów z instrumentów klawiszowych. Forma jest otwarta – mo˝e to byç Êpiew a capella, Êpiew chóralny, ale tak˝e
aran˝ typowo rockowy czy jazzowy. OczywiÊcie kol´-

dzieci w wieku 6-10 lat, które chcia∏yby zaczàç swojà przygod´
z j´zykiem
zapraszamy dzieci
w wiekuangielskim,
od 3 do 5 lat
zapraszamy na popo∏udniowe bloki zaj´ç j´zykowych.
Oprócz tradycyjnych metod pracy z podr´cznikiem proponujemy
zaj´cia literackie, teatralne i plastyczne w j´zyku angielskim.
Nie znajdziecie Paƒstwo tego w ˝adnej innej szkole!!!
Ch´tnych zapraszamy do naszej siedziby przy ul. Cieplarnianej 30,
tel: 773 28 87, 0 600 425 310
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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

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 ✦

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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Europejski Tydzieƒ ÂwiadomoÊci Dysleksji
Czym jest dysleksja? Jak jà rozpoznaç? Jak post´powaç z dzieckiem dyslektycznym?
Dzieci z tà dysfunkcjà mi´dzy innymi
majà k∏opoty z czytaniem, brzydko piszà, mylà litery, nagminnie robià b∏´dy
ortograficzne.
Warszawski Oddzia∏ Nr 1 Polskiego
Towarzystwa Dysleksji podejmuje szereg
inicjatyw majàcych na celu propagowanie wiedzy na temat dysleksji i potrzeb
dzieci ze specyficznymi trudnoÊciami
w uczeniu si´. W dniach od 27 wrzeÊnia
2004 r. do 3 paêdziernika 2004 r. odb´dzie si´ Tydzieƒ ÂwiadomoÊci Dysleksji.
Z tej okazji 2 paêdziernika 2004 r. w godzinach od 10 do 17 Warszawski Oddzia∏
Nr 1 Polskiego Towarzystwa Dysleksji
oraz Kuratorium OÊwiaty w Warszawie
organizujà Dzieƒ Otwartego Poradnictwa w dwóch szko∏ach:

– w Szkole Podstawowej nr 1 im. J. Kusociƒskiego w O˝arowie Mazowieckim
– w Zespole Szkó∏ J´zykowo – Informatycznych „Szko∏a Rodzinna” w Warszawie-Weso∏ej
W dniu tym bezp∏atnych porad i informacji udzielaç b´dà psycholodzy, pedagodzy i terapeuci. Prowadzone b´dà wyk∏ady
i warsztaty dla rodziców, uczniów, nauczycieli. Do nabycia b´dà ksià˝ki, poradniki,
pomoce dydaktyczne, biuletyny PTD.
Serdecznie zapraszamy rodziców,
uczniów, nauczycieli. Zapraszamy równie˝ do wspó∏pracy osoby i instytucje
zajmujàce si´ terapià pedagogicznà.
Program Dnia Otwartego Poradnictwa w Zespole Szkó∏ J´zykowo-Informatycznych „Szko∏a Rodzinna”; ul.. Kruszyny 14a, Warszawa-Weso∏a tel. (0-22)
773 33 77, www.szkolarodzinna.civ.pl
Halina Grzywacz

Program:
Wyk∏ady: 1100 – S. Nowaczek-Kunkiewicz
„Dysleksja – diagnostyka i terapia, wskazówki
dla nauczycieli i rodziców; 1500 – W. Brejnak
„Dojrza∏oÊç szkolna a ryzyko dysleksji”
Warsztaty: 1000–1700 Zaj´cia korekcyjno-kompensacyjne (reedukacja) z uczniami szko∏y podstawowej, gimnazjum i liceum – pokazy i porady – metody pracy z dzieçmi – wspomaganie
rozwoju dzieci z trudnoÊciami szkolnymi w wieku 6–10 lat
Terapia: 1000–1700 EEG Biofeedback nowoczesna, specjalistyczna metoda poprawy funkcji
umys∏u wspierajàca dzieci z dysleksjà
Dojazd: Autobusami 402, 704, 720, 722 z Ronda Wiatraczna do osiedla Stara Mi∏osna – przystanek „Weso∏a”. Od przystanku ulicami Jana
Paw∏a II, GoÊciniec i Kruszyny do szko∏y b´dà
kierowaç goÊci uczniowie i nauczyciele szko∏y.
Bli˝szych informacji o programie udziela Koordynator Organizacji Dnia Otwartego Poradnictwa
Halina Grzywacz telefon (0-22) 7733377

