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Jan Nowak – Zdzis∏aw Jezioraƒski
1914–2005
„A jeÊli komu droga otwarta do nieba, to tym, co s∏u˝à Ojczyênie”
Jan Kochanowski
Na Cmentarzu Powàzkowskim od
26 stycznia, dnia pogrzebu Kuriera
z Warszawy, przy Jego grobie bez przerwy gromadzà si´ ludzie. Przynoszà
kwiaty, palà znicze, modlà si´ za dusz´
wielkiego rodaka.
Jan Nowak-Jezioraƒski by∏ cz∏owiekiem niezwyk∏ym. Jako 25-letni doktorant ekonomii walczy∏ w kampanii wrzeÊniowej, a po kl´sce wstàpi∏ do Zwiàzku
Walki Zbrojnej – Armii Krajowej. Od tego czasu a˝ do Êmierci w Jego ˝yciu by∏o
wiele momentów heroicznych. By∏ kurierem AK. Z okupowanej Polski przez pilnie strze˝one granice dostarcza∏ do Wielkiej Brytanii meldunki i inne materia∏y
przygotowane przez polskie podziemie.
Po zmianie okupacji z hitlerowskiej
na komunistycznà osiedli∏ si´ na Za-

chodzie. Zosta∏ dyrektorem sekcji polskiej Radia Wolna Europa w Monachium, rozg∏oÊni, która z oddali przekazywa∏a Polakom nie ocenzurowanà
prawd´ o wydarzeniach na Êwiecie
i w kraju.
Nast´pny etap to USA. Jan NowakJezioraƒski zosta∏ konsultantem rzàdu
amerykaƒskiego w sprawach dotyczàcych Polski i innych krajów ukrytych
za ˝elaznà kurtynà. Pierwszy raz
do Polski przyjecha∏ w sierpniu 1989
roku po odsuni´ciu komunistów
od w∏adzy i od tego czasu by∏ w kraju
cz´stym goÊciem.
W Ameryce przekonywa∏, aby przyj´to nas do NATO, w Polsce zaszczepia∏ w ludziach wiar´, ˝e spe∏niajà si´
nasze narodowe marzenia o wolnoÊci.
W 2002 roku zdecydowa∏ si´ wróciç
na sta∏e do Polski i osiedliç w Warszawie. Symboliczne jest, ˝e ostatnim Jego
publicznym wystàpieniem by∏o przemó-

wienie wyg∏oszone na otwarcie Muzeum
Powstania
Warszawskiego
w sierpniu 2004 roku. By∏ bardzo szcz´Êliwy, ˝e doczeka∏ tego momentu.
Anna Susicka

foto Iza Antosiewicz

W Nowym Roku
tyle myÊli
przewiàzanych nadziejà
skrzà marzenia
poÊród dalekich gwiazd
noc
w Ênie˝nym p∏aszczu
brnie przez przestrzeƒ
gdzie samotnoÊç
dr˝y ognikiem
tyle z∏udzeƒ
ma realny kszta∏t
dopóki
nie rozerwie je czas
Irena ¸ukszo
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Z prac Rady Dzielnicy
Rada Dzielnicy rozpocz´∏a tegorocznà prac´ od podsumowania wykonania
inwestycji w roku 2004. Z przygotowanego przez Zarzàd materia∏u widaç,
˝e Wydzia∏ Inwestycji, choç stosunkowo nieliczny jak na stawiane przed nim
zadania dobrze wywiàza∏ si´ ze swoich
zadaƒ. Mimo ˝e wi´kszoÊç inwestycji
by∏a wykonywana w II pó∏roczu
uda∏o si´ wykonaç prawie wszystkie
z bez ma∏a 70 zadaƒ inwestycyjnych.
Wydatkowano ok. 90% przeznaczonych na to Êrodków. Najwi´ksza niewykorzystana pozycja, to zakup lokalu
na przychodni´ zdrowia w Zielonej
(600 tys. z∏). Nie zrealizowanie tej
transakcji wynika∏o z przed∏u˝ajàcych
si´ procedur formalnych, ale przeznaczone na ten cel pieniàdze nie przepa-

dajà i zostanà wydatkowane w roku 2005. Rada Dzielnicy pozytywnie
odnios∏a si´ do pracy Zarzàdu w zakresie prowadzenia inwestycji. Zg∏oszona by∏a tylko jedna oczywista uwaga,
aby procedury przetargowe w roku 2005 rozpoczàç jak najszybciej.
Zresztà temat przygotowania do inwestycji tegorocznych b´dzie tematem nast´pnej, lutowej sesji rady Dzielnicy.
Kolejnymi tematami by∏a kwestia przygotowaƒ do akcji Zima w MieÊcie.
Tu goràcà dyskusj´ wywo∏a∏a propozycja obj´cia tà akcjà studentów
i m∏odych bezrobotnych. Ostatecznie,
uznajàc argument, ˝e z pieni´dzy
oÊwiatowych nie mo˝na finansowaç pomocy dla ludzi doros∏ych pomys∏ odrzucono. Sporà dyskusj´ wzbudzi∏a infor-

macja o pracach nad Studium Uwarunkowaƒ do Planu Zagospodarowania
m.st. Warszawy. Wynika∏o z niej,
˝e w planowanym Studium znalaz∏o si´
kilka zapisów sprzecznych z obowiàzujàcymi planami w dzielnicy Weso∏a,
a w kilku obszarach, planowane rozwiàzania b´dà niekorzystne dla w∏aÊcicieli
po∏o˝onych tam nieruchomoÊci. Poniewa˝ Rada nie dysponowa∏a projektem
Studium, zosta∏o przyj´te stanowisko
zobowiàzujàce Zarzàd Dzielnicy
do „zdobycia” z Warszawy tego dokumentu i zorganizowania spotkania Komisji Infrastruktury z urz´dnikami nadzorujàcymi w Warszawie prace nad Studium.
Nast´pna Sesja planowana jest
na ostatni czwartek lutego (24.02) jak
zwykle o godz. 1400.
Przewodniczàcy Rady
Marcin J´drzejewski

