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Siadaj Babciu,
siadaj blisko.
Zaraz Ci opowiem
wszystko.
Prawie ca∏à
noc nie spa∏am,
bo prezenty
wymyÊla∏am.
Na kanapie
si´ kr´ci∏am
a˝ dla Ciebie
wymyÊli∏am:
z lodu broszk´
i korale
i Êniegowe,
cztery szale.
Dziesi´ç czapek
w Ênie˝nà kratk´
i lodowà czekoladk´.

21 stycznia

Dla Babci

Jak nie b´dzie Ci smakowaç,
to mnie mo˝esz pocz´stowaç!
Dorota Gellner

Dla Dziadka
Dziadku, Dziadku,
Czy to Ty?
CoÊ na Twojej
G∏owie lÊni.
To korona!
S∏owo daj´!
Przecie˝ znam korony z bajek!
Czy to fotel?
Ale skàd!
To nie fotel tylko tron!
I w ogóle
i w szczególe
jesteÊ Dziadku
dzisiaj królem!
Pytasz, co to
Za zagadka?
To po prostu
Âwi´to Dziadka!
Dorota Gellner

22 stycznia

Wszystkim Babciom
i Dziadkom ˝yczymy zdrowia,
pogody ducha i wiele,
wiele mi∏oÊci od najukochaƒszych
na Êwiecie wnuków
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Drgn´∏o z budowà Jana Paw∏a
Przez kilka miesi´cy przeciàga∏y si´
sprawy proceduralne zwiàzane z projektowaniem ul. Jana Paw∏a II. ZDM, który prowadzi t´ inwestycj´, nie Êpieszy∏
si´ ani z og∏oszeniem przetargu na projekt, ani z podpisaniem umowy z projektantem. Dopiero w kilka tygodni po rozstrzygni´ciu przetargu, po wielokrotnych interwencjach Burmistrza Wojciechowicza, 19 grudnia 2004 roku podpisano umow´. Zak∏ada ona zakoƒczenie
prac projektowych do 19 kwietnia br.
Na szcz´Êcie, projektant p. Jacek Rzàdkowski bardzo powa˝nie podszed∏
do realizacji zlecenia. Ju˝ 12 stycznia
na spotkaniu z Zarzàdem i radnymi
dzielnicy przedstawi∏ konkretnà koncepcj´
rozwiàzaƒ
komunikacyjnych. 19 stycznia mia∏a byç ona zatwierdzona przez rad´ technicznà ZDM.
W tym tempie zapewne projekt uda∏oby
si´ zakoƒczyç wczeÊniej ni˝ zak∏ada
umowa, ale przed projektantami teraz
najtrudniejsza cz´Êç – uzgodnienia techniczne.
W proces ten w∏àczy si´ Zarzàd
Dzielnicy, naciskajàc na w∏aÊciwe urz´dy, aby niezb´dne decyzje by∏y wydawane w jak najkrótszym czasie, co po-

zwoli∏oby projektantowi oddaç projekt
przed zak∏adanym terminem.
Obecny na spotkaniu przedstawiciel
ZDM – dyrektor R´bkowski potwierdzi∏ wol´ ZDM, ˝eby budow´ zrealizowaç jeszcze w tym roku. Niestety, b´dzie to raczej na pewno koƒcówka roku, bo jeÊli projekt b´dzie gotowy
na 19 kwietnia, to przetarg b´dzie móg∏
byç og∏oszony oko∏o 15 maja. Procedura przetargowa trwa 3 miesiàce, wi´c
rozstrzygni´cie nastàpi w po∏owie
sierpnia. I o ile nie b´dzie protestów,
wykonawca wejdzie na budow´ od poczàtku wrzeÊnia. Skala robót jest taka,
˝e Êredniej wielkoÊci firma powinna si´
uporaç z budowà w maksimum 3 miesiàce. Jest wi´c szansa, ˝e przed zimà
wreszcie b´dziemy jeêdzili ul. Jana Paw∏a II w cywilizowany sposób.
Co do za∏o˝eƒ projektu, to wynika
z nich, ˝e dalszy odcinek b´dzie budowany w standardzie jak dotychczas czyli:
jezdnia 9 m, przy domach szeregowych
oraz w miejscach gdzie sà punkty us∏ugowe b´dà drogi serwisowe (dojazdowe) z kostki z miejscami parkingowymi.
Na ca∏ej d∏ugoÊci b´dzie chodnik 2 m
oraz Êcie˝ka rowerowa te˝ 2 m (jedynie

Rura w ulicy to nie wszystko
Po wkopaniu rury kanalizacyjnej
w ulicy chcielibyÊmy jak najszybciej
pod∏àczyç swoje domy do kanalizacji
miejskiej i zapomnieç o wybieraniu
szamba.
Rozmawiajàc z ró˝nymi osobami
stara∏em si´ ustaliç jak szybko jest to
mo˝liwe i jakie przyczyny hamujà finalizowanie poszczególnych czynnoÊci
przed dokonaniem zrzutu Êcieków
do kanalizacji.
Zainteresowani wiedzà o tym, ˝e aby
pod∏àczyç si´ do kanalizacji nale˝y
uzyskaç w Urz´dzie Dzielnicy warunki
techniczne przy∏àczenia do sieci,
na podstawie których opracowany jest
projekt przy∏àcza. Aktualnie wydawanie warunków technicznych jest
wstrzymane ze wzgl´du na toczàce si´
pomi´dzy Zarzàdem Dzielnicy i tzw.
Spó∏kà Ziemskà negocjacje. W projekcie porozumienia przewiduje si´, ˝e
warunki techniczne dla budynków
mieszkalnych b´dà wydawane przez
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Urzàd Dzielnicy, przy wydawaniu warunków dla firm ma uczestniczyç spó∏ka. Taki sposób wydawania warunków
podyktowany jest zabezpieczeniem
oczyszczalni przed Êciekami przemys∏owymi i ropopochodnymi.
Do wykonania projektu przy∏àcza
potrzebne sà mapki do celów projektowych wydawane przez Sk∏adnic´ Map.
Z informacji projektantów wynika, ˝e
sk∏adnica jest wàskim gard∏em. Pomimo d∏ugiego oczekiwania na mapki,
nie potrafià powiedzieç kiedy je otrzymajà.
W zrealizowanym w rejonie ul. Mazowieckiej projekcie z niewiadomych
przyczyn nie zosta∏a obj´ta opracowaniem znaczna iloÊç posesji. Obecnie
istniejà mo˝liwoÊci wykonania projektów dla pomini´tych obszarów, które
stara∏em si´ zinwentaryzowaç. Dla
upewnienia si´ co do poprawnoÊci tej
inwentaryzacji prosz´ osoby, do których nie doprowadzono kolektorów

na wysokoÊci Centrum Pogodna Êcie˝ka
rowerowa b´dzie sz∏a drogà serwisowà).
Na
wa˝niejszych
skrzy˝owaniach
przy ul. Rumiankowej i Pogodnej b´dà
mini ronda regulujàce i spowalniajàce
ruch. Zostanie te˝ zmodernizowane
rondo na wschodnim skrzy˝owaniu ulic
Jana Paw∏a i GoÊciniec. WÊród zg∏oszonych przez radnych szczegó∏owych uwag
by∏a te˝ sprawa ew. rondka na skrzy˝owaniu z ul. Fabrycznà. Niestety, jest tam
ma∏o miejsca i nie wiadomo czy projektantowi uda si´ tam zmieÊciç rondo.
W zakres opracowania nie wchodzi,
niestety, budowa ronda na zachodnim
skrzy˝owaniu ul. Jana Paw∏a II i GoÊciniec. Jednak ta sprawa tak˝e nie jest
zaniedbywana. Przy okazji projektowania ul. GoÊciniec zosta∏a zaproponowana koncepcja tego ronda i w najbli˝szych dniach zostanie zlecony jego projekt. Niestety, realizacja b´dzie si´ odbywa∏a najprawdopodobniej ze Êrodków w∏asnych dzielnicy, a wi´c b´dzie
mo˝liwa dopiero w roku 2006.
Dla osób zainteresowanych szczegó∏ami projektu planowane jest spotkanie
informacyjne pod koniec lutego. Poinformujemy o nim w nast´pnym numerze WiadomoÊci Sàsiedzkich.
Marcin J´drzejewski
Êciekowych o przekazanie tych informacji pod nr tel. 773-21-55, fax 77330-41 lub do Wydzia∏u Inwestycji
Urz´du Dzielnicy w formie oficjalnych
wystàpieƒ.
Ulica Mazowiecka po wykonaniu
kanalizacji jest ju˝ przejezdna, ale paski asfaltu wylewane w ró˝nym czasie
b´dà podatne na szybkie uszkodzenia
w miejscach po∏àczeƒ. W zwiàzku
z tym przy pojawiajàcych si´ mo˝liwoÊciach sfinansowania, zosta∏y podj´te
kroki zmierzajàce do po∏o˝enia drugiej warstwy asfaltu. OczywiÊcie najlepiej by∏oby wykonaç ulic´ Mazowieckà
w pe∏nym zakresie z oÊwietleniem,
chodnikami, Êcie˝kà rowerowà... Aby
to by∏o mo˝liwe, w pierwszej kolejnoÊci potrzebny jest projekt a potem
oczywiÊcie pieniàdze na wykonanie.
Józef WojtaÊ
P. S. Osoby, które nie majà wyprowadzonych przy∏àczy poza obr´b jezdni
ul. Mazowieckiej powinny wykonaç
je jak najszybciej, aby uniknàç dodatkowych kosztów odtwarzania jezdni.
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Sàsiedzka Liga Siatkówki runda wiosenna
Po zimowej przerwie wznowi rozgrywki Sàsiedzka Liga Siatkówki. Wiosenna runda zostanie rozegrana w trzy
soboty marca oraz trzy soboty kwietnia:
I kolejka – 5. marca,
II kolejka – 12 marca,
III kolejka – 19 marca,
IV kolejka – 2 kwietnia,
V kolejka – 9 kwietnia,
VI kolejka – 23 kwietnia.
Runda wiosenna b´dzie rundà rewan˝owà za mecze rozegrane na jesieni ubieg∏ego roku. Wszystkie mecze,
podobnie jak w rundzie jesiennej, od-

Nie jesteÊ sam...

Solidarni z Azjà
Nie mo˝emy zostaç oboj´tni wobec tragedii,
która dotkn´∏a rejony po∏udniowej Azji 26 grudnia 2004 roku. Szacunkowe dane mówià, ˝e
w tym rejonie na skutek fali tsunami zgin´∏o ponad 160 tys. ludzi. Ogromna iloÊç mieszkaƒców
straci∏a nie tylko najbli˝szych, ale i te˝ dorobek
ca∏ego ˝ycia.
Solidaryzujàc si´ z ofiarami tragedii uczniowie Szko∏y Podstawowej nr 173 w Warszawie
zorganizowali w dniach 5–6 stycznia 2005 roku zbiórk´ pieni´dzy. Spieszàc z pomocà
uczniowie naszej szko∏y zebrali 429,23 z∏ote.
Pieniàdze przekazaliÊmy na konto Polskiej Misji
Medycznej.
W tym miejscu pragniemy serdecznie podzi´kowaç wszystkim ofiarodawcom, którzy
przy∏àczyli si´ do naszej akcji.
Koordynatorzy szkolnej zbiórki
Alicja Napiórkowska
Lidia Chmielewska

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.

bywaç si´ b´dà poczàwszy od godziny 14.00 na sali gimnastycznej Szko∏y
Podstawowej Nr 173 przy ul. GoÊciniec.
Obok, dla przypomnienia, prezentujemy kolejnoÊç dru˝yn na pó∏metku
rozgrywek.
Ju˝ teraz goràco zapraszamy wszystkich kibiców siatkówki do Êledzenia
rozgrywek na ˝ywo. Wyniki, tabele,
harmonogram rozgrywek oraz zdj´cia
z meczów publikowane sà równie˝
na stronie internetowej Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna:
www.staramilosna.org.pl.
Krzysztof Kacprzak

Sàsiedzka Liga Siatkówki w Starej Mi∏oÊnie
jesieƒ 2004
Tabela po rundzie jesiennej
Nazwa dru˝yny

Rozegrane

Punkty

Sety

16
14
14
13
11
11
11
10
8

16:1
13:4
13:5
10:7
8:11
7:12
7:12
5:12
1:16

mecze

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

8
8
8
8
8
8
8
8
8

Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
we wspó∏pracy z OÊrodkiem Kultury Weso∏a
oraz dyrekcjà Gimnazjum nr 119
i przy wsparciu Urz´du Dzielnicy Warszawa-Weso∏a
zapraszajà na

k o n c e r t

Open

Fo l k

muzyka celtycka

20 stycznia
w sali widowiskowej

(czwartek)
o godz. 1930

Gimnazjum nr 119 przy ul. Klimatycznej 1,
Warszawa-Weso∏a
„Open Folk” to jedna z najbardziej
znanych polskich grup folkowych.
Ich muzyka oparta jest na motywach irlandzkich, szkockich i bretoƒskich.
Wyró˝nia si´ oryginalnoÊcià i niezwykle bogatym brzmieniem.
Dynamizm i perfekcja wykonania
sprawia, ˝e ka˝dy ich koncert jest
pe∏nà niezapomnianych wra˝eƒ
i wzruszeƒ chwilà.
Grupa dzia∏ajàc od 1987 roku ma
w swym dorobku siedem albumów, kilka programów dla radia
i telewizji oraz kilkaset koncertów
(w tym u êróde∏ – na tradycyjnym
Êwi´cie Fest Noz w Bretanii).

wst´p wolny
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OÊrodek
Kultury
Weso∏a
zaprasza:

Biegi na orientacj´ w Weso∏ej
Serdecznie zapraszamy wszystkich ch´tnych
na zawody na orientacj´ ORIENT 2005
– OL WARIANT, które odb´dà si´ w Weso∏ej w dniu 23 stycznia
2005 r. (niedziela).