Biegniesz czy kibicujesz na maratonie?
Rozmowa z dyrektorem Maratonu Warszawskiego Markiem Troninà, mieszkaƒcem naszego Osiedla.
19 wrzeÊnia odby∏ si´ 26. Arkadia Ma- sza, równie˝ uczestnik maratonu, bardzo maratonów. Uda∏o nam si´ zorganizowaç ju˝ 3.
raton Warszawski, czym ró˝ni∏ si´ on dobrze pilotowa∏ post´py przygotowaƒ.
Kiedy par´ miesi´cy temu rozmawialiPora aby zwielokrotniç liczb´ zawodod poprzednich?
By∏o przede wszystkim wi´cej kibiców Êmy na ∏amach gazetki o maratonie, ników. Chcemy wyjÊç z propozycjà pona trasie. Trasa by∏a taka sama, ale jej mia∏eÊ nadziej´, ˝e z naszego osiedla za granice kraju.
W najbli˝szym roku planujemy zaoprawa by∏a bardziej wyrafinowana czy równie˝ pobiegnà zawodnicy. I co poczàç od rynku niemieckiego. Jest tam
nawet egzotyczna, gdy˝ na niej wyst´po- biegli?
Tak, maraton ukoƒczy∏o 4 biegaczy bardzo wielu biegaczy.
wa∏o wiele zespo∏ów muzycznych z muzyWidzia∏am has∏o „Biegniesz czy kibikà z ró˝nych zakàtków Êwiata. Poza tym od nas.
by∏y bardzo dobrze zorganizowane repre- MoglibyÊmy podaç ich nazwiska, bo cujesz” czy ono b´dzie firmowym hazentacje szkó∏ w punktach kibicowania, przecie˝ lista zawodników by∏a ogólno- s∏em Maratonu Warszawskiego?
MyÊl´, ˝e tak. To jest dobre has∏o. Zoktóre Êwietnie dopingowa∏y zawodnikom dost´pna.
Byli to w kolejnoÊci alfabetycznej: bowiàzuje do jakiegoÊ wyboru, a nam
i zach´ca∏y ich do wytrwa∏oÊci. W tym roku udzia∏ w maratonie wzi´∏a te˝ krajowa Pawe∏ G´bski, Andrzej Jarzynowski, organizatorom zale˝y i na biegajàcych,
Maciej Kurzajewski i Dariusz Lipiec.
i na kibicujàcych.
czo∏ówka biegaczy d∏ugodystansowych.
Jaka by∏a najwi´ksza trudnoÊç w zor- Jaki masz pomys∏ na rozpowszechnie- Zatem do zobaczenia za rok na trasie
nie biegania w maratonie?
maratonu w punkcie kibicowania.
ganizowaniu maratonu?
Przede wszystkim trzeba dobrze zorrozmow´ przeprowadzi∏a
Nie by∏o jakiÊ szczególnych trudnoBeata Niewiadomy
Êci. No mo˝e poza jednà, jakà by∏o roz- ganizowaç imprez´, bo dobrze zorganiwywiad nieautoryzowany
stawienie w szybkim czasie 4 km p∏otów zowana sama si´ zareklamuje. Po drupolicyjnych. Ka˝dy z nich mia∏ po gie wciàgnàç inne
2 m i wa˝y∏ 60kg. ¸atwo przeliczyç, ˝e osoby na poczàtku
mieliÊmy do przeniesienia jakieÊ12 ton. jako kibiców, a poCzy w∏adze Warszawy sà przychylne ta- tem poczekaç, a˝
wciàgnà si´ jako NISKIE
kim przedsi´wzi´ciom sportowym?
W∏adze z ka˝dym rokiem sà coraz biegacze. Po trzeCENY
bardziej przychylne i zainteresowane. cie potrzebna jest
Bez ich zaanga˝owania by∏oby du˝o wspó∏praca z metrudniej. Trudno sobie w ogóle wyobra- diami, ró˝nymi in- PROFESJONALNIE WYKONUJEMY
ziç zorganizowanie maratonu bez stytucjami, którym
wspó∏pracy z policjà, stra˝ miejskà czy b´dzie zale˝a∏o na
ZABIEGI NA TWARZ I NA CIA¸O
tym, aby biegania
zarzàdem dróg miejskich.
A poza tymi s∏u˝bami, sponsorami czy p o p u l a r y z o w a ç .
Os. Stara Mi∏osna ul. PoÊwiaty 18/1
Teraz jest dobry
mia∏eÊ jeszcze jakieÊ wsparcie?
Pu∏kownik Roman Polko, by∏y dowód- czas na organizotel. (022) 795 70 50, kom. 0502 50 86 56
ca Gromu, a obecnie pracownik Ratu- wanie kolejnych
Godziny pracy: wt.-pt. 10-19, sobota 9-15

