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Aura Bo˝ego Narodzenia
Na aur´ tych najbardziej oczekiwanych Êwiàt sk∏adajà si´: radoÊç,
uÊmiech, blask oczu, marzenia i kolory... Niebo i Ziemia postrzegane sà
w szczególny sposób, w∏aÊciwy ka˝demu z nas. Pragnienie, aby rozb∏ys∏a
na niebie pierwsza wigilijna gwiazda
Êwiat∏em spe∏nieƒ, jest bardzo silne.
Równie˝ Ênieg towarzyszàcy tym pi´knym Êwi´tom pot´guje doznania
i oczekiwania. WÊród zimowej scenerii bije wi´kszy blask od choinek i girland rozwieszonych w przestrzeni. Wigilia stwarza Êwiàtecznà aur´ uczuç

i myÊli, ˝yczeƒ i upominków w atmosferze serdecznoÊci i rodzinnego ciep∏a. Czujemy silniejszà wi´ê z najbli˝szymi osobami. Te Êwi´ta sà szczególnie wa˝ne w naszym ˝yciu, dlatego
przygotowujemy si´ do nich na poziomie obrz´dowym i duchowym zgodnie
z tradycjà z minionych wieków. Chocia˝ wspó∏czesnoÊç tworzy nowy, niepowtarzalny klimat Êwiàteczny, to towarzyszà mu nadal podobne myÊli,
uczucia, prze˝ycia, w które si´ zag∏´biamy w te osobliwe dni i noce. Niechaj Stary Rok 2004 na progu po˝e-
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gnania b´dzie dla wszystkich szcz´Êliwy, a wejÊcie w Nowy Rok 2005 niech
b´dzie radosne...
Bo tylko radoÊç
pozwala pe∏niej ˝yç
wi´c cieszmy si´
tym co niesie codziennoÊç
i darowanà chwilà
w której
dotyku
Êmiech
gest
zatrzyma w kadrze czas.
Irena ¸ukszo

Niech nadchodzàce Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia
stanà si´ okazjà do ciep∏ych spotkaƒ w gronie rodziny i przyjació∏,
a Nowy 2005 Rok niech b´dzie dla nas wszystkich wyjàtkowy.
Redakcja

STARA MI¸OSNA
Pierwsze
Bo˝e
Narodzenie sp´dziSpokojnych i rodzinnych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
liÊmy w Colombo
oraz wszelkiej pomyÊlnoÊci w Nowym 2005 roku
stolicy wyspy ze znajomymi Polakami ze Szwecji. By∏a choin˝yczy
ka, prezenty, indyk i makowiec.
Waldemar ¸adowski firma „WALBUD”
Nast´pne Êwi´ta sp´dziliÊmy
równie˝ tradycyjne – tym razem
ki „gecos” i kameleu rodziny m´˝a w Ameryce. By∏ op∏aony. By∏ te˝ balkotek, który dosta∏am w liÊcie z Polski i któnik z widokiem
rym przed kolacjà podzie– bardzo bliskim
– na liÊciastà
d˝ungl´. Antek
by∏ zachwycony.
W nast´pne
Bo˝e Narodzenie pojechaliÊmy do Bangkoku. DzieliliÊmy si´ op∏atkiem w hotelu, przed wyjÊciem na kolacj´ do restauracji. Restauracja to by∏a
taka
olbrzymia
sala z wielkim bufetem
liliÊmy
si´ z ca∏à zdziwionà, poÊrodku i z ró˝nymi grilami w ogródku.
amerykaƒskà rodzinà. Prezenty znalaz∏y JedliÊmy pyszne owoce morza, mi´siwa
si´ w specjalnych haftowanych skarpe- i wspaniale desery. Po kolacji wszyscy
tach wiszàcych na balustradzie schodów poszliÊmy na masa˝ stop – specjalnoÊç
tajskà (tzw. refleksologia).
w domku na stoku narciarskim. A daW tym roku jedziemy
niem, które najlepiej zapado
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Âwi´ta egzotyczne
Moja kole˝anka Zosia mieszka od kilku
lat z rodzinà (mà˝ Michael i syn Antoni) na wyspie Cejlon (Sri Lanka) i ka˝dego roku sp´dza Êwi´ta inaczej, nie zawsze zgodnie z naszà polskà tradycjà.
Oto opis kilku jej ostatnich Êwiàt.
„Przed ka˝dym Bo˝ym Narodzeniem
poza domem ubieramy w domu choink´.
KiedyÊ by∏a ona sztuczna i malutka. Te-

Ochotnicza Stra˝ Po˝arna Stara Mi∏osna
sk∏ada ˝ycenia
z okazji Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
i Nowego Roku 2005
wszelkich ∏ask Bo˝ych, pomyÊlnoÊci,
˝ycia w dostatku
oraz opieki Âw. Floriana
za Zarzàd OSP Stara Mi∏osna
El˝bieta Ko∏buk
raz ubieramy zielone drzewko w doniczce, troch´ podobne do choinki. Dekorujemy dom Êwiàtecznymi cudeƒkami, których jest tu du˝y wybór. 24 grudnia na ulicy w centrum Colombo mo˝na kupiç
prawdziwà choink´. Bo˝e Narodzenie
jest na Sri Lance Êwi´tem bardzo komercyjnym. Ju˝ od listopada sà w sklepach
ozdoby choinkowe, kartki Êwiàteczne
i propozycje Bo˝onarodzeniowego menu
do zamówienia. Do naszego domu przychodzi Âwi´ty Miko∏aj z prezentami. An-
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tek co roku pisze do niego list z proÊbà
o prezenty. Moi panowie zostawiajà
wieczorem dla Miko∏aja, przy choince,
szklank´ zimnego piwa (tu na Bo˝e Narodzenie jest prawie 40 stopni!) i par´
marchewek dla jego renifera. Rano piwo
jest wypite, marchewki nadgryzione, a co
najwa˝niejsze pod choinkà le˝à prezenty.
Siedzimy w szortach i na bosaka i otwieramy paczki z prezentami.
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by∏o „fondu
savoyard” (kawa∏ki wo∏owiny nabijane na specjalny widelczyk i gotowane w goràcej oliwie we wspólnym
garnku).
W trzecie Êwi´ta pojechaliÊmy do hotelu ekologicznego w Ella Adventure
Parc (w miejscowoÊci Ella, w centralnej
cz´Êci wyspy). W tym hotelu nie ma ani
plastikowych s∏omek do picia, ani plastikowych butelek z wodà mineralnà.
Ca∏a nasza trójka mieszka∏a w domku
na drzewie, do którego wchodzi∏o si´
po wiszàcej drewnianej k∏adce. W miniaturowej ∏azience nie by∏o dachu
i mieszka∏y z nami karaluchy, jaszczur-

Z OKAZJI
ÂWIÑT NARODZENIA PA¡SKIEGO

NAJSERDECZNIEJSZE ˚YCZENIA
MI¸OÂCI, SPOKOJU, POJEDNANIA
ORAZ WIELU CIEP¸YCH I RADOSNYCH
CHWIL W GRONIE RODZINNYM
CZYTELNIKOM
„WIADOMOÂCI SÑSIEDZKICH”
SK¸ADAJÑ:
DYREKCJA
PRACOWNICY
ORAZ UCZNIOWIE
SZKO¸Y
PODSTAWOWEJ NR 173
I GIMNAZJUM NR 119
W WARSZAWIE
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W t´ Âwi´tà Noc Bo˝ego Narodzenia
z bia∏ym op∏atkiem w d∏oni
i trwajàc w Komunii serc, pragniemy
z∏o˝yç najserdeczniejsze ˝yczenia...
Niech Jezus cichy, ubogi, pokorny
– ta Mi∏oÊç Maleƒka
– znajdzie w Was schronienie,
a Swà obecnoÊcià niech sprawi,
˝e serca prawdziwie zabijà dla Niego.
Ks. Stanis∏aw Popis

Ks. Krzysztof Cyliƒski

- Proboszcz par. Êw. Hieronima

- Proboszcz par. NajÊwi´tszego
Serca Pana Jezusa

Bo˝e Narodzenie w Australii
Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia przypadajà
zwykle na pierwszy tydzieƒ letnich wakacji. Bo˝e Narodzenie to cz´sto bardzo ciep∏y, a nawet bardzo upalny dzieƒ. W dniu
Bo˝ego Narodzenia Australijczycy spotykajà si´ w gronie najbli˝szej rodziny
przy Êwiàtecznym stole na tzw. Christmas lunch. Jest to najbardziej uroczysty
moment dla ca∏ej rodziny. To, co pojawi
si´ na Êwiàtecznym stole, cz´sto zale˝y
od wp∏ywu innych kultur, z jakimi zetkn´li si´ gospodarze.. i co polubili. Z pewnoÊcià jednak nie zabraknie tradycyjnego
pieczonego indyka czy wo∏owiny w towarzystwie najprzeró˝niejszych sa∏atek i surówek. Cz´stymi smako∏ykami sà te˝ tzw.
owoce morza: ró˝ne ryby, ostrygi, ma∏˝e,
homary, raki, kraby, ka∏amarnice itp. itd.
No, i nie mo˝e zabraknàç Êwiàtecznego
ciasta podawanego na ciep∏o tzw. puddingu, czyli ciasta z ró˝nymi owocami jak
Êliwki czy rodzynki polewanego rzadkim

budyniem czy mas∏em przyprawionymi
„brandy”. Ciasto to jest przez godzin´ gotowane tu˝ przed podaniem na stó∏. Dzieci tymczasem zabawiajà si´ Êwiàtecznymi
podarunkami, chlapaniem w basenie (jest
ich tutaj sporo) lub polewaniem wodà.
Australijczycy twierdzà, ˝e goràce potrawy Êwiàteczne, niepasujàce do klimatu, to
spuÊcizna po przodkach przyby∏ych tutaj
z Anglii ponad 200 lat temu. Rodziny
o mniej tradycyjnym
podejÊciu
do Êwiàt
Bo˝ego
Narodzenia cz´sto
wyje˝d˝ajà
do australijskiego
b u s z u
pod
na-

miot, na pla˝´ czy do parku, gdzie mo˝na przyrzàdziç tzw. barbekju – BBQ
(w ka˝dym parku jest przynajmniej jedno
takie urzàdzenie na gaz lub pràd), czyli
mi´so, kie∏baski czy ryba na grillu. Polakom brak mrozu i skrzypiàcego Êniegu,
zapachu Êwie˝ego igliwia jod∏y, Êwierku
czy sosny. Pocieszajà si´ pewnie, ˝e w∏aÊnie w takà ciep∏à noc narodzi∏ si´ Syn
Bo˝y.
Weso∏ych Âwiàt i Szcz´Êliwego Nowego Roku!
Anna Rogala

Z okazji Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia
oraz Nowego 2005 Roku
Wszystkim Mieszkaƒcom Weso∏ej
sk∏adamy najserdeczniejsze ˝yczenia
radoÊci, zdrowia, pomyÊlnoÊci,
sukcesów i satysfakcji w pracy
oraz szcz´Êcia w ˝yciu osobistym
Marcin J´drzejewski

Jacek Wojciechowicz

Przewodniczàcy Rady Dzielnicy Burmistrz Dzielnicy Weso∏a

˚yczymy
Czytelnikom
„W i a d o m o Ê c i
Sàsiedzkich”
rodzinnych Êwiàt,
spokojnych i zdrowych
oraz wielu pi´knych
chwil uwiecznionych
fotografià.
Profesjonalne
Studio Fotograficzne
„FotoOskar”
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Tradycyjne Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia w Kanadzie
Po tej zabawie wszyscy siadajà
Âwi´ty Miko∏aj przychodzi w nocy
do sto∏u i jedzà Êwiateczny obiad, który
z 24 na 25 grudnia.
O poranku, 25 grudnia, dzieci biegnà sk∏ada si´ z: pieczonego indyka z nasprawdziç zawartoÊç swoich Êwiàtecz- dzieniem, pieczonych „s∏odkich” ziemnych skarpet pe∏nych zabawek, s∏ody- niaków (czyli „yams” – amerykaƒski
rodzaj pomaraƒczy, jab∏ek i pomaraƒczy.
czowego
Po tym jak wstanà takziemniaka),
˝e rodzice, ca∏a rodzina,
W ten szczególny
brukselki, kujeszcze w pid˝amach,
czas
kurydzy,
otwiera prezenty schoBo˝ego Narodzenia
a na deser
wane pod choinkà.
sk∏adamy na r´ce
Êwiàteczne
Po po∏udniu wszyscy
owocowe ciaudajà si´ do domu babci
Szanownych
sto (z kawa∏na spotkanie z kuzynaKlientów
kami suszonych
mi, ciotkami i wujkami.
goràce ˝yczenia.
owoców).
Tam równie˝ zawita∏
W∏aÊciciel
Po obiedzie
Âwi´ty Miko∏aj i pozostai personel sklepu
dzieci bawià si´
wi∏ mas´ prezentów, mi´prezentami,
dzy innymi w postaci plaa doroÊli popijastikowych ryb Êpiewajàcych kol´dy. Jest du˝o zabawy i Êmiechu.
Z okazji zbli˝ajàcych si´
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
oraz Nowego Roku
najserdeczniejsze ˝yczenia
zdrowia, szcz´Êcia,
pomyÊlnoÊci oraz wielu
radosnych chwil ˝yczà
Beata i Jacek Horszczaruk
z OÊrodka Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej PLUS

Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna

wyznawców tej religii obchodzi Êwi´ta
w terminie przyj´tym przez KoÊció∏ Katolicki, tzn. w grudniu, dotyczy to g∏ównie starej, tzw. bia∏ej emigracji w Warszawie, ale ju˝ wschodnia cz´Êç Polski
i np. Szczecin nadal Êwi´tujà w styczniu.
Podtrzymujàcy starà tradycj´ wyznawcy
prawos∏awia urzàdzajà kolacj´ wigilijnà
(tak˝e postnà), tak
jest w Polsce i w krajach
zachodnich, 24 XII bàdê 6 I,
natomiast Rosjanie
w Rosji i nowi emiNastrojowych i radosnych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia granci w Polsce rozpoczynajà Êwi´towasp´dzonych w gronie rodzinnym,
nie 7 stycznia pomijaa w Nowym Roku wiary w lepsze jutro
jàc Wigili´. W prawo˝yczy resturacja „GoÊciniec”
s∏awiu nieznana jest
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jà „egg nog”, czyli likier jajeczny z rumem.
Czasami dzieci i m∏odzie˝ w´drujà
po ulicy, którà zamieszkujà i Êpiewajà
kol´dy przed domami sàsiadów.
Tom Law

Wszystkim naszym sàsiadom, mieszkaƒcom Weso∏ej
z okazji Êwiàt Bo˝ego Narodzenia
˝yczymy wiele zdrowia, radoÊci i spe∏nienia marzeƒ.
Niech b∏ogos∏awieƒstwo Êwi´tej nocy sp∏ynie na Paƒstwa
i da si∏´ na ca∏y nadchodzàcy 2005 rok.
Niech b´dzie lepszy ni˝ mijajàcy,
pe∏en szcz´Êliwych zdarzeƒ i rodzinnego ciep∏a, które rozpala si´
w tym szczególnym okresie
jakim sà nadchodzàce Âwi´ta

Prawos∏awne Bo˝e Narodzenie
KoÊció∏ Prawos∏awny, pos∏ugujàcy si´
kalendarzem juliaƒskim, wszelkie Êwi´ta
ma przesuni´te wzgl´dem KoÊcio∏a Katolickiego o 2 tyg., a wi´c Êwi´ta Bo˝ego
Narodzenia wypadajà tam 7 i 8 stycznia.
Tak jest w Rosji, na Bia∏orusi czy w Grecji oraz w Êrodowiskach prawos∏awnych
w Europie Zachodniej. W Polsce cz´Êç

ZDROWYCH, SPOKOJNYCH
ÂWIÑT BO˚EGO NARODZENIA,
BEZPIECZNEJ
(bez ˝adnych urazów)
ALE SZAMPA¡SKIEJ
ZABAWY SYLWESTROWEJ
˚YCZY PA¡STWU
PRYWATNY OÂRODEK
REHABILITACYJNY
„ODNOWA”

tradycja pasterki i op∏atka z wyjàtkiem
Polski, gdzie silnie zakorzenione miejscowe zwyczaje zosta∏y zapo˝yczone
przez prawos∏awnych, którzy wraz ze
swymi katolickimi cz∏onkami rodzin
i przyjació∏mi dzielà si´ op∏atkiem i chodzà na pasterki. Z powodu ró˝nic w kalendarzach, w cz´Êci prawos∏awnych domów równie˝ Nowy Rok obchodzony
jest wg. starego stylu tj. 13 stycznia, ale
w cz´Êci 1 stycznia i wówczas choinka
jest ubierana na Nowy Rok, a nie na Bo˝e Narodzenie, ktore wypada po Nowym Roku.
ZaÊ Ukraiƒcy, b´dàcy w znacznej
cz´Êci grekokatolikami, obchodzà Bo˝e
Narodzenie w grudniu, wspólnie z katolikami, jako ˝e podlegajà zwierzchnictwu papie˝a, natomiast obrz´dy majà podobne do prawos∏awnych.
Olga Krutikow
t∏umaczka j´z. rosyjskiego

STARA MI¸OSNA

Bo˝e Narodzenie w Papui Nowej Gwinei
Prze˝ywanie Êwiàt Bo˝ego Narodzenia w Papui Nowej Gwinei bardzo ró˝ni
si´ od tego, w jaki sposób obchodzimy te
Âwi´ta w Polsce. Nam Bo˝e Narodzenie
kojarzy si´ przede wszystkim z bia∏ym
Ênie˝nym puchem; PNG jest krajem po∏o˝onym bardzo blisko równika, a co
z tym jest zwiàzane, bez wzgl´du na por´ roku, temperatura jest wcià˝ bardzo
wysoka. Nastrój wi´c, jest bardzo inny.
Misjonarze w PNG obecni sà od 150 lat
(w wielu miejscach jeszcze krócej). Kraj
ten jest bardzo odmienny kulturowo.

Êpiewów prze˝ywana jest Pasterka, podczas której doÊç cz´sto wplatane sà misteria bo˝onarodzeniowe. Âwi´ty Franciszek z Asy˝u ze swoim ˝∏óbkiem
w Grecio na pewno dla tamtych
ludzi ˝yjàcych w prostocie i ubóstwie mo˝e byç doskona∏ym
przewodnikiem po Ewangelii.
Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i ˝ycz´ wszystkim, by Jezus z nowà mocà i entuzjazmem
narodzi∏ si´ w Waszych sercach.
o. Otton
Ratajczak
ofm

Nie ma wypracowanych jeszcze miejscowych zwyczajów bo˝onarodzeniowych.
Pod tym wzgl´dem jest bardzo ubogo.
Misjonarze pochodzàcy z ró˝nych krajów i regionów Êwiata dzielà si´ swoimi
prze˝yciami i zwyczajami, opowiadajà
jak w ich krajach obchodzi si´ Êwi´ta Bo˝ego Narodzenia i próbujà wprowadzaç
niektóre swoje narodowe zwyczaje
na grunt tamtejszej kultury.
Najwa˝niejsze jest jednak to, ˝e zachowana jest istota tych uroczystoÊci. To, ˝e
Bóg si´ rodzi. Bardzo intensywnie i bardzo emocjonalnie, wÊród radosnych

Misterium Bo˝onarodzeniowe w wykonaniu Papuasów
– na zdj´ciu: Józef i Maryja

Zdrowych, pogodnych,
pe∏nych rodzinnego ciep∏a i mi∏oÊci
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
oraz wszystkiego co najlepsze
w nadchodzàcym 2005 roku
wszystkim klientom i mieszkaƒcom
Starej Mi∏osnej
˝yczy
„DOMEKO”
Aby nadchodzàce Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia
by∏y dla Paƒstwa okresem spokoju i radoÊci.
Aby rodzinne ciep∏o i optymizm goÊci∏y w ka˝dym domu.
Aby nadchodzàcy Nowy Rok 2005 przyniós∏
spe∏nienie planów i marzeƒ
˝yczà mieszkaƒcom Weso∏ej
Radni Dzielnicy z klubu

Domowa opieka nad dzieçmi ,,RobuÊ”
ul. Magnolii 6

tel. 773 28 91

www.robus.hg.pl

Ciep∏ej, rodzinnej atmosfery, pi´knej, zimowej aury
i niezapomnianych prezentów
z okazji Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia
oraz samych pogodnych i mi∏ych dni
w Nowym 2005 Roku
˝yczy wszystkim dzieciom, ich rodzinom
i mieszkaƒcom Starej Mi∏osnej Przedszkole RobuÊ
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WieÊci z Rady Dzielnicy
XXXV sesja Rady Dzielnicy
w dniu 16 grudnia by∏a ostatnià planowanà sesjà w tym roku. Dlatego jej
g∏ównym elementem by∏o przygotowanie planu pracy Rady na rok przysz∏y.
Zosta∏ on nieco rozbudowany w stosunku do tegorocznego. Niektórymi
wa˝niejszymi tematami takimi jak kontrola realizacji inwestycji Rada b´dzie
si´ zajmowa∏a prawie na co drugiej sesji. (Zgodnie z deklaracjami Zarzàdu,
proces inwestycyjny w przysz∏ym roku
ma si´ zaczàç ju˝ od stycznia. I Rada,
zgodnie postanowi∏a tego zobowiàzania dopilnowaç.) Kilka spraw, które
w bie˝àcym roku stawa∏y na sesji
w sprawach bie˝àcych (sprawa przebiegu WOW, rozwoju komunikacji miejskiej, przejmowania oczyszczalni Êcieków „Cyraneczka”) teraz zosta∏y wpisane do planu pracy.
Prócz planu pracy Rada zajmowa∏a
si´ wprowadzonà tu˝ przed sesjà przez

Zarzàd Dzielnicy sprawà przeniesienia
cz´Êci Êrodków inwestycyjnych z roku 2005. To dobra wiadomoÊç dla
mieszkaƒców Zielonej i Centrum. Bowiem okaza∏o si´ ˝e budow´ cz´Êci planowanej do realizacji w roku 2005 kanalizacji (za kwot´ prawie 3 mln. z∏)
przejmie MPWiK. Dzi´ki temu, zwolnione w∏asne Êrodki inwestycyjne
dzielnicy b´dzie mo˝na wykorzystaç
na inne zadania w tych osiedlach. To
rozwiàzanie ma te˝ wady, bo MPWiK
b´dzie realizowa∏ te inwestycje we w∏asnym trybie, na który W∏adze Dzielnicy b´dà mia∏y niewielki wp∏yw.
Kolejna sprawa, jakà mia∏a byç informacja o przygotowaniach do akcji „Zima w mieÊcie” zosta∏a przeniesiona na styczeƒ. Ze wzgl´du na póêny
termin ferii, plany Zarzàdu co do propozycji programowych dla dzieci i m∏odzie˝y na ten okres sà na razie w fazie
wst´pnej.

dniach równie˝ tam nastàpi∏o du˝e
przyspieszenie i sàdz´, i˝ do po∏owy
grudnia jezdnia w tej ulicy zostanie wyW szybkim tempie koƒczone sà pra- konana.
Bie˝àcy rok mo˝na oceniç jako dobry
ce na wielu zadaniach inwestycyjnych
przewidywanych do realizacji w 2004 dla Weso∏ej w zakresie realizacji inweroku. W kilku przypadkach przesuni´- stycji miejskich. WydaliÊmy, sàdz´ ˝e
to terminy odbioru wykonanych robót z dobrym skutkiem, ponad 17 000 000 z∏
o kilkanaÊcie dni, jednak jeszcze z pieni´dzy zapisanych w bud˝ecie
przed dwoma miesiàcami z obawami dzielnicy. Oprócz tego dzielnica dosta∏a
myÊleliÊmy, czy uda si´ zaplanowane dofinansowanie z Gminnego Funduszu
prace wykonaç i rozliczyç przed koƒ- Ochrony Ârodowiska na budow´ kanalizacji w Starej Mi∏osnej w kwocem roku.
Obawy te by∏y w pe∏ni uzasadnione cie 2 250 000 z∏ oraz na modernizacj´
z uwagi na fakt, ˝e wiele przetargów zo- instalacji grzewczej w przedszkolu
sta∏o rozstrzygni´tych dopiero pod ko- przy placu Wojska Polskiego 460 000 z∏.
W Starej Mi∏osnej najwi´cej wydano
niec wakacji, a rozpocz´cie prac nastàpi∏o we wrzeÊniu, czy jak w przypadku na budow´ i wyposa˝enie budynku
zadaƒ finansowanych z pieni´dzy za- gimnazjum. Poch∏on´∏y one praoszcz´dzonych na wczeÊniejszych prze- wie 3 750 000 z∏. Pani dyrektor jest zadowolona, ˝e wreszcie mo˝e zorganitargach... w koƒcu paêdziernika.
Przy du˝ej mobilizacji i sprzyjajàcej zowaç prac´ szko∏y we w∏aÊciwy spopogodzie uda si´ zakoƒczyç wi´kszoÊç sób. Przy gimnazjum brakuje jednak
inwestycji. By∏y du˝e wàtpliwoÊci podstawowego nawet zaplecza sportow przypadku przebudowy ul. Brata Al- wego, w zwiàzku z tym przewidujemy
berta w Zielonej, ale w ostatnich tygo- rozpocz´cie budowy hali sportowej
z basenem. B´dzie
to równie˝ kosztowna inwestycja,
dlatego zwracamy
Magdalena LECZENIE DZIECI I DOROS¸YCH,
si´
z
proÊbà
Gaw´cka PROTETYKA, RTG Z¢BÓW
o wsparcie naul. Kryszta∏owa 6
szych
dzia∏aƒ
05-077 Warszawa Weso∏a
zmierzajàcych
tel. 773 14 30

Dobry rok
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Na koniec sesji Zarzàd (ju˝ niejako
tradycyjnie) zosta∏ zasypany serià
wniosków o interwencyjne za∏atwienie
ró˝nych drobnych spraw, które radnym
zg∏aszali mieszkaƒcy.
Z powa˝aniem
Przewodniczàcy Rady Dzielnicy
Marcin J´drzejewski