MIEJSCE: Szko∏a Podstawowa nr 172 w Weso∏ej
(Os. Zielona), ul. Krótka 1.
WPISOWE: od osoby
w kat. K, M 10N, R – 14
– 3 z∏
K, M 16 – 70 – 5 z∏.

REGULAMIN

Wystawa fotograficzna Jana Sk∏odowskiego pt. „Krzemieniec miasto
S∏owackiego”. Otwarcie wystawy 28 stycznia 2005 roku. o godzinie 19.30 w OÊrodku Kultury w Weso∏ej ul. Starzyƒskiego 21
30 stycznia 2005 r o godzinie 16.
w Gimnazjum 119 na ul. Klimatycznej 1 odb´dzie si´ uroczysty koncert
oraz prezentacja twórczoÊci dzieci
i m∏odzie˝y ucz´szczajàcych na zaj´cia
organizowane przez OÊrodek Kultury
w Weso∏ej. Przewidujemy wyst´py sekcji teatralnej, chóru „II Canto Magnificat”, gr´ na pianine, pokaz taƒca towarzyskiego baletu.
Zapraszamy
wszystkie
dzieci
na przedstawienie teatralne pod tytu∏em „O dwóch takich co ukradli
ksi´˝yc” 6 lutego o godzinie 16: 00
Wst´p bezp∏atny.
Przedstawienie
odb´dzie
si´
w OÊrodku Kultury w Weso∏ej ul. Starzyƒskiego 21 9 lutego o godzinie 18: 00
Koncert muzyki angielskiej
Muzycy Filharmonii Narodowej
oraz OÊrodek Kultury w Weso∏ej Zaprasza na koncert
Âpiew z Wyspy Albion
W programie muzyka angielska,
mi´dzy innymi: J. Dowland, J. Farmer,
T. Morley.
Koncert odb´dzie si´ w OÊrodku
Kultury w Weso∏ej ul. Starzyƒskiego 21
9 lutego o godzinie 18: 00
Opracowa∏a Gra˝yna Bany
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FORMA: Dla potrzeb zawodów przygotowanych b´dzie 6 tras dla wszystkich
kategorii wiekowych na przybli˝onych
dystansach:
A – 2,8 km, K-12 M-12
B – 4,2 km, K-14, 16, 45 M-14, 55, 60,
65, 70
C – 6,0 km, K-18, 35, 40 M-16, 45, 50
D – 7,5 km, K-20/21 M-18, 35, 40
E – 9,0 km, M-20/21
N – 3,0 km, K-10N, R (dla dzieci) M-10N, R (dla dzieci)

SEKRETARIAT: czynny w godz. 930–1045.
NAGRODY: dyplomy i upominki
za zaj´cie trzech pierwszych miejsc.
ORGANIZATOR:
HKT „TREP”
PTTK ul. Podskarbiƒska
6,
03-833 Warszawa.
Do zobaczenia na imprezie.

START: godzina 1100.

Andrzej Krochmal

Piotr Szczepanik –
piosenki z tamtych lat
W naszym cyklu „Koncertów Czwartkowych” na miesiàc luty chcielibyÊmy
Paƒstwu zaproponowaç swoistà „podró˝ sentymentalnà”. „Kochaç”, „˚ó∏te
kalendarze”, „Kormorany” i wiele innych przebojów, które niejednokrornie
wycisn´∏y ∏ezk´, a co najmniej przyprawi∏y o szybsze serca bicie wi´kszoÊci
osób z pokolenia 40-to (i wi´cej) -latków. Ale myÊl´, ˝e i nieco m∏odszym
piosenki te nie sà obce, a chwila z dobrà, lirycznà muzykà w dzisiejszym
zabieganym Êwiecie na pewno ka˝demu si´ przyda.
Dlatego ju˝ dziÊ zapraszamy na czwartek 10 lutego na godz. 1930 do sali
widowiskowej Gimnazjum nr 119 przy ul. Klimatycznej 1 (Stara Mi∏osna).
Szczegó∏y na plakatach. OczywiÊcie, jak zwykle, wst´p wolny!
Marcin J´drzejewski

Harmonogram koncertów i spektakli
teatralnych w OÊrodku Kultury Weso∏a
Spektakle teatralne (ka˝da pierwsza
niedziela miesiàca godz. 16.00).
6 lutego – O dwóch takich co ukradli
ksi´˝yc
6 marca – Trzy Êwinki
3 kwietnia – Skarbnikowe dary
1 maj – Czarnoksi´˝nik z krainy Oz
5 czerwca – Calineczka

Terminy koncertów Filharmonii:
9 lutego godz. 18.00
16 marca godz. 18.00
27 kwietnia godz. 18.00
25 maj godz. 18.00
15 czerwca godz. 18.00
Program koncertów b´dzie podawany przed kolejnymi koncertami.
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Mistrzostwa Mazowsza
FAMILY CUP w Starej Mi∏oÊnie
ch´tnego by stworzyç zespó∏, mo˝na wystartowaç indywidualnie. OczywiÊcie wyÊcigi rozgrywane sà z podzia∏em na kategorie wiekowe na trasach
dostosowanych do wieku i mo˝liwoÊci
zawodników.
W finansowanie tej imprezy zaanga˝owani sà powa˝ni sponsorzy a przebieg poszczególnych eliminacji prezentowany jest na antenie programu 1 TVP oraz radiowej Trójki. OczywiÊcie, w Êlad za tym rosnà wymagania
stawiane organizatorom, roÊnie te˝
bud˝et samej imprezy. Tylko w organizowanej przez nas edycji Mistrzostw
Mazowsza pula nagród wyniesie minimum 8.000 z∏!!! We wszystkich zawodach z cyklu Family Cup rozgrywanych
w 2004 r. pula nagród zamkn´∏a si´ zawrotnà sumà 450.000 z∏!!! a wzi´∏o
w nich udzia∏ ok. 14 tysi´cy zawodników! Wa˝ne dla startujàcych jest to, ˝e
premiowane jest uczestnictwo, a nie
tylko zwyci´stwo
w zawodach. PoÊród wszystkich
startujàcych zostanà rozlosowaLECZENIE DZIECI I DOROS¸YCH,
PROTETYKA, RTG Z¢BÓW
ne bardzo atrakcyjne
nagrody.
ul. Kryszta∏owa 6
05-077 Warszawa Weso∏a
W ubieg∏ych la-

Wreszcie uda∏o si´! Nasza determinacja i wieloletnia praca przy organizowaniu corocznych Rodzinnych Zlotów Cyklistów zosta∏a uhonorowana wspania∏à nagrodà. Mi∏o mi poinformowaç wszystkich entuzjastów kolarstwa, ˝e nasza cykliczna impreza,
która odb´dzie si´ w tym roku 14 maja, b´dzie mia∏a nie tylko lokalny charakter, ale b´dà to równie˝ Mistrzostwami Mazowsza w Kolarstwie Górskim z cyklu presti˝owych imprez Family Cup. W∏aÊnie podpisaliÊmy umow´ na organizacj´ tych cieszàcych si´
ogromnà popularnoÊcià zawodów.
Familly Cup to funkcjonujàcy
od 9 lat ogólnopolski cykl imprez sportowych przeznaczony dla rodzin uprawiajàcych ró˝ne dyscypliny sportu.
W zawodach tych startujà ca∏e rodziny
mama, tata, dzieci a tak˝e, kto tylko
w familii czuje si´ na si∏ach. Je˝eli nie
znajdziemy wÊród najbli˝szych nikogo

Magdalena
Gaw´cka
tel.

773 14 30

„ 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

tach na poziomie mistrzostw wojewódzkich by∏y to rowery oraz inne
wartoÊciowe przedmioty, a na poziomie Mistrzostw Polski oprócz rowerów
równie˝ zagraniczne wycieczki i samochody.
Tu apel do naszych lokalnych przedsi´biorców zainteresowanych reklamà
swojej dzia∏alnoÊci. Po raz pierwszy
z okazji organizowanych na naszym terenie zawodów sportowych nadarza
si´ okazja zaprezentowania firmy
w najlepszym medium, jakim jest niewàtpliwie telewizja ogólnopolska i regionalna oraz radio. Przewidujemy kilkukrotnie wi´kszà ni˝ by∏o to w latach
ubieg∏ych liczb´ startujàcych i kibiców.
Nasze najbli˝sze zawody b´dà mia∏y
nowà wspania∏à opraw´. B´dzie to
szereg profesjonalnych urzàdzeƒ mierzàcych czas zawodników, specjalna brama startowa, komputerowa obs∏uga biura zawodów i wyników oraz
s´dziowie z PZ-Kol i wiele innych elementów, których nie widaç, a które sà
niezmiernie wa˝ne aby wszystko przebiega∏o zgodnie z surowym regulaminem.
Postaramy si´, aby w kolejnych numerach WiadomoÊci Sàsiedzkich informowaç Paƒstwa o post´pach prac
nad przygotowaniem tej najwa˝niejszej z punktu widzenia naszej spo∏ecznoÊci imprezy sportowej w tym roku.
Dariusz Lebiedê

„Szafko...
otwórz si´!”
Takie b∏agania niejednokrotnie b´dà s∏yszane w piwnicach Szko∏y Podstawowej nr 173,
kiedy zaspany czwartoklasista zorientuje si´,
˝e po raz kolejny zapomnia∏ kluczyka... Gdy
uczniowie wrócili po feriach do szko∏y, czeka∏a na nich prawdziwa niespodzianka – w szatniach, zamiast znajomych (nie ukrywajmy,
ma∏o przytulnych) boksów, królowa∏y dumnie
nowoczesne, praktyczne szafki. Uczniowie sà
bardzo zadowoleni z tej zmiany, nie chodzi tylko o fakt, ˝e czteroosobowe, zamykane
na klucz szafki, dajà wi´kszà gwarancj´ bezpieczeƒstwa – powieszone kurtki b´dà wisieç,
a nie spadaç w dziwnych okolicznoÊciach,
kapcie nie wybiorà si´ na spacer. Dzieci mogà
zostawiç ci´˝kie ksià˝ki, zapasowy strój na wf,
uczà si´ odpowiedzialnoÊci za powierzone im
mienie. Nawet drobne niedogodnoÊci, takie jak
brak miejsca, czy obawa o zgubienie kluczyka,
nie psujà radoÊci z faktu, ˝e nasza szko∏a staje si´ coraz bardziej nowoczesna.
Alicja Napiórkowska
Lidia Chmielewska
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Koƒcówka roku chóru
Il canto – Magnificat by∏a
jak zwykle pracowita
15 grudnia 2004 r. chór wystàpi∏ z koncertem kol´dowym w Pa∏acu Prezydenckim na zaproszenie pani prezydentowej Jolanty
KwaÊniewskiej.
Koncert zosta∏ zorganizowany dla uhonorowania Paƒ Ambasadorowych z ambasad akredytowanych w Polsce. Sp´dziliÊmy niezwyk∏y wieczór, m∏odzie˝ zwiedzi∏a pomieszczenia pa∏acowe, w tym
obejrza∏a s∏ynny „okràg∏y stó∏”.

