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Zapraszamy na koncerty
W paêdzierniku zainicjowaliÊmy cykl koncertów poetyckich spotkaniem
z kulturà rosyjskà w twórczoÊci Bu∏ata Okud˝awy. Kolejny (listopadowy)
koncert z przyczyn organizacyjnych przesunà∏ si´ nam na 2 grudnia. Za to
nast´pny planujemy ju˝ na 16 grudnia. Jak zwykle sà to czwartki, jak zwykle godz. 19.30, jak zwykle sala widowiskowa goÊcinnego Gimnazjum
nr 119 przy ul. Klimatycznej 1. Serdecznie zapraszamy!
Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
Dom Kultury Weso∏a, Urzàd Dzielnicy Weso∏a, Gimnazjum nr 119
2 grudnia 2004 r. godz. 19.30. Teatr Pod Górk´ zaprezentuje spektakl
„Hemar mniej znany”. Jest to kabaret w starym, mi´dzywojennym stylu,
z nawiàzaniami do wspó∏czesnoÊci. Wieczór pe∏en dowcipu ale i sentymentu. Jak to u Hemara – du˝o humoru ale i màdroÊci. Us∏yszymy m.in. takie
przeboje jak „Nikt, tylko ty”, „Trzej studenci z Salamanki” czy „Dlaczego pani
jest taka niegrzeczna”.
Spektakl powsta∏ w Teatrze Wspó∏czesnym, by∏ grany m.in. na otwarcie obchodów 100-lecia urodzin Mariana Hemara w Londynie a potem we
Francji, Szwajcarii, Niemczech, Holandii, Austrii i Ukrainie. Scenariusz i re˝yseria – Tadeusz WiÊniewski, kierownictwo muzyczne i akompaniament
– Zbigniew Rymarz, wyst´pujà aktorzy teatrów: Wspó∏czesnego
i Powszechnego – Monika Âwitaj, Stanis∏aw Górka, Wojciech Machnicki.
16 grudnia 2004 r. godz. 19.30. Agencja Artystyczna „Alber” zaprezentuje Paƒstwu koncert poetycko-muzyczny pt. „Py∏ Ksi´˝ycowy”. Us∏yszymy poezj´ Êpiewanà, standardy jazzowe i rozrtwkowe oraz kompozycje
w∏asne. Utwory wykownywane b´dà przy akompaniamencie Duetu Gitar
Klasycznych Alber & Alber, w którego sk∏ad wchodzà: Henryk Alber – gitarzysta, kompozytor, laureat wielu konkursów, m. in. Festiwalu Piosenki Polskiej Opole za piosenk´ „ZaproÊcie mnie do sto∏u”, wczeÊniej wspó∏tworzàcy duet gitarowy Alber-Strobel, od 15 lat wspó∏pracujàcy z Edytà Geppert
i Bartek Alber – kompozytor i instrumentalista, laureat I nagrody i nagrody
specjalnej MUFKA W-Wa '04, akompaniujàcy Edycie Geppert od 4 lat.
Piosenki zaÊpiewajà m∏odzi wykonawcy, laureaci i finaliÊci licznych ogólnopolskich festiwali i konkursów piosenki, m.in. festiwalu „Pami´tajmy
o Osieckiej”, Krakowskiego Festiwalu Piosenki Studenckiej '04, Drogi Do
Gwiazd, Idola: Magda GoÊcimska, Ma∏gorzata Stacha, Katarzyna Dereƒ,
Natalia Sikora, Diana Dàbkowska, Dominika Kupidura, Marcin M∏ynarczyk.
Teksty m.in. Agnieszki Osieckiej, Jonasza Kofty, K. I. Ga∏czyƒskiego. Wiersz
Jonasza Kofty recytowaç b´dzie Olgierd Dowgi∏∏owicz-Nowicki.
Marcin J´drzejewski
Iza Zych
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Spotkanie
z w∏adzami Weso∏ej
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkaƒców Osiedla Stara
Mi∏osna na spotkanie z w∏adzami Dzielnicy – radnymi i Zarzàdem Dzielnicy.
Na spotkaniu chcielibyÊmy zaprezentowaç Paƒstwu planowane
zadania inwestycyjne na terenie Osiedla i wys∏uchaç Paƒstwa uwag
na temat najwa˝niejszych problemów Starej Mi∏osny. Spotkanie
b´dzie te˝ okazjà do rozmowy z burmistrzem Jackiem Wojciechowiczem, który wróci∏ na to stanowisko po pó∏torarocznej przerwie.
Spotkanie odb´dzie si´ w dniu 1 grudnia (Êroda) o godz. 1900
w budynku Szko∏y Podstawowej nr 173 (dawniej nr 3) przy ul.
Trakt Brzeski 18.
Radni Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy
z terenu osiedla Stara Mi∏osna

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Gimnazjum Nr 119
im. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego w Warszawie
serdecznie zapraszajà

Mieszkaƒców Weso∏ej i okolic
na spektakl poÊwi´cony naszemu patronowi.
Prezentacja programu odb´dzie si´
w auli naszego gimnazjum przy ul. Klimatycznej 1
w Warszawie-Weso∏ej
dnia 23 listopada 2004 r. (wtorek) o godzinie 1800.
(Premiera przedstawienia odby∏a si´ podczas uroczystoÊci
nadania naszej szkole Imienia i Sztandaru)

Pomó˝my dzieciom
z okolic Mi∏akowa na Warmii
foto Iza Antosiewicz

Dzieci z wiosek po po PGR-owskich na Warmii potrzebujà naszej pomocy.
Najbardziej potrzebne sà ubrania, zabawki, ksià˝ki. Rodzinami tych dzieci stale opiekujà si´ zakonnicy franciszkanie: o. Joel Kokott ofm i o. Otton Ratajczak ofm z Mi∏akowa. Na terenie ich
parafii znajduje si´ 30 wiosek, w których mieszka wiele bardzo
ubogich dzieci. Zwracamy si´ do wszystkich naszych sàsiadów
z proÊbà o pomoc – podzielmy si´ z tymi dzieçmi ubraniami, zabawkami i ksià˝kami. Dzi´ki zaanga˝owaniu Izy i Piotra Antosiewiczów, wszystkie ofiarowane rzeczy zostanà dostarczone do
Mi∏akowa jeszcze przed Bo˝ym Narodzeniem.
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Rzeczy mo˝na przynosiç do siedziby Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna (W stra˝y na ul. GoÊciniec) we wtorki 23 listopada i 30 listopada – w godzinach od 19 do 21. Mo˝na je te˝ dostarczyç do przedszkola w Starej Mi∏oÊnie przy ul. Trakt Brzeski 85
w godzinach pracy oraz do naszej biblioteki.
Do akcji w∏àczy∏y si´ harcerki z ZHR, szko∏a podstawowa, gimnazjum a tak˝e RobuÊ, Przytulanka, Magiczna Akademia i przedszkole z ulicy Poezji oraz Komis Dzieci´cy z ulicy Jeêdzieckiej.
Zakoƒczenie zbiórki planujemy na 30 listopada.
Ju˝ teraz za pomoc bardzo dzi´kujemy. O finale akcji napiszemy w nast´pnych WS.
Magdalena J´drzejewska

Ta pora
nasyca przestrzeƒ szaroÊcià
p∏acze liÊçmi
a potem
cisza i melancholia
pod pustym niebem
zrudzia∏e liÊcie
ju˝ nie szeleszczà
zasn´∏y skulone w bezkszta∏t
i tylko deszcz
wycisza myÊli
Irena ¸ukszo

STARA MI¸OSNA

WieÊci z Rady Dzielnicy
Tak si´ z∏o˝y∏o, ˝e od wydania poprzedniego numeru WS nie by∏o sesji
Rady Dzielnicy. Co bynajmniej nie
znaczy, ˝e radni nic nie robili. Wszystkie komisje Rady spotka∏y si´ co najmniej raz, radni organizowali spotkania z mieszkaƒcami (w Zielonej i Centrum), trwajà przygotowania do kolejnej sesji, która odb´dzie si´ 25 listopada o godz. 14.00 w budynku Urz´du
Dzielnicy (szczegó∏owy program sesji
b´dzie dost´pny na afiszach). Przedstawiciele Rady, wspólnie z Zarzàdem

Dzielnicy uczestniczyli tak˝e w obchodach Âwi´ta Niepodleg∏oÊci, m. in.
sk∏adajàc w imieniu mieszkaƒców wieniec pod kamieniem upami´tniajàcym
çwiczenia, jakie prowadzi∏ z jednostkami Polskiej Organizacji Wojskowej na
terenie Zielonej Józef Pi∏sudski.
Normalnie w listopadzie samorzàdy
intensywnie pracujà nad swoimi bud˝etami. W Warszawie rady dzielnic w tym
zakresie majà znikome kompetencje,
dlatego radni skoncentrowali si´ na monitorowaniu realizacji tegorocznych in-

westycji. Informacja o stanie ich zaawansowania b´dzie jednym z wa˝niejszych
punktów nadchodzàcej sesji. Ponadto,
poruszana b´dzie sprawa funkcjonowania Wydzia∏u Obs∏ugi Mieszkaƒców i jego wspó∏pracy z innymi wydzia∏ami
Urz´du, przygotowanie s∏u˝b oczyszczania miasta do zimy oraz informacja
o funkcjonowaniu oÊwiaty w dzielnicy.
Rozpatrywana b´dzie tak˝e inicjatywa uchwa∏odawcza przystàpienia do
sporzàdzania planu zagospodarowania
przestrzennego dla cz´Êci po∏udniowej
Starej Mi∏osny.
Przewodniczàcy Rady Dzielnicy
Marcin J´drzejewski

GoÊciniec – co w nowym roku
Zbli˝amy si´ do koƒca roku, niebawem
wejdziemy w nowy 2005 rok kalendarzowy i bud˝etowy. Podsumowanie tego
co dzia∏o si´ w naszych op∏otkach w roku bie˝àcym b´dzie mia∏o miejsce troch´ póêniej, dzisiaj chc´ poinformowaç
naszych czytelników o stanie przygotowaƒ do budowy ul. GoÊciniec.
GoÊciniec jako jedna z g∏ównych ulic
w Starej Mi∏osnej, obecnie bardziej
przypomina tor przeszkód, ni˝ miejskà
ulic´. Do koƒca bie˝àcego roku majà
zakoƒczyç si´ prace projektowe, teraz
odbywajà si´ koƒcowe konsultacje
i uzgodnienia. Jako radni staramy si´
na bie˝àco monitorowaç zaproponowane przez projektantów rozwiàzania.
Mam nadziej´, ˝e sugerowane przez
nas poprawki przyczynià si´ do poprawy jakoÊci tej ulicy w jej nowym wydaniu. Uda∏o nam si´ przekonaç zarówno
projektantów jak i Zarzàd Dzielnicy do
wykonania Êcie˝ek rowerowych na ca-

∏ej d∏ugoÊci ul. GoÊciniec. Domki szeregowe przy ul. Jaspisowej b´dà mia∏y
szerszy od wczeÊniej zaprojektowanego, plac manewrowy przed wjazdami
do gara˝y, pozwoli to na wykorzystanie
go równie˝ do parkowania samochodów. Na jednym ze spotkaƒ prosiliÊmy
o rozszerzenie zakresu projektu o odcinek znajdujàcy si´ na zachód od ul.
Jana Paw∏a II i ul. Borkowskà do KoÊcio∏a, 17-go listopada zapoznaliÊmy
si´ z koncepcjà, która uwzgl´dnia potrzeby ró˝nych u˝ytkowników ul. GoÊciniec.
OczywiÊcie jest te˝ sporo problemów
wymagajàcych rozwiàzania w najbli˝szej przysz∏oÊci. Najpowa˝niejsze
z nich to koniecznoÊç wykupu gruntów
pod skrzy˝owanie ul. GoÊciniec z ul.
z ul. Jana Paw∏a II, oraz gruntów pod
chodnik i Êcie˝k´ rowerowà na odcinku
od ul. Jeêdzieckiej w kierunku wschodnim do ul. Jana Paw∏a II. Zakres prac

jest bardzo du˝y, bo poza samymi robotami drogowymi w tej ulicy brakuje
wodociàgów i kanalizacji, które trzeba
wykonaç wczeÊniej.
Mam nadziej´, ˝e obecny Zarzàd
Dzielnicy jest w stanie poradziç sobie
z tymi problemami i za rok b´dziemy
poruszali si´ po po∏owie (bo tyle jest
na razie pieni´dzy), a za kolejny rok po
ca∏ej nowej ulicy.
Józef WojtaÊ

Wszystkich mieszkaƒców i u˝ytkowników ulicy GoÊciniec zainteresowanych szczegó∏ami projektu, zapraszamy na spotkanie z Burmistrzem ds. Inwestycji p. Edwardem
K∏osem, na poniedzia∏ek 29 listopada br. o godz. 1800 do sali Rady Dzielnicy Weso∏a przy ul. I Praskiego Pu∏ku 33.