Dy˝ury radnych...
Radni Dzielnicy Weso∏a pe∏nià dy˝ury w budynku Urz´du Dzielnicy przy ul. I-go Praskiego Pu∏ku 33 (tel. 773 60 85) w ka˝dy poniedzia∏ek w godz. 1700-1800.
Radni ze Starej Mi∏osnej dy˝urujà tak˝e w lokalu Stowarzyszenia Sàsiedzkiego w budunku OSP Stara Mi∏osna ul. Trakt Brzeski 28
(wejÊcie od ul. GoÊciniec) w ka˝dy wtorek
w godz. 2000-2200.

i Stra˝y Miejskiej
Tak˝e w ka˝dy wtorek tylko w godz. 1900-2000
w lokalu Stowarzyszenia Sàsiedzkiego w budunku OSP Stara Mi∏osna mo˝na si´ spotkaç
z dy˝urujàcymi stra˝nikami miejskimi.

do pozyskania dofinansowania tej budowy ze êróde∏ zewn´trznych. Chcemy,
aby niezale˝nie od budowy hali sportowej, by∏y budowane równie˝ wodociàgi
(których w Starej Mi∏osnie brakuje
ok. 20 km), kanalizacja, drogi.
Nast´pnà z kosztownych, zrealizowanych inwestycji jest budowa kanalizacji
po pó∏nocnej stronie Traktu Brzeskiego. Koszt budowy zamyka si´ kwotà
ok. 2 300 000 z∏, zyskaliÊmy jednak prawie 4 km skanalizowanych ulic. Poprawi∏a si´ równie˝ jakoÊç zdewastowanej
ulicy Mazowieckiej, po poszerzeniu asfaltowej jezdni do szerokoÊci 5,5 m.
Z wydanych w Starej Mi∏osnej 7,5
mln z∏ sfinansowano równie˝ budow´
odcinków ulic: Jod∏owej, Pogodnej,
Klimatycznej, Diamentowej i Fabrycznej oraz prace projektowe inwestycji
przewidywanych do realizacji w najbli˝szych latach.
Piszàc z zadowoleniem o tegorocznych dokonaniach, mam ÊwiadomoÊç
jak wiele jest jeszcze do zrobienia
w ciàgu najbli˝szych lat, nawet przy za∏o˝eniu, ˝e b´dziemy budowali równie
du˝o jak w roku bie˝àcym.
Korzystajàc z okazji sk∏adam serdeczne ˝yczenia Weso∏ych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia i samych pomyÊlnych dni w Nowym Roku wszystkim Czytelnikom.
Józef WojtaÊ

STARA MI¸OSNA

Sàsiedzka Liga Siatkówki przed ostatnià
kolejkà rozgrywek rundy jesiennej
Rozgrywki Sàsiedzkiej Ligi Siatkówki
zbli˝ajà si´ do koƒca rundy jesiennej.
Przed nami jeszcze tylko jedna kolejka rozgrywek, która zostanie rozegrana w najbli˝szà sobot´ 18. grudnia.
A runda rewan˝owa ju˝ w przysz∏ym
roku.
Przed ostatnià kolejkà rundy jesiennej prowadzi dru˝yna BRACIA (patrz
tabela rozgrywek zamieszczona obok),
którà jednak w najbli˝szà sobot´ cze-

Sàsiedzka Liga Siatkówki w Starej Mi∏oÊnie
jesieƒ 2004
Tabela po VI kolejce rozgrywek
Nazwa dru˝yny

Rozegrane

Punkty

Sety

12
11
11
10
10
10
9
9
8

12:0
11:2
7:12
10:1
8:5
5:12
7:7
5:11
1:16

mecze

1. Bracia
2. Klub TKM
3. Grim Team
4. Tytanowe gwoêdzie
5. Somsiedzi
6. Wrana
7. Wesolandia
8. Jastrz´bie
9. Dream Team

6
6
8
5
6
8
6
7
8

Rozgrywki Sàsiedzkiej Ligi
Siatkówki mo˝na równie˝ Êledziç na bie˝àco na stronie
internetowej Stowarzyszenia
Sàsiedzkiego: www.staramilosna.org.pl.
Krzysztof Kacprzak

kajà dwa trudne spotkania
z dru˝ynami KLUB TKM (2)
oraz TYTANOWE GWOèDZIE (4). Ka˝de rozstrzygni´cie jest tutaj mo˝liwe, ale
wszystko wskazuje na to, ˝e
BRACIA zmobilizujà si´ na te
dwa ostatnie mecze i pozostanà
liderami na pó∏metku rozgrywek.
„Sàsiedzka Liga Siatkówki jest wspania∏à formà czynnego wypoczynku”,
„Znakomity pomys∏ wart naÊladowania”, „Âwietna rozrywka” – to tylko
niektóre wypowiedzi kibiców i samych
zawodników. Bardzo nas – organizatorów ligi – cieszy coraz wi´ksze zainteresowanie kibiców, których jeszcze raz
serdecznie zapraszamy do goràcego
dopingu wszystkim znakomitym dru˝ynom bioràcym udzia∏ w rozgrywkach.

W styczniu zapraszamy
na nowà wystaw´

Cejlon w bibliotece
staromi∏oÊniaƒskiej
Na zewnàtrz zima, a w bibliotece ciep∏y,
niepowtarzalny klimat Cejlonu. A to za sprawà pani Magdaleny J´drzejewskiej, która
uwieczni∏a swój pobyt w tym urokliwym miejscu na kilkudziesi´ciu pi´knych fotografiach.
B´dziemy je mogli oglàdaç ju˝ w pierwszej
po∏owie stycznia. Zdj´cia ze stolicy Sri Lanki
– Colombo pokazujà miejscowà ludnoÊç oraz
tamtejsze Êrodowisko naturalne z ca∏ym bogactwem fauny i flory. Jako ciekawostka zaprezentowane zostanà stroje, mi´dzy innymi
z przygotowywanego w specjalny sposób materia∏u o nazwie batik. MyÊl´, ˝e na wystawie
znajdà si´ równie˝ inne niespodzianki. Zapraszamy jak zwykle w godzinach pracy biblioteki: Pon. Wt. Pt. – 1300–1800; Czw. – 1000–1500;
Tel. 773-83-66.
Iza Zych

Nasze wyroby oparte sà
na naturalnych sk∏adnikach i w∏asnych recepturach
W swojej ofercie posiadamy:

ciasta
ciasteczka
torty okolicznoÊciowe (artystyczne)
Warszawa, ul. Mi´dzyborska 75, tel. 870 58 42
Mi´dzylesie, ul. Po˝aryskiego 24b, tel. 815 22 81
Stara Mi∏osna, ul. GoÊciniec 88, tel. 795 74 74
Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II (róg Diamentowej) Zapraszamy w styczniu!

7

STARA MI¸OSNA

Nowootwarty Klub Pracy
Od dnia 11 stycznia 2005 r. na terenie naszej
dzielnicy rozpoczyna dzia∏alnoÊç nowy Klub Pracy z siedzibà przy ul. 1 Praskiego Pu∏ku 21A.
Utworzenie Klubu jest odpowiedzià na problem
wcià˝ rosnàcej liczby bezrobotnych na terenie naszej dzielnicy. W Klubie b´dà dost´pne mi´dzy innymi adresy agencji pracy tymczasowej, adresy
stron internetowych z ofertami pracy, informacje
na temat wolontariatu i wiele innych wiadomoÊci,
które mogà byç przydatne w procesie poszukiwania pracy czy podnoszenia kwalifikacji zawodowych, bàdê te˝ przekwalifikowania si´.
Wszystkie oferty Klubu Pracy sà przeznaczone dla osób poszukujàcych pracy i bezrobotnych.
Nasz Klub Pracy, podobnie jak wi´kszoÊç warszawskich Klubów, powstaje na zasadzie trójporozumienia pomi´dzy:
– Urz´dem m. st. Warszawy, reprezentowanym
przez Burmistrza Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy – Pana Jacka Wojciechowicza,
– OÊrodkiem Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy, reprezentowanym przez
Dyrektora Panià Marzenn´ Todorskà,
– Urz´dem Pracy m. st. Warszawy, reprezentowanym przez Dyrektora Pana Roberta Kwiatkowskiego.
G∏ównym zadaniem Klubu Pracy jest pomoc osobom szukajàcym zatrudnienia poprzez bezp∏atne udost´pnienie prasy, telefonu, faksu, ksera i dost´pu
do Internetu.

Oprócz mo˝liwoÊci skorzystania z tych form
pomocy b´dzie tu mo˝na równie˝ skorzystaç
z organizowanych w zale˝noÊci od potrzeb zaj´ç
grupowych i porad indywidualnych prowadzonych przez pracowników Klubu Pracy.
W ramach zaj´ç grupowych istnieje mo˝liwoÊç organizowania nast´pujàcych form pomocy:
• Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy,
na których uczestnicy b´dà mogli m.in. przeprowadziç analiz´ w∏asnych niepowodzeƒ
w poszukiwaniu pracy, odkryç w∏asne umiej´tnoÊci i mo˝liwoÊci, przeprowadziç bilans
predyspozycji zawodowych, nauczyç si´ sporzàdzania dokumentów aplikacyjnych. Dowie-

Nowy numer telefonu fundacji
„Alter – Ego” przy ulicy Jeêdzieckiej 20
Nasi Czytelnicy wra˝liwi na ludzkà krzywd´
i ch´tni do pomocy potrzebujàcym nie mogàc
dodzwoniç si´ do fundacji „Alter – Ego” poprosili o pomoc redakcj´ W. S. Zasi´gajàc tzw. „j´zyka” dowiedzieliÊmy si´, ˝e uleg∏ zmianie numer telefonu fundacji. Zainteresowanym podajemy aktualny:

Tel./fax: 760-86-40

OÂRODEK REHABILITACJI
I ODNOWY BIOLOGICZNEJ
mgr Beata i Jacek Horszczaruk

FIRAN i ZAS¸ON
•
•
•
•
•
•
•

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

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.

8

773 22 53

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

JednoczeÊnie, w imieniu pracowników placówki, szczególnie majàc na uwadze zbli˝ajàce si´
Êwi´ta apelujemy do wszystkich, którzy mogà
i chcà podzieliç si´ z biednymi. Czasami nawet niewielki gest potrafi sprawiç ogromnà radoÊç.
A przecie˝ sprawiç komuÊ radoÊç to jedna z pi´kniejszych rzeczy, jakà mo˝e uczyniç cz∏owiek. Dobry cz∏owiek.
Iza Zych

SALON

➣ TERAPIA MANUALNA

➣ GIMNASTYKA

dzieç si´, jak poprowadziç rozmow´ z pracodawcà przez telefon, a w jaki sposób przejÊç
przez rozmow´ kwalifikacyjnà. Jak przeglàdaç
pras´, aby nasze poszukiwania przynios∏y
efekty. (I wiele innych, przydatnych rzeczy).
• Zaj´cia Aktywizacyjne, których celem jest nabycie specyficznych umiej´tnoÊci do samodzielnego poruszania si´ po rynku pracy i poszukiwania jej.
• Porady indywidualne, w ramach których b´dzie mo˝na skorzystaç z pomocy przy pisaniu
˝yciorysu (CV) i Listu Motywacyjnego, przygotowaç si´ do spotkania i rozmowy z pracodawcà.
W Klubie Pracy b´dzie mo˝na równie˝ uzyskaç informacje na temat rynku pracy i pomoc
w poruszaniu si´ po Internecie w ramach ofert
pracy.

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

STARA MI¸OSNA

Czwartkowe spotkania z kulturà
– koncert w gimnazjum
Ju˝ po raz drugi tradycyjnie w czwartkowy wieczór mieliÊmy przyjemnoÊç
uczestniczenia w bardzo udanym, naszym skromnym zdaniem, muzycznym
spektaklu. Aktorzy teatrów: Powszechnego i Wspó∏czesnego zaprezentowali
znane i mniej znane utwory Mariana Hemara. Znakomity, obdarzony s∏uchem absolutnym, nie ˝yjàcy ju˝ poeta,
prozaik, dramatopisarz i satyryk by∏ autorem licznych piosenek, scenariuszy
filmowych i adaptacji. Jego niewàtpliwie ponadczasowe teksty do pi´knej
muzyki, chocia˝by s∏ynne utwory:
„Nikt, tylko Ty”, czy „Kiedy znów zakwitnà bia∏e bzy”, to ma∏e arcydzie∏ka,
wpadajàce nie tylko w ucho, ale i w serce. Hemar – „Polak z wyboru” pisa∏
o mi∏oÊci, ale te˝ tej do Ojczyzny, którà
ukocha∏ ponad wszystko. Urodzony we
Lwowie zmar∏ na emigracji niedaleko
Londynu. Pochowany na wiejskim ci-

chym cmentarzu poÊrodku starego lasu
na skromnej p∏ycie ma wyryty taki oto
napis:
„Marian Hemar
1901–1972
Polish Poet-Writer
Beloved Husband
Of Caja”
B´dziemy dok∏adali staraƒ, aby muzyczne spotkania czwartkowe wesz∏y
na sta∏e do programu imprez kulturalnych w Starej Mi∏oÊnie. Zapraszamy
wszystkich mieszkaƒców, ich rodziny,
przyjació∏ do przyjaznego gimnazjum,
gdzie nowo wybudowana aula raz,
a czasem dwa razy w miesiàcu przeradza si´ w sal´ koncertowà. GoÊci w niej
wtedy pi´kna muzyka i poezja skierowana do odbiorców w nieograniczonym
przedziale wiekowym. Bo czy˝ znajdzie
si´ ktoÊ wÊród nas, kto muzyki nie lubi?
Iza Zych

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

KARNETY I KORZYSTNE RABATY
☛ DOMOWE WARUNKI
☛ POBYTY CZASOWE
☛ OPIEK¢ LEKARSKÑ (INTERNISTA, NEUROLOG, SPECJALISTA DO
SPRAW REHABILITACJI, ORTOPEDA TRAUMATOLOG, REUMATOLOG)
☛ PE¸NÑ OPIEK¢ PIEL¢GNACYJNÑ
☛ PROFESJONALNÑ REHABILITACJ¢:

Klub Babski
Serdecznie zaprasza wszystkie Panie, które chcia∏yby do nas do∏àczyç
na spotkanie 8 stycznia 2005 r.
o godz. 1200 w kawiarence IRENA
(róg ulic: Fabrycznej i GoÊciƒca) –
tel. kontaktowy: 773 39 52.
Zarzàd Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy informuje, ˝e w terminie od 12
stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 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 7
grudnia 2004 r. i sk∏adaç w terminie
do dnia 31 grudnia 2004 r. 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

Zaj´cia
dla emerytów
i rencistów

- 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
US¸UGI DETEKTYWISTYCZNE
Biuro Informacji Renoma II Andrzej Mikstal

Burmistrz Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

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

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∏otych miesi´cznie (netto), a w przypadku prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego do 1000 z∏otych
miesi´cznie (netto).
Koszt jednych zaj´ç wynosi 6 z∏otych. Dofinansowanie przez Dzielnic´
wyniesie 4 z∏ote.
Zaj´cia odbywaç si´ b´dà maksymalnie raz w tygodniu.
Jacek Wojciechowicz

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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Witajcie
wÊród
nas

Zuzia Grzegorczyk
ur. 14.05.2004 r.