W programie znalaz∏y si´ kol´dy wokalno-instrumentalne z ró˝nych stron Êwiata.
Wszystkie Panie by∏y oczarowane przepi´knym
wykonaniem kol´d, gratulujàc chórowi i mojemu zespo∏owi instrumentalnemu pi´knego wyst´pu.
DaliÊmy równie˝ koncert dla Burmistrza Pruszkowa
w Muzeum Staro˝ytnego Hutnictwa, a takêe mieliÊmy
zaszczyt zaÊpiewaç dla naszych urz´dników w Weso∏ej
i Burmistrza Jacka Wojciechowicza podczas wieczoru
wigilijnego dla pracowników urz´du.
Marta Makowska-Zamojska

Zapraszamy serdecznie wszystkich ch´tnych
do wspólnego rowerowania
Ka˝dego, kto lubi czynny wypoczynek a przede
wszystkim jazd´ na rowerze zapraszamy
do wspólnych treningów. JesteÊmy pasjonatami
kolarstwa górskiego i szosowego. Wi´kszoÊç
z nas od lat jeêdzi na rowerze i startuje w zawodach amatorskich. Od zesz∏ego sezonu zacz´liÊmy równie˝ intensywne treningi szosowe. Przekrój wiekowy naszej grupy jest doÊç szeroki. Stanowià jà zawodnicy w wieku od 17 do 50 lat.
JAZDA W TERENIE
Treningi w terenie odbywamy w lasach naszego wspania∏ego Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Znamy tutejsze najpi´kniejsze i, z punktu widzenia rowerzysty, najbardziej atrakcyjne
Êcie˝ki rowerowe. Je˝eli jeszcze nie jecha∏eÊ
Êcie˝kà nad Mienià, powinieÊ, choç raz tego dokonaç. Ze wzgl´du na trudny technicznie charakter, jest to 2,5 kilometrowy odcinek trasy uznawanej przez kolarzy MTB za jednà z najlepszych
w okolicach Warszawy. JednoczeÊnie jest to jeden z najpi´kniejszych i najciekawszych zakàtków Mazowsza. Miejscami niezwykle wysokie
leÊne wydmy i wijàce si´ ich grzbietami drogi
i dró˝ki sà prawdziwym unikatem w skali naszego p∏askiego regionu. Wszystko to powoduje, ˝e
Mazowiecki Park Krajobrazowy jest najlepszym
terenem do uprawiania kolarstwa górskiego
po prawej stronie Wis∏y.
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Nasze treningi w terenie odbywajà si´ na dystansach o d∏ugoÊci od 25 do 45 km.
JAZDA PO SZOSIE
Tych, którzy lepiej czujà si´ na asfalcie, zapraszamy, aby spróbowali swoich si∏ na szosie.
Na szosie jeêdzimy na rowerach szosowych i stosujemy metody treningowe zbli˝one do stosowanych przez zawodowe grupy kolarskie. Tu wszystko musi byç przemyÊlane, a praca zespo∏owa jest
nieodzownym elementem treningu. Jazda na przys∏owiowym „kole” i praca na zmianach w grupie 8–10 kolarzy to nie tylko umiej´tnoÊç, ale i odpowiedzialnoÊç za tych, co jadà za tobà. Ka˝dy
nieopatrzny ruch kierownicà grozi kraksà jadàcych
z ty∏u. Szosa to równie˝ d∏u˝sze przebiegi. Szcz´Êliwie w naszej okolicy znajduje si´ sporo dróg asfaltowych o ma∏ym nat´˝eniu ruchu, po których
mo˝na bezpiecznie jeêdziç i poczuç si´ jak Amstrong zdobywajàc kolejne punkty na lotnych premiach i mecie na wzniesieniu w Wiàzownej.
W sezonie zwyk∏y trening szosowy odbywa si´
na trasie o d∏ugoÊci oko∏o 80 km.
Dogodne po∏o˝enie naszego osiedla jest wymarzonym miejscem dla ludzi aktywnie sp´dzajàcych
wolny czas. Kolarstwo jest przyjemnym i zdrowym
sposobem na odreagowanie codziennych stresów
˝ycia zawodowego. My to wiemy, bo od lat w ten
sposób uciekamy od zmartwieƒ dnia codziennego.

Je˝eli ktoÊ czytajàc ten tekst pomyÊla∏, ˝e to
nie dla mnie, bo nie dam sobie rady to jest w b∏´dzie. W minionym sezonie przystàpi∏o do nas kilku ch´tnych i mimo ˝e zaczynali od przys∏owiowego zera, przetrwali te chwile s∏aboÊci i teraz
potrafià radziç sobie w ka˝dych warunkach. Wielu z nich straci∏o zb´dne kilogramy. Rekordzista
pozby∏ si´ 10 kg brzucha! (ja sam pozby∏em si´
podobnej nadwagi w ciàgu mojego pierwszego
sezonu) i jest jednym z lepszych sprinterów.
Szczególnie poczàtek sezonu, kiedy treningi nie
sà zbyt intensywne, jest doskona∏ym momentem
na rozpocz´cie przygody z rowerem. Je˝eli nie
masz sprz´tu lub twój rower wymaga modyfikacji pomo˝emy i doradzimy w doborze cz´Êci lub
w zakupie nowego sprz´tu. Grupa ma du˝e zni˝ki w zaprzyjaênionych sklepach rowerowych,
z których mo˝na b´dzie skorzystaç.
Zapraszam wszystkich ch´tnych, kontakt:
tel. 0503 079 003 lub e-mail: dlmtb@op.pl
Dariusz Lebiedê
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Ekologia i ekonomia – rzecz o segregacji
Je˝eli myÊlisz rok naprzód – sadê ry˝.
Je˝eli myÊlisz 10 lat naprzód – sadê drzewo.
Je˝eli myÊlisz 100 lat naprzód – ucz ludzi.
przys∏owie chiƒskie
Wiele ju˝ stron, poÊwi´ciliÊmy Êmieciom. Wcià˝ jednak za ma∏o – widzàc
pi´trzàce si´ stosy wokó∏ wolnostojàcych pojemników np. na skrzy˝owaniu
Jana Paw∏a II i Pogodnej…
Do segregacji odpadów w naszych
domach mogà nas sk∏oniç dwa czynniki: ekologia oraz ekonomia. Ekonomiczny bilans jest prosty. Wyselekcjonowane odpady papierowe, szklane
i metalowe od grudnia odbierane sà
od nas z domów za darmo! Za worek
nie posegregowanych Êmieci p∏acimy
ok. 7 z∏. W przeci´tnym gospodarstwie
domowych produkujemy worek Êmieci
tygodniowo, co oznacza ok. 340 z∏
rocznie. Segregacja odpadów umo˝liwia zmniejszenie obj´toÊci Êmieci,
za których wywóz zap∏acimy mniej
wi´cej po∏ow´ (oznacza to oszcz´dnoÊç 170 z∏) Niby niedu˝o w skali roku, ale starczy na przyk∏ad na abonament radiowo-telewizyjny…
Z ekologià jest o tyle trudniej, ˝e kojarzy si´ ona wi´kszoÊci z nas niestety
z takim podejÊciem do niektórych zagadnieƒ, które wymaga du˝o zachodu
z naszej strony. Dlatego si´gn´∏am
do opracowaƒ pani Joanny OÊwi´cim-

skiej, które w bardzo
przyst´pny sposób
po∏àczà nam ekologi´ z naszym w∏asnym domem.
Sprawa Êmieci jest
nie tylko sprawà
przyrodniczà czy organizacyjnà.
Jest
równie˝ sprawà wyboru wartoÊci. Poprzez w∏asne codzienne decyzje wybierasz bàdê doraênà wygod´, bàdê te˝
dba∏oÊç, by nie obcià˝aç najbli˝szego
otoczenia odpadami. Pami´taj, ˝e problem odpadów nie znika z chwilà wyniesienia Êmieci do kosza. Wprost
przeciwnie – on si´ dopiero pojawia.

To od postawy ka˝dego z nas zale˝y
iloÊç i jakoÊç produkowanych odpadów. Problem odpadów to w du˝ej
mierze problem WYBORU.

Âwi´ta, Êwi´ta i po Êwi´tach…
By∏o pi´knie, ubieraliÊmy choinki a teraz – niektórzy z nas zaj´li si´ ich „oryginalnà” utylizacjà. Ju˝ pojawi∏y si´ pierwsze drzewka na wolnych dzia∏kach i w lesie…
Skoro staç nas by∏o na zakup Êwierka (30 z∏) czy jod∏y (100 z∏) to do∏ó˝my
jeszcze 7 z∏ i wystawmy nasze drzewko do wywiezienia razem z naszymi Êmieciami bytowymi. Ani to eleganckie, ani ekologiczne wyrzucaç drzewo do lasu.
Takie drapaki sà zwyczajnym Êmieciem podobnym do papierów, czy puszek,
i podobnie jak butelka mogà staç si´ przyczynà po˝aru…
Izabela Antosiewicz

UWAGA!
Informacja dla Paƒ!
Informujemy Paƒstwa, ˝e w naszej
przychodni dzia∏a ju˝ Poradnia dla
Kobiet. Podajemy godziny prac lekarzy ginekologów:
dr. D. Szukiewicz
poniedzia∏ek: 830–1700
czwartek:
1130–1330
dr. S. Grzegdala
wtorek, Êroda: 800–1300
czwartek:
800–1030
piàtek:
1300–1600
Panie, które chcà zapisaç si´ do
poradni powinny mieç ze sobà ubezpieczenie i dowód osobisty.
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) Otwarcie sklepu 22.01
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Zbadano, i˝ statystyczny mieszkaniec Polski „produkuje” rocznie oko∏o 250 kg odpadów. Gdyby zosta∏y
na progu naszych domów, uÊwiadomilibyÊmy sobie, ile ich jest.
DOBRE RADY NA ODPADY
Zasada 1 – pomyÊl zanim kupisz!
• czy kupujesz tylko to, co jest Ci naprawd´ konieczne?
• czy unikasz produktów w opakowaniach jednorazowych lub opakowanych wielokrotnie?
Zasada 2 – pomyÊl zanim wyrzucisz!
• czy to, co trafia dziÊ do Êmietnika,
nie zatruje Êrodowiska?
• czy nie b´dzie potrzebne Twojemu
sàsiadowi?
• czy mimo wszystko nie móg∏byÊ tego
wykorzystaç?
Zasada 3 – przygotuj produkty do ponownego przetwarzania (recyklingu)
• przedmioty sk∏adajàce si´ z kilku surowców postaraj si´ podzieliç
na „sk∏adniki pierwsze” (metal, szk∏o,
plastyk itp.). Odkr´ç metalowe zakr´tki z butelek i wieczka ze s∏oików.
• przedmioty i opakowania „obj´toÊciowe” postaraj si´ zgnieÊç (butelki
plastykowe, puszki metalowe).
Zasada 4 – stosuj segregacj´ Êmieci
ju˝ w gospodarstwie domowym.
• gromadê oddzielnie szk∏o, makulatur´, puszki i przedmioty metalowe,
opakowania plastikowe, produkty
niebezpieczne (baterie, termometry,
lekarstwa, puszki po chemikaliach).
• zbieraj oddzielnie odpadki organiczne, roÊlinne i zwierz´ce z przeznaczeniem na kompost

Zimowe
dokarmianie
kotów
Osoby dokarmiajàce dzikie koty
na terenie naszej Dzielnicy mogà
od czwartku 20 stycznia zg∏aszaç si´
do Referatu Ochrony Ârodowiska,
do pani Agnieszki Sanojca (tel. 77360-36) po karm´ dla swoich podopiecznych. Prezydent Kaczyƒski
przeznaczy∏ z warszawskiego bud˝etu sporà sum´ pieni´dzy na zakup
karmy. Pomoc b´dzie udzielona tylko tym, którzy rzeczywiÊcie majà
pod swojà opiekà takie koty.
Izabela Antosiewicz
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Czy robiàc zakupy zastanawiamy si´,
˝e karton po mleku nadaje si´ tylko
na wysypisko lub do spalarni? A pijàc
Coca-col´? Czy myÊlimy o tym, ˝e mamy wybór: wypiç z puszki czy z butelki?
Na wyprodukowanie jednej butelki
zu˝ywa si´ 8-krotnie mniej energii ni˝
na wyprodukowanie jednej puszki
aluminiowej, a jedna butelka Coca-Coli (0,33 litra) przeci´tnie u˝ywana jest 45-krotnie. Dla porównania
– aluminiowa puszka po coli le˝y
na wysypisku od 200 do 500 lat!!!
JeÊli przekona∏am Ci´, Drogi Czytelniku, do tego, ˝e warto – to teraz
przypomn´ – jak to robiç.
GENERALNÑ ZASADÑ JEST, ˚E DO
POWTÓRNEGO PRZETWORZENIA
NADAJÑ SI¢ PRODUKTY OZNACZONE SYMBOLEM RECYKLINGU
JeÊli chodzi o szczegó∏y to:
Do worka/kosza z napisem „PAPIER”
nale˝y wrzucaç:
gazety, magazyny, katalogi, prospekty, stare listy, papier do pisania, zeszyty, ksià˝ki, ksià˝ki telefoniczne,
torby i worki papierowe, kartony,
pude∏ka, tektur´ falistà
w ˝adnym wypadku nie wrzucamy:
kartonów z tworzyw sprz´˝onych, jak:
kartony po mleku i napojach, kalek
i papierów przebitkowych, zabrudzonego lub t∏ustego papieru (np. z mas∏a, margaryny), opakowaƒ z kartonu
– powleczonych pow∏okà foliowà.
Do worka/kosza z napisem „SZK¸O
BIA¸E”
wrzucamy:
bia∏e butelki jednorazowe, bia∏e s∏oiki, pojemniki z bia∏ego szk∏a i wazony, butelki po mleku skondensowanym i lemoniadzie, bia∏e butle po winie i napojach alkoholowych, st∏uczk´ szklanà wolnà od zanieczyszczeƒ
metalowych i z tworzyw sztucznych
w ˝adnym wypadku nie wrzucamy:
szk∏a lekko kolorowego (jasnozielonego, jasnoniebieskiego), szk∏a kolorowego, zakr´tek, kapsli i korków, porcelany, ceramiki, luster, szk∏a okiennego i zbrojonego, szk∏a p∏askiego,
butelek fajansowych, ˝arówek, lamp
neonowych i halogenowych, ˝adnych
innych materia∏ów starych i zu˝ytych
Do worka/kosza z napisem „SZK¸O
KOLOROWE”
wrzucamy:
butelki jednorazowe, szk∏o nawet lekko
kolorowe, szk∏o zielone, bràzowe tj. bu-