Sprostowanie

Rozwiàzanie komunikacyjne
skrzy˝owania ul. GoÊciniec z ul.
Fabrycznà. Najciemniejszy kolor
to miejsca parkingowe, nieco jaÊniejszy to Êcie˝ka rowerowa
i jezdnia, a jasnoszary to chodniki.
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W poprzednim numerze WS w tabeli
inwestycji realizowanych w roku 2004
omy∏kowo przy okreÊlaniu budowanych
odcinków ulic Pogodnej, Fabrycznej
i Diamentowej wpisaliÊmy, ˝e sà to odcinki na pó∏noc od ul. Jana Paw∏a II. OczywiÊcie, chodzi∏o tu, tak jak pisaliÊmy
w numerze sierpniowym, o odcinki na po∏udnie od tej ulicy. Serdecznie przepraszam za t´ pomy∏k´, szczególnie tych,
którym zrobi∏a sporo p∏onnej nadziei na
budow´ ich uliczki.
Jest mi tym bardziej g∏upio, ˝e w koƒcu
uprawiam biegi na orientacj´ i generalnie
poj´cie kierunków Êwiata nie jest mi obce.
Marcin J´drzejewski

STARA MI¸OSNA

Jak b´dzie wyglàda∏ koÊció∏ Êw. Hieronima
Architektem koÊcio∏a jest mgr in˝.
arch. Jolanta Justyniak Maletka.
Bry∏a koÊcio∏a jest efektem wspólnych przemyÊleƒ inwestora i architekta.
W nowej Êwiàtyni oprócz podstawowych pomieszczeƒ liturgicznych b´dà:
miejsce dla matek z dzieçmi, ma∏y sklepik, salka spotkaƒ. B´dà równie˝ dwie
kaplice: Matki Bo˝ej i Êw. Hieronima.
Bardziej szczegó∏owy plan Êwiàtyni

z jej wn´trzem
i otoczeniem jest
wywieszony w gablotce kaplicy par.
Êw. Hieronima.
Na dzieƒ dzisiejszy (16.11.2004 r.)
czekam na decyzj´ Urz´du Dzielnicy Warszawa –

We s o ∏ a
o wydaniu
pozwolenia na budow´. Od
tego, kiedy b´dzie
wydane
zezwolenie zale˝y,

Wystawa
„Kolory
Marzeƒ”
w Weso∏ej

OÊrodek Kultury zaprasza na wystaw´ Wies∏awa Sawickiego „Kolory
Marzeƒ”. Wernisa˝ odb´dzie si´
27 listopada. Otwarcie wystawy poprzedzi koncert w wykonaniu Anny
Sad∏owskiej – Êpiew, Agaty Kajak –
Êpiew, Wojciecha Kajak – gitara.

czy zdà˝ymy jeszcze przed mrozami zalaç fundamenty pod Êwiàtyni´, a wiosnà ruszymy z murami koÊcio∏a.
Sk∏adam serdeczne Bóg zap∏aç
wszystkim ofiarodawcom i ludziom dobrej woli – dobrego serca, bez których
prace przy za∏atwianiu tych wszystkich
spraw nie posz∏yby tak sprawnie.
x. Stanis∏aw Popis

Zakoƒczenie sezonu BnO
W niedziel´ 7 listopada odby∏y si´
w Starej Mi∏osnej „VI Zawody o Puchar Burmistrza Weso∏ej” w biegu na
orientacj´. Mimo ch∏odu i siàpiàcego
deszczu przyby∏o ponad 260 zawodników i mieszkaƒców Weso∏ej. Jest to
dotychczasowy rekord frekwencji
w corocznie rozgrywanej imprezie, co
Êwiadczy o docenieniu przez uczestników mi∏ej atmosfery i rodzinnego charakteru zawodów. Na mecie oprócz
tradycyjnych napojów wszyscy zawodnicy zostali pocz´stowani herbatà i goràcà kie∏baskà.
Zwyci´zcy otrzymali puchary, medale i nagrody ufundowane przez Burmistrza
Weso∏ej, pana pos∏a Jacka Wojciechowicza.
Sponsorem zawodów
by∏ tak˝e Bankowy Dom
Maklerski PKO BP S.A.
który przekaza∏ nagrody
wr´czane
medalistom

oraz upominki losowane wÊród wszystkich uczestników zawodów.
Wszystkich, którzy zarazili si´ biegiem na orientacj´, zapraszam na
XXXV Zimowe Zawody na Orientacj´, które odb´dà si´ 4 grudnia w Puszczy Kampinoskiej. Wi´cej informacji
na ten temat znajduje si´ na stronie
www.gibno.pl.
Pawe∏ Lech
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Likwidacja przychodni w Weso∏ej, czy
przeniesienie Poradni "K" do Starej Mi∏osnej?
Oprotestowaç, zawetowaç, zanegowaç, zniszczyç w zalà˝ku, nie dopuÊciç, przeszkodziç: to
niestety, ulubione s∏owa wielu rodaków, których
szeregi dumnie umacnia grupka paƒ z Weso∏ej,
dzia∏ajàc, nie wiem, czy w pe∏ni Êwiadomie, na
niekorzyÊç ogó∏u spo∏ecznego. Bo jak nazwaç
akcj´ blokowania, delikatnie mówiàc, w bardzo
nieelegancki sposób pomys∏u u˝ytecznego, potrzebnego, nie wymagajàcego wr´cz dyskusji?
Sprawa dotyczy przeniesienia z Weso∏ej Centrum do przychodni w Centrum Pogodna w St.
Mi∏oÊnie Poradni dla kobiet „K”. I na czym polega problem? Dyrektor weso∏owskiego SPZLO –
ratujàc placówk´ przed zagra˝ajàcà jej ca∏kowità
likwidacjà, kierujàc si´ zasadà tzw. „wy˝szej koniecznoÊci”, postanowi∏ przenieÊç poradni´ „K”

z Weso∏ej do Starej Mi∏osnej. Powodem by∏y nie
spe∏niajàce w∏aÊciwie ˝adnych wymogów lokalowych warunki w przypadku pierwszym, a znakomicie wyposa˝one pomieszczenia na miar´
XXI wieku w przypadku drugim.
Kalkulacja jest prosta i oczywista, je˝eli myÊli
si´ o dobru, a w tym przypadku o czymÊ najcenniejszym, czyli zdrowiu innych. I tym powinien
kierowaç si´ dobry lekarz. Na szcz´Êcie dla nas
i dla was, drogie Panie, dyrektorem Przychodni
w Weso∏ej kierowa∏y w∏aÊnie takie pobudki.
I dzi´ki temu i utrzymana zostanie placówka przy
ul. Kiliƒskiego z perspektywà rozwoju (z czasem
powstanie tak potrzebny gabinet kardiologiczny
i laryngologiczny), i przyb´dà specjaliÊci w przychodni staromi∏oÊniaƒskiej, gdzie dobrze wypo-

Wiaty przystankowe by∏y o w∏os...
Po∏owa przystanków autobusowych
przy Trakcie Brzeskim nie ma wiat. Nie
ma ich jeszcze – tak jak coraz bardziej
ucz´szczany przystanek przy ul. Fabrycznej, lub ju˝ ich nie ma – jak równie
t∏umnie odwiedzany przystanek przy
Nizinnej, gdzie stara, ale solidna blaszana budka zosta∏a niedawno zmasakrowana przez bli˝ej nieokreÊlony ˝ywio∏.
O tym problemie rozmawia∏am z Burmistrzem Edwardem Zdzieborskim.
Z jego relacji wynika, ˝e sprawa
osprz´towania przystanków cierpi na
swojski, rodzimy ba∏agan. Mimo ˝e nowy ustrój Warszawy funkcjonuje ju˝ od
dwóch lat, a pieniàdze na przystanki
w zasadzie sà, to nie mogà byç wydane,
bo nie zosta∏o dotàd ustalone, czy majà
to robiç w∏adze dzielnic, czy Zarzàd
Transportu Miejskiego (ZTM). Spraw´
t´ wyjaÊnia specjalna komisja gdzieÊ
w biurze komunikacji, a czyni to zapewne dog∏´bnie i z wielkim poÊwi´ceniem,
tak ˝e termin zakoƒczenia jej prac nie
jest znany. Obronnà r´kà wychodzà z tego ba∏aganu wiaty, które ma „na stanie”
Zarzàd Transportu Miejskiego i którymi
w zwiàzku z tym si´ opiekuje. Niestety,
w ca∏ej Weso∏ej jest tylko jedna wiata
o tym statusie i jest to p´tla autobusu

183 w Zielonej. Na innych przystankach
ZTM opró˝nia kosze na Êmieci, zaÊ wiaty ch´tnie postawi, o ile przyznane mu
b´dà wspomniane ju˝ wy˝ej pieniàdze.
Wobec tego w∏adze naszej dzielnicy
przyj´∏y taktyk´ dwutorowà. Z jednej
strony zabiegi o to, ˝eby „przystankowe” pieniàdze, oboj´tnie którà drogà,
na przystanki w koƒcu trafi∏y, a z drugiej strony ponownej przeróbki ju˝
i tak wielokrotnie zmienianego bud˝etu na 2004 r. Manewr, polegajàcy na
tym, ˝eby pozostajàce z innych zadaƒ
Êrodki wykorzystaç jeszcze w tym samym roku, jest ju˝ widoczny na przyk∏adzie powstajàcych w∏aÊnie przy
Gimnazjum, przy Kredyt Banku czy
przy ul. Pogodnej kawa∏ków ulic.
Niestety, wiadomo ju˝, ˝e z braku
czasu na przeprowadzenie odpowiednich procedur, tym razem zaoszcz´dzonych Êrodków nie da si´ wykorzystaç „po gospodarsku” i sprawa b´dzie
musia∏a poczekaç do przysz∏ego roku.
Jak obiecuje pan Burmistrz, w∏adze
Dzielnicy zrobià wszystko, aby jà ostatecznie za∏atwiç.
Dorota
Wroƒska

sa˝one pomieszczenia ju˝ czekajà (tak˝e na pacjentów z innych osiedli).
Mieszkaƒcy naszego osiedla majà smutne doÊwiadczenia zwiàzane z inwestycjami, cz´sto
Êwiadomie i z∏oÊliwie blokowanymi przez niesprzyjajàcych interesowi publicznemu radnych. Akcja,
majàca na celu uniemo˝liwienie przeniesienia poradni „K” z Weso∏ej do Starej Mi∏osnej, mog∏aby
byç w swoich skutkach op∏akana (starsi ludzie pozbawieni chocia˝by lekarza pierwszego kontaktu
mieliby problem z je˝d˝eniem do odleg∏ych placówek). Najbardziej ucierpieliby na ca∏ej sprawie
zwykli ludzie, pacjenci potrzebujàcy pomocy, normalni mieszkaƒcy, czy po tej, czy po tamtej stronie
drogi. Chyba warto si´ nad tym zastanowiç.
Iza Zych

Segregacja i odbiór
u konsumenta
Firma Transnec – Sylwester Nerc
rozszerzy∏a na terenie naszego Osiedla swoje us∏ugi o odbiór odpadów segregowanych. Informacje o dodatkowej us∏udze pojawi∏y si´ w skrzynkach
na listy klientów firmy. I to w∏aÊnie do
nich skierowana jest oferta bezp∏atnego odbioru posegregowanych odpadów papierowych, plastikowych
i szklanych. Firma prosi o zg∏oszenia
telefoniczne bàdê pisemne osób zamierzajàcych skorzystaç z tej us∏ugi
tel. 773-37-67, adres biura: ul. Szosa
Lubelska 2, Warszawa-Weso∏a. Klienci dostanà odpowiednio oznakowane
worki, a odbiór b´dzie odbywa∏ si´
w ÊciÊle okreÊlonych dniach.
Jako przysz∏y konsument tej us∏ugi
uwa˝am, ˝e jest to dobra forma odbioru odpadów. Jest szansa, ˝e w ten sposób wyeliminujemy pseudo – ekologów,
którzy wywozili wszystkie swoje odpady
do ogólnodost´pnych pojemników.
Izabela Antosiewicz

OÊrodek Kultury w Weso∏ej oraz
muzycy Filharmonii Narodowej

zapraszajà na Oper´ komicznà w kostiumach pod tytu∏em

Wyszydzony ZazdroÊnik
Giovanniego Battisty Pergolesiego.
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

Przedstawienie odb´dzie si´ 24 listopada w Êrod´
o godzinie 1800. Poprzedzi je wyst´p Agaty Struzik
grajàcej na skrzypcach, w ramach Sceny Talentów.
OÊrodek Kultury ul. Starzyƒskiego 21 (róg ˚ó∏kiewskiego)
w Weso∏ej telefon 773 61 88. Zapraszamy.