Karolina Kolasa
siostra Przemka i Kasi
ur. 11.10.2004 r.

Mi∏osz Jaworski
urodzi∏ si´ 22 wrzeÊnia 2004 r.
i wa˝y∏ 3650 g.

Karol Grzegorz Czajka
ur. 12.10.2004 r. w Mi´dzylesiu
– kochany braciszek Pauliny i Julii

Ten maluch to Szymek Mieczkowski,
urodzony 09.09.2004 r., mieszka na
osiedlu Aleja Akacjowa.

Oto kolejna
grupa naszych najm∏odszych sàsiadów. Ich
rodzicom, a tak˝e rodzicom wszystkich innych staromi∏oÊniaƒskich maluchów, ˝yczymy wiele radoÊci. A wy, drogie maleƒstwa, 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).

Kornelia Tar∏owska
(urodzona 5.05.2004 r.)
z siostrà Darià

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

Karolina Aleksandra Cio∏ek
ur. 3.02.2004 r. wa˝y∏a 2370 g
mieszka przy ul. Pogodnej.

➥ Fotografia kolorowa,
czarno-bia∏a, sepia
➥ Zdj´cia studyjne i w plenerze
➥ Filmy, ramki, aparaty, baterie

PEDIATRA NEFROLOG
lientów
sta∏ych k
la
d
i
k
i˝
Zn

➥ 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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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 stycznia 2005 r.

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

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

STARA MI¸OSNA

13-24 grudnia Kàcik bibliofila
SZALONE DNI

WSZYSTKIE CIUCHY*

-20%
-

-

Stara Milosna, ul. Dolomitowa 2
(róg Jana Pawla i Diamentowej), tel. 7731558
pn.-pt. 10-19,
sob. 10-14
.
Czekamy na Was równiez w niedziele,
, 19 grudnia!
*Promocja nie dotyczy ubranek niemowlecych
do
,
74 cm oraz rajstop i skarpetek.

Zapraszamy na
nast´pny koncert
Ju˝ w styczniu zapraszamy Paƒstwa
na kolejny koncert. Tym razem zaprezentujemy zespó∏ „Open Folk”. Charakter ich muzyki najlepiej oddaje wypowiedê samych cz∏onków zespo∏u:
„... Open Folk to nie tylko nazwa,
lecz tak˝e artystyczne credo zespo∏u.
Od poczàtku istnienia grupy zafascynowani byliÊmy muzykà celtyckà, która
∏àczy prastarà tradycj´ bardów z aktualnà, zrozumia∏à dla wspó∏czesnych
s∏uchaczy formà. Równolegle jednak
szukamy inspiracji w folklorze innych
kr´gów kulturowych od S∏owiaƒszczyzny po Orient, w muzyce dawnej, czy
rockowej, wykorzystujemy instrumenty
ludowe z ró˝nych stron Êwiata, instrumenty dawne, oraz ca∏kiem wspó∏czesne. Open to zasada, folk to temat.
Otwarci na ró˝ne interpretacje, na wieloÊç tradycji, szukamy tematów które
trafi∏yby do Waszych i naszych serc...”
Szczegó∏y w nast´pnym numerze
WS i na plakatach.
Marcin J´drzejewski

Aleksandra Marinina – Ukradziony sen
A mo˝e tym razem si´gniemy po dobry
krymina∏? Wbrew ogólnie przyj´tej opinii
nie jest to literatura byle jaka (mam na myÊli tylko te dobre krymina∏y). Posiadajàc
cz´sto zawi∏à i bardzo skomplikowanà fabu∏´ uczà logicznego i analitycznego myÊlenia. Wszystkie zalety tego gatunku zawiera
pozycja rosyjskiej pisarki – Aleksandry Marininy, pt. „Ukradziony sen”.
Major moskiewskiej milicji Anastazja
Kamieƒska prowadzi Êledztwo w sprawie
morderstwa Êlicznej hostessy, która
przed Êmiercià zdradzi∏a, ˝e ktoÊ „ukrad∏
jej sen”, koszmar przeÊladujàcy jà
od dzieciƒstwa. I nagle, podczas zagranicznego, s∏u˝bowego wyjazdu Kamieƒska widzi w witrynie sklepowej ok∏adk´
obrazujàcà w∏aÊnie ten sen... OczywiÊcie
ginà ludzie, a sprawa hostessy jest tylko
wierzcho∏kiem góry lodowej.
Lit. dla doros∏ych:
A. Marinina – Ukradziony sen
A. Grunberg – Ból fantomowy
S. Rembek – Cygaro Churchilla
Z. Domino – Czas kuku∏czych gniazd
E. Hay – Garbo si´ Êmieje

Lit. dla dzieci
i m∏odzie˝y
D. Hendry – Cezary
Anio∏∏
dziecko-duch
K. Kasza – Mamusia dla Koko
L.
Fabisiƒska
– Na ratunek
(BezSennik...)
H. Ullrich – Kto
ca∏uje ostatni
H. Hassenmuller – Dobranoc s∏onko
Lit. naukowa i popularnonaukowa
L. Jones – Chemia ogólna – czàsteczki,
materia, reakcje
Kompendium wiedzy o ˝ywnoÊci, ˝ywieniu i zdrowiu
E. Czaczkowska – Ksiàdz Jerzy Popie∏uszko
O. Hoffe – Ma∏a historia filozofii
T. ¸ubieƒski – Ani tryumf, ani zgon: szkice o powstaniu warszawskim
Ksi´gozbiór podr´czny
S. Krzysztofowicz-Kozakowska – Dzieje
sztuki polskiej (wydanie albumowe)
Iza Zych

Py∏ ksi´˝ycowy – koncert Agencji Artystycznej
p. Gra˝yny Alber
Koncerty w gimnazjum przyciagajà,
ku naszej ogromnej radoÊci coraz wi´kszà grup´ s∏uchaczy. A ˝e repertuar jest
bardzo zró˝nicowany ka˝dy, mamy nadziej´ znajduje coÊ dla siebie. Po Hemarze, g∏ównym bohaterze poprzedniego
spektaklu tym razem zagoÊci∏y klimaty
jazzowe, rozrywkowe, Êwiàteczne, ze
znanymi, polskimi i zagranicznymi tekstami. Ze sceny emanowa∏a m∏odzieƒcza ekspresja i temperament przeplatane sentymentalnym ciep∏em i wra˝liwoÊcià. Pani Gra˝yna Alber, za∏o˝ycielka
i g∏ówna prowadzàca w jednej osobie,
stworzy∏a Agencj´ Artystycznà wraz ze
swoim m´˝em, Henrykiem Alberem
pi´ç lat temu. Na efekty nie trzeba by∏o
d∏ugo czekaç, a przekonaliÊmy si´
o tym 16 grudnia wieczorem. Wokalistki
i jeden wokalista, laureaci licznych ogól-

Do wynaj´cia wyposa˝one mieszkania
w Weso∏ej
25 m2, 43 m2, 53 m2

ceny atrakcyjne

nopolskich konkursów i festiwali zafundowali nam wyst´p profesjonalny
i w dobrym stylu, co w zalewie bylejakoÊci rozrywkowej cieszy, a cieszy podwójnie, bo odby∏o si´ na naszym osiedlu.
Âpiewa∏y studentki, szkolàce g∏osy ju˝
od paru lat, ale te˝ dziewczyny bardzo
m∏odziutkie, 16-letnie, które na pewno
niebawem pójdà w Êlady starszych kole˝anek. Koncert uÊwietni∏ pi´kny wiersz
niezapomnianego Jonasza Kofty, a ca∏oÊci dope∏ni∏y dêwi´ki duetu gitar klasycznych. Ju˝ teraz zapraszamy Paƒstwa
na koncert styczniowy, o którym napiszemy w kolejnym wydaniu gazetki.
Dzi´kujemy sponsorom: Szkole J´zyka
Angielskiego „Tom Law's Schoole of
English”, delikatesom „Groszek”
i kwiaciarni „Flower Power”.
Iza Zych

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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W eliminacjach
Ogólnopolskiego
Festiwalu Kol´d
i Pastora∏ek Weso∏a 2004, które
zosta∏y obj´te honorowym patronatem ks. arcybiskupa S∏awoja
Leszka
G∏ódzia 11. 12.2004r.
przes∏uchanych
zosta∏o 42 podmiotów
wykonawczych w 3 kategoriach: soliÊci/
duety, zespo∏y
wokalno-instrumentalne, chóry.
W sk∏ad jury weszli: przewodniczàcy
prof. Krzysztof Kusiel – Moroz, Anna Sobiecka i Ma∏gorzata Borzym.
Ogólna liczba uczestników to
ok. 500 osób. W dniu eliminacji klub
„KoÊciuszkowiec”, w którym odbywa∏y

foto Piotr Szepietowski

Ogólnopolski Festiwal Kol´d
i Pastora∏ek Weso∏a 2004

Zespó∏ Staccato ze Starej Mi∏osny

si´ przes∏uchania odwiedzi∏o ok. 1000
osób.
Eliminacje zakoƒczy∏y si´ recitalem
Pani Anny Serafiƒskiej, og∏oszeniem
wyników oraz koncertem laureatów.
Tomasz Struzik
LAUREACI eliminacji Ogólnopolskiego Festiwalu Kol´d i Pastora∏ek Weso∏a 2004
Kategoria: soliÊci/duety
Imi´ i nazwisko
I nagroda Micha∏ Kaczmarczyk
z Ogniska Pracy Pozaszkolnej
II nagroda Anna Maria Pioterczak
III nagroda Boles∏aw Jab∏oƒski
ze Stowarzyszenia Artystycznego
„Stara Mi∏osna“

instruktor

Miasto
repertuar
Warszawa Gdy Âliczna Panna;
Uciekali
Koczargi Nowe
Cicha noc;
Gdy Êliczna Panna
Ma∏gorzata
Warszawa Pójdêmy wszyscy
Sobieszek
Weso∏a
do stajenki;
Jezus malusieƒki

Kategoria: zespo∏y
Instruktor
I nagroda Akademicka Schola „ADONAI“
z Duszpasterstwa Akademickiego
przy Parafii Katedralnej
I nagroda Zespó∏ wok.-instr. „SHEMA“
z parafii
Matki Bo˝ej Królowej Anio∏ów
III nagroda Dzieci´cy zespó∏ wokalny
„ZJEDNOCZENI W DUCHU“
z parafii pw. Êw. Józefa i SP nr 7

ks. Dariusz
Skoczylas

III nagroda Zespó∏ wok.-instr. „NIESPODZIANKA“
ze Specjalnego OÊrodka
Szkolno-Wychowawczego

Ewa Gierat

Kategoria: chóry
Nazwa
I nagroda Chór Politechniki Bia∏ostockiej

II nagroda Chór M∏odzie˝owy M´ski
Towarzystwa Âpiewaczego LIRA
im. Stefana Wasiaka

Dyrygent
Wioletta
Mi∏kowska
Jan Wiàcek

III nagroda Chór mieszany „SCHOLA CANTORUM Zbigniew
MAXIMILIANUM“ z Józefowa-B∏ot
Siekierzyƒski
przy koÊciele Êw. Maksymiliana
Marii Kolbe