telki, s∏oiki i pojemniki, st∏uczk´ szklanà
wolnà od zanieczyszczeƒ metalami i tworzywami sztucznymi
w ˝adnym wypadku nie wrzucamy:
luster i szk∏a zbrojonego, szk∏a bia∏ego, zakr´tek, kapsli i korków, kokard z o∏owiu np. z butelek po szampanie czy winie musujàcym, butelek
fajansowych, porcelany, ceramiki,
zu˝ytych ˝arówek i lamp neonowych, ˝adnych innych materia∏ów
starych i zu˝ytych.
Do worka/kosza z napisem „PUSZKI
METALOWE”
wrzucamy:
puszki po konserwach, folie metalowe, aluminiowe, puszki po napojach,
sokach, kapsle, drobny z∏om ˝elazny, drobny z∏om metali kolorowych, naczynia do gotowania, narz´dzia, kable, druty, taÊmy stalowe, armatur´ rury metalowe, zakr´tki
do s∏oików i butelki;
w ˝adnym wypadku nie wrzucamy:
puszek po lakierach, farbach i aerozolach, puszek z zawartoÊcià farb
i lakierów, zmywarek do naczyƒ,
pralek i kuchenek gazowych, silników elektrycznych, cz´Êci maszyn,
pojazdów, rowerów.
Do worka/kosza z napisem „PLASTIK”
wrzucamy:
jednorazowe butelki po napojach,
p∏ynach do p∏ukania tkanin, pojemniki plastykowe po myd∏ach w p∏ynie, szamponach, ˝elach itp., pojemniki po produktach spo˝ywczych
– umyte!, folie opakowaniowe itp.
w ˝adnym wypadku nie wrzucamy:
butelek po olejach silnikowych, tworzyw piankowych i ceramiki, styropianu, drewna, tekstyliów, szk∏a, papieru, metalu, butelek do wielokrotnego u˝ytku, skrzynek po napojach
– oddajemy je do sklepu, artyku∏ów
wykonanych z po∏àczenia tworzyw
sztucznych i innych materia∏ów.
Skoro wiemy, dlaczego, po co i jak
to zrobiç, to warto si´ tego nauczyç
i zastosowaç. W segregacj´ odpadów
musimy w∏o˝yç troch´ wysi∏ku, butelki
trzeba umyç, a z kopert wyciàç plastikowe okienka. JeÊli spojrzymy na to
globalnie, to chyba warto zadbaç
o przysz∏oÊç naszego Êrodowiska. Ju˝
nied∏ugo segregacja stanie si´ obowiàzkiem, a nie wyborem. Nadziejà
na przysz∏oÊç sà opakowania biodegradowalne, ale póki co – segregujmy.
Izabela Antosiewicz
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Kàcik bibliofila
Edmund Lewandowski „Pejza˝ etniczny Europy”
Autorem tej ciekawej pozycji jest
Edmund Lewandowski, socjolog wyk∏adajàcy na Uniwersytecie ¸ódzkim
etnologi´ i religioznawstwo. Pan Lewandowski w swej najnowszej publikacji ukazuje etniczny obraz Europy z jej
narodami, ich geografià, historià, kulturà, warunkami, ale równie˝ psychikà,
specyficznymi cechami, postawami
i wzorami zachowaƒ. Ksià˝ka mo˝e byç
o tyle ch´tnie czytana przez szersze
grono czytelników, ˝e jest napisana w sposób b∏yskotliwy i przyst´pny,
a oprócz wiadomoÊci stricte naukowych znajdziemy w niej równie˝ sporo
odwo∏aƒ do literatury pi´knej i liczne
cytaty. Autor w niezwykle przejrzysty
sposób chce nam pokazaç, ˝e paradoksalnie silny proces globalizacji idzie
w parze z „... umacnianiem lokalnych
patriotyzmów i przywiàzaniem do ojczyzn prywatnych, regionalnych i narodowych...”, a integracja europejska nie
mo˝e i nie jest w stanie przekreÊliç indywidualnych cech poszczególnych na-

rodów. Ksià˝ka z gatunku popularnonaukowych mo˝e byç êród∏em cennych
informacji zarówno dla uczàcej si´
m∏odzie˝y jak i czytelnika chcàcego
wzbogaciç swà ogólnà wiedz´.
Lit. dla doros∏ych
• Burdett J. – „Bangkok 8”
• Coben H. – „Bez po˝egnania”
• Parini J. – „Gry mi∏osne”
• Rudzka Z. – „Dziewczyny Bonda”
• Albiƒski W. – „Królestwo potrzebuje
kata”
• Montefiore S. – „Sonata o niezapominajce”
Lit. dla dzieci i m∏odzie˝y
• Bedford D. – „Du˝y MiÊ i ma∏y MiÊ”
• Suplata V. – „MiÊ pako”
• Hendry D. – „Cezary Anio∏∏ pokonuje czas: Dziecko z innego wymiaru”
• Konarowska K. – „Przygody Mobika”
• Onichimowska A. – „Lot komety”
Lit. popularnonaukowa
• Gill A. – „Peggy Guggenheim: ˚ycie
uzale˝nione od sztuki”
• Ko∏akowski L. – „O co nas pytajà
wielcy filozofowie”

OÂRODEK REHABILITACJI
I ODNOWY BIOLOGICZNEJ
mgr Beata i Jacek Horszczaruk

➣ TERAPIA MANUALNA
➣ LECZENIE:
– BÓLÓW KR¢GOS¸UPA
– ZMIAN ZWYRODNIENIOWYCH
– BÓLÓW G¸OWY
– WAD POSTAWY
– DYSKOPATII

Stowarzyszenie Arystyczne „Stara Mi∏osna”
zaprasza na koncert

KOL¢D I PASTORA¸EK
w wykonaniu:
Chóru Mi´dzynarodowego ICHTIS z Sulejówka
– dyrygent Wojciech KaraÊ;
Chóru Kameralnego STACATTO ze Starej Mi∏osnej
– dyrygent Ma∏gorzata Sobieszek;
W programie:
Tradycyjne kol´dy polskie;
Pastora∏ki;
Kol´da czeska;
Pastora∏ka ukraiƒska.

➣ REHABILITACJA PO URAZACH
➣ FIZYKOTERAPIA
➣ MASA˚E
➣ GIMNASTYKA

KOREKCYJNA

• Carlson D. B. – „Wszystko O. K?:
Psychologia dla nastolatków”
• Frey J. B. – „Toulouse – Lautrec:
Biografia”
• Krahe B. – „Agresja”
• Phillips G. – „Aleksander Wielki:
morderstwo w Babilonie”
Iza Zych

Aula gimnazjum – czwartek, 27 stycznia 2005 r. godzina 1930.
Ma∏gorzata Sobieszek

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

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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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.

Witajcie
wÊród
nas

Basia Seweryn
ur. 4 czerwca 2004 r.

Maciek Zinkiewicz
urodzi∏ si´ 29 listopada 2004 r.
i wa˝y∏ 4460 g. Wraz z siostrà Julkà
mieszka na ul. Rumiankowej.

Sri Lanka w bibliotece
Przypominamy Paƒstwu, ˝e jeszcze do po∏owy lutego
w naszej staromi∏oÊniaƒskiej bibliotece mo˝na oglàdaç
zdj´cia ze Sri Lanki, miejsca, które niedawno nawiedzi∏o
tsunami. Nasza redakcyjna kole˝anka, Magda J´drzejewska, sp´dzi∏a na pi´knej wyspie trzy tygodnie z 2002 roku.
Zauroczona tym kawa∏kiem ziemi zrobi∏a wiele zdj´ç,
z których cz´Êç uda∏o si´ umieÊciç w bibliotecznej czytelni
tworzàc wystaw´. Wystaw´ jak˝e wymownà, wystaw´,
na której nie mog∏o równie˝ zabraknàç akcentu teraêniejszego, nie pozwalajàcego zapomnieç o tej strasznej tragedii. Podczas uroczystego otwarcia zosta∏o zebrane ponad par´set z∏otych. Pieniàdze autorka prac przekaza∏a na konto Caritasu.
Stamtàd
pow´drujà
one
do najbardziej potrzebujàcego pomocy kraju. Serdecznie zapraszamy do biblioteki.
Iza Zych

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

Diagnostyka — Leczenie — Profilaktyka
05-077 Warszawa-Weso∏a
Os. Stara Mi∏osna
ul. Cienista 71
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tel.: 0-602 690 459
(22) 795 71 16

A ka˝dy maluch, którego zdj´cie publikujemy, otrzymuje drobny
upominek od naszego sponsora – sklepu Baby Boom. (Upominki
do odbioru w sklepie). Nie posiadajàcym portretu nowourodzonego
maleƒstwa, nasz kolejny sponsor, firma Foto OSKAR takie zdj´cie
wykona za darmo! 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 lutego 2005 r.

Profesjonalne Studio Fotograficzne
www.fotooskar.com.pl
➥ Zdj´cia do dokumentów
w 5 min.
➥ Zdj´cia amatorskie w 1 godz.
➥ Fotografia kolorowa,
czarno-bia∏a, sepia
➥ Zdj´cia studyjne i w plenerze
➥ Filmy, ramki, aparaty, baterie

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!!!

STARA MI¸OSNA

Polski karnawa∏
Wyczekiwany karnawa∏ w koƒcu nadszed∏ i oto mamy czas licznych uciech
zapewniony, zwa˝ywszy, ˝e bale, prywatki i inne imprezy
taneczne sà ju˝ nie tylko za nami, ale
i przed nami równie˝. Uczestnicy zabaw
powinni wykonaç g∏´boki uk∏on w stron´ królowej Bony Sforzy i jej dworu, jako ˝e prawdopodobnie ona na gruncie
polskim zwyczaje karnawa∏owe zaszczepi∏a. I choç niektóre z nich sà wyraênie
w∏oskiego pochodzenia, to jednak nie
mo˝na odmówiç fantazji i pomys∏owoÊci naszej rodzimej tradycji. O zapustach, czyli czasie zabaw trwajàcych
od Nowego Roku, albo od Êwi´ta
Trzech Króli do Êrody popielcowej znajdujemy zapiski w êród∏ach z XVI w., ale
ich korzenie na pewno sà jeszcze starsze. Bawiono si´ we wszystkich stanach,
na wsi i w miastach. Bawili si´ i bogaci
i biedni, starzy i m∏odzi, proÊci i szlachetnie urodzeni. Sto∏y zastawiano stosownie do zasobów kieszeni, przewa˝nie t∏usto, obficie i z sutym pokropieniem. Organizowano s∏ynne bale maskowe zwane redutami. Zwyczaj ten zapoczàtkowany
zosta∏
w
wieku XVII przez W∏ocha Salwadora, w∏aÊciciela eleganckiego lokalu. Maski (in.

larwy), nieodzowny rekwizyt ka˝dego
uczestnika reduty spe∏nia∏y rzeczywiÊcie
rol´ maskujàcà. Dokàd twarz by∏a
pod nià skryta bawiç si´ móg∏ ka˝dy
– bez maski tylko dobrze urodzone osoby. W czasach Augusta III, w XVIII
wieku i póêniej bale sta∏y si´ wr´cz obyczajem, tak˝e przejawem modnej wówczas filantropii. Dochód z nich przeznaczano na cele dobroczynne. Ale bawiono si´ nie tylko pod dachem. S∏ynne staropolskie kuligi prowadzone przez wodzireja – arlekina jeêdzi∏y od dworu
do dworu nierzadko opró˝niajàc do czysta nawet spi˝arnie. Jak si´ bawiç to
na ca∏ego! Karnawa∏owe bale by∏y jednak nie tylko zabawà, ale i czasem swatania i kojarzenia m∏odych par. Dzia∏o
si´ tak zarówno w miastach jak i na polskiej wsi. Wspó∏czesne, wyemancypowane kobiety niejednokrotnie zostajà
same z wyboru. Dawniej samotna, nawet stosunkowo m∏oda dziewczyna nara˝ona by∏a na drwiny i z∏oÊliwe ˝arty,
a jej stan uwa˝ano za godny po˝a∏owania. Okres karnawa∏u, szczególnie
na wsi by∏ niewàtpliwie czasem niezwyk∏ym i wyjàtkowym. Wiàza∏y si´ z nim
stare, jak˝e ciekawe zwyczaje i obrz´dy,
które mia∏y w sobie wielkà, g∏´bokà mà-

droÊç. Zgodnie bowiem z niepisanymi
zasadami ˝ycie powinno si´ toczyç niezmiennym rytmem wyznaczajàcym czas
zabawy i Êwi´towania oraz pracy i obowiàzku. Stosownie do wieku, p∏ci i statusu spo∏ecznego. Polskie obrz´dy karnawa∏owe by∏y bardzo urozmaicone.
Ich mnogoÊç i pomys∏owoÊç powinna zach´caç do kultywowania w∏aÊnie
rodzimej tradycji, a nie do si´gania, idàc
Êlepo i bezkrytycznie za modà do obcych kultur. Nie sposób na ∏amach naszej gazetki opisaç wszystkie zapustowe
rytua∏y. Niektóre z nich, jak na przyk∏ad
t∏usty czwartek, zapustni przebieraƒcy,
ostatkowy wtorek i cz´sto spektakularne widowiska, przetrwa∏y po dzieƒ dzisiejszy. Oznaczajà one zakoƒczenie zimowego cyklu obrz´dowego i poczàtek
postu wraz z którym znika∏o ze sto∏ów
sute jedzenie i milk∏o weso∏e granie.
Odsy∏am paƒstwa do ciekawej lektury,
opublikowanej niedawno przez wydawnictwo Muza S.A. z serii „Ocaliç od zapomnienia”. Jest to ksià˝ka Barbary
Ogrodowskiej pod tytu∏em „Polskie obrz´dy i zwyczaje doroczne”. MyÊl´ ˝e taka pozycja powinna znaleêç si´ w ka˝dym polskim domu. Bardzo starannie
wydana, bogato ilustrowana jest êród∏em wielu cennych informacji, nie tylko dotyczàcych karnawa∏u.
Iza Zych

Warszawska Resursa Szaradziarska

dla mi∏oÊników krzy˝ówki, rebusa, ∏amig∏owki i szarady
organizuje Turniej

Warszawskie Potyczki Szaradzierskie
Kiedy?