STARA MI¸OSNA

Koncepcja budowy hali sportowej i basenu
Gimnazjum nr 119 (dawniej nr 3) powoli staje si´ wizytówkà naszego Osiedla. W drugim etapie budowy zyska∏o
nareszcie sto∏ówk´ oraz pi´knà sal´ widowiskowo-koncertowà. Obecnie trwajà
prace koncepcyjne nad trzecim etapem
budowy – halà sportowà i basenem.
Obiekty te, w za∏o˝eniach majà w godzinach lekcyjnych stanowiç zaplecze
sportowe dla gimnazjum, zaÊ poza tymi
godzinami majà byç ogólnodost´pne
dla mieszkaƒców.
Projekt obiektu wykonuje pani arch.
Ewa Widera. Hala sportowa ma mieç
pe∏nowymiarowà p∏yt´ boiska o rozmiarach ok. 40 x 30 m, pe∏ne zaplecze
sanitarne i szatnie oraz widowni´ na
ok. 400 widzów. Stworzy to mo˝liwoÊç
organizacji turniejów i rozgrywek ogólnopolskich. Do celów treningowych
b´dzie mo˝na wydzieliç dwa równoleg∏e boiska. B´dzie te˝ mo˝liwoÊç instalacji Êcianki wspinaczkowej.
Cz´Êç basenowa b´dzie nieco skromniejsza. Basen b´dzie mia∏ wymiary

ok. 25 x 10 m. Widownia b´dzie w stanie
pomieÊciç ok. 150 osób. Oprócz tego
przewidywane jest zorganizowanie cz´Êci
fitnes i si∏owni oraz sauny. B´dzie tak˝e
ma∏a sala treningowa (np. dla pr´˝nie
rozwijajàcej si´ przy szkole sekcji szermierki czy klubu karate). A dla zm´czonych treningami ma∏a kawiarenka.
Poniewa˝ koszt ca∏ej inwestycji szacowany jest na ok. 10 mln. z∏. (czyli jest
równy dwuletniemu bud˝etowi inwestycyjnemu Starej Mi∏osny) bez dotacji
z zewnàtrz realizacja tego projektu
w∏aÊciwie by∏aby niemo˝liwa. Dlatego
w∏aÊnie zosta∏y wprowadzone niektóre
zaskakujàco bogate rozwiàzania (widownia, kawiarenka, fitnes). Paradoksalnie, choç podnoszà one koszt ca∏ej
inwestycji, to b´dà oszcz´dnoÊcià dla
dzielnicy, bo dzi´ki temu obiekt b´dzie
spe∏nia∏ wymogi UKFiS-u i Totalizatora Sportowego, a co za tym idzie, b´dziemy mogli ubiegaç si´ o dotacje do
jego budowy. Szacuje si´, ˝e z ogólnych
kosztów 10 mln z∏, dzielnica b´dzie

„ 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, e-mail: odnowa@nes.pl

musia∏a wydaç zaledwie 4 mln (czyli
mniej wi´cej tyle, ile za zwyk∏à sal´
gimnastycznà z zapleczem.
W przygotowanie inwestycji w∏àczy∏o
si´ Zrzeszenie W∏aÊcicieli Mieszkaƒ
i Domów Jednorodzinnych w Starej
Mi∏oÊnie. Dzi´ki wy∏o˝onym przez
Zrzeszenie funduszom, do prac projektowych mo˝na by∏o przystàpiç ju˝
teraz, nie czekajàc na formalne uruchomienie tej inwestycji przez w∏adze
Warszawy. Pozwoli to na wczeÊniejsze
przygotowanie inwestycji, a co za tym
idzie na wystàpienie o dotacje z Totalizatora Sportowego i unijnych funduszy
strukturalnych.
Rozpocz´cie inwestycji planowane
jest na rok 2005, a zakoƒczenie na
2007.
Marcin J´drzejewski

List do redakcji
Szanowna Redakcjo
Na naszym osiedlu mieszka wielu ludzi, którym sprawy przyrody i troska o Êrodowisko sà
bardzo bliskie. Nie zawsze jednak troska ta da si´
prze∏o˝yç w prosty sposób na praktycznà codziennoÊç. Przyk∏adem jest problem Êmieci. Nie
chc´ pisaç o tych, którzy tego problemu nie widzà i wyrzucajà wszystko bezmyÊlnie – aby od
siebie. MyÊl´ raczej o ludziach dobrej woli, których widaç chocia˝by w akcjach „sprzàtania
Êwiata”. Czasem jednak po prostu nie wiedzà, co
i jak robiç, ˝eby by∏o dobrze. Segregacja i recykling – bardzo to ∏adne has∏a, ale wcià˝ zbyt ma∏o si´ o tym mówi. Czy to w szkole, czy w mediach, trudno znaleêç odpowiedê na wiele istotnych pytaƒ. Co si´ nadaje, a co nie i dlaczego,
kto si´ tym zajmuje i co si´ dalej z tym robi, jakie
sà trudnoÊci i jakie szanse na ich prze∏amanie?
Ucieszy∏ mnie artyku∏ pani Izabeli Antosiewicz
z ostatniego numeru „WiadomoÊci Sàsiedzkich”,
bo nieco t´ luk´ zape∏nia. JeÊli coÊ z tà segregacjà jest u nas nie tak, to na pewno w du˝ym stopniu wynika z braku informacji (sam napis „szk∏o”
na pojemniku nie wystarczy, skoro np. rozbita
szklanka szk∏em nie jest), a u wielu osób z braku
wiary w sens takiej akcji.
MyÊl´, ˝e gdyby mówi∏o si´ o tym wi´cej,
gdyby temat sta∏ si´ bardziej popularny, to i ∏atwiej by∏oby ten sens odnaleêç. A przecie˝ jest
o co walczyç, bo Ziemi´ mamy tylko jednà.
Dorota Giera

US¸UGI DETEKTYWISTYCZNE
Biuro Informacji Renoma II Andrzej Mikstal

Licencja Ministerstwa
Finansów nr 220

licencja nr 0000505 zezwolenie MSWiA nr D-017/2004

– rozwody – dokumentacja zdarzeƒ;
– gospodarcze – wiarygodnoÊç, ustalenia majàtkowe;
– badania antypods∏uchowe, inne ekspertyzy (patrz strona w internecie).
ul. PrzyleÊna 20, Stara Mi∏osna
tel. 7730028, fax 7730029
www.renoma2.com.pl
e-mail: renoma2@renoma2.com.pl

Oferuje kompleksowà us∏ug´ ksi´gowo-podatkowà
Siedziba
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
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Dzieƒ otwarty poradnictwa w Zespole Szkó∏
J´zykowo-Informatycznych „Szko∏a Rodzinna”
Dzieƒ 2.10.2004 r. by∏ w Zespole Szkó∏ J´zykowo-Informatycznych „Szko∏a Rodzinna”
w Weso∏ej Dniem Otwartego Poradnictwa w ramach Europejskiego Tygodnia ÂwiadomoÊci
Dysleksji (27.09 – 3.10.2004 r.). W tym dniu
szko∏´ odwiedzi∏o oko∏o 500 osób. Z tego ponad
po∏ow´ stanowili rodzice. Szczególnym zainteresowaniem naszych goÊci cieszy∏y si´ nowoczesne metody terapii pedagogicznej, w tym integracja sensoryczna. Rodzice pytali te˝ o mo˝liwoÊci diagnozy dysleksji. Udzielano tak˝e rodzicom wskazówek, jak w∏aÊciwie nale˝y pracowaç
z dzieckiem dyslektycznym w domu. Kolejny raz
okaza∏o si´, ˝e informacje na temat dysleksji docierajàce do rodziców dzieci z przedszkoli i szkó∏
sà niewystarczajàce.
„Szko∏a Rodzinna” zajmujàca si´ od 12 lat terapià dzieci dyslektycznych, przygotowa∏a pokazowe zaj´cia wspomagajàce wszechstronny
rozwój dzieci i m∏odzie˝y ze specyficznymi trudnoÊciami w uczeniu si´ (dysleksjà). Do pracy
z dzieçmi z dysleksjà wprowadzamy jak najwi´cej ruchu, gdy˝ pami´ç kinetyczna mo˝e byç du˝ym wsparciem dla ucznia z zaburzeniami funkcji wzrokowych i j´zykowych. Ruch sprzyja odreagowaniu napi´ç emocjonalnych, a zatem u∏atwia uczenie.
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Bardzo du˝ym zainteresowaniem rodziców,
uczniów i nauczycieli cieszy∏a si´ Szkolna Pracownia EEG Biofeedback, gdzie zosta∏a pokazana nowoczesna metoda treningu pracy mózgu.
W pracowni tej dzieci z trudnoÊciami w uczeniu
si´, zaburzeniami zachowania i problemami
z koncentracjà uwagi uczà si´ panowaç nad
swoimi falami mózgowymi.
Dwie du˝e sale szkolne zaj´∏y wydawnictwa
prezentujàce ksià˝ki, poradniki i pomoce dydaktyczne. Propozycje wydawnictw cieszy∏y si´ du˝ym zainteresowaniem naszych goÊci.
Uczestnikami Dnia Otwartego Poradnictwa
w Zespole Szkó∏ „Szko∏a Rodzinna” opiekowali
si´ dyrektor – Halina Grzywacz oraz nauczyciele: Jolanta JeÊman-Matusiak, Agnieszka Trybus,
Miko∏aj Szczepkowski, Marcin Rzewuski i pedagog-terapeuta – Joanna Szczucka. Pomagali
równie˝ rodzice uczniów: p. Agnieszka Zakrzewska i p. Urszula Ko∏odziejska.
Taki rodzaj spotkaƒ ma na celu informowanie
rodziców o znaczeniu terapii, formach zaj´ç, organizacji oraz przybli˝enie poj´cia dysleksji. Jest
niezb´dnà formà wymiany informacji pomi´dzy
terapeutami, psychologami, pedagogami i rodzicami. Dzi´ki dobremu przep∏ywowi informacji
i ch´ci wspó∏pracy wielu osób los dzieci ze spe-

cyficznymi problemami szkolnymi mo˝e ulec
poprawie. Mamy nadziej´, ˝e organizacja takiego dnia przyczyni∏a si´ do poszerzenia wiedzy
i rozwoju ÊwiadomoÊci u ludzi, którym problem
dysleksji nie jest obcy i oboj´tny.
Opracowa∏a: Halina Grzywacz

Szanowni
Paƒstwo!
Je˝eli podoba si´ wam dzia∏alnoÊç
harcerzy w Starej Mi∏oÊnie, jeÊli jesteÊcie gotowi wspieraç ruch harcerski na
naszym osiedlu, to zapraszam na
Zebranie Za∏o˝ycielskie
Ko∏a Przyjació∏ Harcerstwa
w Starej Mi∏oÊnie.
Odb´dzie si´ ono dnia 22 listopada
(poniedzia∏ek) o godzinie 2000 w Gimnazjum Staromi∏oÊniaƒskim.
Z harcerskim pozdrowieniem
Czuwaj!
phm. Lech Krzemiƒski HO

STARA MI¸OSNA

Ciemno wsz´dzie, ciemno wsz´dzie…
Nie lubi´ póênej jesieni. Brakuje ju˝
liÊci na drzewach i nie ma ˝adnych
szans na z∏otà, polskà… Poza tym,
dzieƒ widocznie si´ skraca i wiem, ˝e
ju˝ nied∏ugo ma∏o b´dzie czasu na
zrobienie czegoÊ przy Êwietle dziennym. Nie jest to wst´p do refleksji nad
jesiennà depresjà. Jestem kierowcà,
nie uwa˝am si´ za profesjonalistk´,
raczej Êwiadomà tego, co robi´, amatork´. Nasze Osiedle, jakie jest, ka˝dy
widzi. Betonowe p∏yty nie wyzwalajà
w nas ch´ci do wyÊcigów, raczej sk∏aniajà nas do troski o zawieszenia naszych bolidów. I mimo tego, ˝e nie
jeêdzimy szybko, to zdarza∏y si´ na naszych ulicach potràcenia pieszych.
Problem nie le˝y tylko po stronie kierowców. Piesi korzystajà z ulic, bo
skoro nie ma u nas porzàdnych dróg,
to tym bardziej nie ma chodników. Sytuacja jest trudna, dla obu stron.
Szczególnie w s∏otne wieczory, kiedy
reflektory sà mokre i cz´sto przybru-

Elementy odblaskowe w pe∏nym oÊwietleniu reflektorów.

dzone, a piesi sà po prostu niewidoczni dla kierowców. Najbardziej niebezpieczne miejsca to okolice, w których
my kierowcy wy∏aniamy si´ z mrocznej
uliczki i jedziemy w kierunku oÊwietlonego skrzy˝owania. Âwiat∏a skrzy˝owania dzia∏ajà jak nagle w∏àczona
w ciemnym pokoju latarka. Odczu∏am
to sama wiele razy doje˝d˝ajàc do
rondka przy Jana Paw∏a II, przy Êwiat∏ach w kierunku Sulejówka. To tam
mo˝na si´ cz´sto spotkaç twarzà
w twarz z pieszymi idàcymi od autobusu, których my kierowcy zauwa˝amy
w ostatniej chwili, bo oÊlepiajà nas
Êwiat∏a skrzy˝owania.
Co roku poruszamy ten temat na ∏amach „WiadomoÊci Sàsiedzkich”.
Drodzy Piesi – zadbajcie o to, by kierowcy zauwa˝ali Was wczeÊniej.
Kupcie swoim dzieciom wracajàcym
póêno ze szko∏y r´kawiczki z elementami odblaskowymi, czy naszyjcie takie
elementy na r´kaw kurtki lub czapk´.
ZawieÊcie jakiÊ odblaskowy znaczek na
swojej torebce czy plecaku. Niekoniecznie na sta∏e, ˝eby nie paradowaç
z odblaskowà torebkà po centrum Warszawy, ale na przyk∏ad po wyjÊciu z autobusu. Jedna z moich kole˝anek nosi
przypi´te do kieszeni, migajàce, czerwone Êwiate∏ko rowerowe na baterie.
Wierzymy w Waszà pomys∏owoÊç. Od
tego, czy b´dziecie wystarczajàco wcze-

materace
producent
• spr´˝ynowe
• lateksowe
• piankowe

www.