Publiczna Przychodnia w Starej Mi∏oÊnie
Du˝e zmiany nastàpi∏y w naszej Osiedlowej Publicznej Przychodni Rejonowej Nr 3 przy ul. Jana Paw∏a II 23.
W grudniu 2004 roku zakoƒczony zosta∏ II etap adaptacji pomieszczeƒ
I pi´tra na gabinety specjalistyczne.
Mieszkaƒcy Weso∏ej i okolic od grudnia mogà korzystaç z nowoczesnego,
przestronnego gabinetu ginekologiczno-po∏o˝niczego spe∏niajàcego wszelkie wymogi sanitarno-higieniczne.
W dniu 18 stycznia 2005 roku nastàpi∏o symboliczne otwarcie pozosta∏ych
gabinetów – stomatologicznego i USG,
z udzia∏em Dyrektor Biura Polityki
Zdrowotnej Urz´du m.st. Warszawy
– pani Aurelii Ostrowskiej, w∏adz
Dzielnicy i cz∏onków Rady Spo∏ecznej
SPZLO Warszawa-Weso∏a.
Jeszcze w zesz∏ym roku szeregi naszych pracowników powi´kszy∏y si´
o lekarzy i piel´gniarki pracujàcych
do tej pory w tzw. konkurencji, czyli
NZOZ-ie „Pogodna”.
Dzi´ki temu w naszej przychodni
przez ca∏y okres jej pracy, czyli w godzinach od 800 do 1800, jest dost´pny
pediatra i internista.
Dzi´ki za∏o˝eniu dodatkowych linii
telefonicznych ∏atwiej b´dzie mo˝na zapisaç si´ do lekarza.
Aktualne numery telefonów w Przychodni:
1. Rejestracja dla doros∏ych – 773 83 96.
2. Rejestracja dla dzieci – 773 84 36.
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3. Gabinet Ginekologiczno – Po∏o˝niczy i Stomatologiczny (od marca)
– 773 84 26.
4. Punkt Obs∏ugi Pacjenta (mo˝na uzyskaç informacj´ o najbli˝szych poradniach specjalistycznych i czasie
oczekiwania na porad´) – 773 53 63
(wew. 15).
5. Stacjonarna nocna i Êwiàteczna pomoc lekarska i piel´gniarska:
SPZOZ w Sulejówku Sulejówek,
ul. Armii Krajowej 21 tel. 783 14 55.
6.Wyjazdowa nocna i Êwiàteczna pomoc lekarska i piel´gniarska: Falck
Medycyna – tel. 888 29 20.
JednoczeÊnie informuje, ˝e w najbli˝szym czasie mam zamiar uruchomiç dla pacjentów nale˝àcych do naszej przychodni nast´pujàce bezp∏atne
programy profilaktyczne:
• Program wczesnego wykrywania raka szyjki macicy dla kobiet w wieku
30–59 lat;
• Program wczesnego wykrywania
chorób uk∏adu krà˝enia dla osób
w wieku 35–55 lat;
• Program profilaktyki przewlek∏ej obturacyjnej choroby p∏uc dla osób
w wieku 40–65 lat;
• Program wczesnego wykrywania raka gruczo∏u krokowego dla m´˝czyzn w wieku 50–69 lat;
• Program wczesnego wykrywania raka jelita grubego dla pacjentów
w wieku 50–65 lat.

Liczàc na zadowolenie z naszej pracy, w tym ci´˝kim dla s∏u˝by zdrowia
okresie, zach´cam paƒstwa do korzystania z naszych us∏ug.
Dariusz Ma∏ecki
Dyrektor SPZLO w Warszawie-Weso∏ej

Konsultacje
projektu ulicy
Jana Paw∏a II
W poprzednim numerze WS pisa∏em o pracach nad projektem ul. Jana Paw∏a II. W∏adzom dzielnicy, tak
samo jak mieszkaƒcom Starej Mi∏osny zale˝y na szybkim zrealizowaniu
tej inwestycji. Aby zminimalizowaç
iloÊç ew. protestów przy zatwierdzaniu tego projektu, organizowane jest
spotkanie z mieszkaƒcami i u˝ytkownikami ul. Jana Paw∏a II celem
przedstawienia i omówienia szczegó∏owych rozwiàzaƒ projektu.
Wszystkich zainteresowanych zapraszam do Urz´du Dzielnicy Weso∏a przy ul. I Praskiego Pu∏ku 33, sala
obrad Rady Dzielnicy w poniedzia∏ek
7 marca br. na godzin´ 1800.
Marcin J´drzejewski
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Czy czeka nas zmiana nazw ulic?

Burza w szklance wody?
Kiedy nie wiadomo o co chodzi – to chodzi o pieniàdze… Tym razem mój instynkt nic mi nie podpowiada. O co chodzi Panu Darkowi Kowalczykowi, który
na ∏amach ostatniego numeru Lokalnej
rozpisuje si´ na temat dramatycznej sytuacji mieszkaƒców Weso∏ej (po jej w∏àczeniu do Warszawy) spowodowanej podwójnym nazewnictwem ulic?
W marcu 2002 roku pisa∏am w WiadomoÊciach Sàsiedzkich o tym, ˝e naturalnà konsekwencjà naszego w∏àczenia
do stolicy b´dzie zmiana nazw ulic. By∏am pierwszà osobà, która policzy∏a, ile
nazw trzeba zmieniç. Chcia∏am przestrzec mieszkaƒców przed konsekwencjami w∏àczenia naszej gminy w struktury stolicy. Dzielnicà Warszawy jesteÊmy, czy si´ to komuÊ podoba czy nie.
Na nasze SZCZ¢ÂCIE ktoÊ w Radzie
Warszawy zainteresowa∏ si´ kosztami
przemianowania ulic i zdecydowano, ˝e
nazwy zostajà – eksperymentalnie.
Mija ponad dwa lata od w∏àczenia i nagle ktoÊ si´ budzi i zaczyna robiç zamieszanie, ˝e niby mieszkaƒcy majà doÊç, ˝e
taksówki nie trafiajà, ˝e listy b∏àdzà, itp.
Tego, ˝e podwójne nazewnictwo mo˝e
byç utrudnieniem, doÊwiadczy∏am na
w∏asnej skórze, kiedy w strugach deszczu
szuka∏am na mapie Padwy miejsca,
w którym si´ znajdowaliÊmy i okaza∏o