Gdzie?

czwartek
20 stycznia 2005 r.
godz. 1700

w siedzibie
Centrum Promocji Kultury
w Dzielnicy Praga Po∏udnie
m.st. Warszawy

Zapisy telefonicznie
w siedzibie CPK
lub osobiÊcie na godzin´
przed rozpocz´ciem
Turnieju

03-841 Warszawa
ul. Grochowska 274
tel. 870 11 86, 813 79 98
dcpk@ant.pl
www.dcpk.art.pl
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Wielka Orkiestra Âwiàtecznej
Pomocy znowu zagra∏a
w Weso∏ej!!!

Nasi wolontariusze (158 osób) dzia∏ali w dziewi´ciu sztabach, a baza i g∏ówny sztab w tym roku mieÊci∏
si´ w Spo∏ecznej Szkole Podstawowej
przy ul. Armii Krajowej 9. Tworzà go:
Dariusz Falana, Bogdan Grzywiƒski, Tomasz Struzik, Piotr Szepietowski.
Brawo wolontariusze. Pewnie spotkaliÊcie ich
Paƒstwo na ulicach naszej dzielnicy i w ca∏ej
Warszawie. Dzi´kujemy za czàstk´ Waszego
serca, które oddaliÊcie Im oraz chorym dzieciom w ca∏ym kraju!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dnia 9 stycznia 2004 r. odby∏ si´ XIII fina∏
WOÂP. W Weso∏ej „graliÊmy” po raz siódmy!
Wolontariusze ze szkó∏ podstawowych, gimnazjów i ze szkó∏ Êrednich (uczniowie i nauczyciele!!!) kwestowali na rzecz chorych dzieci. W tym
roku Orkiestra zakupi sprz´t diagnostyczny dla
noworodków oraz dzieci m∏odszych.

ZebraliÊmy:
– 37 525.93 PLN
– 5 USD
– 25 EUR
– 100 centymów francuskich
– PierÊcionek
– ¸aƒcuszek

A o godzinie 1600 rozpocz´liÊmy mocnymi
dêwi´kami koncert w klubie „KoÊciuszkowiec”.
Oj dzia∏o si´, dzia∏o!!!!!
Tradycyjnie rozpoczà∏ chór „WIOLINEK”
S.P. Nr 174 pod dyrekcjà Zygfryda „Dziadka”
Gaja.
Koncert zorganizowany przez OÊrodek Kultury i Klub Garnizonowy „KoÊciuszkowiec”
przy wsparciu Urz´du Dzielnicy uda∏ si´ znakomicie i trwa∏ a˝ do godz. 2000. ArtyÊci swojà
obecnoÊcià i goràcymi sercami wspomogli
chore dzieci, a nas oczarowali.
W trakcie koncertu w towarzystwie aktorów licytowaliÊmy gad˝ety WOÂP oraz dary od sponsorów jak np. wielkie chlebowe serce i s∏odkie
serduszka od paƒstwa Putka. Koszulki Klubu Kibica Reprezentacji Polski od Pana S∏awomira Kowzana. Koszulki Karate
Klubu Weso∏a od Romka Urbana.
P∏yta Marco Boccino. Obraz (haft)
od anonimowego darczyƒcy.
¸àczna kwota z licytacji to 1720
PLN. Oj dzia∏o si´, dzia∏o!!!
Witold Pyrkosz osobiÊcie i z pasjà podgrzewa∏ licytacj´. Cezary
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˚ak i Piotr Zelt licytowali w duecie (tak jakby robili to od zawsze).
Kasia ˚ak Êpiewa∏a o mi∏oÊci i dobroci. Cezary Morawski ze spokojem w∏aÊciwym dla granego przez siebie bohatera w serialu „M jak mi∏oÊç” a Andrzej Supron wr´cz przeciwnie – dynamicznie i sportowo zagrzewali do kupna licytowanych przedmiotów.
Ca∏y czas dzia∏a∏y sklepiki, w których nasze
wspania∏e dzieci oraz ich mamusie, a tak˝e nauczyciele sprzedawali ciasta, pàczki, oraz wiele
ciekawych rzeczy. By∏o s∏odko, goràco i rockowo tego dnia. Liczenie pienià˝ków trwa∏o d∏ugo,
oj d∏ugo. Dok∏adnie o godz. 227 (w nocy) zakoƒczyliÊmy liczenie. Rano odwieêliÊmy wszystko
do banku. Zm´czeni, ale szcz´Êliwi dzi´kujemy
i umawiamy si´ z Wami ju˝ za rok.
Dzi´kujemy wszystkim za bycie z Orkiestrà
podczas XIII fina∏u WOÂP. Wasz udzia∏ jest dowodem na to, ˝e „warto graç do koƒca Êwiata i o jeden dzieƒ d∏u˝ej.” Liczymy na wspólne spotkanie
w przysz∏ym roku w kolejnym XIV FINALE!!!!!!!!!!
Tomasz Struzik
Szef sztabu WOÂP Weso∏a

STARA MI¸OSNA

XIII fina∏ Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy
w Szkole Podstawowej nr 173 w Warszawie-Weso∏ej
9 stycznia 2005 roku odby∏ si´ XIII fina∏ Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy. Zgodnie z wieloletnià tradycjà
Szko∏a Podstawowa nr 173 im. „Górników Polskich” wzi´∏a czynny udzia∏
w finale akcji. Uczniowie i nauczyciele
naszej szko∏y uczestniczyli w tegorocznej zbiórce pieni´dzy, chcàc nieÊç bezinteresownà pomoc chorym dzieciom.
Wychodzàc przy tym z za∏o˝enia, ˝e
trzeba uczyç dzieci od najm∏odszych lat
wra˝liwoÊci na cierpienia innych ludzi,
oraz umiej´tnoÊci dzielenia si´ z innymi, szko∏a wzi´∏a udzia∏ w tym szczytnym przedsi´wzi´ciu.
W ramach przygotowaƒ do przeprowadzenia akcji odby∏o si´ zebranie
z rodzicami, na którym zapoznano ich
z celami i przebiegiem XIII fina∏u
WOÂP, oraz z przydzielonym dla szko∏y rejonem prowadzenia akcji. Ustalono zasady zg∏aszania dzieci na wolontariuszy. Rodzice zostali zapoznani
z czasem prowadzenia zbiórki oraz
trybem i sposobem rozliczania si´ wolontariuszy ze szkolnym sztabem
po zakoƒczeniu akcji.
Idea wolontariatu podczas fina∏u
WOÂP spotka∏a si´ z bardzo du˝ym zainteresowaniem wÊród uczniów i szerokim poparciem ze strony rodziców.
Wp∏yn´∏o znacznie wi´cej zg∏oszeƒ, ni˝
szko∏a otrzyma∏a identyfikatorów ze
sztabu dzielnicowego. W niedziel´ rano
spotkali si´ w szkole wolontariusze i nauczyciele, wydane zosta∏y identyfikatory
i skarbonki. Podczas tego spotkania dokonano podzia∏u miejsc prowadzenia
akcji pomi´dzy wolontariuszy w ramach

szkolnego rejonu oraz udzielono szczegó∏owego instrukta˝u
odnoÊnie warunków bezpieczeƒstwa podczas prowadzenia akcji, zasad
dokonywania
zbiórki oraz terminu i sposobu
rozliczania si´
w
szkolnym
sztabie WOÂP. Nad bezpieczeƒstwem
dzieci w rejonach stale czuwali nauczyciele: Marianna Tomasiak, Bernadeta
Duszczyk, Bernadetta
Gierczycka,
Magda
Kruk, Gra˝yna ˚a∏obka, Krystyna Krasuska,
Mariola Wróblewska,
Bo˝ena Wojciechowska, Edyta Urban, Ewa
Knop i Agata Stajszczak.
Wolontariuszami byli
uczniowie klas VI, którzy podczas zbiórki, zebrali ∏àcznie 4.056,16 z∏.
Pieniàdze te zosta∏y
przekazane do Sztabu
Wielkiej Orkiestry Âwià-

tecznej Pomocy dzielnicy Weso∏a miasta
sto∏ecznego Warszawy.
Pragniemy podzi´kowaç wszystkim
anonimowym mieszkaƒcom naszego
osiedla za hojne datki do puszek wolontariuszy oraz moralne wsparcie akcji.
Podzi´kowania kierujemy równie˝
pod adresem Policji i Stra˝y Miejskiej,
które podczas trwania akcji pilnie
strzeg∏y bezpieczeƒstwa dzieci. Dzi´kujemy te˝ wszystkim – nie wymienionych z imienia, którzy przychylnym
okiem spoglàdali na poczynania naszych wolontariuszy wspierajàc anonimowo ich dzia∏anie.
Szkolni organizatorzy XIII fina∏u
WOÂP
Lidia Chmielewska
Alicja Napiórkowska
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Miko∏aj, op∏atek i po˝egnanie 2004 r. w K.S. Weso∏a
Mi∏a uroczystoÊç odby∏a si´ w dniu
17 grudnia ubieg∏ego roku w Klubie
KoÊciuszkowiec na Placu Wojska, gdzie
K.S. Weso∏a zorganizowa∏ tradycyjny
op∏atek bo˝onarodzeniowy po∏àczony
z podsumowaniem dzia∏alnoÊci klubu
w mijajàcym roku i... z ˝ywym najprawdziwszym Miko∏ajem dla dzieci.
W spotykaniu udzia∏ wzi´li cz∏onkowie Zarzàdu Dzielnicy Weso∏a: zast´pca
burmistrza Edward Zdzieborski i zast´pca burmistrza Edward K∏os, wiceprzewodniczàcy Rady Dzielnicy Maciej
Królak, proboszcz Parafii Wojskowej
w Weso∏ej ks. Piotr Majka, oczywiÊcie
Zarzàd klubu K.S. Weso∏a w komplecie,
oraz liczni goÊcie: radni Dzielnicy, dyrektorzy szkó∏, dyrektor Klubu KoÊciuszkowiec, sponsorzy, dzia∏acze, kibice, trenerzy i, rzecz prosta, zawodnicy,
zw∏aszcza ci najm∏odsi wraz z rodzicami.
Po przywitaniu zebranych prezes klubu Zbigniew Petrów poprosi∏ wszystkich o powstanie i uczczenie minutà ciszy pami´ci zmar∏ego w 2004 roku
Leszka Babija, wieloletniego dzia∏acza
i cz∏onka zarzàdu klubu.
Krótkie podsumowanie mijajàcego
roku pe∏ne by∏o wyliczanych sukcesów
tak sportowych, jak organizacyjnych.
Z punktu widzenia sportowego – poza zdobytymi trofeami, awansami dru˝yn itp. – najwi´kszym osiàgni´ciem
Klubu jest z pewnoÊcià zdynamizowa-

nie pracy z dzieçmi i m∏odzie˝à. Powsta∏a i rozwija si´ imponujàco sekcja
tenisa sto∏owego, rozp´du nie tracà
sekcje szachowa i badmintona. Sekcje
lekkoatletyki i biegów na orientacj´ sà
aktualnie w reorganizacji, za to w planach znajduje si´ powo∏anie dziewcz´cej dru˝yny siatkówki. Prawdziwy rozkwit prze˝ywa pi∏ka no˝na: powsta∏y
nast´pne trzy dru˝yny i w ten sposób
dziÊ w pi∏k´ no˝nà w sposób profesjonalny trenujà ju˝ wszystkie roczniki
od 90 do 96-go. Tak szerokà akcj´ szkoleniowà prowadzà jedynie nieliczne
kluby warszawskie.
W sprawach organizacyjnych równie˝
mo˝na mówiç o sukcesie. Nowy zarzàd
dzia∏ajàcy od lutego 2004 r. przejà∏ ca∏oÊç skomplikowanych spraw i problemów i zaczà∏ od ich porzàdkowania.
Uregulowano wszystkie zaleg∏e sk∏adki
klubu (ubezpieczenia, MZPN itp.)
przygotowano i wdro˝ono system treningów, rozliczono sukcesywnie zaleg∏oÊci z wierzycielami indywidualnymi
i urz´dowymi (U. S., ZUS). Opracowano regulamin funkcjonowania sekcji
i dru˝yn, oraz podj´to uchwa∏´ w sprawie zasad bezpieczeƒstwa i zachowania
w czasie treningów i zawodów, i uchwa∏´ w sprawie sk∏adek cz∏onkowskich
i zawodniczych.
Najwi´kszym jednak osiàgni´ciem
organizacyjnym minionego roku by∏y

skuteczne dzia∏ania w celu uzyskania
przez Klub statusu organizacji po˝ytku
publicznego. Nomen omen status ten
wpisem do rejestru zosta∏ Klubowi
przyznany tego˝ dnia w∏aÊnie, 17 grudnia 2004 r.
Na koniec g∏os zabra∏ zast´pca burmistrza Edward Zdzieborski, który pogratulowa∏ Klubowi osiàgni´ç i podkreÊli∏ przede wszystkim màdroÊç i realizm
dzia∏ania zarzàdu Klubu, który stawia
sobie nowe cele i ambitne zadania, nie
w oderwaniu od rzeczywistoÊci, lecz
majàc pe∏nà ÊwiadomoÊç mo˝liwoÊci
ich realizacji.
Po skoƒczonej cz´Êci sprawozdawczej,
wr´czono okolicznoÊciowe statuetki „za
wk∏ad pracy w rozwój klubu K.S.Weso∏a” najbardziej zas∏u˝onym dzia∏aczom,
trenerom i zawodnikom. Na goÊci specjalnych czeka∏y klubowe proporczyki, a
do dzieci wyjrza∏ zza kurtyny... Miko∏aj.
I ju˝ z nimi pozosta∏ wr´czajàc wszystkim czekoladowe miko∏ajki.
W tym czasie zaproszeni goÊcie przeszli do innej sali, by w mniejszym ju˝
gronie podzieliç si´ op∏atkiem i z∏o˝yç
sobie ˝yczenia. Gospodarzem by∏ ponownie prezes Zbigniew Petrów, ale
„mistrzem ceremonii” i „mistrzem ˝yczeƒ” ksiàdz Piotr Majka. Rozstano si´
w ciep∏ej i radosnej, Êwiàteczno -bo˝onarodzeniowej atmosferze.
Marian Mahor