.pl

Komfort snu

Weso∏a, ul. Nizinna 8
tel. 773 20 46

Wystarczy niewielkie êród∏o Êwiat∏a, by odblaski
„zadzia∏a∏y”.

Tu te˝ stoi cz∏owiek, jest tylko inaczej ubrany.

Ênie zauwa˝eni, mo˝e zale˝eç wasze
zdrowie i ˝ycie. Zrobi∏am ma∏e doÊwiadczenie i poprosi∏am m´˝a o wykonanie kilku nocnych zdj´ç naszej córce.
Sami zobaczcie, jak my kierowcy widzimy Was, drodzy piesi, po zmroku.
Izabela Antosiewicz

Maratoƒczycy
w Starej Mi∏oÊnie
Mieszkajàcy na naszym Osiedlu
pan Marek Tronina jest jednym
z g∏ównych organizatorów Maratonu
Warszawskiego. Kilkakrotnie na naszych ∏amach zach´ca∏ czytelników
do biegania. Teraz postanowi∏ zrobiç
promocj´ biegania w sposób praktyczny. Wraz z grupà przyjació∏ (m.in.
znanym dziennikarzem sportowym
p. Maciejem Kurzajewskim) zorganizowa∏ bieg maratoƒski w Starej Mi∏oÊnie. Odb´dzie si´ on w dniu 20 listopada br. (sobota). Start przewidziano
na godz. 1000. Tras´ biegu stanowià
cztery 10. kilometrowe p´tle przez las
oraz liczàcy 2 195 m odcinek po
Osiedlu. Start i meta przewidziane sà
przy Kredyt Banku na rogu ul. Jod∏owej i Jana Paw∏a II.
Serdecznie zapraszamy wszystkich
do kibicowania (a mo˝e i do biegania, jeÊli jeszcze znajdà si´ ch´tni...)
Marcin J´drzejewski
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Kàcik bibliofila
Peter Mayle Dobry rok
„Dobry rok” to kolejna ksià˝ka angielskiego pisarza, autora „Psiego ˝ywota” – Petera Mayle'a. I jeÊli powoli stajecie si´ Paƒstwo ofiarami jesiennego
smutku, w∏aÊnie t´ pozycj´, w celach terapeutycznych, proponuj´ przeczytaç.
Ma ona niezwykle radosny klimat.
G∏ówny bohater – Max Skinner z pewnych przyczyn musi opuÊciç Londyn.
W spadku po krewnym otrzymuje dom
i winnice na po∏udniu Francji. Pi´kne
opowieÊci o jedzeniu, du˝o informacji
na temat produkcji wina, uprawy winoroÊli i sama celebracja tego trunku, spotkania przyjació∏ i zakochanych, po prostu radoÊç z ˝ycia. Zgrabna literacko,
napisana ∏adnym j´zykiem, ∏atwa, ale
nie banalna w odbiorze powieÊç.
A rzecz si´ dzieje w Prowansji...
Literatura dla doros∏ych:
1. Mayle Peter Dobry rok
2. Akunin B. Lewiatan
3. Hammesfahr P. Matka

4. Lustbader
E.
Van
Dziedzictwo
Bourne'a
5. James
P.
Ca∏un dla
piel´gniarki
Literatura
dla
dzieci
i m∏odzie˝y:
1. Szarf M. Urodziny Zajàczka: poznajemy kszta∏ty
2. O'Neill A. Ciekawe dlaczego w´˝e
zrzucajà skór´
3. O'Neill A. Ciekawe dlaczego pajàki
tkajà sieci
4. Hendry D. Cezary Anio∏∏: kim jest ten
chwat
5. Barnes E. Jessica: pogromczyni czarownic
Literatura popularnonaukowa:
1. Krause A. Cz∏owiek niepe∏nosprawny
wobec przeobra˝eƒ spo∏ecznych
2. Gidel H. Picasso: biografia
3. Holzgreve B. 300 pytaƒ na temat cià˝y:

praktyka lekarska: rady i codzienna pomoc
4. Collis M. Cortes' i Montezuma
5. Ma Yan Dziennik Ma Yan: z ˝ycia
chiƒskiej uczennicy
Iza Zych

Mamy prawo jazdy, wi´c teoretycznie…
…powinniÊmy znaç znaki drogowe.
I nawet Ci, którzy nie przeszli kursu nauki
jazdy znaki znajà, chocia˝by z zaj´ç szkolnych. Dlaczego wi´c tak cz´sto s∏ychaç
pisk hamulców na skrzy˝owaniach asfaltowego odcinku Jana Paw∏a II z bocznymi
uliczkami. Dlaczego nie raz zdenerwowani kierowcy pokazujà sobie gesty bardziej
wyraziste od gestu Kozakiewicza?
Przypomnijmy wi´c sobie, ˝e namalowane na jezdni „szlaczki” z trójkàtów
np. na ulicy Jod∏owej, czy Diamentowej
oznaczajà, ˝e kierowca zbli˝a si´ do
drogi z PIERWSZE¡STWEM PRZE-

DOJAZD, FAKTURY
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TEL. 789 01 55

JAZDU. Zapomnijmy wi´c o starej
osiedlowej zasadzie, ˝e wszystkie skrzy˝owania sà równorz´dne i pierwszeƒstwo ma ten z prawej. O tym, ˝e Ci na
Jana Paw∏a majà pierwszeƒstwo ozna-

0 501 620 031

kowane jest równie˝ za pomocà znaków D40 (na rysunku), które oznaczajà
stref´ zamieszkania. T∏umaczàc z polskiego na nasze, sà to chodniki, po których majà prawo jeêdziç samochody.
Z tego znaku wynikajà dwie zasady: sà
to uliczki podporzàdkowane w stosunku do „normalnych ulic” i po drugie na
tych uliczkach pierwszeƒstwo ruchu ma
PIESZY. I lepiej by by∏o, gdyby zdenerwowany i ju˝ spóêniony gdzieÊ kierowca nie tràbi∏ na mam´, która wysz∏a
na spacer z dzieckiem…
„Obserwator”

STARA MI¸OSNA

Witajcie
wÊród
nas

Oto kolejny nasz najm∏odszych sàsiad. Jego 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 10 grudnia 2004 r.

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

Filip Sobel, brat Asi i Zuzi
urodzi∏ si´ 17.10.2004 r. o godz. 1135
i wa˝y∏ 3880g.

Profesjonalne Studio Fotograficzne
www.fotooskar.com.pl
➥ Zdj´cia do dokumentów
w 5 min.
➥ Zdj´cia amatorskie w 1 godz.

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

➥ Fotografia kolorowa,
czarno-bia∏a, sepia

Kredyty hipoteczne ju˝ od 4,99%!

➥ Zdj´cia studyjne i w plenerze

Refinansowanie kredytów mieszkaniowych w innych bankach.
Bez faktur, por´czycieli i ubezpieczenia na ˝ycie.
Szybka decyzja kredytowa.
Profesjonalne doradztwo.

➥ Filmy, ramki, aparaty, baterie

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

lientów
sta∏ych k
la
d
i
k
i˝
n
Z

➥ 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!!!
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wego sk∏adu. Funkcj´ trenera
objà∏ Jacek Ciborski, który nowà
dru˝yn´ opar∏ na m∏odych wychowankach K. S. Weso∏a z rocznika „85”.
Obecnie, 75% sk∏adu, to m∏odzie˝owcy.
Mo˝na powiedzieç, ˝e zespó∏ dopiero teraz konsoliduje si´, uk∏ada gr´ i rozkr´ca.
Du˝a w tym zas∏uga, oczywiÊcie, trenera,
ale i ogólnej atmosfery jaka panuje w klubie. Realne sà szanse na awans dru˝yny do
ligi wy˝szej, a to motywuje do solidnej pracy treningowej i daje satysfakcj´.
– W tej chwili ch∏opcy muszà troch´
odpoczàç po rundzie jesiennej, wyleczyç kontuzje itp. – opowiada trener. –
Okres przygotowawczy do rundy wio-

ny „egzekutor” i tzw. „wyjadacz pola
karnego”, bo tego g∏ównie brakowa∏o
w meczach rundy jesiennej. Dru˝yna
gra∏a dobrze i z polotem stwarzajàc wiele okazji 100% do zdobycia bramek, gorzej by∏o natomiast z ich wykorzystaniem. Wa˝ne, ˝e zespó∏ jest kolektywem
perspektywicznym, zdradzajàcym spore
mo˝liwoÊci rozwoju. Sà to m∏odzi
ch∏opcy, którzy wchodzà dopiero w pi∏karskie ligi i z ka˝dym sezonem, niemal
z ka˝dym meczem b´dà podwy˝szali
swe umiej´tnoÊci pi∏karskie.
– OczywiÊcie pod warunkiem, ˝e b´dà
trenowaç z tym samym zapa∏em jak dotychczas – podkreÊla trener.

Pi∏karskie sukcesy
Cennym zwyci´stwem 0:1 w meczu wyjazdowym z ZORZÑ ¸OSICE zakoƒczy∏
zespó∏ pi∏karski K.S. WESO¸A wyst´py
rundy jesiennej w lidze okr´gowej i zajà∏
na pó∏metku rozgrywek wysokie 3. miejsce. Warte podkreÊlenia jest, ˝e dru˝yna
jest beniaminkiem tej ligi.
Si∏à „rozp´du” gra jeszcze w grupie siedleckiej, ale ju˝ od przysz∏ego sezonu odb´dzie si´ transfer do grupy warszawskiej.
JeÊli zwa˝yç, ˝e na poczàtku rundy
dru˝yna straci∏a g∏upio dwa razy po
3 punkty w postaci przyznanych przeciwnikom walkowerów (sprawy techniczno-organizacyjne) i to przeciwnikom jak najbardziej „do ogrania”, to
mo˝na by spekulowaç, czy dziÊ nasza
dru˝yna nie by∏aby LIDEREM. Jak
mówi znane powiedzenie: co si´ odwlecze, to nie uciecze! Czego pi∏karzom
i trenerowi oraz zarzàdowi kluby ˝yczyç
nale˝y. Co z∏o˝y∏o si´ na tak udany debiut w „okr´gówce”?
– MyÊl´, ˝e przede wszystkim dobry klimat tak w klubie, jak i w dru˝ynie. Ofiarna praca wielu ludzi, którzy najcz´Êciej
spo∏ecznie zaanga˝owali si´ w t´ przygod´, jakà jest niewàtpliwie klubowa pi∏ka
no˝na. Klimat i kompetencje, to podstawa. Za tym idzie wynik. – opowiada prezes klubu Zbigniew Petrów.
Choç przed rozpocz´ciem sezonu sytuacja dru˝yny nie wyglàda∏a ró˝owo i, szczerze mówiàc, istnia∏y obawy, czy zdo∏a si´
ona utrzymaç w lidze okr´gowej. Odszed∏
dotychczasowy jej trener, Z. Wróbel pociàgajàc za sobà 6 zawodników z podstawo-

Liga okr´gowa 2004/2005, grupa: Siedlce
P.

Bramki

Z.

DOM
R. P.

Bramki

Z.

WYJAZD
R. P.
Bramki

1. S´p ˚elechów
13 28 8 4 1
2. Naprzód Skórzec
13 27 8 3 2
3. MLKS Weso∏a (Warszawa) 13 23 7 2 4
4. Orze∏ ¸osice
13 22 6 4 3
5. Zorza Sterdyƒ
13 20 6 2 5
6. Promnik ¸askarzew
13 20 6 2 5
7. Czarni W´grów
13 17 5 2 6
8. Wektra Dziewule
13 16 5 1 7
9. T´cza Stanis∏awów
13 15 4 3 6
10. ¸KS ¸ochów
13 15 4 3 6
11. Burza Pilawa
13 14 4 2 7
12. Korona Olszyc
13 14 4 2 7
13. Orze∏ Unin
13 13 4 1 8
14. Jutrzenka Ceg∏ów
13 12 3 3 7
T´cza Pustelnik zosta∏a zastàpiona przez Stanis∏awów.