si´, ˝e sà cztery ulice via Wenezia w jednym mieÊcie (du˝o mniejszym od Warszawy)! Ale skoro du˝o wi´kszy od Warszawy Londyn jakoÊ sobie radzi z podwójnym nazewnictwem ulic, to my,
mieszkaƒcy Weso∏ej, te˝ mo˝emy!
Poruszona artyku∏em zadzwoni∏am
do pani Gra˝yny Wawrzyniak – naczelnik
Urz´du Pocztowego w Weso∏ej i zapyta∏am, czy rzeczywiÊcie podwójne nazewnictwo ulic nastr´cza pracownikom poczty tak
du˝ych problemów. Otó˝, kiedy list jest
prawid∏owo zaadresowany tzn. jest na nim
umiesczony adresat, nazwa ulicy, numer
domu, KOD POCZTOWY i nazwa miejscowoÊci (w naszym przypadku najlepiej
pisaç Warszawa – Weso∏a) to trafi do adresata w 100%. Listy sortowane sà maszynowo, nie ma ju˝ paƒ oglàdajàcych koperty
i wrzucajàcych je do odpowiednich przegródek. JeÊli w adresie brak któregoÊ z wymienionych elementów – wtedy dopiero
zaczyna si´ dziwna w´drówka przesy∏ki.
Z „punktu widzenia” maszyny sortujàcej
– najwa˝niejszym elementem jest KOD
POCZTOWY – a nasze kody pozosta∏y,
na szcz´Êcie, bez zmian. Zresztà Urzàd
Pocztowy w Weso∏ej zosta∏ skontrolowany
przez inspektora Poczty Polskiej. Okaza∏o
si´, ˝e iloÊç „b∏àdzàcych” przesy∏ek nie jest
wi´ksza ni˝ w innych urz´dach. Na pytanie, co by by∏o gdyby nazwy ulic oraz kody

„ 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

pocztowe zosta∏y zmienione, Pani Naczelnik odpowiedzia∏a, ˝e woli sobie nie wyobra˝aç powsta∏ego zamieszania… Przecie˝ do tej pory korespondencja do niektórych mieszkaƒców Starej Mi∏osny adresowana jest na zadania. I nie jest winà listonosza, ˝e nie wie, o co chodzi, skoro pracuje u nas dopiero od dwóch lat. Ile czasu b´dzie trwa∏o, zanim wszyscy dowiedzà si´
o zmianie nazwy? A przecie˝ nigdzie si´
nie wyprowadzamy, mieszkamy w tym samym miejscu czasami od kilkudziesi´ciu
lat!!!
Zmiany nazw dotknà szczególnie mieszkaƒców Weso∏ej Centrum, Zielonej i Woli Grzybowskiej. W Starej Mi∏oÊnie nazywajàc ulice staraliÊmy si´ byç „oryginalni”,
ale uwierzcie mi Paƒstwo i Pan, Panie
Darku, ˝e wymyÊlenie 254 (Pana zdaniem) nowych nazw jest nie lada wyzwaniem. By∏am Przewodniczàcà Komisji
do Spraw Nazewnictwa Ulic w dawnej Radzie Dzielnicy Stara Mi∏osna i wiele godzin sp´dzi∏am przygotowujàc z zespo∏em
màdrych i kreatywnych osób propozycje
nazw do konsultacji z mieszkaƒcami. JeÊli
nie chcemy mieç 254 ulic Pod∏u˝nych,
Prostopad∏ych czy Równoleg∏ych to mo˝e
nie róbmy „burzy w szklance wody” i pozwólmy eksperyment uznaç za udany. MyÊl´, ˝e w Weso∏ej mieszkajà ludzie màdrzy
i potrafiàcy liczyç. Nie mnie szacowaç
koszty wymiany tabliczek, planów miasta,
pieczàtek, dowodów osobistych, itp. Mówi´ tu tylko o kosztach, które poniesiemy
wspólnie, my podatnicy, bez wzgl´du
na to, czy nasza ulica zmieni nazw´ czy te˝
nie. Obok tych „urz´dowych” pojawià si´
koszty „prywatne” i tu nale˝y si´ zastanowiç, czy losowy przypadek b∏àdzàcej taksówki lub listu wart jest a˝ takiej ceny i takiej iloÊci czasu, jakà poch∏ania powiadomienie wszystkich osób prywatnych i instytucji (ZUS, US, banki, telekomunikacja
itp), które u˝ywajà naszego adresu w∏àcznie z XV Wydzia∏em Ksiàg Wieczystych
Sàdu Rejonoweg. To nie b´dzie powstanie
„nowego miasta”… B´dzie gorzej…
Izabela Antosiewicz

Sprostowanie
W poprzednim numerze W.S. w artykule „Rura w ulicy to nie wszystko” napisa∏em m.in.
„Z informacji projektantów wynika, ˝e Sk∏adnica
(map geodezyjnych) jest wàskim gard∏em”. Po
rozmowie z osobà kierujàcà pracami Sk∏adnicy
i zapoznaniu si´ z dokumentacjà okazuje si´, ˝e
to geodeta dzia∏ajàcy na zlecenie projektanta nie
wykona∏ przyj´tych zleceƒ.
Za podanie b∏´dnych informacji przepraszam.