GABINET KOSMETYCZNY

ANETA
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ciach, a my wracamy do
orzechów.
A larwa ta zas∏uguje na
chwil´ uwagi. Nale˝y do gatunku majàcego doÊç nietypowy sposób na ˝ycie.
Nie prze˝y∏by bez leszczyn, gdy˝ larwa
rozwija si´ tylko w laskowych orzechach. W maju lub w czerwcu samica
s∏onika wygryza w mi´kkim jeszcze
orzechu otworek i sk∏ada do niego jajo.
W ten sposób zapewnia dziecku doÊç
bezpieczny dom z pe∏nà spi˝arnià. Gdy

S∏onik w orzeszku
Âwie˝utki, dorodny orzech leszczyny.
PysznoÊci. Wprawdzie trzeba jeszcze
wy∏uskaç smakowite wn´trze, ale do
dyspozycji sà przecie˝ najrozmaitsze narz´dzia otwierajàce. Ju˝ za sekund kilka
orzeszek b´dzie zdatny do zjedzenia.
Zgniatamy skorupk´ i... No nie! W Êrodku znów paskudna, t∏usta, bia∏a larwa.
Chwilka z∏oÊci, biedaczka làduje w Êmie-

materace
producent
• spr´˝ynowe
• lateksowe
• piankowe

www.

.pl

Komfort snu

Weso∏a, ul. Nizinna 8
tel. 773 20 46

larwa ju˝
zje wszystko, pusty
orzech spada na ziemi´. Wtedy
owad przegryza twardà skorupk´, a po wydostaniu si´
na Êwiat szybko zagrzebuje si´ w ziemi
i tam sp´dza zim´. W glebie mo˝e
przele˝eç nawet 3 lata, a˝ do przepoczwarzenia si´. Doros∏e chrzàszcze pojawiajà si´ w maju.
Dla mnie sam wyglàd doros∏ego s∏onika jest wystarczajàcym powodem, by nie
byç zazdrosnà o kilka nie zjedzonych
orzechów. Owad ten jest bowiem sympatycznym, kosmatym chrzàszczem, posiadajàcym Êmieszny ryjek w kszta∏cie
d∏ugiej tràbki. Futerko ma ciep∏y, bràzowy kolor, a oczy sà wielkie, okràg∏e i nadajà mordce w∏aÊciciela wyraz jakby by∏
ciàgle zdziwiony. S∏onik jest zwierzakiem o pociesznym wyglàdzie.
Podobny wyglàd i zwyczaje posiada
s∏onik ˝o∏´dziowiec, który od orzechów
laskowych woli ˝o∏´dzie. Jest bliskim
krewnym s∏onika orzechowca.
Dla tych, których owady i ró˝ne takie
przejmujà l´kiem, dodam, ˝e s∏oniki nie sà
niebezpieczne, a przy tym sà niewielkie, najwi´ksze dorastajà jedynie do 1 cm d∏ugoÊci.
Justyna Ko∏akowska

Tom Law’s School of English
w Starej Mi∏oÊnie od 1997 roku

773-32-70
773-33-70

Zapraszamy na kursy j´zykowe:
Angielski, Francuski, Niemiecki, Hiszpaƒski, Holenderski.
Dzieci i m∏odzie˝

DoroÊli

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

Ma∏e grupy, konwersacje i warsztaty z gramatyki
Gry, video, zaj´cia specjalne, internet, e-mail
Odpowiednio opracowane kursy
DoÊwiadczeni i lubiani nauczyciele
Przygotowanie do egzaminów FCE, CAE i do Matury

Krótkie (3-miesi´czne) intensywne kursy
Program ca∏oroczny
Wszystkie poziomy
Lekcje indywidualne
Gwarancja kontynuacji

Oferta dla firm
– Modu∏y tematyczne prowadzone przez doÊwiadczonych Native Speakers.
– Spotkania poranne (9–12.30) lub popo∏udniowe, od poniedzia∏ku do piàtku,
– Specjalnie opracowane çwiczenia, konwersacje, pomoc nauczyciela w trakcie
kursu (e-mail).

NOWOÂå:
Przygotowanie do egzaminu TELC (The European Language
Certificate) 40-godzinny kurs zakoƒczony egzaminem w naszej szkole
Zapisy w siedzibie Szko∏y, po telefonicznym umówieniu si´.
Weso∏a – Stara Mi∏osna, ul. GoÊciniec 18, tel: 773-32-70, 773-33-70, kom. 0-603-322-827 lub 0-504-123-283.