31-9
22-11
19-27
16-10
19-20
19-16
12-17
14-19
19-23
22-23
19-28
22-23
17-22
18-21

6
4
4
4
2
4
3
4
4
2
3
2
2
1

1
2
2
1
1
1
1
1
0
2
0
1
1
3

25-4
11-5
11-9
9-3
7-11
12-8
9-10
9-6
14-13
11-10
8-8
7-8
12-13
8-8

2
4
3
2
4
2
2
1
0
2
1
2
2
2

3
1
0
3
1
1
1
0
3
1
2
1
0
0

Nazwa

M.

RAZEM
Pkt. Z. R.

sennej rozpoczniemy od grudnia. Od
przelanego na treningach potu ch∏opców i od utrzymania motywacji do
awansu, b´dzie wszystko zale˝a∏o.
Na razie ˝aden z ch∏opców nie zg∏asza
ch´ci odejÊcia z klubu, czy przejÊcia do
innego, a z tym przecie˝ zawsze nale˝y
si´ liczyç. Trener Jacek Ciborski jest za
to w toku rozmów nad wzmocnieniami.
Przede wszystkim potrzebny jest spraw-
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1
2
3
2
2
3
4
5
3
4
4
3
4
5

6-5
11-6
8-18
7-7
12-9
7-8
3-7
5-13
5-10
11-13
11-20
15-15
5-9
10-13

1 3
1 0

1
0

0
0

0 1-0
1 0-1

1
1
1
1

1
0
1
0

0
0
0
0

0
1
0
1

3
0
3
0

2-1
1-2
3-1
1-3

Warto wymieniç z nazwiska tych, którzy tak udanie reprezentujà barwy Weso∏ej w pi∏karskich zmaganiach:
Bramkarz: Domaƒski Bart∏omiej
Obroƒcy: Szot Tomasz, Wróbel Mariusz, Glen Micha∏, Rakowiecki Pawe∏,
Keller Adam, Urbaƒski Micha∏, Machnikowski Micha∏
Pomocnicy: Blautemberg Mariusz,
Zieliƒski Daniel, Dàbrowski Jacek,
Orzo∏ Sebastian, Nowak Robert,
Morawski Krzysztof, Medeƒski
Przemys∏aw, Kardyna∏ Jakub
Napastnicy: Kostrzewski Bart∏omiej, Tomaszkiewicz Sebastian,
Sàsiedzka Liga Siatkówki
WiadomoÊci SàKowalewski Sylwester
w Starej Mi∏oÊnie
siedzkie b´dà nadal
jesieƒ 2004
Kierownikiem dru˝yny jest Ryrelacjonowaç na Tabela po II kolejce rozgrywek
szard
Rawicki
Nazwa dru˝yny
Rozegrane Punkty
Sety
swoich ∏amach komecze
Kogo z dru˝yny nale˝a∏oby wygwoêdzie
4 8 8:1
lejne rundy rozgry- 1.2. Tytanowe
ró˝niç?
Jastrz´bie
4 5 2:7
wek. A najbli˝sze 3. Bracia
2 4 4:0
– OczywiÊcie ca∏y zespó∏ zas∏uguje
2 4 4:0
rozgrywki ju˝ w so- 3.5. Wesolandia
na
pochwa∏´, ale jeÊli ju˝ trzeba, to
Wrana
4 4 1:8
bot´ 20. listopada 6. Klub TKM
2 3 3:2
wyró˝ni∏bym obroƒc´ Micha∏a GleTeam
2 3 2:2
od godziny 1400 jak 7.7. Grim
na, pomocników Mariusza BlautemSomsiedzi
2 3 2:2
zwykle w Szkole Pod- 9. Dream Team
2 2 0:4
berga i Roberta Nowaka oraz nastawowej Nr 173
pastnika Bart∏omieja Kostrzewskieprzy ulicy GoÊciniec, na które organizatorzy goràco go. Odpowiada na pytanie trener. –
serdecznie zapraszajà wszystkich sympatyków Lecz podkreÊlam raz jeszcze: nale˝à
siatkówki.
si´ brawa wszystkim zawodnikom.
Rozgrywki Sàsiedzkiej Ligi Siatkówki mo˝na rówPrzy∏àczamy si´ do braw, gratunie˝ Êledziç na bie˝àco na stronie Stowarzyszenia lujemy serdecznie wyniku na pó∏Sàsiedzkiego: www.staramilosna.org.pl.
metku i... trzymamy kciuki w rundzie wiosennej.
Krzysztof Kacprzak
Marian Mahor

Sàsiedzka Liga Siatkówki
po drugiej kolejce rozgrywek
Druga kolejka rozgrywek ligowych rozegrana
w dniu 5. listopada nie przynios∏a niespodzianek.
Wygrywali faworyci. Swoje pierwsze mecze rozegra∏y w lidze dru˝yny, które pauzowa∏y w pierwszej
kolejce: WESOLANDIA, SOMSIEDZI oraz KLUB
TKM. W ten sposób poznaliÊmy ju˝ wszystkie dziewi´ç dru˝yn zg∏oszonych do tej edycji rozgrywek.
Po drugiej kolejce na czele tabeli jest dru˝yna TYTANOWE GWOèDZIE z Sulejówka (trzecia dru˝yna
rozgrywek wiosennych), która w czterech rozegranych meczach nie straci∏a jeszcze punktu przegrywajàc dotychczas tylko jednego seta.
WiadomoÊci Sàsiedzkie kibicujà jednak najsympatyczniejszej dru˝ynie w tych rozgrywkach: dru˝ynie WRANA. Jest to grupa bardzo mi∏ych dziewczàt
z gimnazjalnej klasy sportowej z Warszawy. Widaç,
˝e dziewcz´ta trenujà siatkówk´ pod okiem trenera.
Kto wie, mo˝e wÊród nich sà nast´pczynie naszych
mistrzyƒ: Glinki, Skowroƒskiej, czy Âwieniewicz.

0
0
1
1
3
2
2
2
3
2
3
4
4
2

MECZE BEZPOÂREDNIE
M. Pkt. Z. R. P. Bramki
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UroczystoÊci nadania imienia i sztandaru
Gimnazjum nr 119 w Warszawie

Sztandar poÊwi´ci∏
Arcybiskup S∏awoj Leszek G∏ódê
Szanowni Paƒstwo
Wyra˝amy wdzi´cznoÊç Wszystkim,
którym bliska sta∏a si´ idea nadania
naszej szkole imienia Marsza∏ka Józefa
Pi∏sudskiego.
Dzi´kujemy za zainteresowanie
i dzia∏ania na rzecz uhonorowania wielkiego patrioty, m´˝a stanu i autorytetu
moralnego, jakim jest nasz Patron.
Szczególnie goràce podzi´kowania
za pomoc sk∏adamy:
• Proboszczom miejscowych parafiiks. Stanis∏awowi Popisowi i ks.
Krzysztofowi Celiƒskiemu,
• Darczyƒcom pamiàtek po Marsza∏ku
– p. Barbarze Bosek-Szeskiej,
p. Ludmile Podgórskiej, p. Gra˝ynie
i Dariuszowi K∏osom,
• Fundatorom obrazów do szkolnej galerii – p. Bogdanowi Rodziewiczowi,
p. Maryli i Januszowi Staniszewskim,
• Dyrygentom – p. Ma∏gorzacie Sobieszek dyrektorowi chóru „Stacca-

to” i p. Grzegorzowi Morawskiemu –
za∏o˝ycielowi chóru gimnazjum,
• Organizatorowi ekspozycji w∏asnych
pamiàtek po Marsza∏ku – p. W∏. Soszyƒskiemu,
• Autorowi portretów Marsza∏ka –
p. Z. Joachimiakowi, oraz
• W∏aÊcicielom licznych pamiàtek
u˝yczonych nam na czas uroczystoÊci.
Bardzo serdecznie dzi´kujemy redakcji „WiadomoÊci Sàsiedzkich” za
udost´pnienie nam miejsca na prezentacje informacji o przygotowaniach
uroczystoÊci oraz sponsorowi i wydawcom szkolnego „Biuletynu” okazjonalnego p. Marcinowi J´drzejewskiemu
i firmie Najcomp.
Dyrekcja, grono pedagogiczne
i uczniowie Gimnazjum nr 119
im. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego
w Warszawie

Poczty sztandarowe zaprzyjaênionych szkó∏

Burmistrz Dzielnicy Jacek Wojciechowicz
przekazuje sztandar
Dyrekcja Gimnazjum Nr 119
im. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego w Warszawie
sk∏ada podzi´kowanie
Pani Teresie Araszkiewicz,
Panu Konstantemu Królowi,
Panu Marcinowi J´drzejewskiemu,
Panu Bogdanowi Rodziewiczowi,
Panu Józefowi Wojtasiowi
za ufundowanie SZTANDARU SZKO¸Y.
Dyrekcja Gimnazjum Nr 119
im. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego w Warszawie
w imieniu ca∏ej spo∏ecznoÊci szkolnej
sk∏ada wyrazy wdzi´cznoÊci
Jego ekscelencji Arcybiskupowi S∏awojowi Leszkowi G∏ódziowi
za udzielone nam b∏ogos∏awieƒstwo
i okazanà serdecznoÊç podczas UroczystoÊci PoÊwi´cenia
Szko∏y i Sztandaru Gimnazjum.
GoÊci przed szko∏à wita∏ szpaler kawalerzystów
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I nagroda – Tomasz WiÊniewski
Z niema∏ym opóênieniem, ale z wielkà przyjemnoÊcià chcemy zaprezentowaç laureatów naszego wakacyjnego
konkursu fotograficznego. OtrzymaliÊmy ponad trzydzieÊci zdj´ç. Jury musia∏o si´ mocno natrudziç nad wy∏onieniem laureatów.
I nagrod´ – kompaktowy aparat fotograficzny firmy KODAK z zapasem
filmów otrzymuje Tomasz WiÊniewski.
II nagrod´ – jednorazowy aparat fotograficzny otrzymuje Renata Âwiercz.

12

III nagrod´ – zdj´cia portretowe
w Studio Foto Oskar otrzymujà: Marek
Jadczak i Tomasz Gmitrzuk.
Pozosta∏ym uczestnikom bardzo dzi´kujemy za przes∏anie prac i zapraszamy
do udzia∏u w nast´pnych konkursach.

Dzi´kujemy Pani Katarzynie Kielczyk oraz Panu Krzysztofowi Kad∏ubowskiemu za profesjonalne wsparcie
redakcyjnego jury.

Dzi´kujemy firmie

za ufundowanie nagród.

Iza Antosiewicz

STARA MI¸OSNA

Wakacyjny
Konkurs Fotograficzny
rozstrzygni´ty!