Miasto
repertuar
Bia∏ystok Mizerna cicha;
Lullaj˝e Jezuniu;
W ˝∏obie le˝y
Warszawa Pójdêmy wszyscy
do stajenki;
W maleƒkiej
stajence;
Maleƒkie s∏owo
Ciechanów Przybie˝eli do
Betlejem;
WÊród nocnej ciszy;
Niech zabrzmi Alleluja
Miƒsk
Jam jest dudka;
Mazowiecki Dzisiaj w Betlejem;
Bosy pastuszek
Miasto
repertuar
Bia∏ystok Przybie˝eli do
Betlejem;
Jam jest dudka;
Jezusek czuwa
Warszawa Z nieba wysokiego;
Obudê si´
Warszawo;
Juhaska Kolynda
Józefów Hej hej lelija;
Nie by∏o miejsca
dla Ciebie;
The little drummer boy

Wykonawcy wyró˝nieni zielonym t∏em b´dà reprezentowaç region w etapie fina∏owym w B´dzinie
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PomogliÊmy dzieciom z Warmii
Wszystko zacz´∏o si´ 13 lat temu, kiedy w Milówce na wakacjach spotkaliÊmy franciszkanina o. Joela. To szmat
czasu – mo˝na si´ poznaç. W czerwcu
tego roku o. Joel objà∏ probostwo w parafii w Mi∏akowie. To ma∏e miasteczko
nad jeziorem, ciche i spokojne. Nawet
latem turystów tam
nie ma – sami swoi.
Od poczàtku da∏o si´
zauwa˝yç, ˝e ludzi
z tamtych terenów
skrzywdzi∏ system,
a i sobie sami robià
krzywd´ – apatià i alkoholem. ByliÊmy
w Mi∏akowie na wakacjach i ju˝ wtedy

widzieliÊmy potrzeby tamtych ludzi.
Decyzja o zorganizowaniu pomocy dojrza∏a w nas podczas jesiennej wizyty
na Warmii. DostaliÊmy zapewnienie, ˝e
ka˝da pomoc b´dzie bardzo ch´tnie
przyj´ta i dobrze rozdzielona. Kiedy
przekazaliÊmy proÊb´ zakonników

na spotkaniu redakcji, spotka∏o si´ to
ze zrozumieniem i spontanicznym
TAK. Podobne TAK us∏yszeliÊmy
od harcerek ZHR, dyrekcji szko∏y podstawowej, wolontariatu w gimnazjum,
dyrekcji przedszkola nr 3, dyrektor biblioteki, ks. Stanis∏awa Popisa oraz
w Przytulance, Rabusiu, Magicznej
Akademii, przedszkolu z ulicy Poezji
i Komisie Dzieci´cym z ulicy Jeêdzieckiej. Wszyscy w∏àczyli si´ do zbiórki,
której rozmiary przeros∏y nasze najÊmielsze oczekiwania. ZebraliÊmy
ok. 1,5 tony ubraƒ, ksià˝ek i zabawek.
Trzeba to by∏o zawieêç tam, do Mi∏akowa, ale czym? Z pomocà przyszed∏ nam

Pan Borkowski z restauracji GoÊciniec
udost´pniajàc dostawczy samochód
i pokrywajàc koszty podró˝y. ˚a∏ujemy,
˝e wy wszyscy, ludzie dobrego serca, nie
widzieliÊcie zdumienia i radoÊci, które
my mogliÊmy widzieç.
Dzieciaki, podzieli∏yÊcie si´ fantastycznymi zabawkami i ksià˝kami, by∏y nawet
dwa rowerki i rolki.
Tu – w Starej Mi∏oÊnie – mieszkajà
wspaniali i wyjàtkowi ludzie.
Dzi´kujemy Wam za wra˝liwoÊç
i okazanà pomoc.
Izabela i Piotr Antosiewiczowie

Podzi´kowanie
Jako proboszcz parafii p.w. Podwy˝szenia Krzy˝a Âwi´tego w Mi∏akowie, sk∏adam
najgor´tsze podzi´kowanie wszystkim ofiarodawcom. IloÊç ofiarowanych darów jest
imponujàca. Warmiƒsko–Mazurskie to województwo o najwy˝szym wskaêniku bezrobocia w Polsce, a nadto n´kajà nas jeszcze inne problemy, jak alkoholizm i bezsens ˝ycia. Dzi´kuj´ za okazanà nam pomoc materialnà, ale równie˝ za serce i wiar´ w to, ˝e sà na Êwiecie dobrzy ludzie, potrafiàcy dzieliç si´ tym, co posiadajà.
W sposób szczególny pragn´ podzi´kowaç paƒstwu Izabeli i Piotrowi Antosiewicz
za pilotowanie ca∏ej tej sprawie.
Ze swej strony zobowiàzuj´ sie do tego, i˝ do∏o˝´ wszelkich staraƒ, by dary z∏o˝one przez Dobroczyƒców dotar∏y do najbardziej potrzebujàcych. Zapewniam równie˝ o pami´ci modlitewnej parafian i mojej osobistej w intencji Paƒstwa. Niech Pan
Bóg b´dzie dla Was nagrodà i niech obficie udziela Wam swego b∏ogos∏awieƒstwa.
Z wyrazami wdzi´cznoÊci i pami´cià modlitewnà przed Nowonarodzonym,
z franciszkaƒskim „Pokój i Dobro”
O. Joel Stanis∏aw Kokott ofm
proboszcz parafii w Mi∏akowie.
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Turniej Tenisa Sto∏owego
o Puchar Burmistrza Weso∏ej w roku 2004
W sobot´ 27.11.04 o godz. 1100 w Gimnazjum nr 119 w Starej Mi∏oÊnie odby∏ si´ Turniej
Tenisa Sto∏owego o Puchar Burmistrza Weso∏ej
w trzech kategoriach wiekowych (bez podzia∏u na p∏eç):
• rocznik 86-89,
• rocznik 90-93,
• rocznik 94 i roczniki m∏odsze.
Organizatorem Turnieju by∏ klub K.S. WESO¸A,
a konkretnie sekcja tenisa sto∏owego Klubu kierowana przez Marka Piaseckiego. Wspó∏organizatorem by∏ Urzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy, a Burmistrz Weso∏ej ufundowa∏ efektowne
puchary, statuetki i nagrody.
Do turnieju zg∏osi∏o si´ ponad 50 zawodników,
najmniej w najm∏odszej kategorii wiekowej, co
Êwiadczy o tym, ˝e nie wszyscy najm∏odsi majà
sposobnoÊç do zapoznania si´ z tà jak˝e pasjonujàcà i wdzi´cznà grà i zasmakowania w niej. Wiadomo, ˝e mo˝na uprawia∏ popularny ping-pong nie
tylko sportowo, ale tak˝e rekreacyjnie, niemal rodzinnie.
Wydaje si´ wi´c niezwykle trafnà decyzja Klubu o utworzeniu takiej sekcji. Istnieje ona zaledwie kilka miesi´cy, ale rozwija si´ w sposób imponujàcy i ju˝ odnotowuje pierwsze sukcesy
na arenie warszawskiej i krajowej.

Po kilku godzinach walk eliminacyjnych, ko∏o godziny 1700 odby∏y si´ walki fina∏owe, które wy∏oni∏y
medalistów w poszczególnych kategoriach wiekowych:
roczniki 94 i m∏odsi:
1. Piasecki Rafa∏ S.P. Nr 173 im. Górników Polskich w Weso∏ej,
2. Pi∏czyƒski Janek S.P. Nr 173 im. Górników
Polskich w Weso∏ej,
3. Bernaciƒski Adam S.P. Nr 173 im. Górników
Polskich w Weso∏ej.
Roczniki 90–93:
1. Piasecki Grzegorz S.P. Nr 173 im. Górników
Polskich w Weso∏ej,
2. Franiewski Artur S.P. 119 im. J. Pi∏sudskiego
w Warszawie,
3. Soçko Mateusz S.P. Nr 173 im. Górników Polskich w Weso∏ej.
Roczniki 86–89:
1. Skawina Adam IV L.O. im. Adama Mickiewicza w Warszawie,
2. ˚bikowski Bartosz L.O. Nr 51 im Tadeusza
KoÊciuszki w Warszawie,
3. Pa∏czyƒski Kuba Gimnazjum Nr 119 im. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudkiego w Weso∏ej.
Puchary, statuetki, dyplomy i nagrody wr´cza∏
Zbigniew Petrów – prezes K.S. WESO¸A,

Ârodowiska twórcze
w koÊciele po stronie
praskiej
Praska strona Warszawy ma ju˝ swojego opiekuna Êrodowisk twórczych.
Jest nim Ksiàdz Arcybiskup S∏awoj Leszek G∏ódê – przewodniczàcy Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Ârodków Spo∏ecznego Przekazu oraz
duszpasterzy Êrodowisk twórczych i sportu. Inauguracja rozpocz´cia dzia∏alnoÊci mia∏a miejsce, nieprzypadkowo, 13 grudnia w Kaplicy Kurii Diecezji Warszawsko-Praskiej przy koÊciele Êw. Floriana.
Uroczystà msz´ z udzia∏em warszawskich w∏adz, aktorów, piosenkarzy,
„ludzi mediów”, pracowników kultury i sztuki szeroko poj´tej koncelebrowa∏
sam S∏awoj Leszek G∏ódê. Jego Ekselencja w homilii podkreÊli∏ niepodwa˝alnà rol´, jakà pe∏nià artyÊci w naszym codziennym ˝yciu. Rol´, czy mo˝e
bardziej pos∏annictwo, gdy˝, cytujàc: „nie samym chlebem ˝yje cz∏owiek”.
W trudnym okresie stanu wojennego to w∏aÊnie oni, cz´sto poÊwi´cajàc
karier´, podtrzymywali nas na duchu, rozÊmieszali, czy uwieczniali obrazy
z tamtego jak˝e smutnego czasu.
Po mszy Êw. odby∏ si´ wspania∏y koncert pt. „A to Polska w∏aÊnie”, który w scenerii koÊcielnej rozbrzmiewa∏ wyjàtkowo podnioÊle i niepowtarzalnie. Swojà „Jaskó∏k´ uwi´zionà” zaÊpiewa∏ dawno u nas nie s∏yszany legendarny Stan Borys. By∏o i wielu innych, równie znakomitych wykonawców, by∏ te˝ wernisa˝ malarstwa, ale ju˝ w podziemiach Katedry, pi´knych
wn´trzach wprost wymarzonych do prezentowania prac wszelakiego rodzaju twórców. UroczystoÊci zakoƒczy∏o spotkanie op∏atkowe, uÊwietnione
kol´dami w wykonaniu chóru. Ale to dopiero poczàtek dzia∏alnoÊci, bo przecie˝ po stronie praskiej W-wy jest wielu i coraz wi´cej ludzi ze Êrodowisk
twórczych. A w ka˝dà niedziel´ poczàwszy od 19 grudnia, o godz. 11 b´dzie specjalnie dla nich odprawiana msza Êw., na którà ks. Arcybiskup bardzo serdecznie zaprasza∏.
Iza Zych
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a w imieniu Burmistrza Weso∏ej, przewodniczàcy Komisji OÊwiaty, Kultury i Sportu Rady Dzielnicy Weso∏a – Marian Mahor.
Organizatorom, a w szczególnoÊci kierownikowi sekcji tenisa sto∏owego w K. S. Weso∏a, panu
Markowi Piaseckiemu nale˝à si´ gratulacje i podzi´kowanie za wspania∏à inicjatyw´ i jej realizacj´. Odr´bne podzi´kowania trzeba skierowaç
dla pani Alicji Zawadowicz – sekretarza K.S. Weso∏a, która – jak na wszystkich zawodach i imprezach naszego Klubu – tak i w tym Turnieju
ofiarnie s∏u˝y∏a swà pomocà w zakresie obs∏ugi
logistycznej i... opieki medycznej. Na goràce podzi´kowania zas∏uguje tak˝e dyrekcja gimnazjum, która nie tylko u˝yczy∏a goÊciny na Turniej,
ale tak˝e udost´pnia pomieszczenia na treningi
sekcji tenisa sto∏owego.
Wszystkich ch´tnych – w ka˝dym wieku
– do nawiàzania bli˝szego kontaktu z ping-pongiem zapraszamy do sekcji na treningi, które odbywajà si´ w∏aÊnie w Gimnazjum Nr 119 w Starej
Mi∏oÊnie, we wtorki, Êrody i soboty w godzinach:
1700– 1830 – grupa poczàtkujàcych,
1830–2000 – grupa zaawansowanych.
Serdecznie zapraszamy.
Marian Mahor

W dniach 11 i 12 grudnia w hali gimnazjum w Zielonej odby∏ si´ „miko∏ajkowy turniej pi∏ki no˝nej halowej” w dwóch kategoriach wiekowych: szko∏y podstawowe i gimnazja.
Zorganizowane przez Urzàd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Weso∏a zawody spotka∏y si´ z bardzo du˝ym zainteresowaniem dzieci i m∏odzie˝y.
Do turnieju zg∏osi∏o si´ 8 dru˝yn ze szkó∏ podstawowych i 9 gimnazjalnych.
Sportowa rywalizacja przebiega∏a w duchu fair play, a wiele emocjonujàcych spotkaƒ i nietuzinkowych zagraƒ na d∏ugo utkwi w pami´ci
m∏odych pi∏karzy i kibiców.
WÊród gimnazjalistów pozakonkurencyjnà okaza∏a si´ dru˝yna z Sulejówka – „Pogromcy Nind˝a”. Pokonali oni w finale dru˝yn´ „KS Weso∏a” 9:3.
Trzecie miejsce po pasjonujàcej walce zdoby∏ zespó∏ z Halinowa, który upora∏ si´ w finale z zespo∏em „Gnaty” (II kl. Gimnazjum 119) 3:2. Najlepszym