Aktualny plan zaj´ç ➜

www.tomlaws.edu.pl
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Jesieƒ w lesie, w wodzie i w ogrodzie
Przed nami paêdziernik pierwszy
w pe∏ni jesienny miesiàc. Pierwszego
paêdziernika dzieƒ trwa oko∏o 11 i pó∏
godziny ale do koƒca miesiàca stanie
si´ o dwie godziny krótszy. W Polsce
paêdziernik jest zwykle doÊç pogodny
z du˝à iloÊcià s∏onecznych dni. Suma
opadów jest z regu∏y ni˝sza ni˝ we
wrzeÊniu, ale powietrze mimo to jest
wilgotniejsze, bo zaczynajà si´ jesienne
ch∏ody.
Las
W lesie mo˝na spotkaç owocniki
wi´kszoÊci grzybów jadalnych, które
ros∏y w tam w lecie, lecz jest ich znacznie mniej i wi´ksza cz´Êç znika w po∏owie miesiàca. Nie spotkamy ju˝ w tym
miesiàcu najcenniejszego z grzybów –
borowika. Gatunki jesienne mo˝na
zbieraç do koƒca miesiàca. Jest to
g∏ówny czas owocowania opieƒki miodowej. W borze paêdziernik to czas
dojrzewania szyszek. Szyszki Êwierku
wysypujà cz´Êç nasion, ale nie rozpadajà si´, natomiast szyszki jod∏y, które zacz´∏y dojrzewaç ju˝ we wrzeÊniu, rozsypujà si´ teraz uwalniajàc nasiona. Nasiona modrzewia te˝ zaczynajà dojrzewaç, ale pozostajà jeszcze wraz z szyszkami na drzewach.
W lesie liÊciastym równie˝ dojrzewajà owoce. Z d´bów sypià si´ ˝o∏´dzie
a z buków orzeszki, dojrzewajà te˝ maW jesieni

krà˝àce liÊcie
nie wracajà
do swoich êróde∏
spadajà
w nurt przemijania
jeszcze szeleszczà skargà
i barwami w zachwyt wprawiajà
myÊli
naÊladujà ich lot
w jesiennà zadum´
Irena ¸ukszo

leƒkie jajowate orzeszki grabów
i skrzydlaki- nasiona klonów, jaworów
i jesionów, jak równie˝ nasiona lip
i wi´kszoÊci krzewów. Tà nietypowà por´ obra∏ sobie na czas godów ma∏y leÊny motyl – Zimówek ogo∏otniak, którego gàsienice ˝erowaç b´dà od wczesnej wiosny na liÊciach d´bu. Z naszych
lasów na po∏udnie odlatuje pierwiosnek, ptak, którego rzadko si´ widuje,
ale jego Êpiew, donoÊne rytmiczne ciip
– ciap to jeden z najpospolitszych ptasich g∏osów w naszych lasach i parkach.
Na jego miejsce w lasach pojawiajà si´
wi´ksze iloÊci czy˝yków przyby∏ych z
pó∏nocy i wschodu, które pozostanà
z nami do wiosny. Wyst´pujàce w naszym lesie ssaki na ró˝ne sposoby szykujà si´ do zimy, samce saren zrzucajà
niepotrzebne ju˝ rogi, wiewiórki zbierajà zapasy, a borsuki tyjà na pot´g´
szykujàc si´ do d∏ugiego snu.
Woda
Paêdziernik to czas pi´knego wodnego widowiska, jakim jest w´drówka ryb
∏ososiowatych. Niestety, na w´drówk´
w gór´ Wis∏y decydujà si´ tylko pojedyncze osobniki ∏ososia i troci w´drownej. Musimy wi´c poczekaç na oczyszczenie Ba∏tyku i naszych rzek, co jest
mo˝liwe w ciàgu ˝ycia naszego pokolenia, wi´c nic straconego. Lilie wodne-grzybienie i ˝ó∏te grà˝ele które tak
pi´knie ozdabia∏y lustro wody, przekwit∏y ju˝ i chowajà g∏´biej pod wod´ zawiàzki owoców, które b´dà dojrzewaç
w mule dennym. Równie˝ te roÊliny,
które ˝yjà ca∏kiem zanurzone i od najwczeÊniejszej wiosny przeÊcigajà si´
w dà˝eniu ku powierzchni, zmieniajà
taktyk´ i starajà si´ opaÊç na dno, gdzie
nie dosi´gnie ich mróz. W pasie szuwarów dojrzewajà puchate nasiona pa∏ki
wodnej, równie˝ trzcina pyszni si´ srebrzystymi wiechami, z których dojrza∏e
nasiona porywa wiatr. Ca∏y ten gàszcz
robi si´ suchszy i bardziej szumiàcy.
W wi´kszych zbiornikach zachodzi
wa˝ne w ˝yciu jeziora zjawisko, jakim
jest jesienna cyrkulacja. Jej oznaki
mo˝na niekiedy zaobserwowaç go∏ym