III nagroda – Marek Jadczak

III nagroda – Tomasz Gmitrzuk

II nagroda – Renata Âwiercz
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„My w Unii Europejskiej”
– Szko∏a Podstawowa nr 173
Pod tym has∏em przebiega∏a praca
naszej szko∏y w ubieg∏ym roku. Ka˝da
klasa w comiesi´cznych spotkaniach
prezentowa∏a zwyczaje i tradycje wybranego przez siebie paƒstwa europejskiego. Barwne przedstawienia w strojach charakterystycznych dla danego
kraju, dekoracje sali i korytarzy, regionalna muzyka, smako∏yki dostarczane
nam przez ambasady, czy kolorowe foldery przenosi∏y naszych uczniów do
dalekich miejsc Europy. Pamiàtkà minionego roku sà samodzielnie wykonane, du˝e pocztówki, zdobiàce Êcian´
górnego korytarza szko∏y.
Aby jeszcze bardziej przybli˝yç naszym uczniom kraje Europy, pani dyrektor Katarzyna G∏usek nawiàza∏a
wspó∏prac´ z Europejskim Centrum
M∏odzie˝y, którego dyrektorem jest
pan Adam Kazimierczak. Efektem
tych kontaktów sà wyjazdy dzieci do
Norwegii i Szwajcarii.
Norwegia
Na poczàtku czerwca 2003 roku
uczniowie naszej szko∏y wyjechali na
swojà pierwszà edukacyjno – j´zykowà
wycieczk´ do Leiry w Norwegii. Leira
to ma∏e miasteczko po∏o˝one niedale-

ko stolicy tego paƒstwa Oslo. G∏ównym celem wyjazdu by∏o poznanie
pi´kna tego kraju, spotkanie ze szko∏à
norweskà, oraz oczywiÊcie jak najcz´stsze u˝ywanie j´zyka angielskiego – szlifowanie umiej´tnoÊci nabytych w szkole, w sytuacjach praktycznych.
Ka˝dego dnia, gdy zwiedzaliÊmy pi´kne miejsca Norwegii, uczniowie musieli
wype∏niç zadania j´zykowe polegajàce
na uzyskaniu odpowiedzi od przechod-
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niów, na temat danego miasta. Nale˝y
tu podkreÊliç, ˝e Norwegowie bardzo
dobrze porozumiewajà si´ w j´zyku angielskim i ch´tnie udzielali odpowiedzi

niós∏ nam widok ∏odzi Wikingów. Wyprawa do Norwegii nie mo˝e si´ odbyç
bez podziwiania przepi´knych fiordów,
które oglàdaliÊmy z pok∏adu promu.
MogliÊmy si´ przejechaç najbardziej
stromà kolejà szynowà i zobaczyç od wewnàtrz cud techniki budowlanej – najd∏u˝szy na Êwiecie tunel drogowy przecinajàcy gór´. Atrakcjà, której nie mo˝na
zapomnieç, by∏ pobyt na skoczniach narciarskich w Trondheim i Lillehammer.
Do dziÊ wspominamy „bia∏e norweskie noce”.
Gruzi Pestalozzi
Fundacja Pestalozziego co roku zaprasza dzieci i m∏odzie˝ do prowadzonej przez siebie wioski dzieci´cej
w Trogen nad Jeziorem Bodeƒskim
w Szwajcarii.

na stawiane im pytania. Wype∏nione zeszyty edukacyjne sà Êwiadectwem pracy
dzieci nad j´zykiem.
Ciekawym doÊwiadczeniem zarówno
dla dzieci jak i nauczycieli by∏o spotkanie
ze szko∏à norweskà. Poniewa˝ do szko∏y
norweskiej zazwyczaj ucz´szcza kilkudziesi´ciu uczniów, nasza 30-osobowa
grupa musia∏a zostaç podzielona. Przyj´to nas bardzo serdecznie, starajàc si´ pokazaç jak najwi´cej, pocz´stowano nas
tradycyjnymi potrawami, oprowadzono
po salach lekcyjnych, rozegraliÊmy mecz
pi∏ki no˝nej z dru˝ynà dziewczàt, a nawet
byliÊmy uczestnikami jednej lekcji.
Wyjazd do Norwegii obfitowa∏ równie˝ w szereg wycieczek. ZwiedzaliÊmy
Oslo, gdzie mogliÊmy zobaczyç siedzib´
królewskà, najwi´kszy w tym paƒstwie
uniwersytet, fascynujàcy widokami port,
czy Park Vigelanda z Monolitem w centrum. Niezapomniane wra˝enia przy-

Celem takich wizyt jest wymiana kulturowa, zwi´kszenie ÊwiadomoÊci kultury w∏asnej i innych narodowoÊci oraz
znajomoÊç praw dziecka.
Uczestnicy projektu przybyli do Trogen 4 paêdziernika. W liczàcej pi´tnaÊcie domków wiosce Polacy zamieszkali wÊród Szwajcarów i Bia∏orusinów,
gdzie mieli szans´ na spotkanie, rozmow´, wymian´ spostrze˝eƒ.
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Ideà Fundacji Kinderdorf Pestalozzi
jest promocja w∏asnej kultury, oraz poznanie i tolerancja wobec wszelkich
odmiennoÊci, przy jednoczesnym zachowaniu zasad wychowania sformu∏owanych przez patrona Fundacji Johana Heinricha Pestalozziego – mówi
Damian Zimmermann lider projektu
polsko-szwajcarskiego.
Uczniowie Szko∏y Podstawowej nr
173 brali udzia∏ w zaj´ciach sportowych, w dru˝ynach z∏o˝onych z przedstawicieli obu narodowoÊci. Grali
w pi∏k´ no˝na, koszykówk´ czy hokeja
na trawie.
W trakcie warsztatów dotyczàcych
szeroko rozumianego poj´cia kultury
przedstawiali w∏asne wizje elementów
sk∏adajàcych si´ na kultur´ danego
kraju – religi´, przyjaêƒ, mi∏oÊç itp.
Do wybranego przez siebie tematu
ka˝da z mi´dzynarodowych grup przygotowa∏a krótkà histori´ obrazkowà,
nast´pnie fotostory, a w konsekwencji
scenk´ teatralnà, którà wystawiali
w auli wioski dzieci´cej.
W mi´dzyczasie wszyscy przygotowywali dla siebie nawzajem koszulki,
na których namalowali swoje wspomnienia z pobytu w Trogen, oraz elementy charakterystyczne dla swojego
kraju.
Rozmawiano jednak nie tylko o kulturze. Wa˝nym tematem by∏y te˝ prawa dziecka zawarte w Konwencji
o Prawach Dziecka. Koncentrowano
si´ przede wszystkim na tych artyku∏ach, które sà najcz´Êciej ∏amane.
Ka˝de dziecko mia∏o równie˝ okazj´
zwiedziç okolice Jeziora Bodeƒskiego,
Konstancj´, Bregencj´ oraz Lichtenstein, St. Galen i Zurich. Po niemal
dwutygodniowym pobycie w Szwajcarii
ka˝dy uczestnik zapewne potrafi ju˝
przywitaç si´ tradycyjnym Szwajcarskim pozdrowieniem „Gruzi”.
Mamy nadziej´, ˝e wizyty w Norwegii i Szwajcarii to dopiero poczàtek
przygody z kulturà, historià i j´zykiem
paƒstw europejskich.
Lidia Chmielewska
Andrzej Wróbel

Zaj´cia pozalekcyjne
w Szkole Podstawowej nr 173 w Warszawie w roku szkolnym 2004-2005
L.p.Nauczyciel prowadzàcy
1. Buga Barbara
2. Buga Barbara
3. Buga Barbara
4. Rawski Jerzy
5. Rawski Jerzy
6. ˚a∏obka Gra˝yna
7. ˚a∏obka Gra˝yna
8. ˚a∏obka Gra˝yna
9. Szambelan Edyta
10. Lebiedziewicz Alina
11. Napiórkowska Alicja
12. Napiórkowska Alicja
13. Sroka Andrzej
14. Sroka Andrzej
15. Soporek Maria
16. Soporek Maria
17. Soporek Maria
18. Dudek Anna
19. Zdzieborska Ma∏gorzata
20. Chmielewska Lidia
21. Tomaszewska Krystyna
22. Tomaszewska Krystyna
23. Tomaszewska Krystyna
24. Kozio∏ Aneta
25. Kozio∏ Aneta
26. Kozio∏ Aneta
27. Kozio∏ Aneta
28. Nowakowska Jolanta
29. Nowakowska Jolanta
30. Nowakowska Jolanta
31. Grzymkowska Anna
Grochowska Beata
32. Osypiuk Teresa
33. Tomasiak Marianna
34. Tomasiak Marianna
35. Delura Maja
36. Siemiƒska El˝bieta
37. Stowarzyszenie
Artystyczne
38. Batko Danuta
39. Batko Danuta
40. Pop∏awska Magda
41. Pop∏awska Magda
42. Snopek Monika
43. Snopek Monika
44. Iza Buczkowska
B. Wojciechowska
45. Urszula Orzechowska-Brzozowska
46. J. Stajszczak

Nazwa zaj´ç
Ko∏o dziennikarskie
Ko∏o plastyczne

Dzieƒ tygodnia-godzina
Âroda, 800-845 kl. V, Âroda, 1445-1530 kl. VI
Poniedzia∏ek 1350-1435 kl. VI,
Piàtek 1340-1510 kl. IV-V
Konsultacje
Czwartek 855-945
Ko∏o teatralne
Wtorek 1340-1510, Âroda 1340-1415,
Czwartek 1445-1615
Konsultacje
Czwartek 1350-1435
Ko∏o polonistyczne
Âroda 13.50-1435, Czwartek 1350-1435
Zaj´cia wyrównawcze
Piàtek 1350-1435
Konsultacje
Poniedzia∏ek 1350-1435 kl. VI
Ko∏o muzyczne
Âroda 1340-1525
English Club ko∏o j. angielskiego Wtorek 1350-1435 kl. IV,
Poniedzia∏ek 1350-1435 kl. VI
Ko∏o historyczne
Poniedzia∏ek 800-845
Poniedzia∏ek 1350-1435
Ko∏o historyczne
Poniedzia∏ek 800-845
Poniedzia∏ek 1350-1435
Ko∏o filmowe
co druga Êroda 1430-1600
Konsultacje
Czwartek 1040-1130
Zaj´cia dodatkowe dla kl. Vb
Poniedzia∏ek 800-845
Zaj´cia wyrównawcze dla kl. V b Âroda 1445-1530
English Crown kl. V b
Czwartek 1350-1435
Zaj´cia pozalekcyjne
Wtorek 1040-1230
wyjazdy na basen
Ko∏o informatyczne
Wtorek 1600-1700
Ko∏o matematyczne kl. V
Czwartek 1350-1435
Ko∏o matematyczne kl. VI
Wtorek 1350-1435
Zaj´cia wyrównawcze kl. VI
Piàtek 1350-1435
Zaj´cia wyrównawcze kl. IV
Czwartek 800-845, Czwartek 1255-1340
Ko∏o matematyczne kl. VI
Poniedzia∏ek 1350-1435
Zaj´cia wyrównawcze kl. VI a
Âroda 1350-1435
Konsultacje
Poniedzia∏ek 1150-1235
Ko∏o matematyczne kl. IV
Piàtek 1350-1435
Ko∏o przyrodnicze kl. VI
Piàtek 1350-1435
Przyroda da si´ lubiç
Termin jest ustalany
– zaj´cia wyrównawcze
Konsultacje
Czwartek 1045-1130
Ko∏o biblioteczne
Poniedzia∏ek 1350-1435, Piàtek 1350-1435
Ko∏o szachowe
Ko∏o przyrodnicze
Ko∏o ekologiczne
Ko∏o ortograficzne kl. II i III
Ko∏o matematyczne kl. II i III
-Ceramika, -Plastyka

Poniedzia∏ek 1500-1700
Piàtek 1350-1530
Âroda 1350-1530
Czwartek 1615-1730
Poniedzia∏ek 1615-1730
Terminy sà ustalane

SKS
Konsultacje
Warsztaty ortograficzne
Gimnastyka cia∏a i umys∏u
SKS
Konsultacje
Kó∏ko teatralne

Âroda 1345-1430, Piàtek 1345-1515
Poniedzia∏ek 950-1035, Czwartek 950-1035
Poniedzia∏ek 1350-1435, Wtorek 1350-1435
Wtorek 1630-1715, Czwartek 1630-1715
Wtorek 1345-1430, Czwartek 1435-1520
Âroda 800-845
Poniedzia∏ek 1615-1700, Czwartek 1615-1700

Zaj´cia rekreacyjne

Wtorek 1255-1340, Czwartek 1255-1340

UKS Victor-sekcja szermiercza

Poniedzia∏ek 1630-1830, Wtorek 1615-1930,
Czwartek 1615-2000, Piàtek 1630-1830,
Sobota 900-1100 – kiedy nie ma zawodów

SANTEX - ANTONI SOSZY¡SKI
• BLACHARSTWO I LAKIERNICTWO:
SAMOCHODY OSOBOWE I CI¢˚AROWE •
• MECHANIKA POJAZDOWA •
• WYMIANA EKOLOGICZNA OLEJÓW MOBIL •
• HOLOWANIE POJAZDÓW • WULKANIZACJA •
05-077 Weso∏a (Zakr´t)
tel. (0 22) 773 24 25
ul. Âwierkowa 6
kom. 0-6000 626 90

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
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UroczystoÊç pasowania na ucznia w Szkole
Podstawowej nr 173 w Warszawie-Weso∏ej
Dnia 13 paêdziernika 2004 r. dzieci
z czterech klas pierwszych zosta∏y uroczyÊcie przyj´te przez Panià Dyrektor
Katarzyn´ G∏usek do grona uczniów
Szko∏y Podstawowej nr 173 w Warszawie-Weso∏ej.
Przygotowania do uroczystoÊci trwa∏y kilka tygodni. Trzeba by∏o nauczyç
si´ pi´knych piosenek i wierszy, aby
godnie zaprezentowaç si´ przed licznie
zgromadzonymi goÊçmi.
Podczas uroczystoÊci, po wprowadzeniu sztandaru, maluchy zaÊpiewa∏y

hymn paƒstwowy. By∏a to podnios∏a
i patriotyczna chwila. Na twarzach doros∏ych malowa∏o si´ wzruszenie. Ka˝da z klas zaprezentowa∏a si´ wspaniale.
W galowych strojach szkolnych, granatowych kamizelkach z naszym logo
szko∏y, dzieci wyglàda∏y imponujàco.
Recytacja wierszy i Êpiewanie piosenek
wykaza∏y, ˝e wszystkie dzieci dostàpià
zaszczytu pasowania na ucznia.
Nastàpi∏a ceremonia z∏o˝enia Êlubowania. Ka˝dy pierwszak ubrany w biret
(dziewczynki w czerwony, ch∏opcy
w niebieski) uklàk∏... sta∏o si´. Pani Dy-
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rektor
wielkim
czarodziejskim
piórem dotyka∏a
ramienia kandydata na ucznia wypowiadajàc magiczne s∏owa: „Pasuj´
Ci´
na
ucznia”. Potem
przedstawiciele
w∏adz miasta wr´czyli najlepszym
absolwentom naszej szko∏y nagrody. Dla maluchów by∏a to
znakomita lekcja wychowawcza – ka˝dy
z nich chcia∏by
byç takim wspania∏ym uczniem.
Póêniej
przyszed∏ czas na podarunki od klas
III, ciep∏e s∏owa
od
rodziców,
babç, cioç oraz zaproszonych
z Urz´du Miasta
goÊci z Panem
Burmistrzem Weso∏ej na czele.
Wspania∏ych
i
rozÊpiewanych
uczniów gratulowano równie˝ wychowawczyniom klas I: pp. Urszuli Orzechowskiej (Ia), Bernadetcie Gierczyckiej (Ib), Bernadetcie Duszczyk (Ic),
Magdalenie Kruk (Id), które w tym
uroczystym dniu wr´czy∏y wychowankom legitymacje szkolne i pamiàtkowe
dyplomy.