Miko∏ajkowy turniej
pi∏ki no˝nej halowej
pi∏karzem w kategorii gimnazjów zosta∏ wybrany Karol Lipski uczeƒ kl. I D
Gimnazjum 119.
Bardzo zaci´ta rywalizacja towarzyszy∏a fazie fina∏owej rozgrywek
szkó∏ podstawowych. Niespodziewanie, ale zas∏u˝enie wygra∏ zespó∏
z Zielonej „Masters Team”, który pokona∏ w finale dru˝yn´ SP 171 Weso∏a 4:2.
Mecz o trzecie miejsce zakoƒczy∏ si´ te˝ wynikiem 4:2. W zwyci´skim
boju dru˝yna KS Weso∏a pokona∏a zespó∏ „Niepokonani” z Zielonej.
Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano ucznia SP w Zielonej Arka
Kaniewskiego.
Szczególne podzi´kowania nale˝à si´ organizatorom, wÊród których
sà p. S∏awomir Luliƒski – koordynator sportu, Piotr Banaszek i Gerard
Snopek – nauczyciele wf-u oraz p. Alicja Zawadowicz, która sprawowa∏a opiek´ medycznà.
P. Banaszek
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„WiadomoÊci Sàsiedzkie” w Brukseli?
Otó˝ to, w Brukseli. Pojecha∏am
do stolicy Belgii na zaproszenie pos∏a
Parlamentu Europejskiego pana Paw∏a
Piskorskiego. Razem ze mnà, w autokarze, znaleêli si´ przedstawiciele 14stu czasopism lokalnych i jednego radia z okr´gu wyborczego naszego go-

spodarza. Podró˝ wykorzystaliÊmy
na wymian´ poglàdów i lektur´ naszych pism. Okaza∏o si´, ˝e mimo ró˝nych nak∏adów i ró˝nych terenów,
na których dzia∏amy, poruszamy podobne tematy, mamy te˝ podobne sukcesy. Zaproszono nas do Brukseli, ˝eby
przybli˝yç naszym Czytelnikom prac´
Parlamentu i nawiàzaç wspó∏prac´
z mediami niezale˝nymi, dzia∏ajàcymi
w lokalnych spo∏ecznoÊciach.
Ogromne budynki z metalu i szk∏a,
a obok plac budowy – widaç s∏ynna unijna administracja jeszcze si´ rozroÊnie…
Jak si´ okaza∏o na miejscu, trzeba mieç
iÊcie anielskà cierpliwoÊç, ˝eby przejÊç
przez zasieki bramek z wykrywaczami
metali i niejednokrotne przeÊwietlanie
torebek. Na szcz´Êcie by∏a z nami pani
Aleksandra Hebda – asystentka pana pos∏a, która czuwa∏a nad wszystkim: poczàwszy od naszych wejÊciówek a skoƒczywszy na wskazaniu najlepszego na Starówce sklepu z brukselskimi pralinkami.
Do Brukseli mo˝e pojechaç ka˝dy,
ale do Parlamentu mogà wejÊç tylko
zaproszeni goÊcie – poczu∏am si´ wyjàtkowo. To poczucie towarzyszy∏o
nam podczas ca∏ej wizyty w Parlamencie. ByliÊmy w skrzydle polskich parlamentarzystów i na sali plenarnej, oglàdaliÊmy nowoczesnà rzeêb´ monstrualnych rozmiarów ustawionà w kuluarach i jedliÊmy lunch w parlamentarnym bufecie.

W trakcie naszej wizyty obradowa∏a
jedna z komisji. Pos∏owie na sali plenarnej zasiadajà w miejscach wyznaczonych dla ich ugrupowaƒ politycznych, a nie wed∏ug delegacji narodowych. Nasz gospodarz nale˝y do frakcji
PPE-DE – Grupy Europejskiej Partii
Ludowej (ChrzeÊcijaƒskich Demokratów) i Europejskich Demokratów.
Wszystkie
obrady t∏umaczone sà symultanicznie na 20 j´zyków
narodowych. I nie
jest tak, ˝e t∏umacz
powinien
z n a ç
wszystkie 20 j´zyków.
Na przyk∏ad pose∏ w∏oski mówi po w∏osku, jego wypowiedê
t∏umaczona jest na angielski,
a polski t∏umacz przek∏ada
z angielskiego na polski dla
pos∏a polskiego. Mimo z∏o˝onoÊci procesu, jest on bardzo
sprawny. Na utrzymanie t∏umaczy Bruksela przeznacza 40
% swojego bud˝etu. Mimo
prowadzonych rekrutacji, nadal nie ma wystarczajàcej iloÊci polskich t∏umaczy.
W Brukseli obradujà komisje i odbywajà si´ posiedzenia poszczególnych
frakcji. Raz w miesiàcu odbywa si´ „wielka w´drówka” – wszyscy pos∏owie pakujà si´ i na tydzieƒ lecà do Strasburga
na obrady plenarne. Nikomu si´ to nie
podoba, no, mo˝e Francuzom. Takie wyjazdy mocno rujnujà
bud˝et unijny i sà
przede
wszystkim
ucià˝liwe organizacyjnie. A organizacji mo˝emy si´ w Brukseli
uczyç. Wszystko jest
z góry zaplanowane.
Ka˝dy pose∏ wie,
gdzie i kiedy ma byç
na rok do przodu,
z rozpisaniem dat,
miejsc, godzin i zaj´ç.
Skoro wszystko jest
tak szczegó∏owo zaplanowane, nie dziwi

fakt, ˝e ma∏o pos∏ów mieszka na sta∏e
w Brukseli. Wi´kszoÊç lata do pracy, tak
jak my doje˝d˝amy, a znajàc warszawskie korki, niektórzy z nich robià to pewnie szybciej od nas…
Tyle o cz´Êci oficjalnej naszej wizyty.
Nieoficjalnie? – zwiedziliÊmy brukselskà
Starówk´ i zjedliÊmy kolacj´ w restauracji Chez Leon. Nast´pnego dnia mieliÊmy szcz´Êcie oglàdaç wyjazd pary królewskiej z ich pa∏acu. Witani przez konnych gwardzistów, ruszyli w ich eskorcie
do swoich królewskich obowiàzków. Oj,
jak si´ patrzy∏o na ten orszak, to niejeden z nas za monarchià zat´skni∏.
Koƒczy∏a si´ ju˝ nasza wizyta w Brukseli, jeszcze tylko 20 godzin w autokarze i wracamy do swoich obowiàzków.

Mam nadziej´, ˝e echem tego wyjazdu b´dà nie tylko moje osobiste wspomnienia, ale tak˝e informacje
z „pierwszej r´ki” dotyczàce naszych
spraw w Unii. Czy oprócz zdj´ç uda∏o
mi si´ przywieêç do Starej Mi∏osny tak˝e jakieÊ Êrodki unijne? – czas poka˝e.
Izabela Antosiewicz
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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.
Na nadchodzàce
pon.–pt. 900–2000
Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia i Nowy Rok
sob. 900–1500
˝yczymy Paƒstwu
Stara Mi∏osna
zdrowia
i pomyÊlnoÊci
ul. Jana Paw∏a II 106
tel. 773 22 27

STARA MI¸OSNA

Dzieƒ pracownika
socjalnego

KLUB PRACY
Oferuje osobom:

Istnieje kilka grup zawodowych i spo∏ecznych,
które majà swój dzieƒ w roku: wyszczególniony
w kalendarzu i obchodzony zgodnie z rozmaitymi tradycjami. Znamy powszechnie dzieƒ nauczyciela; dzieƒ górnika, jest te˝ dzieƒ kolejarza, ale nawet – dzieƒ wagarowicza.
Nie jest jednak powszechnie znany i Êwi´towany
dzieƒ 21 listopada oznaczony przez ustaw´ o pomocy spo∏ecznej z dnia 12 marca 2004r jako „DZIE¡
PRACOWIKA SOCJALNEGO”: takiego szczególnego
rodzaju urz´dnika: pó∏ urz´dnika – pó∏ cz∏owieka,
który od swego biurka odejÊç musi wiele razy w ciàgu ka˝dego tygodnia pracy i zwróciç si´ do swego
interesanta bezpoÊrednio w miejscu jego zamieszkania, w warunkach uw∏aczajàcych niekiedy godnoÊci ludzkiej, by dopiero w ten sposób móc rozeznaç
prawdziwy kszta∏t trudnej sytuacji wielu osób i rodzin, i pomóc im przezwyci´˝yç trudnoÊci, z którymi ci´˝ko by∏oby borykaç si´ samotnie.
Ogromnà radoÊcià dla nas, pracowników socjalnych Dzielnicy Weso∏a, by∏a mo˝liwoÊç Êwi´towania tego dnia w tutejszym, nowopowsta∏ym
OÊrodku wraz z przyjació∏mi oraz zaprzyjaênionymi instytucjami.
Szczególne poruszenie w naszych sercach wywo∏a∏ spontaniczny i bardzo profesjonalny wyst´p dzieciaków z Ogniska Wychowawczego TPD, przyby∏ych
wraz z ich wychowawczynià, Panià Marzenà Nagórkà.
Zaszczytem dla OÊrodka by∏a wizyta Pana Burmistrza Edwarda K∏osa, a radoÊç naszà dzielili-

Êmy z zaprzyjaênionymi pracownikami dzielnicowej Biblioteki, z dyrektorami i pedagogami
szkó∏ oraz kole˝ankami
z
zaprzyjaênionego
OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej w Sulejówku.
Sobie jako pracownikom, ale przede wszystkim naszym interesantom, ˝yczymy z okazji
dnia pracownika socjalnego, aby wspó∏praca
nasza nios∏a wymierne
efekty w postaci skutecznej aktywizacji zawodowej oraz usamodzielnienia
ekonomicznego
osób, które na co dzieƒ
borykajà si´ z problemem bezrobocia i ubóstwa, oraz towarzyszenia
w poszukiwaniu lepszych dróg ˝ycia wÊród
osób samotnych, chorych i cierpiàcych.

16-letni geniusz

W rozterce, bo nie stoi nikt u boku
CiemnoÊç, p∏acz i szakale toczàce ko∏a
Na nic by to ˝ycie by∏o. (...)”

Czy˝ nie jest pi´knie spe∏niç czyjeÊ najskrytsze marzenie? Jakie to cudowne uczucie! Chcàc
komuÊ podarowaç taki prezent na Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia, pisz´ w∏aÊnie ten apel do Was,
Drodzy Mieszkaƒcy Naszego Osiedla.

Ile razy, Drogi Czytelniku czu∏eÊ si´ w∏aÊnie tak?
Teraz? Pi´ç lat temu? Jak dorasta∏eÊ? Te wiersze sà
ponadczasowe. Adresowane do Nas wszystkich
bez wzgl´du na wiek, bo poezja jest jak list do przyjaciela. Opisujesz w nim swoje najskrytsze myÊli,
dzielisz si´ uczuciami. To jest w∏aÊnie marzenie tego ch∏opaka – daç siebie innym. Mo˝e znajdziesz
w tych wierszach tak˝e siebie? Mo˝e podarujesz tomik 65 wierszy swoim bliskim pod choink´ i do∏àczysz si´ do prezentu dla mojego Przyjaciela?

„Szaleƒstwo nie pozwoli∏o mi dostrzec
Tego okrucieƒstwa, które si´ sta∏o.
Przecie˝ taka postawa to nie wzorzec
W∏aÊnie wtedy moje Êwiat∏o zanika∏o (...)
Ka˝de dzia∏anie to jak narodzenie,
Niby ogieƒ pe∏en nami´tnej wÊciek∏oÊci.
I wypowie si´ szczerze wyjaÊnienie,
Jako rzeczywisty klucz do mi∏oÊci”
Tak to si´ zaczyna. Tomik wierszy napisany
przez 16-letniego ch∏opca, ucznia Liceum Ogólnokszta∏càcego im. Frycza-Modrzewskiego. Polonistka ze szko∏y zachwycona jego talentem, podj´∏a si´
korekty tych wierszy i popar∏a pomys∏ wydania tomiku. Ka˝dy, kto przeczyta∏ choçby jeden wiersz,
jest pod wra˝eniem geniuszu tak m∏odej osoby.

„Âwietliste niebo, ogieƒ nabrzmia∏y
Cudne minuty, wspania∏e czasy
Kto by pomyÊla∏ mnie tknàç
Nikt si´ nie odwa˝y
Kiedy mam wszystko
RadoÊç trzeêwoÊç umys∏u, mi∏oÊç
Lecz poczucie utraty-bolesne
Zagubienie, zapomnienie i nagle..