PRYWATNE PRZEDSZKOLE

oezji 17

ul. P

tel. 773 25 90
0-505 115 773
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okiem, kiedy nagle, niemal w przeciàgu
jednego dnia, szuwar z zielonego robi
si´ ˝ó∏ty. Zjawisko cyrkulacji polega na
tym, ˝e wierzchnia ciep∏a warstwa wody, która od wiosny nie miesza∏a si´
z zimnà wodà zalegajàcà w g∏´binie,
ozi´bia si´ na tyle, ˝e pod wp∏ywem nawet s∏abego wiatru obie warstwy zaczynajà si´ mieszaç. Przez krótki czas ruch
wody obejmuje ca∏à obj´toÊç jeziora
a potem znów powstajà dwie nie mieszajàce si´ warstwy. Od tej pory a˝ do
cyrkulacji wiosennej woda znajdujàca
si´ przy powierzchni b´dzie zimniejsza
ni˝ zalegajàca przy dnie. Od tego, jak
d∏ugo trwa cyrkulacja i jak szybki jest
ruch wody, zale˝y, ile tlenu dostanie si´
do osadów dennych i g∏´bszych warstw
wody, a to z kolei ma kluczowe znaczenie dla przetrwania organizmów, które
sp´dzà zim´ pod lodowym pancerzem.
Ogród
W paêdzierniku ozdobà ogrodów sà
jesienne kwiaty: chryzantemy, czyli z∏ocienie ogrodowe, astry, pi´kne choç
Êmiertelnie trujàce zimowity i kolorowa ozdobna kapusta. Zbiera si´ najpóêniejsze odmiany owoców wykopuje
cebulki letnich kwiatów i grabi liÊcie.
Koƒczy si´ ˝erowanie gàsienic motyli
i larw innych owadów. Pod koniec miesiàca koƒczà si´ loty pszczó∏. Za to
wÊród ptaków spotykanych w ogrodach
panuje du˝e o˝ywienie. Stare szpaki
wracajà do gniazd i Êpiewajà jak na
wiosn´. M∏ode szpaki przybierajà pi´kne czarne ubarwienie. Do ogrodów zaczynajà si´ garnàç niektóre gatunki leÊne np. kowaliki i sikorki. Zjawiajà si´
te˝ gile, a pospolity na naszym osiedlu
kopciuszek po dwumiesi´cznej przerwie znowu zaczyna Êpiewaç. Nasze
ogrody mogà równie˝ odwiedzaç stada
makolàgw i szczyg∏ów oraz rozmaici
niespodziewani ptasi goÊcie b´dàcy
w trakcie w´drówek. Jest to najlepszy
czas, by za∏o˝yç ptasià sto∏ówk´ i zebraç grono sta∏ych biesiadników, którzy pozostanà z nami przez bure zimowe miesiàce.
Dorota Wroƒska

Gabinet Stomatologiczny
lek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko
LECZENIE DZIECI I DOROS¸YCH RTG Z¢BÓW
Godziny otwarcia: poniedzia∏ek, wtorek, czwartek 1500-2030, Êroda, piàtek 900-1300

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

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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STARA MI¸OSNA
ObjaÊnienia podano w kolejnoÊci innej ni˝ w diagramie. Dla u∏atwienia podano d∏ugoÊç
s∏ów oraz ujawniono wszystkie litery R wyst´pujàce w krzy˝ówce.
3-literowe:
– lodowa tratwa
– mi´dzy siekaczami a trzonowymi
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

4-literowe:
greckie naczynie
milion gramów
oÊla cecha
przeciwieƒstwo Êwiata wir tualnego
lub królewski klub z Madrytu
siódmy znak zodiaku
skalisty grzbiet górski
w r´ku geodety
zapominalski
5-literowe:
... s∏ów, wiedzy lub wody pitnej
ciek∏y stop w g∏´bi skorupy ziemskiej
cudowny pokarm prosto z nieba
dzier˝awi sklepik
dzioba∏ bociana, a potem by∏a zmiana
g∏odnemu na myÊli
g∏ówna t´tnica
Janosik z sherwoodzkiego lasu
krewny po mieczu
mahometanizm
miano, okreÊlenie
na wierzch wyp∏ywa
niezb´dny na pocztówce z wakacji
obszar wodny
op∏ata urz´dowa
przedmiot
roÊlina, sk∏adnik kremów nawil˝ajàcych
rzeka jak stra˝
sygna∏ ostrzegajàcy przed niebezpieczeƒstwem
symbol mi∏osierdzia
Êniedê, patyna
ulubieniec popierany przez „grubà ryb´”
w r´ku znalazcy
worek podró˝ny
z gazem na biwaku
zdarza si´ w dzienniczku