Sk∏adamy specjalne podzi´kowania
paƒstwu Bo˝enie i Robertowi Gryziakom za bezp∏atne wydrukowanie zaproszeƒ i dyplomów na t´ pi´knà uroczystoÊç. Dzi´kujemy w∏aÊcicielowi firmy
„Cal-Fix” panu Józefowi Calka za nieodp∏atne wykonanie elementów dekoracji.
Bernadetta Gierczycka – wychowawczyni kl. I b
Bernadetta Duszczyk – wychowawczyni kl. Ic

STARA MI¸OSNA

Nie bójmy si´ wierszy
Listopadowo, szaro, refleksyjnie... a mo˝e si´gniemy po tomik poezji? To doskona∏a pora na wiersze, na pi´knie uj´te
w s∏owa czyjeÊ przemyÊlenia. Smutne, radosne, wszystko jedno, i tak trafiajà do
uczuç najskrytszych, poruszajà najg∏´bsze
emocje. Zastanawia, dlaczego tak bardzo
si´ tego boimy. KtoÊ powie, ˝e wiersze sà
trudne, ˝e wi´cej w nich treÊci poza wersami ni˝ w nich samych. KtoÊ inny dorzuci,
˝e nie mo˝na ich czytaç w tramwaju, autobusie, w drodze do snu. Bo to Êwi´tokradztwo i profanacja. Wiersze trzeba
dawkowaç, celebrowaç z nale˝ytym szacunkiem i odpowiednia dawkà wolnego
czasu. A przecie˝ z wierszami styka si´ ju˝
malutkie dziecko, kiedy rodzice czytajà
mu s∏odkie rymowanki, rymowanki kojàce, ale i pouczajàce, oczywiÊcie na miar´
ma∏ej istotki. Dalej – nastolatki – zadziorni, zbuntowani, pozornie szorstcy i niedost´pni. A to w∏aÊnie oni cz´Êciej ni˝ doroÊli si´gajà po PoÊwiatowskà, Herberta, nawet Szekspira. Sà tacy co piszà sami,
ukradkiem, do szuflady. Nie chcà przed
ca∏ym Êwiatem obna˝aç duszy. Wstydzà
si´ swej wra˝liwoÊci. A szkoda, bo wiersze

m∏odych ludzi zadziwiajà wr´cz dojrza∏oÊcià i przenikliwoÊcià. Szko∏a – miejsce,
gdzie odbywa si´ nauka interpretacji poezji. Ju˝ samo s∏owo „interpretacja” nie
brzmi zach´cajàco. I pó∏ biedy, jeÊli nauczyciel robi to màdrze i z sercem. W innym przypadku wiersz staje si´ sztucznym
i cudacznym tworem, zmorà, którà trzeba
pokonaç, w∏aÊciwie (ale dla kogo) odczytaç i zrozumieç, aby wreszcie zaliczyç na
ocen´ pozytywnà. I wtedy m∏odzi ludzie
wierszy si´ bojà. Âwiadczy o tym chocia˝by
fakt, jak rzadko wybierajà ten temat na egzaminie maturalnym. Tak naprawd´ trudno jest jednoznacznie odczytaç myÊli poetów, szczególnie ju˝ nie˝yjàcych. Pewne
przes∏anki sà bardziej czytelne, np. patriotyczne, liryczne, dot. pi´kna przyrody, inne niekoniecznie. Istnieje przecie˝ te˝ coÊ
takiego, jak nadinterpretacja, czasami
prowadzàca wr´cz do absurdu. Mog∏am
si´ o tym przekonaç bioràc udzia∏ w konferencji naukowej poÊwi´conej twórczoÊci
Zbigniewa Herberta. Referaty wyg∏asza∏y
niekwestionowane autorytety uniwersytetów rodzimych i zagranicznych. Profesorowie, doktorowie habilitowani przeÊciga-

OÂRODEK REHABILITACJI
I ODNOWY BIOLOGICZNEJ
mgr Beata i Jacek Horszczaruk

SALON

FIRAN i ZAS¸ON
•
•
•
•
•
•
•

➣ 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

li si´ w przemycaniu swoich zawi∏ych przemyÊleƒ, znajdujàc w poezji mistrza: „dyskurs samoograniczenia i okaleczenia”, kamiennà mow´ i chrapliwe sylaby”, czy
„uwodzàcà, ale te˝ letargicznà si∏´ muzyki”. Mojà czujnoÊç wzbudzi∏o zdanie: „na
tym tle niespe∏nienia derelicja jest powszechnà figurà”, cokolwiek mia∏oby ono
oznaczaç. A poeci? Patrzà z góry i Êmiejà
si´ do ∏ez. Bo tak naprawd´ czemu ma s∏u˝yç ta ca∏a przeintelektualizowana kombinacja s∏ów, zrozumia∏a tylko dla bardzo
wàskiego naukowego grona? Przecie˝ my,
zwykli Êmiertelnicy mo˝emy polubiç wiersze na swój w∏asny, niewyszukany sposób,
kierujàc si´ ot choçby intuicjà. Bez tych
nabzdyczeƒ i patosu, ot tak, po prostu,
z potrzeby serca. A jeÊli dodamy do nich
jeszcze odrobin´ muzyki, która, jak to
ona, sprawi, ˝e nawet najtrudniejszy tekst
pop∏ynie g∏adko do naszych uszu, ju˝ nic
wi´cej nie trzeba. Zach´cam Paƒstwa do
pos∏uchania utworów chocia˝by wspomnianego wy˝ej Herberta z muzykà Grzegorza Turnaua. Nagle poezja trudna staje
si´ tak przyjazna, ˝e czuje si´ jej niedosyt.
Dlatego z ca∏ym szacunkiem i dla Paƒstwa
wielkiej i niekwestionowanej przyjemnoÊci prosz´: Nie bójmy si´ wierszy!
Iza Zych

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

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)

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

Aktualny plan zaj´ç ➜ www.tomlaws.edu.pl
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.

AUTORYZOWANA
STACJA OBS¸UGI

–
–
–
–

sprzeda˝ samochodów
naprawa gwarancyjna
naprawa pogwarancyjna
czeÊci

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

tel. 773 20 03
tel. 773 30 03

„WALBUD”

Waldemar ¸adowski
Firma remontowo-budowlana oferuje us∏ugi w zakresie:

remonty
stany surowe
wykoƒczenia
doradztwo
oraz nadzory budowlane
Firma wystawia pisemnà gwarancj´ na wykonane prace
Dla mieszkaƒców Osiedla Stara Mi∏osna korzystne rabaty

tel. 773 28 10, tel. kom. 0506 22 11 65
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Emerytura

Co nas czeka? W jakim czasie? Struktura!
W∏aÊnie mija pi´tnasta rocznica wdro˝enia programu prof. L. Balcerowicza wprowadzajàcego
nowy ∏ad gospodarczy w Polsce. Wszystko wyglàda inaczej: lepiej, czyÊciej, zamo˝niej, ale te˝
i mniej bezpiecznie!!!
A gwarancje paƒstwa?!
Dzisiejsi 70-latkowie oraz cz´Êciowo 60-latkowie majà zapewnione emerytury wed∏ug starego
systemu „repartycyjnego” funkcjonujàcego w ca∏ej Europie od czasów Bismarka. Polska jest
pierwszym krajem Europy, który ten system dostosowuje do zmieniajàcej si´ struktury szybko
starzejàcego si´ spo∏eczeƒstwa wprowadzajàc tak
zwany III. filar. Proces ten przebiega nie bez komplikacji i kontrowersyjnych decyzji, np. minister
W. Kaczmarek proponowa∏ likwidowanie OFE na
wiosn´ 2004 r. (40 miliardów PLN oszcz´dnoÊci
Polaków w komercyjnym systemie zarzàdzanych
przez zawodowców gwarantuje oszcz´dzajàcym
w OFE wy˝szy przyrost aktywów ni˝ na lokacie
bankowej).1
Przypomnijmy zatem zasady nowego systemu
emerytalnego:
I – ZUS – 12,22% naszego wynagrodzenia
brutto zasila system bie˝àcych wyp∏at emerytur.
Niebawem liczba emerytów gwa∏townie wzroÊnie
w ciàgu najbli˝szych 10 lat, poniewa˝ powojenny
wy˝ demograficzny nab´dzie praw do emerytury.
Relacje mi´dzy emerytami a pracujàcymi gwa∏-

townie wzrosnà. Jak to b´dzie? Gorzej! Mniej!
I bardziej nerwowo! To oznacza bardzo niekorzystne perspektywy dla obecnych 50-latków.2
II – OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE OFE –
Dzia∏ajà w Polsce od 5 lat. Jest ich dziÊ 16. 7,3%
naszego wynagrodzenia brutto trafia do wybranego przez nas OFE za poÊrednictwem ZUS. Ni˝sze
sk∏adki p∏acone na II filar gwarantujà paradoksalnie wy˝sze wyp∏aty w przysz∏oÊci!!! Jest to zas∏uga skutecznego zarzàdzania. Sk∏adki w ZUS-ie nie
sà inwestowane, a jedynie rewaloryzowane. Stopy
zwrotu za 5 lat wahajà si´ od 62,4% do 105, 7%,
czyli od 12,4% do 21% Êrednio rocznie.
I i II filar zapewni obecnemu 30-latkowi wed∏ug
dzisiejszych kalkulacji od 35% do 45%-owà stop´ zastàpienia po przejÊciu na emerytur´.3
III – Trzeci filar – indywidualny sposób na w∏asnà emerytur´- SpoÊród bardzo wielu rozwiàzaƒ
proponowanych przez rynek ZDECYDOWANIE
preferujemy TFI – Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. W Polsce 85% oszcz´dnoÊci zdeponowanych jest na lokatach bankowych. Ile w materacach? Nie wiadomo! W Unii Europejskiej, do
której w∏aÊnie przystàpiliÊmy jest dok∏adnie odwrotnie – 85% oszcz´dnoÊci jest zarzàdzanych
przez fundusze inwestycyjne! W ciàgu kilku lat sytuacja w naszym kraju musi ulec zmianie. Oznacza to, ˝e oko∏o 100 miliardów PLN przep∏ynie
z banków do TFI. Tak po prostu b´dzie!!!