Dzieci – dzieciom i doros∏ym
Zapraszamy wszystkie dzieci do wspólnego redagowania naszego „Kàcika M∏odych
Literatów”. Mam nadziej´, ˝e b´dzie to sta∏a rubryka w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich”.
Pomys∏ na umieszczanie prac dzieci w naszej gazetce zrodzi∏ si´ na lekcji w klasie III,
po zadaniu domowym polegajàcym na napisaniu w∏asnej baÊni. Napisane prace sà tak
pi´kne, ˝e warto, aby przeczytali je nie tylko
najbli˝si. Dzisiaj prezentuj´ niektóre baÊnie
z klasy III D. Zapraszam uczniów szko∏y
podstawowej do aktywnego w∏àczenia si´
w redakcj´ tej rubryki. Oczekuj´ na Wasze
kolejne baÊnie, opowiadania czy wiersze.
Najciekawsze z nich b´dà opublikowane.
Mile widziane sà tak˝e ilustracje wykonane
przez autorów.
Anna Dudek
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BaÊnie klasy III D
BaÊƒ nr 1
Autor: Karol Myrcha
Tytu∏: Nie ma
W wielkim oceanie, g∏´boko pod wodà, mieszka∏ czarnoksi´˝nik. Pewnego dnia wynurzy∏ si´
i chcia∏ zdobyç ca∏y Êwiat. Mia∏ swój samolot, którym polecia∏, ˝eby podpaliç las.
Obok w mieÊcie ˝y∏ Superman. By∏ on silny, odwa˝ny i umia∏ lataç. Zauwa˝y∏ po˝ar i wyruszy∏ na ratunek.
Czarnoksi´˝nik chcia∏ go zniszczyç przy pomocy czarodziejskiej, mroênej ró˝d˝ki. Lecz
nad p∏onàcym lasem by∏o bardzo goràco, wi´c samolot czarnoksi´˝nika stopi∏ si´, a czarodziejska ró˝d˝ka zamrozi∏a ogieƒ, nie dosi´gajàc Supermana. Czarnoksi´˝nik wróci∏ do swojego podwodnego królestwa.
Tydzieƒ póêniej pop∏ynà∏ ∏odzià podwodnà do portu w mieÊcie. Zauwa˝y∏ tam Supermana i zaczà∏ go goniç. Superman do obrony u˝y∏ dêwigu portowego. Zaczà∏ si´ pojedynek. Obaj u˝ywali wielkich mocy i niezwyk∏ych umiej´tnoÊci. Rzucali w siebie statkami,
ci´˝arówkami, samochodami, wagonami towarowymi i szynami kolejowymi. Czarnoksi´˝nik u˝y∏ swojej czarnoksi´skiej ró˝d˝ki, a Superman promienia laserowego. Laser
stopi∏ ró˝d˝k´ i zosta∏a po niej mokra plama. Czarnoksi´˝nik szybko uciek∏ do swojego
królestwa pod wodà.

STARA MI¸OSNA

Ale nie podda∏ si´. WymyÊli∏ latajàcy samochód i ruszy∏ w pogoƒ za swoim wrogiem. Superman polecia∏ nad wie˝owcem a Czarnoksi´˝nik za nim. Ale zaczepi∏ ko∏ami swojego zaczarowanego samochodu o szczyt wie˝owca i zlecia∏
na dó∏. Jego pojazd eksplodowa∏. Czarnoksi´˝nik
uciek∏ pod wod´ i nigdy nie wróci∏.

BaÊƒ nr 2
Autorka: Kasia Znidericz
Tytu∏: Bez tytu∏u
Pewnego dnia D∏ugopis spotka∏ na ulicy
Wiersz.
– Dzieƒ dobry – powiedzia∏ uprzejmie Wiersz.
– Dzieƒ dobry – powiedzia∏ D∏ugopis, nie patrzàc nawet jednym okiem na Wiersz. – Jak si´
do kogoÊ mówi, to si´ na t´ osob´ patrzy – Obrazi∏ si´ Wiersz.
A D∏ugopis szed∏ dalej, jakby nigdy nic. By∏ on
bogaty i dumny, a Wiersz biedny i uprzejmy, chocia˝ nie zawsze. W tej chwili przy∏àczy∏ si´
do nich O∏ówek
– Przepraszam, ˝e si´ wtràcam, ale czy musicie si´ tak k∏óciç? – zapyta∏ ich.
– To oburzajàce! – krzyknà∏ D∏ugopis – ˚eby
tak przerywaç! – krzyknà∏ jeszcze g∏oÊniej.
Po tych s∏owach O∏ówek si´ na niego obrazi∏.
Pan Pienià˝ek przyszed∏ do domu Wiersza
i powiedzia∏:
– Musi pan zap∏aciç dwieÊcie z∏otych za t´
chat´.
– Ale ja nie mam tyle pieni´dzy. – odpowiedzia∏ Wiersz.
– Do widzenia. Ale ja tu jeszcze wróc´ – powiedzia∏ pan Pienià˝ek i poszed∏ sobie.
Po tej rozmowie Wiersz poszed∏ do D∏ugopisa
i zapyta∏ go nieÊmia∏o:

– Czy móg∏bym z panem zamieszkaç?
D∏ugopis chwil´ myÊla∏. Potem powiedzia∏:
– Mo˝esz, ale pod jednym warunkiem.
– Jakim? – zapyta∏ niecierpliwie Wiersz.
– Musisz odnaleêç dla mnie Diament Wód.
Znajdziesz go w najg∏´bszym jeziorze w Wodnych Krainach.
I Wiersz poszed∏ na ptaknisko i kupi∏ ptakbilet,
aby dolecieç do celu. Ptak, na którym lecia∏,
szybko dolecia∏ do Wodnych Krain. Wiersz podzi´kowa∏ mu.
– Nienawidz´ wody – powiedzia∏ do siebie
Wiersz, ale wskoczy∏ do jeziora.
Jak szybko wskoczy∏, tak szybko wyskoczy∏.
Powia∏ zachodni wiatr i wysuszy∏ go.
– Dzi´kuj´ – powiedzia∏ do wiatru.
Nagle wyskoczy∏a z wody ryba i po∏kn´∏a
Wiersza.
– Czy byÊ, droga rybko, nie pop∏yn´∏a do Diamentu Wód? – zapyta∏ jà Wiersz.
– Nie – krzykn´∏a ryba.
– Dlaczego? – zapyta∏ Wiersz.
– JeÊli weêmiesz ten Diament, nasza kraina
przestanie istnieç. Wi´kszoÊç ryb mo˝e ˝yç tylko w tym miejscu.
– Naprawd´? Ale dlaczego Diament jest taki
wa˝ny? – zapyta∏ Wiersz.
– Poniewa˝ podtrzymuje kawa∏ek Królestwa
Wodnego, w którym znajduje si´ tron. Na nim
siedzi Królowa Wód – wyjaÊni∏a zm´czona pytaniami Wiersza ryba.
Gdy dop∏yn´li na miejsce, ryba wypuÊci∏a
Wiersza.
– Ale on jest pi´kny – powiedzia∏, gdy zobaczy∏ Diament – A tam le˝y drugi!
– Ach, ten. On jest nieprawdziwy. Na wypadek,
gdyby ktoÊ chcia∏ ukraÊç nasz klejnot.
– A czy ja móg∏bym wziàç ten nieprawdziwy
diament? – zapyta∏ Wiersz.
– Musia∏byÊ zapytaç królowej.
– Dobrze, zapytam – I Wiersz poszed∏ do Królowej Wód.
– Droga Królowo Wód. Czy móg∏bym wziàç
nieprawdziwy diament?
– Hmm, dobrze, ale nied∏ugo go oddasz – powiedzia∏a Królowa.
Wtedy przylecia∏ ptak, który zabra∏ Wiersz
do domu D∏ugopisa.
– Dzieƒ dobry, D∏ugopisie – powiedzia∏ do niego Wiersz.
– Masz Diament?!
– TAK!!! – wykrzyknà∏ Wiersz
– Daj mi!!!
– Ale musz´ ci coÊ powiedzieç – ale zanim zaczà∏ mówiç D∏ugopis wyrwa∏ mu klejnot – Ty
masz dom, a ja diament – i rzuci∏ mu klucze.
Wiersz ucieszy∏ si´, ˝e dosta∏ taki pi´kny dom,
ale martwi∏ si´ tak˝e o swojego znajomego. A ten
podró˝owa∏ po ca∏ym Êwiecie, próbujàc sprzedaç klejnot. Ka˝dy kupiec mówi∏ mu, ˝e Diament
nie jest nic wart. Wreszcie wróci∏ do swego kraju i zrozumia∏, ˝e bogactwo to nie wszystko.
Wiersz wybaczy∏ mu. Razem oddali klejnot Królowej Wód i ˝yli d∏ugo i szcz´Êliwie.

BaÊƒ nr 3
Autorka: Kasia ¸aniecka
Tytu∏: „BaÊƒ o sierotkach, pi´ciu
wró˝kach i z∏ej czarownicy.”

˚y∏y raz sobie dwie siostrzyczki, starsza Ró˝a
i m∏odsza Agata. Mieszka∏y w ma∏ej chatce
przy drodze. Obok ich domku sta∏a wielka rezydencja. Mia∏a z∏ote ramy na oknach i a˝ dziesi´ç
komnat. Mieszka∏y w niej dwie siostry. Starsza
mia∏a na imi´ Kornelia, a m∏odsza Wiktoria. Dla
nich liczy∏o si´ tylko z∏oto, klejnoty i jedwabne
suknie. Pomaganie komukolwiek mia∏y w nosie.
ZaÊ Ró˝a i Agata by∏y inne. Do pomocy zawsze
ch´tne, by∏y skromne i nie ceni∏y ani srebra, ani
z∏ota. Dach ich domu by∏ ze s∏omy, a sukienki
mia∏y skromne i pocerowane. Ci´˝ko pracowa∏y
w polu i jad∏y bardzo skromnie.
Za wzgórzami ˝y∏o pi´ç dobrych wró˝ek: Maja, Nela, Lila, Ma∏gosia i Weronika. Mia∏y pa∏ac
a w nim ka˝da swojà komnat´ i ró˝d˝k´. Maja,
najstarsza z nich, mia∏a kryszta∏owà kul´. Nela
mia∏a z∏otà klatk´ z królikami, zaÊ Weronika du˝y
ogród. Ale i wró˝ki mia∏y wielkiego wroga, czarownic´ Habert´.

Pewnego razu, kiedy Ró˝a posz∏a do lasu, ˝eby nazbieraç porzeczek na sok, czarownica jà
porwa∏a. Dziewczyna nie mia∏a poj´cia, ˝e Haberta istnieje. A ona kaza∏a jej sprzàtaç, myç
i gotowaç. Wró˝ki z∏apa∏y si´ za g∏ow´, gdy dowiedzia∏y si´ o porwaniu. Wiele lat temu inna wiedêma rzuci∏a na Habert´ z∏y urok. JeÊli
znajdzie kogoÊ, kto przez trzydzieÊci dni b´dzie
jej s∏u˝y∏, nie zamieni si´ w ˝ab´ na reszt´ swoich dni. I z∏a czarownica szuka∏a. Wró˝ki posz∏y
do Agaty, a ta pr´dko wyruszy∏a ratowaç siostr´.
Wiktoria i Kornelia nie chcia∏y jej pomóc. Tylko
wró˝ki towarzyszy∏y Agacie.
Gdy przyby∏a do czarownicy, ta przyj´∏a jà, ale
nie zauwa˝y∏a wró˝ek.
Aby uratowaç siostr´, musisz odpowiedzieç
mi na pytania. Oto one: Co takiego jest ze z∏ota,
co zakopa∏am miesiàc temu z ogrodzie?
Z pomocà przysz∏y dziewczynie wró˝ki i podpowiedzia∏y jej, ˝e jest to klucz.
– Dobrze. A który z kluczy pasuje do tych
drzwi?
– Ten srebrny – odpowiedzia∏a Agata.
– A niech to – szepn´∏a czarownica – A za którymi z tych drzwi stoi twoja siostra?
– Za trzecimi – powiedzia∏a dziewczyna.
W tym momencie drzwi otworzy∏y si´ i Agata
znalaz∏a siostr´. Haberta zamieni∏a si´ w ˝ab´. Maja ukara∏a z∏e siostry za to, ˝e nie chcia∏y pomóc.
Agata i Ró˝a zamieszka∏y u wró˝ek jako honorowe
lokatorki. I wszyscy ˝yli d∏ugo i szcz´Êliwie.
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Us∏ugi posadzkarskie
uk∏adanie, cyklinowanie i lakierowanie pod∏óg
Jerzy S´pka