Józef WojtaÊ
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Przygotowania do Mistrzostw Mazowsza Family Cup 2005

ne formy ruchu w czasie 30 minut straci nast´pujàce iloÊci kcal.:
• podczas spaceru – 131 kcal.
• grajàc rekreacyjnie w siatkówk´ – 139 kcal.
• je˝d˝àc konno – 161 kcal.
• gimnastykujàc si´ rekreacyjnie – 169 kcal.
• çwiczàc aerobik ze Êrednim obcià˝eniem
– 188 kcla.
• p∏ywajàc rekreacyjne – 229 kcal.
• çwiczàc aerobik z du˝à intensywnoÊcià
– 266 kcal.
• biegajàc truchtem – 304 kcal.
Jak widaç z powy˝szych przyk∏adów, jazda
na rowerze dla przeci´tnego amatora ruchu jest
jednym z najbardziej efektywnych sposobów
pozbycia si´ zb´dnej masy cia∏a.
Oprócz tego, ˝e jazda na rowerze pozwoli nam pozbyç
si´ niechcianego zasobu
tkanki t∏uszczowej,
dostarczy niewàtpliwie wielu niezapomnianych wra˝eƒ. Jadàc
rowerem niezbyt forsownym tempem poruszamy si´ z pr´dkoÊcià ok. 15 km/h. To znaczy, ˝e
Êrednio sprawny rowerzysta bez trudu w ciàgu
godziny dotrze nad brzeg Âwidra. Tu mo˝na odpoczàç i nacieszyç si´ urokliwym widokiem rzeki, a w lecie za˝yç och∏ody. Jazda w jednà stron´ pozwala spaliç 638 kcal.!! Droga powrotna to
kolejne 638 kcal mniej. Podczas ca∏ej wycieczki, która razem z odpoczynkiem zajmie nam
od 2,5 do 3 godzin stracimy 1276 kcal. To prawie tyle ile wynosi 2/3 dziennego zapotrzebowania energetycznego doros∏ego m´˝czyzny.
Zainteresowanych kalkulatorem kalorii odsy∏am
na stron´ internetowà www.zpeletonu.pl gdzie
mo˝na sprawdziç swoje indywidualne zu˝ycie
kalorii w zale˝noÊci od masy cia∏a, rodzaju i czasu trwania wysi∏ku.
Aby efektywnie chudnàç nale˝y przestrzegaç
kilku podstawowych zasad. Po pierwsze nie nale˝y zbytnio forsowaç tempa. T∏uszcz najlepiej
spala si´ przy umiarkowanym wysi∏ku. Jazda
na tak zwanych obrotach maksymalnych powoduje, ˝e najpierw organizm si´ga po inne zapasy energii ni˝ te zgromadzone w tkance t∏uszczowej. Najlepsze efekty uzyskamy, gdy nasza
przeja˝d˝ka b´dzie trwa∏a minimum godzin´.
Jest to wa˝ne, poniewa˝ w pierwszych minutach wysi∏ku energia potrzebna do wykonania
pracy czerpana jest przez nasz organizm z glizmagazynoBIURO RACHUNKOWE FISMAG kogenu
wanego w mi´Êniach
(Licencja Ministerstwa Finansów nr 14424/99)
i wàtrobie. Dopiero
po tym czasie zaczyPe∏ny zakres us∏ug ksi´gowo-podatkowych
namy spalaç niePROMOCJA DLA MA¸YCH FIRM
chciany t∏uszcz. NajSiedziba: Warszawa-Weso∏a, ul. Jana Paw∏a 37 m. 54
lepszym narz´dziem
tel. 773 26 93 kom. 0 505 868 173
pomiarowym inten-

Nasze przygotowania do najwi´kszych w historii Starej Mi∏osnej zawodów sportowych przebiegajà pe∏nà parà. Korzystajàc z tego, ˝e zima w tym
roku traktuje nas wyjàtkowo ∏agodnie, postanowiliÊmy przyjrzeç si´ z poziomu rowerowego siode∏ka trasie naszych corocznych wyÊcigów.
Wszak to w∏aÊnie na niej b´dzie rozgrywa∏a si´
walka o tytu∏ Mistrza Mazowsza Family Cup 2005.
Po wizji lokalnej i kilku próbnych przejazdach postanowiliÊmy dodaç dwa trudne elementy. Tym
razem b´dà to podjazdy i zjazdy, prawdziwie –
„czarcie ˝leby”, a szczególnie jeden z nich, zlokalizowany w po∏owie trasy. Aby pokonaç ten zjazd
trzeba wykazaç si´ nie lada sztukà opanowania roweru. OczywiÊcie, wszystko jest dla ludzi i równie˝ te nowe fragmenty trasy sà do przejechania,
to tylko kwestia treningu, do którego zach´cam.
Na stronie www.staramilosna.org.pl Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna mo˝na ju˝ znaleêç informacje o tegorocznych zawodach oraz obejrzeç zdj´cia trasy. Zapraszam
tak˝e do odwiedzenia strony Family Cup
(www.familycup.com.pl) i zapoznania si´
z ideà zawodów nie tylko rowerowych organizowanych w ramach tego projektu.
Spotkanie organizacyjne
We wtorek 15 lutego w siedzibie Stowarzyszenia b´dzie mia∏o miejsce spotkanie, na którym zostanie omówiony stan przygotowaƒ
do mistrzostw. Je˝eli ktoÊ z Paƒstwa chcia∏by si´
w∏àczyç w organizacj´ tego przedsi´wzi´cia zapraszam serdecznie na spotkanie o godz. 2000
do siedziby Stowarzyszenia przy ul. Trakt Brzeski
28 (wejÊcie za budynkiem remizy stra˝ackiej).
Na rowerze szybko zrzucisz zb´dne kilogramy
Nic tak nie pomaga w spalaniu t∏uszczu jak intensywny wysi∏ek fizyczny. Doskona∏ym sposobem na zgubienie brzucha jest jazda na rowerze.
Wystarczy, ˝e poÊwi´cimy temu zaj´ciu 30 minut. W zamian za wysi∏ek, jaki trzeba b´dzie w∏o˝yç w jazd´ otrzymamy wymiernà korzyÊç dla
naszego organizmu tj. zu˝yjemy 319 kcal., które
dostarczyliÊmy np. w postaci ok. 150 g czekoladek. Jak efektywnà formà ruchu w przypadku odchudzania jest rower mo˝e Êwiadczy porównanie 30-to minutowej jazdy na rowerze z innymi
dyscyplinami sportu i formami ruchu. Rowerzysta wa˝àcy 75 kg jadàcy na rowerze górskim
w terenie, spali w czasie 30 min ok. 300 kcal.
Dla porównania ten sam cz∏owiek uprawiajàc in-