W Polsce dzia∏a obecnie 19 TFI, które zarzàdzajà
163 funduszami. Ka˝dy klient znajdzie fundusz dostosowany do swoich indywidualnych preferencji. Organizacjà TFI w Polsce zajmujà si´ najbardziej renomowane firmy Êwiata o sprawdzonych wynikach i okreÊlonych dokonaniach w Polsce. Na przyk∏ad za ostatnie
6 lat jeden z lepszych funduszy akcyjnych wypracowa∏
stop´ zwrotu 343%, to jest Êrednio 57% rocznie.4
IKE – Indywidualne Konta Emerytalne, to kolejna
forma oszcz´dzania w Polsce, preferowana przez polski rzàd. Âwiadczy o tym chocia˝by zwolnienie z 19%
podatku Belki. W roku 2004 maksymalna wp∏ata na
IKE nie mo˝e przekroczyç 3435 PLN. Zdecydowanie
najlepszà ofert´ dla Klientów majà TFI – Union Investment. Zajmujà si´ bowiem tylko i wy∏àcznie zarzàdzaniem aktywami, co oznacza, ˝e sà wyspecjalizowanymi inwestorami, dynamicznymi i skutecznymi.
Dr Jacek Rembiszewski
www.polrentier.pl
Indywidualne Rozwiàzania Finansowe
Przypisy:
1. Por. www.polrentier.pl. W Barometr inwestora i Analiza OFE.
2. Por. tam˝e w Kalkulatory inwestycyjne- fundusz emerytalny (kalkulator).
3. Z 3500 PLN dzisiejszego wynagrodzenia brutto mo˝na si´
spodziewaç 1200 PLN emerytury w przysz∏oÊci, por. tam˝e.
4. WIG (Warszawski Indeks Gie∏dowy) ilustrujàcy zmiany na
rynku gie∏dowym wzrós∏ w ciàgu 10lat o 376% (37% rocznie) i ostatnich 3 lat o 217% (72% rocznie). Por. tam˝e
w Fundusze inwestycyjne i Analiza wskaêników gie∏dowych.

tekst sposnorowany

DIETETYK
in˝. Joanna Neuhoff-Murawska

projektowanie diety na indywidualne potrzeby
05-077 Warszawa-Weso∏a, ul. Pogodna 78
tel. 424 80 90, 0605 352 467

PROMOCJA: TIPSY AKRYLOWE – 80 z∏

Gabinet Stomatologiczny

akryl kolor, ˝ele, artystyczne zdobienie
MANICURE – PEDICURE oraz inne zabiegi kosmetyczne

LECZENIE DZIECI I DOROS¸YCH RTG Z¢BÓW

lek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko

Osiedle Stara Mi∏osna, ul. Cyprysowa 9 (od ul. Diamentowej)
00

tel. 509 097 586, po 15 773 13 59

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

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

-

-

Miƒsk Maz.
1 km
MYJNIA

lin
Lub

-

tel. 0 606 281 521
kompleksowe
Warszawa
Tr a k t B r z e s k i
czyszczenie wn´trz
pranie tapicerki
czyszczenie
i konserwacja skóry
woskowanie pojazdów
Czynne: pon.-pt. 8 – 20, sob. 8 – 17

Faktury VAT
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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
8.30 - 17.00

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 ✦
✦ 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 2 razy dziennie
Stara Mi∏osna ulica Jana Paw∏a II 108
(dawna OBWODNICA)

tel. 773-25-30

W „Groszku” kupisz
szybko, tanio
i prawie wszystko

akceptujemy karty p∏atnicze i talony Sodexho

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
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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

STARA MI¸OSNA
ObjaÊnienia podano w kolejnoÊci innej ni˝ w diagramie. Dla u∏atwienia podano d∏ugoÊç
s∏ów oraz ujawniono wszystkie litery O wyst´pujàce w krzy˝ówce.
3-literowe:
7-literowe:
– kultowy film Stanis∏awa Barei
– ... sewilski – jedna z najzabawniej– odpowiedzialny za dziedziczenie
szych oper komicznych
– ssak z ∏opatami
– grubianin
– Zielona... – Konstantego Ildefonsa
– i po robocie
– marynarka wizytowa z czasów Wokul5-literowe:
skiego
– ... Romanum – g∏ówny rynek staro˝yt– nawet nie próbuje powstrzymaç gnienego Rzymu
wu
– ... sieje, ucho zbiera
– patron ˝eglarzy i cukierników, ulubie– 1/16 funta angielskiego
niec dzieci
– 2 z∏ albo 10.000 $
– restrykcyjny zakaz w handlu zagra– aplauz, ale nie za darmo
nicznym
– boginka uosabiajàca pi´kno i si∏y przy– serwis
rody
– tworzy kilimy i gobeliny
– boski pos∏aniec
– wielkolud
– chaos
– wielkoÊç
– chroni przed szkodliwym promienio– w∏ada wyspami Galapagos
waniem
– wÊród gier bilardowych
– dzie∏o
– wybiera w imieniu
– gdy szumi w g∏owie
– wymaga naprawy
– l´k
– zagrzewa∏ janczarów do walki
– mi´dzy ˝ó∏tym a czerwonym
– zakole
– naprzeciw zenitu
– zbrojownia
– niejedna na lamparcie
– przys∏uguje sta∏ym klientom
8-literowe:
– rynek niedêwiedzia – gdy akcje lecà
– dla narciarzy-snajperów
w dó∏
– przepych
– targowisko
– reakcja
– t∏usty z pàczkiem w herbie
6-literowe:
– cz´Êç meczu hokejowego
– kapusta szparagowa
– ministerstwo
– pachnie ˝ywicà
– przeciwieƒstwo rozwoju
– szczypawka

Jolka

Litery z pól ponumerowanych utworzà rozwiàzanie krzy˝ówki – przys∏owie polskie.
WÊród osób, które do 10 grudnia br. nadeÊlà na adres mailowy redakcji prawid∏owe rozwiàzanie
krzy˝ówki zostanie rozlosowana nagroda ksià˝kowa- albumowa monografia ˚ubra oraz nagroda
z poprzedniego numeru - 15% rabat na wybranà par´ butów zakupionych w sklepie K&K.

Rozwiàzanie
krzy˝ówki
z nr 51
Prawid∏owe rozwiàzanie
krzy˝ówki z nr 51
brzmia∏o: „Z∏ota polska
jesieƒ”. Poniewa˝ nie
wp∏yn´∏a do nas ˝adna
odpowiedê, nagroda za
rozwiàzanie tej krzy˝ówki
przechodzi na bie˝àcy
numer. Jak widaç nie
tylko LOTTO ma swoje
kumulacje!

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
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Jesienna
wyprzeda˝ z
05-077 Warszawa-Weso∏a
ul. Trakt Brzeski 75
tel. (022) 773 21 55
fax (022) 773 30 41
pn.–pt. 800–1900, sob. 900–1500
Warszawa Powsin
ul. Waflowa 1
tel. (022) 651 65 58
pn.–pt. 900–1800, sob. 900–1500

a
r
u
z
5T
Golda14,9
VA
+
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meble ∏azienkowe
ceramika ∏azienkowa
najszersza oferta glazury,p∏ytek gresowych
szeroki wybór mat. budowlanych,
stolarki okiennej i drzwiowej

STARA MI¸OSNA
r´cznie malowane), ZBIORNIKÓW na CD, RAMEK Z AUTORSKIMI ZDJ¢CIAMI i innych. 15 listopada zaczynamy sprzeda˝ hurtowà i detalicznà – szczegó∏y tel.
604232357 lub 7731413.
OPONY: www.pepe-opony.one.pl
KOMIS artyku∏ów dzieci´cych KUPI lub przyjmie w komis: foteliki rowerowe, zimowy sprz´t sportowy dla dzieci (narty, buty narciarskie, sanki, kombinezony),
eleganckie sylwestrowo-wigilijne ubranka dzieci´ce.
Komis znajduje si´ we wn´trzach dawnej przychodni na. ul. Jeêdzieckiej 20 tel.
7731413 lub 604232357, czynny (wt-pt godz. 11-18, sobota 11-15).
Kupi´ krzese∏ko do karmienia dziecka za rozsàdnà cen´ – 509 578 211.
Uslugi informatyczne, sieciowe, graficzne, serwisy www, serwis koputerowy
u klienta. www.ngsolutions.pl – 502 54 798.
Pani w Êrednim wieku poprowadzi dom (sprzàtanie, gotowanie, prasowanie) 34 razy w tygodniu. Tel. 602 847 332.
Gara˝ – ciep∏y, bezpieczny – do wynaj´cia, tel. 773 15 27.

OG¸OSZENIA DROBNE
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗

◗ 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.
◗ M∏oda rencistka zaopiekuje si´ dzieçmi lub dzieckiem, pomo˝e w drobnych pracach domowych, posiadam referencje, od 6 lat pracuj´ w Starej Mi∏oÊnie w tym
charakterze – tel. 783 89 46.
◗ Biuro Rachunkowe – prowadzenie ksi´gi przychodów i rozchodów, rycza∏t –
ewidencja, ZUS sprawy pracownicze, wyprowadzanie zaleg∏oÊci podatkowych –
tel. 773 16 05, kom. 0609 397 162.
◗ Sprzedam: Fiat Seicento 1.1 benzyna – gaz, 1999 r., 125 tys. km, bia∏y, osobowy, 9500 z∏, 760-10-61, 606-296-568.
◗ Sprzedam/zamieni´ segment murowany – pow. ca∏kowita 280m2 – lokalizacja Stara
Mi∏osna - tel. 773 32 43.
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

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

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¡

s

◗ Sprzedam ∏ó˝eczko dziecinne, wózek, fotelik samochodowy, kojec, huÊtawk´ pokojowà. Stan bardzo dobry. Tel 773-16-90
◗ Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi w domu tel.: 773-28-21, 0-506-032318.
◗ Tutaj mo˝esz zostawiç swoje dziecko na dowolny okres czasu. Zapewniam wspania∏e warunki i fachowà opiek´ – tel. 0502 725 944.
◗ Przyjm´ sprzàtanie, osoba solidna, czysta, z referencjami ze Starej Mi∏osny tel.:
0-509-222-448.
◗ ROSJANKA – TANIO!- korepetycje, konwersacje, t∏umaczenia (z dojazdem do
ucznia) tel.: 773-54-53, 0-888-46-30-99.
◗ Psycholog i pedagog prowadzi zaj´cia reedukacyjne z j´z. polskiego i matematyki – konsultacje, porady. tel.: 0601-097-058, 773-12-22 wieczorem.
◗ J´z. niemiecki – profesjonalne t∏umaczenia: zwyk∏e, przysi´g∏e, expresowe tel.
773-28-70.
◗ Matka 2-letniej dziewczynki zaopiekuje si´ dzieckiem u siebie w domu (istnieje
mo˝liwoÊç dowiezienia dziecka do opiekunki) tel. 773-33-92.
◗ Fachowa opieka nad dzieçmi w wieku szkolnym i przedszkolnym tel. 0-502-725944.
◗ 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. 773-3896, 0-606-733-903.
◗ 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.
◗ Kosmetyczna firma NU SKIN szuka kobiet do sprzeda˝y kosmetyków tel. 0-606643-281.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego – wszystkie stopnie nauczania tel. 773-28-07.
◗ Do wynaj´cia domek wolnostojàcy: pokój, kuchnia, ∏azienka, korytarz i podwórko 500 m2 oraz budynek gospodarczy tel. 773-24-42 (po godz. 16).
◗ Korepetycje – matematyka i fizyka (pe∏ny zakres) tel. 0-605-959-963.
◗ Sprzedam meble sklepowe (tanio) tel. 0-660-055-235.
◗ Matematyka – korepetycji w zakresie gimnazjum i liceum udziela nauczycielka
z wieloletnim doÊwiadczeniem tel. 773-35-98.
◗ „RUSSKAJA IZBUSZKA” – studio nauki j´z. rosyjskiego, t∏umaczeƒ i konsultacji
lingwistycznych tel. 77-34-087, 0504-69-79-18.
◗ AUTO SZKO¸A – prawo jazdy kat. B, doszkalanie, zimowa technika jazdy. tel. 77325-32, 0501-373-408.
◗ Szukam nauczyciela gry na gitarze klasycznej, tel 773 19 48 lub 0-501426545.
◗ OPONY – zimowe, nowe i u˝ywane, ró˝ne rozmiary. Stara Mi∏osna, tel. 0 608 41
73 73.
◗ Uczciwa, zorganizowana nauczycielka zaopiekuje si´ dzieçmi – tel. 612 92 37.
◗ Sprzedam: Ford Sierra 1.6 CLX benzyna, 1990 r., 95 tys. km, wiÊniowy, zadbany,
6000 z∏, 783-15-55, 602-894-599.
◗ Szukasz oryginalnego prezentu dla swoich bliskich??? MAgazynRZEczyNIEbylejakich to producent pi´knych przedmiotów, NIEPOWTARZALNYCH PREZENTÓW
zaprojektowanych przez architektów wn´trz: RAMEK (blaszki, bambusy, blaszki

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.

0 505 868 173

Urodziny
w Klubie Tenisowym

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

W i a d o m o Ê c i S à s i e d z k i e S t a r a M i ∏ o s n a - pismo mieszkaƒców Starej Mi∏osny.
Redaguje zespó∏: Izabela Antosiewicz (sekretarz redakcji), Katarzyna G∏usek, Magdalena J´drzejewska, Marcin J´drzejewski (redaktor naczelny), Justyna Ko∏akowska, Marian Mahor, Dorota Mierzejewska (reklama, tel. 773 13 13), Beata Niewiadomy, Anna Susicka, Dorota Wroƒska, Izabella Zych. Foto: Iza Antosiewicz, Magda J´drzejewska, autorzy. Kontakt z redakcjà: tel.: 613 34 37, fax: 613 18 49, e-mail: wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl Adres do korespondencji: 04-506 Warszawa, ul. Minerska 1, Wydawca: NAJ-COMP. ISSN 1509-0833. Nak∏ad: 5.000 egz., Gazeta bezp∏atna! Redakcja nie zwraca tekstów nie
zamówionych. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów i korekty j´zykowej. Za informacje zawarte w reklamach Redakcja nie odpowiada.

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