Ma∏gorzata
Murawska

bezrobotnym

poszukujàcym pracy

pragnàcym zmieniç prac´ lub rozpoczàç sta˝

cykliczne spotkania grupowe
majàce na celu nauk´ praktycznych umiej´tnoÊci
niezb´dnych przy poszukiwaniu zatrudnienia
W Klubie Pracy mo˝na:
• nauczyç si´ technik aktywnego poszukiwania pracy • poznaç swoje mocne i s∏abe strony • nabyç umiej´tnoÊci prowadzenia rozmów z pracodawcami • nauczyç
si´ pisania ˝yciorysu, podania o prac´, listu motywacyjnego, w∏asnej oferty • poznaç
zasady aktualizowania ofert pracy • zdobyç wiar´ we w∏asne si∏y i mo˝liwoÊci •
Uczestnictwo w zaj´ciach Klubu Pracy zwi´ksza szans´ na znalezienie pracy, uczy nowych
umiej´tnoÊci, co pozwoli na bardziej skuteczne poszukiwanie pracy ni˝ dotychczas.
SIEDZIBA KLUBU PRACY:
ul. 1 Praskiego Pu∏ku 21 a (pokój nr 1) przy OÊrodku Pomocy Spo∏ecznej
Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy, tel. 773 44 12
Lider Klubu Pracy: Pani Agnieszka Bielas
KLUB DOST¢PNY B¢DZIE DLA MIESZKA¡CÓW DZIELNICY WESO¸A:
W dniach: poniedzia∏ek – piàtek w godzinach:
800–1200 (mo˝liwoÊç skorzystania z prasy, Internetu, telefonu)
1230–1600 (rozmowy indywidualne – doradztwo zawodowe)
Mieszkaƒcy b´dà obs∏ugiwani przez wyspecjalizowany personel posiadajàcy
du˝à wiedz´ i umiej´tnoÊci poruszania si´ na obecnym rynku pracy.

„Zimne Ulice”
Ch∏ód napiera miasto
Wiatry porywcze
które z cz∏owiekiem si´ si∏ujà
DziÊ wiele szkód czynià
Lekki py∏ mrozu
Policzki obija
Kurczymy szyje
Ko∏nierze stawiamy
Oczy ∏zawià...
Zmuszony iÊç w takim zimnie
Walcz´ z powiewem chmur
Patrz´ w ziemi´
Spiesz´ zmarzni´ty
Do ciep∏ego kàta
W centrum
Zauwa˝am
Trzàs´ce si´ koce

Skulone pod murkiem
Ledwo przykryte stworzenie
Na ziemi le˝àce cia∏o
Ludzkie...
Zwija si´ z bólu i g∏odu
Naczynko przed nim stoi
Z niewielkà kartkà
na której napisane: „Dobrzy ludzie”
Jak ten widok mnie przydusi∏
Choç si´ spieszy∏em
Stanà∏em by popatrzeç
Czy z ciekawoÊci czy z trwogi
Ale wtedy uderzy∏a mnie oboj´tnoÊç
Oboj´tnoÊç ludzka!
Jak my nie chcemy widzieç
Jak my nie zauwa˝amy pogwa∏conych
Setka przesz∏a ˝adne nie spojrza∏o
Nagle jezcze bardziej si´ zmniejszy∏
Wtem przelecia∏ mnie dreszcz straszny
Chwil´ sta∏em – podszed∏em
by przekonaç si´ o Êmierci
Tego nieznanego mi cz∏owieka
za póêno
Przepraszam
˝a∏uj´, ˝e wczeÊniej nie dostrzeg∏em.
K. K.
Tym wszystkim, którzy pomogà mi spe∏niç marzenie autora tych wierszy, z góry serdecznie dzi´kuj´!!
„Lionex Wiersze” autorstwa K. K.
Zak∏ad poligraficzny Lucjan Grzyma∏a
Kontakt: Maria Krawczyk, tel. 608 293 145,
692 869 853
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Maratoƒczycy sà wÊród nas
Tegoroczny sezon imprez sportowych
na naszym osiedlu zamkn´∏y I Mistrzostwa Starej Mi∏osnej w Maratonie.
Pomys∏odawcà biegu na 42,195 km by∏
dyrektor Maratonu Warszawskiego,
mieszkaniec osiedla pan Marek Tronina.
Zach´cony udanà po raz kolejny organizacjà maratonu na warszawskich ulicach, sam postanowi∏ prze˝yç trud i wol´ walki w d∏ugodystansowym biegu.
Wraz z nielicznym gronem podobnych
jemu zapaleƒców zaplanowa∏ Mistrzostwa Starej Mi∏osnej na 20 listopada.
Impreza zapowiada∏a si´ Êwietnie.
By∏o 8 zaproszonych maratoƒczyków
w tym 3 zawodników ze Starej Mi∏osnej, przygotowana trasa, telewizja…
Jednak o prawdziwym pechu mo˝e
mówiç pan Marek Tronina, który z powodu nag∏ej choroby
musia∏ zrezygnowaç ze swojego
udzia∏u w biegu.
Aura równie˝ zrobi∏a niespodziank´. Na dwa dni
przed
Mistrzostwami spad∏ obfity Ênieg. Dos∏ownie w ostatniej
chwili trzeba by∏o
zmieniç tras´ na bardziej dost´pnà, odkopaç jà i usunàç porozrzucane przez
wiatr konary drzew.
W sobotni poranek o godzinie 10 nastàpi∏o oficjalne otwarcie imprezy czemu towarzyszy∏a nielicznie zebrana o tej

porze grupka kibiców oraz dziennikarze
z redakcji sportowej TVP 1.
Start zawodników odby∏ si´ w lesie –
nietypowo ogniskiem z kie∏baskami. Nie
umkn´∏o to uwadze naszej stra˝y miejskiej, która dzi´ki widocznemu u zawodników duchowi sportu potraktowa∏a ich
˝yczliwie i nie wlepi∏a mandatu.
Maratoƒczycy przebiegli w lesie 14 p´tli po 3 km korzystajàc na trasie z punktu
regeneracyjnego. Ca∏y czas uczestnicy
walczyli o tytu∏ Mistrza. Przez wi´kszoÊç
okrà˝eƒ prowadzi∏ Jaros∏aw Bieniecki
wraz z Adamem Postkiem. Rywalizacja
dotyczy∏a równie˝ innych zawodników.
Na 18 km Maciej Kurzajewski zmobilizowa∏ si´ uzyskujàc przewag´ nad Andrzejem Jarzynowskim co ostatecznie na mecie zakoƒczy∏o si´ jej utratà.
W rezultacie maraton ukoƒczy∏o 6
zawodników. Zwyci´zcà I Mistrzostw
Starej
Mi∏osnej
w Maratonie zosta∏
Jaros∏aw Bieniecki
z czasem 3:19:00.
Tu˝ za nim ze stratà tylko 25 sekund
uplasowa∏
si´
Adam
Postek.
Trzecie miejsce zajà∏ Leszek Gaca.
Pozosta∏e miejsca przypad∏y reprezentantom naszego osiedla.
Wszyscy maratoƒczycy spisali si´
Êwietnie pomimo bardzo trudnych warunków pogodowych. W nagrod´ ka˝-

dy otrzyma∏ z ràk naszego radnego
Marcina J´drzejewskiego pamiàtkowe
statuetki ufundowane przez Urzàd
Dzielnicy Weso∏a a dodatkowo zawodnicy ze Starej Mi∏osnej dostali medale
od Fundacji Maraton Warszawski.
Podsumowujàc imprez´ organizatorzy
i sympatycy maratonu doszli do wniosku,
˝e skoro mamy na osiedlu osoby, które
lubià biegaç, jest szansa na zorganizowanie za rok w paêdzierniku kolejnych Mistrzostw. Mamy plany, mamy te˝ wyzwania i do pobicia kilka wyników:
Rekord Êwiata w Maratonie – 2:04:55
Maraton Warszawski 2004 – 2:17:21
Zach´camy przysz∏ych zawodników
do trenowania ju˝ od dziÊ!
Szczegó∏owe zestawienie wyników
Klasyfikacja open
1. Jaros∏aw Bieniecki 3:19:00
2. Adam Postek 3:19:25
3. Leszek Gaca 3:38:49
Mistrzostwa Starej Mi∏osnej
1. Andrzej Jarzynowski 4:16:15
2. Maciej Kurzajewski 4:38:25
3. Jakub Sobczak 4:49:15
Beata Niewiadomy

SZUKAMY DOMU…
Mamy 8 tygodni, urodzi∏yÊmy si´
w mieszkaniu, jesteÊmy odrobaczone,
zdrowe i nauczone czystoÊci.
Gdy uroÊniemy, b´dziemy, tak jak mama
wysmuk∏e, d∏ugonogie – podobne do
kotów egipskich.
tak bardzo na ciebie czekamy.
Kontakt: 0603 88-60-19,
22-617-91-42

materace
producent
• spr´˝ynowe
• lateksowe
• piankowe

www.

NAJLEPSZE
MARKI
W NAJLEPSZEJ
CENIE
Stara Mi∏osna
transport GRATIS!

.pl

Weso∏a, ul. Nizinna 8
tel. 773 20 46
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ObjaÊnienia podano w kolejnoÊci innej ni˝ w diagramie. Dla u∏atwienia podano d∏ugoÊç
s∏ów oraz ujawniono wszystkie litery P wyst´pujàce w krzy˝ówce.
3-literowe:
– sztuczne na niebie w sylwestrowà noc
– kapral w marynarce
– upa∏, spiekota
– kolejny rozpocznie si´ w sylwestrowà noc
– w parze z alfà
– odrobina szcz´Êcia
– w programie iluzjonisty
– w zaprz´gu Âwi´tego Miko∏aja
– w r´ce woênicy
– w wigilijnym barszczu
4-literowe:
– w´ze∏kowe, klinowe lub paciorkowe
– dzieli sàsiadów
– wybiera si´ za morze
– w liturgii chrzeÊcijaƒskiej symbolizuje
– wybuch Êmiechu
Krew Chrystusa
– wyskoczy∏a z g∏owy Zeusa w pe∏nej zbroi
– zamyka b∏yskawicznie
5-literowe:
– zasiada w komisji s´dziowskiej
– „owoc” platonicznej mi∏oÊci Francesco
– zemsta
Petrarki
– zespó∏
– aromatyczna przyprawa korzenna
– zimà przy drodze
– biblijny utwór poetycki
– zimowa zje˝d˝alnia
– brana przez krawcowà
– zio∏o o orzeêwiajàcych w∏aÊciwoÊciach
– cz´Êç paleniska
– do pieczenia barana
6-literowe:
– drwi z ogólnie szanowanych praw
– bezsilnoÊç
– honorowa obietnica
– konkurencja na stoku
– jedwabna tkanina o dwóch obliczach
– mówca
– kawa bez fusów
– nie obejdzie si´ bez kowbojów
– korpus
– niezb´dne do bicia piany
– mebel rezerwowych
– pierwszy stopieƒ naukowy
– mknà w kuligu
– puchowa na mroêne dni
– muzyczny symbol Irlandii
– szpilki lub sztyblety
– nadmiar decybeli
– Êwietne podanie
– narz´dzie rolnicze o politycznej symbolice
– Êwi´toÊç przeciwna profanum
– niezb´dne na lodowisku
– Êwit
– norweski dramaturg, autor „Nory” i „Dzi– walczy na szachownicy
kiej kaczki”
– obok mirry i kadzid∏a
7-literowe:
Litery z pól ponumerowanych utworzà rozwiàzanie krzy˝ówki – przys∏owie polskie.
– obrze˝e
– artystyczne miejsce pracy
– penetrowana przez speleologa
– cukierniczy symbol Torunia
– pomaga w kuchni... i nie tylko
– Kacper, Melchior lub Baltazar
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9 10 11
12 13 14 15 16
– pruje fale
– ∏amany przy wigilijnym stole
– pyszne danie z kiszonej kapusty
– sprawczyni siedmioletniej
– spoÊród wielu mo˝liwoÊci
niewoli Odyseusza
22 23 23 24 25 26
27 28 29 30 31 32 33 34 35
– stojà otworem w goÊcinnym domu
– w r´ku dzia∏kowca
– symbol magicznej w∏adzy i wiedzy

Jolka
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WÊród osób, które do 10 stycznia 2005 r. nadeÊlà na adres mailowy redakcji prawid∏owe
rozwiàzanie krzy˝ówki zostanie rozlosowana po raz kolejny nagroda ksià˝kowa
- albumowa monografia ˚ubra.

Rozwiàzanie
krzy˝ówki
z nr 52
Prawid∏owe rozwiàzanie
krzy˝ówki z nr 52 brzmia∏o:
„Âwi´ty Andrzej wró˝y
szcz´Êcie i szybkie
zam´Êcie”.
Nagrod´: album
monograficzny „˚ubr“ oraz
15% rabatu na wybranà par´
butów zakupionych
w sklepie K&K wylosowa∏a
p. Anna Krzewina-Kowalska.
Gratulujemy!