sywnoÊci wysi∏ku jest pulsometr sportowy, ale
na poczàtek wystarczy, ˝e b´dziemy jechali
na poziomie 60 do 70% swoich mo˝liwoÊci.
Zainteresowanym podaj´ sposób na obliczenie swojego dziennego zapotrzebowania
na energi´ koniecznà do podtrzymania podstawowych procesów ˝yciowych (bez wzgl´du
na ewentualny wysi∏ek fizyczny). WartoÊç
wskaênika podstawowej przemiany materii
mo˝na oszacowaç wed∏ug nast´pujàcych
wzorów:
Dla m´˝czyzn w kcal/dzieƒ
= 10,2 x masa cia∏a w kg + 879
Dla kobiet w kcal/dzieƒ
= 7,18 x masa cia∏a w kg + 795
Na koniec jeszcze jeden atut przemawiajàcy
na korzyÊç roweru jako zdrowej formy ruchu.
Kolarstwo jako jeden z nielicznych sportów
wytrzyma∏oÊciowych nie obcià˝a stawów, co
jest szczególnie wa˝ne dla ludzi o znacznej
nadwadze i osób starszych, dla których bieganie, gra w tenisa lub pi∏k´ no˝nà mogà byç powa˝nym problemem.
Zapraszamy ch´tnych do wspólnych treningów
Po publikacji w ostatnich WiadomoÊciach
Sàsiedzkich zaproszenia do wspólnych treningów odezwa∏y si´ g∏osy ch´tnych. Ale szczególnie milo by∏o nam powitaç pierwszà przedstawicielk´ p∏ci pi´knej. Punktualnie o 800 stawi∏a si´ na sobotnim treningu nasza nowa kole˝anka Klara. Pomimo doÊç d∏ugiego (jak
na t´ por´ roku) treningu, który trwa∏ 2,5 godziny i przejechaniu 35 km Klara „dotrzyma∏a
nam ko∏a”, tym bardziej mi∏o mi powitaç jà
w naszym gronie i og∏osiç, ˝e sekcja ˝eƒska
ma pierwszà zawodniczk´. Klara obieca∏a, ˝e
na nast´pny trening przyjedzie z kole˝ankà.
W zwiàzku z tym myÊl´, ˝e zg∏aszajàce si´ panie b´dà mog∏y stworzyç w∏asnà grup´ i realizowaç swój program treningowy.
OczywiÊcie nadal czekamy na Panów. Czy˝by przeszkadza∏a wam ∏agodna tegoroczna zima? Bierzcie przyk∏ad z kobiet – one zimna si´
nie bojà.
UWAGA
15 lutego o godz. 1900 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Trakt Brzeski (wejÊcie za budynkiem remizy stra˝ackiej) odb´dzie si´
spotkanie naszej grupy, na które zapraszamy
zainteresowanych wspólnymi treningami.
Dariusz Lebiedê
tel. 0503 079 003, e-mail dlmtb@op.pl
Wed∏ug kalkulatora zu˝ycia kalorii strona www.zpeletonu.pl Wed∏ug kalkulatora zu˝ycia
kalorii strona www.zpeletonu.pl
Strona www.zpeletonu.pl art. Zu˝ycie energii
na rowerze.
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Zapraszamy
do Ogniska TPD
W styczniu bie˝àcego roku zosta∏a zakoƒczona budowa trzeciej
cz´Êci
gmachu
Gimnazjum
przy ulicy Klimatycznej. W nowych pomieszczeniach od strony
ulicy Pogodnej znalaz∏o si´ miejsce dla tu∏ajàcego si´ od kilku lat
Ogniska TPD. Pi´kne sale spe∏niajà w pe∏ni nasze oczekiwania
i stanowià doskona∏à baz´
do pracy z dzieçmi i m∏odzie˝à.
Korzystajàc z tak dobrych warunków pragniemy stworzyç Êwietlic´, w której dzieci i m∏odzie˝

z naszego osiedla b´dzie mog∏a
sp´dzaç wolny czas po lekcjach.
Oferujemy zaj´cia Êwietlicowe,
szachy, tenis sto∏owy, stolik pi∏karski, komputery, wspólne oglàdanie filmów, zaj´cia plastyczne,
pomoc w odrabianiu lekcji, podwieczorek, a tak˝e sta∏à opiek´
pedagogów. Ognisko jest czynne
od poniedzia∏ku do piàtku w godzinach od 1300 do 1800 (w czasie
ferii zimowych zapraszamy w godzinach od 1000 do 1400).
Ewa Tucholska