–
–
–
–
–
–
–
–

6-literowe:
drzewo-mieszkanie Stasia i Nel
egipski bóg z g∏owà szakala
gania po skosie
owoc jak gagatek
szkoli przysz∏ego olimpijczyka
trawa jak drzewo
udaje prawdziwka
w r´ku sternika

–
–
–
–
–
–
–
–

7-literowe:
atmosfera
daje popaliç
druga pot´ga
fakultet
ludowy Êrodek wzbudzajàcy uczucie
mi∏oÊci
ochrona
plecy
popycha do kariery
szachowy ruch króla i wie˝y
teczuszka
w r´ku Posejdona
zarzàdzana przez proboszcza
zwi´ksza przyczepnoÊç pojazdu

–
–
–
–

9-literowe:
cz´Êç ogrodu botanicznego
pi´kna baÊƒ braci Grimm
stosowany przez dentyst´
wyposa˝enie

–
–
–
–
–

SPONSOR KRZYèÓWKI:

Jolka

Litery z pól ponumerowanych utworzà rozwiàzanie krzy˝ówki.
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

12 13 14 15 16 17

WÊród osób, które do 15 paêdziernika br. nadeÊlà na adres mailowy redakcji prawid∏owe rozwiàzanie krzy˝ówki zostanie rozlosowana
nagroda ufundowana przez Kwiaciarni´ FLOWER POWER. Nagrodà tà b´dzie atrakcyjny upominek kwiatowy (do uzgodnienia).

Rozwiàzanie krzy˝ówki z nr 49
Prawid∏owe rozwiàzanie krzy˝ówki z nr 49 brzmia∏o:
„Pocztówka z wakacji”. Nagrod´: tort ufundowany przez
Sklep PAKO wylosowa∏a p. Maria Molka. Gratulujemy
i ˝yczymy smacznego!

˚

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

Magdalena
Gaw´cka
tel.

773 14 30
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LECZENIE DZIECI I DOROS¸YCH,
PROTETYKA, RTG Z¢BÓW
ul. Kryszta∏owa 6
05-077 Warszawa Weso∏a

è

Ó
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STARA MI¸OSNA
◗ Dom seniora, ca∏odobowa opieka piel´gniarska, warunki i wy˝ywienie domowe. Weso∏a-Zielona ul. Szeroka 1 Tel. 773-44-92.
◗ J´zyk polski, tel. 773 27 76, 0-508 758 268.
◗ Korepetycje z matematyki w Starej Mi∏oÊnie, przygotowanie do egzaminów wst´pnych
– emerytowana nauczycielka z liceum w Wilanowie. Tel. 773 14 13.
◗ KOMIS artyku∏ów dzieci´cych KUPI u˝ywane zabawki ogrodowe, najch´tniej zje˝d˝alnie, oraz krzese∏ko do karmienia. Tel. 7731413 lub 604 232 357.
◗ Szukam pracy jako sprzàtaczka, pomoc domowa lub opiekunka do dziecka, tel. 0505
103 948.
◗ Posiadam budynek wolnostojàcy gospodarczy o pow. 120 m2 do wynaj´cia na
magazyn, hurtowni´, ma∏à produkcj´ itp, tel. 773 25 60 (dzwoniç po 1800).
◗ Nauka gry na instrumentach klawiszowych - dojazd do domu klienta. Zapraszam
osoby w ka˝dym wieku, nigdy nie jest za póêno bo graç ka˝dy mo˝e! 502-10-10-15,
795-76-56.
◗ Oprawa muzyczna uroczystoÊci: wesel, studniówek i innych. Ciekawe zabawy,
oczepiny, m∏odzi muzycy - serdecznie zapraszamy! Ch´tnym przesy∏amy demo na
CD. - 502-10-10-15, 795-76-56.
◗ AUTO NA GAZ-RADAN Profesjonalny monta˝ i serwis samochodowych instalacji LPG.
NOWOÂå: Wtrysk gazu ju˝ od 3500 z∏. Warsztat: Trakt Brzeski 53 Stara Mi∏osna, tel:
501 92 02 72, 888 90 85 68.