SPECJALISTYCZNY GABINET

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

LASEROTERAPIA
PROTEZY, NAPRAWA
PROTETYKA: KORONY, MOSTY

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

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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FRYZJER
damski • m´ski

LEKARZ DERMATOLOG
mezoterapia • g∏´bokie z∏uszczanie PROMOCJA

KOSMETYKA • WIZA˚
przek∏uwanie cia∏a

MANICURE • PEDICURE
TIPSY • ˚EL
MASA˚
klasyczny • leczniczy • relaksacyjny
drena˝ limfatyczny
poniedzia∏ek-piàtek 900-2000, sobota 800-1700
Anna Kalinowska
05-075 Warszawa Weso∏a (Wola Grzybowska)
ul. Dwernickiego 26A, wejÊcie od ul. ˚ó∏kiewskiego (obok MOK)
tel. 795 76 00, kom. 0 605 783 993

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
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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

STARA MI¸OSNA

Indywidualne Konta Emerytalne
Szanowni Paƒstwo!
Zbli˝a si´ koniec roku 2004. Zosta∏o zatem
niewiele czasu, aby za∏o˝yç Indywidualne Konto
Emerytalne i w pe∏ni skorzystaç z ulgi w podatku
od zysków kapita∏owych. Maksymalna wp∏ata
na IKE w tym roku to 3435 PLN.
Niewàtpliwie najlepszà ofertà na rynku jest IKE
w Union Investment TFI. Jest to firma, która funkcjonuje ju˝ od ponad 9 lat i przez ten ca∏y okres osiàga∏a bardzo dobre wyniki finansowe. Âwiadczà o tym
chocia˝by liczne rankingi i analizy finansowe zamieszczane w prasie, (por. Gazeta Wyborcza
z 9.11.2004 r. i Rzeczpospolita 16.09.2004 etc.),
w których Union Investment zajmuje czo∏owe miejsce wÊród TFI dost´pnych na polskim rynku.
Polrentier jest oficjalnym dystrybutorem IKE
Union Investment.
Polrentier dzia∏a w sektorze szeroko rozumianych us∏ug finansowych. Naszym podstawowym
zadaniem jest oferowanie rozwiàzaƒ finansowych
dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Wspó∏pracujemy wy∏àcznie z rzetelnymi firmami o ugruntowanej renomie i doskona∏ej reputacji.
W naszej ofercie znajdujà si´ ponadto:
• Programy oszcz´dnoÊciowe oparte na nowoczesnym i dynamicznym zarzàdzaniu funduszami inwestycyjnymi w Nationwide

• Programy oszcz´dnoÊciowe polskie i zagraniczne typu hedge i forex
• II Filar – Otwarty Fundusz Emerytalny SAMPO
• Zak∏adanie rachunków maklerskich w AMERBROKERS
• Kredyty hipoteczne i po˝yczki od r´ki w Banku BPH
• Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, NNW, AC)
w Generali
• Ubezpieczenia majàtku firm, mieszkaƒ, domów
w Generali
• Ubezpieczenie broni i akcesoriów myÊliwskich w TRYG
JesteÊmy do Paƒstwa dyspozycji:
MONIKA BUJAKOWSKA tel. 773-30-21(biuro)
tel. 0505-811-604
e-mail: monikabujakowska@o2.pl
JACEK REMBISZEWSKI tel. 0601-801-890
e-mail: biuro@polrentier.pl
www.polrentier.pl

WESO¸YCH ÂWIÑT
I WSZELKIEGO BOGACTWA
W NOWYM ROKU 2005
˚YCZY
PolRENTIER sp. z o.o.

Zestawienia z „Gazety Wyborczej” z 9 listopada 2004 r.

Najlepsze towarzystwa
I kategoria
Najlepsze towarzystwo dla klientów o strategii bezpiecznej
– wygra∏o TFI Union Investment. Kolejne miejsca zaj´∏y TFI
SEB oraz TFI PKO/CS.
II kategoria
Najlepsze towarzystwo dla klientów o strategii agresywnej
– wygra∏o TFI Union Ivestment przed TFI Skarbiec i TFI
ING.
III kategoria
Najlepsze towarzystwo dla klientów o strategii zrównowa˝onej. Tu najlepiej wypad∏o TFI Union Investment przed TFI
Skarbiec i TFI ING.
Tyle zarobi∏byÊ kupujàc przed trzema laty za po∏ow´ pieni´dzy fundusz obligacji, a za drugà cz´Êç fundusz akcji
¸àczny zysk w %
Union
UniKorona Obligacje
73,23%
Investment UniKorona Akcje
153,59% 113,41
Skarbiec
Skarbiec Obligacja
64,96%
Skarbiec Akcja
112,51% 88,74
ING
ING Obligacji
60,21%
ING Akcji
110,03% 85,12
BPH
BPH Obligacji
54,97%
BPH Akcji
111,74% 83,36
PKO/CS
PKO/CS Obligacji
68,22%
PKO/CS Akcji
70,29% 69,26
PZU Papierów D∏u˝nych Polonez 66,66%
PZU
PZU Akcji Krakowiak
64,30% 65,48
SEB
SEB-2 Obligacji i Bonów
69,48%
61,81
Skarbowych
SEB-3 Akcji
54,13%
Banku
CitiObligacji
61,84%
Handlowego CitiAkcji
58,29% 60,07
DWS
DWS Papierów D∏u˝nych
46,76%
DWS Akcji
71,26% 59,01
Pioneer
Pioneer Obligacji
59,27%
Pioneer Agresywny
55,45% 57,36

tekst sponsorowany

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∏
akryl kolor, ˝ele, artystyczne zdobienie
MANICURE – PEDICURE oraz inne zabiegi kosmetyczne
Osiedle Stara Mi∏osna, ul. Cyprysowa 9 (od ul. Diamentowej)
00

tel. 509 097 586, po 15 773 13 58

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

Angielski - nauczyciel j´zyka angielskiego.
• Korepetycje (dojazd)
• Konwersacje (biznes i inne)
• Przygotowanie do egzaminu maturalnego, F.C.E. oraz C.A.E.
Godzina zegarowa – 30 z∏.
Nowa oferta dla dzieci do 11 lat – 30% taniej
tel. kom. 0-506 661 672

Zapraszamy do nowootwartego
butiku

MA¸OLAT

proponujemy mod´ sportowà nie tylko dla nastolatek
ul. Jana Paw∏a II 15G (vis a’vis sklepu „Groszek“)
tel. 609 784 783, pon.-pt. 11-19, sob. 10-14
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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
+

meble ∏azienkowe
ceramika ∏azienkowa
najszersza oferta glazury,p∏ytek gresowych
szeroki wybór mat. budowlanych,
stolarki okiennej i drzwiowej

ma zaszczyt zaprosiç na

Bal Sylwestrowy
2004/2005
Tej nocy obowiàzuje !!!
Fantazyjne nakrycie glowy
W PROGRAMIE:

wspania∏a zabawa do bia∏ego rana
doskona∏a muzyka
pyszne jedzonko
wyst´py artystyczne
niespodzianki...
Cena:
200 z∏/
Stude
os.
nci 20
% zni
˝ki
Zg∏oszenia i informacje:
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Sprzedam fotelik samochodowy Chicco od 0 do 10kg – tel. 773 27 45.
Umyj´ okna, posprzàtam – tel. 694 24 82 86 (wieczorem).
Wykonuj´ prace porzàdkowe oraz remontowe. 0-888-999-474.
Us∏ugi informatyczne, sieciowe, graficzne,serwisy www, serwis komputerowy u klienta.
www.ngsolutions.pl - 502 354 798.
Angielski – nauczyciel j´zyka angielskiego. Korepetycje, konwersacje, przygotowanie do egzaminu maturalnego. 30 z∏ za godzin´ zegarowà. Dzieci do lat 11 – 20 z∏. 0-506 661 672.
Oddam tapczan 1-osobowy tel. 773 14 30.
Szukam pracy jako pomoc domowa, opiekunka do dziecka, tel. 505 103 948.
Zatrudnimy Panià do prowadzenia domu i opieki nad dwójkà dzieci (9 lat i 3 lata), 5 dni w tygodniu, poczàtek roku 2005. Wymagane du˝e doÊwiadczenie pedagogiczne lub wykszta∏cenie w tym kierunku, mi∏a osobowoÊç i referencje (z pracy
lub od osób znajàcych danà osob´). Prosimy o zg∏oszenia telefoniczne: 773-34-39
(Stara Mi∏osna), kom.: 0-601-606-948, lub mailem: mkrukowska@poczta.onet.pl.

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.: 773 29 67•760 86 74•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

◗ Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi w domu tel.: 773-28-21, 0-506-032-318.
◗ Przyjm´ sprzàtanie, osoba solidna, czysta, z referencjami ze Starej Mi∏osny tel.: 0-509222-448.
◗ 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. 0-502-725-944.
◗ 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, 0-606733-903.
◗ Rosyjski-szukam pilnie dla gimnazjalisty (4 x 60 min./tyg.) tel. 773-13-26 (po godz. 2000),
0-601-316-616.
◗ Matematyka i chemia-szukam pilnie dla gimnazjalisty tel. 773-13-26 (po godz. 2000), 0601-316-616.
◗ Kosmetyczna firma NU SKIN szuka kobiet do sprzeda˝y kosmetyków tel. 0-606-643-281.
◗ 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. 773-2532, 0501-373-408.
◗ Mieszkanie do wynaj´cia (pokój z kuchnià) urzàdzone na os. „Serek” tel. 0-601-836-444.
◗ MATEMATYKA. Student Politechniki Warszawskiej udzieli korepetycji na poziomie liceum,
gimnazjum i szko∏y podstawowej. Bardzo Atrakcyjne Ceny!!! Tel. stacjonarny 773 37 68
(dzwoniç po 20, prosiç Kub´), tel. kom. 606 242 774.
◗ Sprzedam ‘97 RENAULT SCENIC – cena do uzg., (1.6, kat.), 120 tys. km, szary metalic,
radioodtw., ABS, wsp. kier., c. zamek, el. ster. lusterka, el. ster. szyb, poduszka pow. Drugi w∏aÊciciel, serwis., kup. w salonie, stan bdb. Warszawa, tel. (0-693) 336-307, e-mail:iwonadel@op.pl
◗ Angielski – nauczyciel j´zyka angielskiego. Korepetycje, konwersacje, przygotowanie
do egzaminu maturalnego. 30 z∏ za godzin´ zegarowà. Dzieci do lat 11 – 20 z∏, tel. kom.
0506 661 672.
◗ Rosyjski – nauczyciel j´zyka rosyjskiego. Wszystkie poziomy. Skutecznie. 30 z∏ za godzin´ zegarowà. Dzieci do lat 11 – 20 z∏.
◗ Toyot´ Starlet 1.4 1997rok sprzedam; bia∏a; 3dr.; alarm; cz; blok. skrzyni; immobiliser; anty-napad; powiadomienie radiowe; pager; przywo∏anie. Cena 14.500 PLN (do uzgodn.)
tel. 505-128-967.
◗ Kupi´ kojec dzieci´cy tanio tel. 503449326.
◗ Kupi´ mieszkanie w Starej Milosnej lub okolicy oko∏o 60-70m kwadratowych 3-pokojowe
„bez poÊredników” tel. 0-505-128-967.
◗ Angielski sam wchodzi do g∏owy. Lekcje indywidualne. 45 z∏ za godz. lekcyjnà. Tel. 77311-23, 0-601 37 97 35.
◗ J´zyk polski – skuteczne korepetycje tel. 773-20-92 wieczorem.
◗ 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. 606-752-724.

◗ Ju˝ teraz zarób na Êwi´ta! 81bogna@wp.pl
◗ BIURO RACHUNKOWE (Licencja Ministerstwa Finansów, dzia∏ajàce od 1996 r.), oferuje:
prowadzenie Ksiàg Przychodów i Rozchodów, prowadzenie Ksiàg Handlowych, rycza∏t-ewidencja, karty pracownicze, ZUS, wyprowadzanie zaleg∏oÊci, rozliczenia roczne, mo˝liwoÊç odbierania dokumentów od klienta, maszynopisanie komputerowe, us∏ugi transportowe; tel. 773-16-05, 0609-397-162.
◗ 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.
◗ Us∏ugi elektroinstalacyjne, naprawa drobnego sprz´tu AGD. Tel.: 773-26-12, 0-504-612-093.
◗ Z∏ota ràczka – drobne naprawy, remonty, malowanie mieszkaƒ, hydraulika, meble itp. Tel.
506 661 672.
◗ Sprzedam Poloneza Trucka na cz´Êci lub w ca∏oÊci – tel. 694 24 82 86 (wieczorem).
◗ Poszukuj´ sta∏ej pracy. 0-888-999-474.
◗ Do opieki nad dwójkà dzieci na cz´Êç etatu. Z doÊwiadczeniem i referencjami. Centrum
Weso∏ej - dogodny dojazd PKP, ZTM. Ewentualnie drobne prace domowe. Praca na sta∏e. 0-502-788-171.
◗ Uk∏adam glazur´, terakot´, parkiet – tel. 694 24 82 86 (wieczorem).
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OG¸OSZENIA DROBNE

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

ZEZNANIA ROCZNE ju˝ od 10 z∏

BIURO RACHUNKOWE FISMAG

BIURO RACHUNKOWE Lic. MF 9130/98
ul. Trakt Brzeski 54A, Warszawa-Weso∏a (pawilony handlowe)

(Licencja Ministerstwa Finansów nr 14424/99)

Polecamy równie˝:
Us∏ugi ksi´gowe w pe∏nym zakresie, doradztwo podatkowe, us∏ugi kadrowe i ZUS
tel. 773 25 69, 773 38 91
UWAGA! Promocyjne ceny na obs∏ug´ firm do 31 stycznia 2005 r.

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

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

23

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
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na pó∏m

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

JSCU
MIE
A
N
DYT
KRE

zapraszamy
zapraszamy
Sulejówek
Sulejówek
ul.
ul. Kombatantów
Kombatantów 11
(vis
(vis aa vis
vis Bazaru)
Bazaru)
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