Muzyka Celtycka w auli gimnazjum
Styczniowy koncert w gimnazjum
prawdopodobnie na d∏ugo pozostanie
w pami´ci s∏uchaczy i to nie tylko tych,
którzy choç troch´ znajà Irlandi´,
Szkocj´ czy Bretani´, a muzyka celtycka nie jest im obca.
Trudno si´ zresztà nià nie zachwyciç,
czy nie pozostawaç pod wielkim urokiem jej charakterystycznego brzmienia. Zespó∏ Open Folk zaprezentowa∏
wspania∏à muzycznà uczt´, wprowaZAKOCHANYM
Âwitem zaró˝owionym
Ob∏okiem z∏ocistym
B∏´kitem
Mg∏à
Tchnieniem wieczoru
Przebudzeniem blasku
Âmiechem
Pokojem
Ogarnàç ci´
UnieÊç wysoko
Gdzie tylko ptaki
Gdzie dom s∏oƒca
Gdzie Êwiat∏o dla wszystkich ludzi
Gdzie ró˝e dla wszystkich zakochanych

dzajàc nas w cudowny klimat Irlandii
pi´knej, s∏ynàcej ze wspania∏ej przyrody i burzliwej historii, nazwanej z powodu swej malowniczoÊci „Szmaragdowà Wyspà”. PublicznoÊç zgromadzona na koncercie ca∏kowicie podda∏a si´
urokowi perfekcyjnie i z wielkim talentem wykonywanej muzyki. Raz rozlega∏y si´ spontaniczne, gromkie brawa,
to znów cisza na widowni zastanawia∏a,
czy ktoÊ tam jeszcze w ogóle pozosta∏.
Ale tak w∏aÊnie dzia∏ajà celtyckie nuty,
stare, ludowe rytmy z kraju Âw. Patryka.

AUTORYZOWANA
STACJA OBS¸UGI

Teraz tak˝e wszystkie marki

PROFESJONALNE AUTO NAPRAWY
Bezp∏atne przeglàdy samochodów

–
–
–
–

foto Iza Antosiewicz

Sulejówek, luty 1991 r.

WESO¸A – STARA MI¸OSNA
Trakt Brzeski 88
tel. 773 20 03
www.auto-serwis.info
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MyÊl´, ˝e s∏uchacze wyszli z koncertu
z niedosytem, czemu dali wyraz owacjami na stojàco i proÊbami o „bisy”.
A jakby ma∏o by∏o samego s∏uchania to
jeszcze wy∏oni∏y si´ z publicznoÊci dwie
taƒczàce osoby, które (zg∏´biwszy wczeÊniej tajniki skomplikowanych kroczków)
da∏y pokaz taƒca irlandzkiego, wykorzystujàc akompaniament zespo∏u.
Widzàc du˝e zainteresowanie Paƒstwa tego typu muzykà i jej ciep∏e przyj´cie obiecujemy jeszcze takie „bisy”
zapewniç.
Iza Zych

naprawy i przeglàdy
szyby, radioodbiorniki
opony, t∏umiki, haki
alarmy, immobilizery,
blokady
– komis
– myjnia r´czna

wysoka jakoÊç us∏ug
gwarancja 12 miesi´cy

STARA MI¸OSNA

Spotkanie noworoczne w biurze poselskim
pos∏a Jacka Wojciechowicza
Jak wszyscy dobrze pami´tamy, we
wrzeÊniu ubieg∏ego roku burmistrz
Weso∏ej, Jacek Wojciechowicz zosta∏
pos∏em na Sejm RP. Drugi wynik na liÊcie wyborczej w wyborach parlamentarnych w 2001 roku, zaowocowa∏ obj´ciem mandatu za ust´pujàcego z tej
funkcji pos∏a Zbigniewa Chrzanowskiego. Wychodzàc z za∏o˝enia, ˝e sukces ten zawdzi´cza g∏ównie g∏osom
otrzymanym od mieszkaƒców Weso∏ej,
a w szczególnoÊci Starej Mi∏osny, biuro poselskie otworzy∏ pose∏ Wojciechowicz w∏aÊnie w Starej Mi∏oÊnie,
przy ul. Jana Paw∏a II 25, w lokalu
na IV pi´trze.
W piàtek 21 stycznia br. odby∏o si´ tu
Spotkanie Noworoczne pos∏a z cz∏onkami i przedstawicielami ró˝norodnych
Êrodowisk Weso∏ej. Na spotkanie przybyli licznie cz∏onkowie Stowarzyszenia
Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna, Ruchu Samorzàdowego Weso∏a 2002, przedstawiciele Klubu Sportowego WESO¸A,
liczni radni Dzielnicy Weso∏a, pracownicy Urz´du Dzielnicy, lokalni przedsi´biorcy, a tak˝e zaproszone osobistoÊci z innych dzielnic Warszawy: Wawra,
Pragi Po∏udnie, Targówka itp.
WÊród goÊci specjalnych znalaz∏ si´
przede wszystkim nestor weso∏owskiego duchowieƒstwa, ksiàdz pra∏at Stefan Wysocki, który wyg∏osi∏ wzruszajàcà mow´. PodkreÊli∏ w niej zas∏ugi burmistrza dla Weso∏ej, jego nietuzinkowe cechy osobowe, wÊród których wyró˝ni∏ wrodzonà uczciwoÊç i poczucie

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 przy 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 w godz. 1900–2000
w lokalu Stowarzyszenia Sàsiedzkiego w budunku OSP Stara Mi∏osna mo˝na si´ spotkaç
z dy˝urujàcymi stra˝nikami miejskimi.