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

niskie ceny

RA 10
BA %
TU

Stara Mi∏osna, ul. Malwy
zadanie 25, dzia∏ka 1531

tel. (022) 773 28 98
0603 379 677

RAMY

PROFESJONALNA OPRAWA
OBRAZÓW, GRAFIK, PLAKATÓW, LUSTER
na ˝yczenie - oprawa u klienta odbiór i dostawa do domu

05-075 Warszawa-Weso∏a, ul. Wspólna 20b
tel./fax

773 47 54 e-mail: cmw@waw.pdi.net
www.cmw.pl

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

Biuro Rachunkowe
”
„

Podatek

z dojazdem do klienta
pon.-pt. 18-20, sob. 8-12

tel. 773-32-31
16

Zapraszamy do sklepu

RYBNO–GARMA˚ERYJNEGO
Polecamy w szerokim asortymencie:
• przetwory rybne i ryby,
• wyroby garma˝eryjne,
• pó∏miski okolicznoÊciowe.
pon.–pt. 900–2000, sob. 900–1500
Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 106
tel. 773 22 27

STARA MI¸OSNA

Karnawa∏owy Kàcik Kulinarny
W tym roku karnawa∏ bardzo krótki,
postarajmy si´, ˝eby by∏ intensywny…
Poni˝ej zamieszczamy dwa przepisy
na karnawa∏owe pychotki – kaloryczne,
ale za to nieroz∏àczne z tym okresem.
Chrust (faworki)
• 20 dkg màki • 3 ˝ó∏tka • sól
• 3–4 ∏y˝ek g´stej Êmietany
• 1 p∏aska ∏y˝eczka proszku
spulchniajàcego
• 1 ∏y˝ka spirytusu
• 50 dkg t∏uszczu do sma˝enia
• 20 dkg cukru-pudru do posypywania
• wanilia • bibu∏a do osàczania
Màk´ zmieszaç ze Êmietanà, zrobiç zag∏´bienie, dodaç ˝ó∏tka, szczypt´ soli,
proszek. Wszystkie sk∏adniki wymieszaç
razem, nast´pnie wyrobiç ciasto na jednolità mas´. Ciasto ma mieç g´stoÊç ciasta kluskowego. Ciasto wa∏kowaç partiami dosyç cienko, starajàc si´ jak najmniej
podsypywaç màkà. Krajaç rade∏kiem lub
no˝em na paski szerokoÊci 3 cm, d∏ugoÊci 15 cm. Ka˝dy pasek przekrajaç
w Êrodku wzd∏u˝ na przestrzeni 5–6 cm
i przewinàç. Zrobiç prób´ temperatury
t∏uszczu wrzucajàc kawa∏eczek ciasta, je˝eli zaraz podp∏ynie i szybko si´ zrumie-

ni, mo˝na sma˝yç. Wk∏adaç na t∏uszcz
i sma˝yç z 2 stron na jasnoz∏oty kolor
przewracajàc szpikulcem. Wyjàç, osàczyç
na bibule, prze∏o˝yç na talerz, oprószyç
cukrem z wanilià.
Chrust mo˝na przyrzàdzaç bez
proszku spulchniajàcego.

Pàczki
1 kg màki • 10 dkg dro˝d˝y
• 10–15 dkg cukru • ok. 1/2 l mleka
• 7 ˝ó∏tek • 1 jajo • sól
• 5–6 ∏y˝ek oliwy lub oleju rafinowanego, albo 10 dkg mas∏a
• 1/3 l wanilii • 2 kieliszek spirytusu
• sok i skórka z cytryny
• 1–1,5 kg t∏uszczu do sma˝enia (smalec, ceres, olej rafinowany)
• 10 dkg cukru-pudru do posypania
• 40 dkg marmolady lub osaczonych
konfitur
Zarobiç rozczyn z roztartych dro˝d˝y
z 1 ∏y˝kà cukru, 20 dkg màki i mlekiem
(g´stoÊç rozczynu powinna odpowiadaç
g´stoÊci dobrej Êmietany). Zostawiç
w ciep∏ym miejscy do wyroÊni´cia.
Utrzeç jajo i ˝ó∏tka z cukrem, dodaç màk´, wyroÊni´ty rozczyn, wanili´, sok z cytryny, otartà skórk´, reszt´ mleka,
szczypt´ soli, alkohol; wyrabiaç ciasto, a˝ b´dzie g∏adNaczynia Kuchenne
kie, lÊniàce, b´dzie
Garnki • Patelnie • Sztuçce • No˝e
odstawaç od r´ki
Czajniki • Galanteria Kuchenna
i na powierzchni
Zamówienia indywidualne, prezenty Êlubne itp.
ciasta uka˝à si´ p´Nowy sklep Sulejówek ul. Dworcowa 72, tel. 783-39-57

cherzyki powietrza. Wlewaç po trochu
t∏uszcz, jeszcze chwil´ wyrabiaç. Ciasto
powinno byç niezbyt g´ste. Odstawiç
w cieple do wyroÊni´cia (10–15 minut).
Gdy ciasto zacznie rosnàç, zaraz wyrabiaç. Nabieraç ∏y˝kà ma∏e porcje ciasta.
Palcami zanurzonymi w stopionym t∏uszczu kszta∏towaç na r´ku ma∏e krà˝ki,
na Êrodek nak∏adaç 1/2 ∏y˝eczki marmolady lub innego nadzienia. Zlepiaç dok∏adnie, formowaç kule, k∏aÊç zlepieniem na spód na posypanà màkà deseczk´, przykryç czystà Êciereczkà. Podgrzaç
t∏uszcz do sma˝enia pàczków. Sprawdziç, czy jest odpowiednio nagrzany:
wrzuciç kawa∏ek ciasta, gdy ciasto szybko
wyp∏ynie i zaraz si´ zrumieni, mo˝na sma˝yç. WyroÊni´te pàczki kolejno
braç ostro˝nie na r´k´, omieÊç p´dzelkiem z màki, k∏aÊç na goràcy t∏uszcz górnà stronà na dó∏. Przykryç pokrywà
i sma˝yç (pàczki powinny swobodnie p∏ywaç). Gdy pàczki zrumienià si´ od do∏u,
obróciç szpikulcem do góry i dosma˝yç
bez przykrycia. Usma˝one pàczki wyjmowaç na bibu∏´ do osàczenia, uk∏adaç
na p∏askim, szerokim pó∏misku jeden
obok drugiego, goràce oprószyç cukrem
z wanilià. Gdy pàczki zupe∏nie ostygnà,
mo˝na uk∏adaç jeden na drugim.
Restauracja „GoÊciniec”
˝yczy smacznego.

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

•AEROBIK
•STEP REEBOK
•YOGA
•ODCHUDZANIE
•SAMOOBRONA
•GIMNASTYKA SPORTOWA DLA DZIECI
•TANIEC DISCO I HIP HOP DLA DZIECI
WESO¸A-STARA MI¸OSNA UL. GOÂCINIEC 14/16

TEL.

0 606 693 002

Oferuje kompleksowà us∏ug´ ksi´gowo-podatkowà
Siedziba

Oddzia∏-Grochów

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

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

NOWO OTWARTY SKLEP
niskiye
cen

FIRMOWY Z.M. „RADMAS”
oferuje pe∏en asortyment
mi´sa, w´dlin,
podrobów i drobiu
WYROBY TRADYCYJCE

Stara Mi∏osna, ul. Marmurowa 6 (dawny Pub „Liwa”)
tel. 786 63 08
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STARA MI¸OSNA
nych, ale tak˝e
zdrowotnych.
Morskie powietrze pe∏ne jest bowiem czàstek soli, których dzia∏anie lecznicze znane jest od dawna.
W czystym powietrzu jaskini
(ca∏a zbudowana z soli) odtworzono specyficzny
mikroklimat morski, w powietrzu
Jaskinia Solna Galos: oaza zdrowia i dokrà˝y jod, magnez, potas i wiele innych
brej kondycji. To miejsce, z którego czerpià
wa˝nych dla zdrowia mikroelementów.
zdrowie doroÊli i dzieci, warte jest, by poSt´˝enie ich jest tak znaczne, ˝e 45 mileciç je wszystkim: od niemowlaków
nut pobytu zast´puje trzy dni nad morzem.
po emerytów.
Podczas seansu le˝ymy w wygodJaskinia solna – sprawdzony sposób
nych le˝akach i relaksujemy si´
na podniesienie odpornoÊci w okresie inprzy kojàcej „morskiej” muzyce. Dzieci
fekcji, a tak˝e Êwietny sposób na relaksujàbawià si´ w „solnej piaskownicy”. Spece sp´dzenie czasu: pobyt wspomaga lecjalnie dla nich zbudowanej (doroÊli te˝
czenie wielu dolegliwoÊci, od alergii, astmogà). Do trzeciego roku ˝ycia dzieci
my, chorób dróg oddechowych, nadciÊniemajà wst´p gratis.
Jaskinia Solna Galos
nia po stres i wiele chorób skóry.
Wstàp odetchnàç morskim powietrzem
Rembertów, ul. Czerwonych Beretów 14
Urlop zw∏aszcza latem ch´tnie sp´dzamy
do jaskini.
tel. (22) 673 48 93
nad morzem nie tylko ze wzgl´dów rekreacyjCzynne codziennie.
tel. kom. 0 607 453 663
tekst sponsorowany ————————————————————————————————————————————

Jaskinia Solna Galos

Jak nad morzem...

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

Szeroki wybór daƒ,
rezerwacje telefoniczne,
przyj´cia okolicznoÊciowe,
dania na wynos.

y
en
c
ie
k
s
Ni
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
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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

ci
Ê
o
5
0
Now
0
2

Warszawa Powsin
ul. Waflowa 1
tel. (022) 651 65 58
pn.–pt. 900–1800, sob. 900–1500

ZATRUDNIMY
sprzedawców i handlowców

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

„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
19
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Szanowni Paƒstwo!!!

Witamy w Nowym Roku
Rok 2004 by∏ wyÊmienity dla inwestorów.
FAKTY:
Stopy zwrotu z przyk∏adowych inwestycji w ubieg∏ym roku:
1. Fundusze akcyjne
Êrednie 23,3% najlepsze powy˝ej 30%
Przyk∏ady
Unikorona Akcje
32,8%
DWS Akcji
21,92%
ING Akcji
20,1%
2. Fundusze mieszane (zrównowa˝one)
Êrednio 14,6% najlepsze do 20%
Przyk∏ady:
Unikorona Zrównowa˝ony 17,9%
Citi Zrównowa˝ony
16,3%
ING Zrównowa˝óny
12,3%
3. Fundusze obligacji
Êrednio 6,05%
Przyk∏ady:
Pioneer Obligacji Plus
6,42%
Unikorona Obligacji
6,02%
PKO Credit Suisse
3,61%
4. Indywidualna inwestycja na GPW (pakietowe)
Êrednio 22,1% do 33,9%

PolRENTIER Sp. z o. o.
Al. SolidarnoÊci 117 lok. 707, 00-140 Warszawa,
tel. (0-22) 652-59-29, fax (0-22) 652-57-16
e-mail: biuro@polrentier.pl http://www.polrentier.pl

5. Lokaty bankowe 4,2% do 6,6%
6. Dolar USA -19,%9 z 3,73% do 2,99%
7. EURO -13,38% z 4,70% do 4,07%
Z 1000 z∏ zainwestowanych 2 stycznia
2004 r. w instrumenty finansowe, mo˝na by∏o zarobiç nawet 300 z∏ (i wi´cej). Osoby,
które zainwestowa∏y nieumiej´tnie straci∏y
a˝ 199 z∏. W skali zaledwie jednego roku ró˝nice sà przeogromne.
W/w ró˝nice wynikajà g∏ównie w braku
wiedzy i doÊwiadczenia inwestora. Nie wszyscy potrafià inwestowaç z pomini´ciem podatku Belki wynoszàcego 19% od zysków.
To te˝ zwi´ksza lub zmniejsza efekty.
Niewàtpliwie najlepsze efekty dajà inwestycje z horyzontem oszcz´dzania powy˝ej 3-5 lat. Przy „silnym polskim z∏otym”,
a taka ma byç pozycja naszej waluty przez
najbli˝sze kilka lat, jak przewidujà analitycy
finansowi, nastaje cas inwestowania w TFI
– Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych.
PolRentier „radzi” wszystkim inwestorom dokonywaç dywersyfikacji ryzyka
w zale˝noÊci od swoich indywidualnych
sk∏onnoÊci do ryzyka w kilku ró˝nych fun-

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

duszach wybranych spoÊród 148 propozycji dost´pnych na rynku. Wa˝na jest tak˝e
mo˝liwoÊç zmiany struktury inwestycji
w trakcie okresu oszcz´dzania.
My wiemy jak to robiç minimalizujàc
wszelkie koszty.
Prognozy na rok 2005 mówià, ˝e aktywa
TFI wzrosnà o oko∏o 10 mld. z∏otych.
˚yczymy wszystkim czytelnikom owocnych inwestycji.
Dr Jacek Rembiszewski
Prezes PolRentier Sp. z o.o.
POLRENTIER sp. z o.o. przyjmie do wspó∏pracy absolwentów szkó∏ wy˝szych o profilu
ekonomiczno-finansowym z terenu: Sulejówek, Weso∏a, Stara Mi∏osna i okolice. Zapewniamy szkolenia w renomowanych firmach
(banki, TFI, firmy ubezpieczeniowe). Mile widziana licencja KNUiFE (PUNU).
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
biuro@polrentier.pl
tel. 652-59-29, fax 652-57-16
tekst sponsorowany