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

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

DOWÓZ DO KLIENTA
ZAMÓWIENIA NA WESELA
(ekstra ceny, mo˝liwoÊç zwrotu nadwy˝ki)

Czynny:
poniedzia∏ek-piàtek

900-2200

UPOMINKI, DEGUSTACJE, PROMOCJE

sobota-niedziela

1000-2200

DOSTAWY NA IMPREZY

z

KOSZE PREZENTOWE
K A R T Y S TA ¸ E G O K L I E N TA

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

Exp

res

PRACOWNIA PROTETYCZNA
EWA WAÂ
tel.: 760 90 76, 605 40 38 42

PROTEZY • NAPRAWA

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

DOBRE, NAJNI˚SZE CENY NA CO DZIE¡

10 tym k
% up
na up on
wi us em
na tu

◗ Poszukuj´ m∏odej, energicznej osoby z doÊwiadczeniem gastronomicznym. Godziny
pracy do uzgodnienia. Tel.: 773-00-70, 0602-230-242.
◗ 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.: 0509-222-448.
◗ 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. 77328-70.
◗ 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 tel. 0-502-725-944.
◗ 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.
◗ Kupi´ dzia∏k´ budowlanà w Weso∏ej lub Starej Mi∏osnej do 1000m2 tel. 773-38-96, 0606-733-903.
◗ Rosyjski-szukam pilnie dla gimnazjalisty (4 x 60 min./tyg.) tel. 773-13-26 (po godz.
20.00), 0-601-316-616.
◗ Matematyka i chemia-szukam pilnie dla gimnazjalisty tel. 773-13-26 (po godz. 20.00),
0-601-316-616.
◗ Do wynaj´cia, 2-pokojowe, 70m2, z gara˝em, okolica ul. Pogodnej, tel. 0501 792 951.
◗ Poszukuj´ opiekunki do 6-miesi´cznego dziecka, tel. 0607 65 60 70.
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem po lekcjach (klasy I-IV). Pomog´ w nauce, uzupe∏ni´
wiadomoÊci, tel. 773 41 75, po 20.00, Weso∏a i okolice.
◗ Auto Szko∏a – prawo jazdy kat. B, kursy non stop te˝ sobotnio-niedzielne, doszkalanie
i raty, tel. 773 25 32, kom. 0501 373 408.
◗ Pranie dywanów „na sucho”, usuwanie roztoczy z ∏ó˝ek i materaców, czyszczenie mebli tapicerowanych przy u˝yciu profesjonalnego urzàdzenia firmy KIRBY. Tel.: 0 (22)
812 55 72, 0 506 365 676.
◗ Korepetycje – matematyka, fizyka – Liceum, Gimnazjum 0 605 959 963.
◗ Korepetycji z ANGIELSKIEGO udzieli student V roku. Posiadam (CAE) Certificate in Advanced English wydany przez University of Cambridge. Mam dost´p do materia∏ów
z British Council. Cena: 25z∏/60min tel: 0-502-652-170 lub 795-73-48.
◗ Sprzedam Yuk´, 2,60 m wysokoÊci, 400 z∏, tel. 773 02 15.
◗ US¸UGI DOMOWE – Trzepanie bezpy∏owe dywanów, tapicerki, wyk∏adzin oraz pranie
(renowacja) maszynà KIRBY. Czas schni´cia 1,5 godziny. tel. 783-28-37; kom. 606752-724.
◗ Licealistka z osiedla, absolwentka gimnazjum na ul. Klimatycznej; pomo˝e wieczorami uczniowi szko∏y podstawowej w lekcjach w domu ucznia. Prosz´ dzwoniç po 18
nr tel. 0508264638.
◗ Szycie na miar´ z materia∏ów powierzonych: odzie˝ dzienna, wieczorowa, cià˝owa,
skracanie i zw´˝anie, wymiana suwaków. Szybko i solidnie. Du˝e doÊwiadczenie. Telefon 508 121 393.
◗ Sprzedam ubranko ch∏opi´ce do chrztu rozmiar 80: szyte na miar´, jedwab naturalny
w kolorze ecru. W komplecie: koszula, spodnie, marynarka. Telefon 508 121 393.
◗ Angielski sam wchodzi do g∏owy. Lekcje indywidualne. 45 z∏ za godz. lekcyjnà. Tel.
773-11-23, 0-601 37 97 35.
◗ DAM PRAC¢ dodatkowà, ale sta∏à. 0 508 59 45 56.
◗ Matematyka – korepetycje, kontakt: 0-603 873 285.
◗ BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA – korepetycje prowadzone przez studentk´ Uniwersytetu
Warszawskiego, tel. 606 357 391.
◗ Sypialnia w∏oska - 0-661-534-114.
◗ Ma∏e mieszkanie do wynaj´cia na Osiedlu Akacjowa - 0-502-212-457.
◗ Komputery nowe, u˝ywane, naprawa, pomoc przy komputerze, korepetycje (Windows, MS Office, poczta elektroniczna, internet, skanowanie, drukowanie) Instalacja
programów, neostrada. Przepisywanie i drukowanie tekstów, prac. Kontakt – 501619-937, aszczesniak@poczta.fm, http://izikus.fm.interia.pl
◗ Sprzeda˝ u˝ywanych drukarek laserowych HP, regeneracja tonerów, zamienniki, tel.
0604-403-067.
◗ Korepetytora z fizyki poszukuje dla ucznia klasy maturalnej, 0506 233 800, 773 12 32.