misji spo∏ecznej. Ksiàdz pra∏at poÊwi´ci∏ tak˝e lokal i udzieli∏ b∏ogos∏awieƒstwa zebranym.
G∏os zabra∏ te˝ pose∏ i by∏y minister
finansów Rafa∏ Zagórny, gratulujàc
mieszkaƒcom Weso∏ej mo˝liwoÊci korzystania z doÊwiadczenia, talentu
i pracy Jacka Wojciechowicza.
Przewodniczàcy Rady Dzielnicy
Weso∏a Marcin J´drzejewski nawiàza∏
do chwil sprzed lat: wyboru Jacka
Wojciechowicza na burmistrza Weso∏ej w 1998 roku. Przyzna∏, ˝e nie przypuszcza∏ wówczas jak „opatrznoÊciowy” – jak to okreÊli∏ – by∏ to wybór dla
Weso∏ej. PodkreÊli∏ te˝ fakt, ˝e obawy, i˝ obj´cie funkcji pos∏a mo˝e pozbawiç dzielnic´ znakomitego gospodarza, na szcz´Êcie nie potwierdzi∏y
si´. Jacek Wojciechowicz nie utraci∏
nic ze skutecznoÊci w kierowaniu
dzielnicà, a dodatkowo stworzy∏
mieszkaƒcom mo˝liwoÊç bliskiego
i bezpoÊredniego korzystania z us∏ug
parlamentarzysty.
Najwa˝niejsze jednak by∏o wystàpienie samego gospodarza spotkania.
Jacek Wojciechowicz wróci∏ pami´cià
do poczàtków swej dzia∏alnoÊci spo∏eczno-politycznej, kiedy to w 1990
roku zosta∏ najm∏odszym wówczas
w Polsce wiceprezydentem miasta.
Chodzi∏o o rodzinny Racibórz. Nast´pnie droga kariery przywiod∏a go
do Warszawy gdzie dwa lata sp´dzi∏
w zarzàdzie gminy Wawer, a˝ wreszcie w wyniku konkursu zosta∏ burmistrzem Weso∏ej.
W 2001 roku wzià∏ udzia∏ w wyborach parlamentarnych z listy Platformy Obywatelskiej i uzyska∏ drugi wynik pomimo odleg∏ego miejsca na liÊcie. Ten w∏aÊnie rezultat zaowocowa∏
dziÊ obj´ciem mandatu pos∏a.
Po niefortunnych zajÊciach w Radzie
Dzielnicy Weso∏a po wyborach samorzàdowych w 2002 roku, kiedy Komitet Wyborczy Weso∏a 2002, mimo najlepszego wyniku spoÊród wszystkich
komitetów wyborczych, nie uzyska∏
stanowiska burmistrza dla swego
przedstawiciela, Jacek Wojciechowicz
na kilkanaÊcie miesi´cy „wyemigrowa∏” na Targówek. Tam, b´dàc zast´pcà burmistrza tej dzielnicy, szybko da∏

si´ poznaç jako znakomity menad˝er,
zdoby∏ zaufanie mieszkaƒców i w efekcie, w plebiscycie ˚ycia Warszawy
na najlepszego samorzàdowca Warszawy, zajà∏ wysokie trzecie miejsce.
Powrót na stanowisko Burmistrza
Weso∏ej w maju ubieg∏ego roku by∏ tylko potwierdzeniem jego woli zwiàzania
si´ i pracowania na rzecz tej dzielnicy.
By∏ te˝ sukcesem nie tylko klubu radnych Weso∏a 2002, ale te˝ tych radnych, którzy zrozumieli potrzeb´
zmian, sukcesem wielu Êrodowisk Weso∏ej, które jasno i g∏oÊno domaga∏y si´
powrotu Wojciechowicza do Weso∏ej.
Na ogromne s∏owa uznania zas∏ugujà w tym kontekÊcie tak˝e ci, – a jest
ich coraz wi´cej – którzy pomimo ró˝nicy poglàdów i odr´bnych powiàzaƒ
Êrodowiskowych, potrafià wznieÊç si´
ponad te podzia∏y i zgodnie wspó∏pracujà na rzecz rozwoju Weso∏ej.
Jacek Wojciechowicz zakoƒczy∏ wystàpienie podzi´kowaniem dla wszystkich zebranych, a tak˝e nieobecnych,
za wczeÊniejszà i obecnà wspó∏prac´,
zapewni∏ o swym oddaniu dla Weso∏ej,
w której znalaz∏ przyjació∏ i wspania∏ych wspó∏pracowników i z∏o˝y∏ tradycyjne ˚yczenia Noworoczne.
Marian Mahor

Uwaga
– inspekcja
„bunkrów”
Z nieoficjalnych êróde∏ wiadomo, ˝e
w∏aÊciciele zaniedbanych i niezabezpieczonych „bunkrów” mogà si´ spodziewaç w najbli˝szym czasie urz´dowej inspekcji, której wynikiem mo˝e
byç grzywna. Warto przypomnieç, ˝e
taki niezabezpieczony i nieogrodzony
„bunkier” to miejsce, które a˝ si´ prosi o wypadek. Niezale˝ne od tego czy
z∏amie tam nog´ wÊcibskie dziecko czy
amator piwa na Êwie˝ym powietrzu,
odpowiedzialnoÊç ponosi w∏aÊciel
dzia∏ki. Pierwsze inspekcje ju˝ si´ odby∏y. Szczegó∏y akcji znane sà radnym.
Dorota Wroƒska
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Na balu u …
szlachcica Stanis∏awa
Tradycjà ju˝ sta∏y si´ organizowane przez ksi´dza proboszcza Stanis∏awa Popisa bale karnawa∏owe dla dzieci i rodziców w Starej Mi∏oÊnie. W tym roku bawiliÊmy si´ w nowej auli naszego gimnazjum,
która Êwietnie si´ nadaje do tego typu imprez. Jak zwykle warunkiem uczestnictwa by∏ strój karnawa∏owy. Na imprez´ przysz∏o 240 dzieci, rozdano 300
pàczków i wiele litrów napoi ch∏odzàcych. Czy zabawa by∏a udana? – oceƒcie
Paƒstwo sami oglàdajàc galeri´ zdj´ç. Uczestniczy∏am w hieronimowskim balu po raz trzeci i nie wyobra˝am sobie karnawa∏u bez nast´pnych.
Izabela Antosiewicz