Schody drewniane
(dàb, buk, jesion, sosna)

Balustrady, tralki, parapety, listwy
Us∏ugowe suszenie tarcicy
Us∏ugi z materia∏u powierzonego
Niskie ceny, krótkie terminy
Zapraszamy do sklepu drzewnego
05-462 Wiàzowna Majdan 88a (szosa lubelska)
0506 124 779 795-15-85

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
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Gabinet Stomatologiczny
lek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko
LECZENIE DZIECI I DOROS¸YCH RTG Z¢BÓW
Godziny otwarcia: poniedzia∏ek–piàtek 900-2100, sobota 900-1300

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

Zadowolenie Klienta
to najcenniejsza zap∏ata
do ozdoby wn´trza: pokrowce
W ostatnich latach obserwuje si´ coraz
na krzes∏a, obrusy, poduchy itp.
wi´ksze zainteresowanie dekoracjà wn´trz.
Wiele materia∏ów w sklepie prezenNa rynku pojawi∏o si´ mnóstwo mo˝litowanych jest na próbkach, co daje
woÊci urzàdzenia mieszkania ciekawie
mo˝liwoÊç zamówienia prezentacji
i modnie, zgodnie z w∏asnymi upodobaniatkanin w domu i doboru ich do konmi.
kretnego wn´trza.
Bardzo wa˝nym etapem w urzàdzaniu
W∏aÊciciel dba o to, aby sklep oferojest dekoracja okien. Odpowiednio dobrane
wa∏ mo˝liwoÊç kompleksowej aran˝atkaniny, sposób ich uszycia czy upi´cia,
cji okna, ale tak˝e o to, aby móc
uwydatnia charakter wn´trza i doskonale
Êwiadczyç us∏ugi jak najszerszej grudope∏nia ca∏oÊci.
pie klientów, dlatego gromadzi w skleSalon Firan i Zas∏on przy ulicy Kombapie asortyment o du˝ej rozpi´toÊci cetantów 63 w Sulejówku – Sklep firmowy
nowej, dzi´ki czemu dekoracje okien
producenta narzut i poduszek firmy JUMA,
wcale nie muszà byç drogie, a pomioferuje w∏aÊnie mo˝liwoÊç takiej komplekmo wszystko ∏adne.
sowej aran˝acji okien.
Najwa˝niejszà rzeczà bowiem jest
Du˝y wybór tkanin, firan, zas∏on pozwapomys∏, a w razie braku pomys∏u w∏alajà zadowoliç gusta wi´kszoÊci klientów,
Êciciel i personel sklepu ch´tnie s∏u˝à
nawet tych najbardziej wymagajàcych.
pomocà.
W sklepie mo˝na kupiç karnisze spoÊród
SALON FIRAN I ZAS¸ON
Oferta sklepu obejmuje tak˝e szeroki
szerokiej gamy wzorów kolorów, zamówiç
Sulejówek, ul. Kombatantów 63
asortyment: poÊcieli, r´czników, obrusów,
monta˝, wybraç tkaniny, których asortytel.: 760-10-52
ment stale si´ powi´ksza, zamówiç narzuprzeÊcierade∏, kocy i ko∏der.
pon-pt 1000-1800, sob 1000-1400.
ty oraz wszelkie inne szyte rzeczy s∏u˝àce
SERDECZNIE ZAPRASZMY
tekst sponsorowany ————————————————————————————————————————————
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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:
– s∏u˝bowy z dietà dla delegowanego
– „Wielki...” – z Janem Nowickim w roli
– wp∏ywa do laski marsza∏kowskiej
karciarza
– z w´z∏em na szyi
– pyszni si´ swym ogonem
– znawca religii
– tytu∏owy król z filmu Szulkina
– w s∏u˝bie królowej
7-literowe:
– atut dobrego skoczka
5-literowe:
– obejÊcie
– „Palenie wzbronione!”
– odgrywana na czeÊç zwyci´zcy
– ani myÊli myÊleç o innych
– odró˝nia krzes∏o od taboretu
– chronià oczy narciarza
– ostatnie dni karnawa∏u
– dro˝d˝owa z lukrem
– prawdziwy znawca
– i pó∏ka, i stolik na kó∏kach
– rzeka, nad którà Cezar wypowiedzia∏
– kowalsko-studenckie zaj´cie
s∏owa: „KoÊci zosta∏y rzucone”
– legendarny bard celtycki
– spis
– mi´dzy Ziemià a Merkurym
– uwodziciel
– na lewo od lewicy
– wierszowana zagadka
– nadprzyrodzony dar udzielany cz∏o– wyborcza, Êledcza lub egzaminacyjna
wiekowi przez Boga
– zaplanowany w bud˝ecie
– oberwanie chmury
– zawieszona pod sufitem zapewnia
– ozdobna szata liturgiczna
spokój i szcz´Êcie
– podobna do ∏ani
– zdobi renesansowe sklepienie
– podsumowanie semestru
– powstaje z po∏àczenia wielu przedsi´8-literowe:
biorstw
– „kosmetyczny” mebel
– ptak z koralami
– bada struktur´ ludnoÊci
– rozpracowywana przez pos∏ów Êled– szlachetna odmiana berylu przyciàgaczych
jàca mi∏oÊç i dobrobyt
– rudera
– Êlad na wodzie
– to do niego „trzeba dwojga zgodnych
– wspó∏twórca musicalu „Metro”
cia∏ i ch´tnych serc”
– zastrze˝enie
– za naukà nie przepada
10-literowe:
6-literowe:
– nowoczesny sposób uzdatniania wody
– gdy wina lub ˝o∏´dzi brak
– zajmuje si´ ksià˝kami w sposób na– obszar
ukowy

Jolka

Litery z pól ponumerowanych utworzà rozwiàzanie krzy˝ówki.

WÊród osób, które do 10 lutego 2005 r. nadeÊlà na adres mailowy redakcji prawid∏owe rozwiàzanie
krzy˝ówki zostanie rozlosowana nagroda ufundowana przez producenta materacy firm´ MERITA
– poduszka lateksowa.

Rozwiàzanie
krzy˝ówki
z nr 53
Prawid∏owe rozwiàzanie
krzy˝ówki z nr 53 brzmia∏o:
„Zielone Bo˝e Narodzenie
bia∏a Wielkanoc”.
Nagrod´: album
monograficzny „˚ubr“
wylosowa∏
p. Andrzej Krupski.
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
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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

STARA MI¸OSNA
◗ Z∏ota ràczka – drobne naprawy, remonty, malowanie mieszkaƒ, hydrauli-

ka, meble itp. Tel. 0506 661 672.

◗ Dom seniora, ca∏odobowa opieka piel´gniarska, warunki zamieszkania i wy-

◗ Przyjm´ sprzàtanie, osoba solidna, czysta, z referencjami ze Starej Mi∏o-

◗ BIURO RACHUNKOWE (Licencja Ministerstwa Finansów, dzia∏ajàce

˝ywienia domowe. Równie˝ pobyt dzienny. Weso∏a-Zielona, tel. 773 44 92.

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.
Niania z Weso∏ej-studentka SGGW – szuka dziecka do opieki. Najchetniej
od poniedzia∏ku do czwartku (referencje i doÊwiadczenie) tel. 0507 285 400.
Kupie mieszkanie w Starej Mi∏osnej oko∏o 70m2 najlepiej 3-pokojowe „bez
poÊredników” tel. 0505 128 967.
Sprzedam lub wymienie karty telefoniczne: magnetyczne i chipowe,

sny tel.: 0509 222 448.

◗ ROSJANKA – TANIO! – korepetycje, konwersacje, t∏umaczenia (z dojaz-

◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗

◗
◗
◗
◗
◗

◗
◗
◗
◗

kuchennym i ∏azienkà do 400 z∏ (na d∏u˝ej) tel. 773 43 30 po 1600.

◗ Przystàp bezp∏atnie do najlepszego funduszu emerytalnego – tel. 0505 811 604.
◗ Dla konkretnego klienta poszukujemy do sprzeda˝y mieszkania na osiedlu

„Akacjowa“ – Hubertus nieruchomoÊci 773 33 21, 0606 37 50 40.

◗ Angielski sam wchodzi do g∏owy. Lekcje indywidualne. 45 z∏ za godz.

lekcyjnà. Tel. 773 11 23, 0601 37 97 35.

◗ Student II roku matamatyki na UW udzieli korepetycji tel. 0503 915 103,

wieczorem 773 29 53 (równie˝ z dojazdem do ucznia).

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
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¡

z

◗

dem do ucznia) tel.: 773 54 53, 0888 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.
Matematyka – korepetycje, tel. 0603 873 285.
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. 0502
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. 0888 90 85 68.
Rosyjski-szukam pilnie dla gimnazjalisty (4 x 60 min./tyg.) tel. 773 13 26
(po godz. 2000, 0601 316 616.
Matematyka i chemia-szukam pilnie dla gimnazjalisty tel. 773 13 26 (po
godz. 2000), 0601 316 616.
Korepetycje z j´z. polskiego – wszystkie stopnie nauczania tel. 773 28 07.
Korepetycje – matematyka i fizyka (pe∏ny zakres) tel. 0605 959 963.
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 25 32, 0501 373 408.
Mieszkanie do wynaj´cia (pokój z kuchnià) urzàdzone na os. „Serek” tel.
0601 836 444.
Sprzedam ∏ó˝eczko dzieci´ce, wózek spacerowy i fotelik samochodowy
marki „Chicco” do 36 kg, tel. 773 26 93, 0505 868 173.
Do wynaj´cia mieszkanie 70 m2, nowe, umeblowane, na Ip. Tel. 0601 418 909.
Student II roku matamatyki na UW udzieli korepetycji (z dojazdem
do ucznia) tel. 0503 915 103, wieczorem 773 29 53.
Masa˝ w domu pacjenta – leczniczy, relaksacyjny, odchudzajàcy tel. 0501
013 466, wieczorem 773 29 53.
Szukam opiekunki do pi´ciomiesi´cznego niemowlaka, tel. 0605 030 565.
Zacznij nowy rok posiadajàc sta∏à prac´ dodatkowà 0508 59 45 56.
Korepetycje z ANGIELSKIEGO. Posiadam (CAE) Certificate in Advanced
English wydany przez University of Cambridge. Mam dost´p do materia∏ów z British Council. Na terenie St. Mi∏osnej z dojazdem do ucznia. Cena: 25z∏/60min. Tel.: 0502 652 170 lub 795 73 48.
Sprzedam kredens z XIX wieku i kredens z poczàtku XX wieku (do renowacji) 773 34 48.
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. 0606 752 724.
Poszukuj´ opiekunki do pó∏torarocznego dziecka. Praca 5 dni w tygodniu,
dziecko zdrowe nie przyspa˝a problemów. Tel. 773 16 96, lub 0609 603 902.
Baga˝nik samochodowy na dach firmy INTERPACK wym.(135x75x38)
czarny, roczny, zamykany na kluczyk, gwarancja 4 lata, cena 550,00
do uzgodnienia. Stara Mi∏osna 0600 066 623 lub 773 80 78 po 19-tej.
Angielski – nauczyciel j´zyka angielskiego. Konwersacje, przygotowanie
do egzaminów. Tel. 773 83 022.

i 2 foteliki rowerowe po 10 z∏. Tel. 773 15 17.

◗ Opieka nad dzieçmi w wieku szkolnym i przedszkolnym – tel. 502 725 944.
◗ Kobieta na emeryturze poszukuje ma∏ego mieszkania lub pokoju z aneksem

s

032 318.

w wi´kszoÊci polskie, a tak˝e zagraniczne tel. 0505 128 967.
◗ Szukam nauczyciela gry na gitarze elektrycznej tel. 773 14 32.
◗ Fotelik samochodowy francuski „Renolux” do 18kg, stan bdb. cena 120 z∏
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OG¸OSZENIA DROBNE
◗ Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi w domu tel.: 773 28 21, 0506

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
PROMOCJA DLA MA¸YCH FIRM
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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STARA MI¸OSNA

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

04-076 Warszawa
ul. Waszyngtona 79/81 m. 1
(przy Rondzie Wiatraczna)

CARPE DIEM

DYT
KRE

CU
IEJS
M
A
N

• salon pi´knoÊci •
Fryzjer. Kosmetyka – wiza˝ – przek∏uwanie cia∏a.
Masa˝. Lekarz dermatolog. Manicure – ˝el, pedicure.
Solarium - tuba.

poniedzia∏ek – piàtek 900–2000
sobota 800–1700
05-075 Warszawa-Weso∏a (Wola Grzybowska)
ul. ˚ó∏kiewskiego (obok MOK)
tel. 795 76 00, kom. 0605 789 993
www.carpediem.4.pl

Mi∏oÊników taƒca zapraszamy na

Bal Ostatkowy
REZERWACJA:

773 30 02
lub 773 20 98

Restauracja „GoÊciniec”
Stara Mi∏osna, Trakt Brzeski 90
tel. 773 20 98, tel./fax 773 30 02
e-mail: gosciniec@gosciniec.net
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który odb´dzie si´ 5 lutego 2005 r.

cena
od osoby
135 z∏