◗ Promocja – tipsy, tipsy french, akryl na stopy, artystyczne zdobienie, manicure, pedicure, henna, makijaz permanentny, czyszczenie, depilacja woskiem... Profesjonalnie.
ul. Cyprysowa 9, tel. 505-173-991 lub 604-270-911 ZAPISY.
◗ Angielski z anglikiem, dyplomowany nauczyciel z Londynu. Tel. 773 38 99
◗ Nauka gry na instrumentach klawiszowych – dojazd do domu klienta. Zapraszam osoby w ka˝dym wieku, nigdy nie jest za póêno bo graç ka˝dy mo˝e! 502-10-10-15, 79576-56.
◗ Oprawa muzyczna uroczystoÊci: wesel, studniówek i innych. Ciekawe zabawy, oczepiny, m∏odzi muzycy – serdecznie zapraszamy! Ch´tnym przesy∏amy demo na CD. –
502-10-10-15, 795-76-56.
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem, tel. 504-257-460.
◗ DoÊwiadczona piel´gniarka zaopiekuje si´ osobà starszà, chorà inne zabiegi. tel. domowy 773-33-55 kom. 506-617-989.
◗ OPONY nowe i u˝ywane, letnie i zimowe. Niskie ceny, dowóz do domu. Stara Mi∏osna,
kom. 0 608 41 73 73.
◗ Jesiennà i zimowà odzie˝ cià˝owà, rozm. 38/40 – przyjm´ lub odkupi´ za rozsàdnà
cen´. Stara Mi∏osna, tel. 773 32 83 wieczorem.
◗ Student II roku matamatyki na UW udzieli korepetycji (z dojazdem do ucznia) tel. 0503-915-103, wieczorem 773-29-53.
◗ Masa˝ w domu pacjenta – leczniczy, relaksacyjny, odchudzajàcy tel. 0-501-013-466,
wieczorem 773-29-53

s

OG∏OSZENIA DROBNE

Sklep piekarsko-cukierniczy

„PAKO”

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

AN
TENY
SPRZEDA˚, MONTA˚

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

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

ul. Jana Paw∏a II 25
05-077 Warszawa-Weso∏a

tel. 773 83 49
fax 773 83 69

BIURO RACHUNKOWE FISMAG
(Licencja Ministerstwa Finansów nr 14424/99)

Pe∏ny zakres us∏ug ksi´gowo-podatkowych
NISKIE CENY
Siedziba: Warszawa-Weso∏a, ul. Jana Paw∏a 37 m. 54

tel.

773 26 93

kom.

Urodziny
w Klubie Tenisowym

0 505 868 173
Rezerwacja: tel. 773 00 70,
0 602 240 800
Stara Mi∏osna, ul. Zakr´towa 12
(przy Rumiankowej)

„ POHULANKA “ d l a d z i e c i o d 4 d o 1 4 l a t
Specjalnie przygotowana sala zabaw i sala dyskotekowa
Gry, zabawy i konkursy prowadzà profesjonalni animatorzy
Zapewniamy pocz´stunek

Konkursy i zabawy na korcie tenisowym
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STARA MI¸OSNA

WYWÓZ NIECZYSTOÂCI
p∏ynnych i sta∏ych
Szeroki wybór daƒ,
rezerwacje telefoniczne,
przyj´cia okolicznoÊciowe,
dania na wynos.

Warszawa-Weso∏a, ul. Szosa Lubelska 2
tel. 773 37 67, tel./fax 773 24 63

y
n
e
c
e
i
k
s
i
N
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

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

CU
IEJS
M
A
N
DYT
KRE