Zwyci´zcy konkursu
na taniec z balonem
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Kol´dowy Koncert Charytatywny
w KoÊciele NajÊwi´tszego Serca Jezusowego
Pi´kne, chóralne Êpiewy i otwarte serca mieszkaƒców po∏àczy∏y si´ w niedziel´ 30 stycznia w naszym drewnianym koÊció∏ku. A to za sprawà ludzi
dobrej woli, którzy sà wra˝liwi
na ludzkie – nieludzkie cierpienie. 43letnia lekarka, mieszkanka osiedla,
zachorowa∏a na stwardnienie rozsiane. To, jak wiadomo, ci´˝ka choroba,
której rozwój mo˝e jedynie zahamowaç
bardzo drogi lek o nazwie Beta-interferon.
Do Stowarzyszenia Sàsiedzkiego
zg∏osi∏a si´ pani opiekujàca si´ chorà
z proÊbà nie tyle o pomoc, co o rad´,
jak poinformowaç mieszkaƒców o majàcym si´ odbyç koncercie charytatywnym. Na gazetk´ by∏o ju˝ za póêno,
a informacja podczas og∏oszeƒ parafialnych mog∏aby byç niewystarczajàca. I okazuje si´, ˝e niekoniecznie potrzebna jest natura spo∏ecznika, cz´sto
wystarcza dobre serce, ch´ci i determinacja, aby komuÊ pomóc.
KtoÊ wydrukowa∏ plakaty i ulotki,

ktoÊ te plakaty i ulotki poroznosi∏, a potem pi´kny kol´dowy popis da∏ Warszawski Chór Mi´dzyparafialny Towarzystwa Âpiewaczego z Saskiej K´py.
Po koncercie zbierano pieniàdze
na leczenie pani Magdy.
Tym z Paƒstwa, którzy nie mieli mo˝liwoÊci uczestniczenia w styczniowej
mszy, a chcieliby w∏àczyç si´ do pomocy podajemy numer konta:
Polskie Towarzystwo
Stwardnienia Rozsianego
00-697 Warszawa,
Al. Jerozolimskie 65/79
75 12401066 1111000000061652
na leczenie Magdaleny Szmauz
Szanowni Paƒstwo,
Jestem 43-letnià lekarkà. Dzieje mojego ˝ycia jeszcze par´ lat temu wyglàda∏y
ca∏kiem obiecujàco. Szybka specjalizacja (najpierw jedna, potem druga), ma∏˝eƒstwo,
jedenastoletnie
dziecko.
Wszystko by∏oby fantastycznie, gdybym

Bitwa o Olszynk´ Grochowskà
Przechodniu, powiedz wspó∏braciom,
˚e walczyliÊmy m´˝nie i umierali bez
trwogi,
Ale z troskà w sercu o losy Polski,
O losy przysz∏ych pokoleƒ, o Twoje losy
(motto na mogile
w Olszynce Grochowskiej)
Czy wojska polskie powstrzymajà
po raz wtóry szar˝´ wojsk rosyjskich
pod Olszynkà Grochowskà? Wszystko
wskazuje na to, ˝e tak, gdy˝ chodzi
o plenerowà rekonstrukcj´ zdarzeƒ militarnych z 1831 roku.
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Po∏udnie m. st. Warszawy,
wraz z Wydza∏em Kultury tej dzielnicy,
organizuje imprez´ plenerowà przedstawiajàcà inscenizacj´ Bitwy o Olszynk´ Grochowskà. Patronat Honorowy
nad przedsi´wzi´ciem objà∏ pan Tomasz Koziƒski – Burmistrz Dzielnicy
Praga Po∏udnie m. st. Warszawy.
Widowisko odb´dzie si´ 26 lutego 2005 r. w godz. 1500–1700, na terenie
wyspy OWS Waszyngtona przy Parku

Skaryszewskim im. I. J. Paderewskiego
(od strony Al. Waszyngtona).
Swego wsparcia merytorycznego
i technicznego u˝yczyli organizatorowi
Muzeum Wojska Polskiego i Paƒstwowe Muzeum Archeologiczne.
Inscenizacj´ merytorycznie opracowa∏ i realizuje Maciej Mechliƒski ze
Stowarzyszenia Historyczno-Mundurowego Legii NadwiÊlaƒskiej i Lansjerów NadwiÊlaƒskich.
W inscenizacji uczestniczyç b´dzie
oko∏o 300 osób z kraju i zagranicy,
a swój udzia∏ zadeklarowli ju˝ m.in.:
Oddzia∏ Legii Polsko-W∏oskiej z Towarzystwa Przyjació∏ Fortyfikacji z Nysy,
War Historical Club Naval Guard
„Crew” z Sant Petersburga (Rosja), 2 Pu∏k Piechoty Ksi´stwa Warszawskiego z Gdaƒska, 2 Pu∏k Piechoty
Ksi´stwa Warszawskiego z Rogowa, 1 Batalion Warszawski 2 Pu∏ku Piechoty Legii NadwiÊlaƒskiej i Lansjerów
NadwiÊlaƒskich, Miƒskij Piechotnyj
Po∏k z Miƒska (Bia∏oruÊ), Litt Dragoner Regiment z K∏ajpedy (Litwa), Kau-

nie by∏a naznaczona przez okrutnà chorob´: stwardnienie rozsiane.
Z czasem objawy si´ nasila∏y. DziÊ, tj.
po oko∏o czterech latach jestem inwalidà I stopnia poruszajàcym si´ na wózku
inwalidzkim. Przebieg choroby przybiera
niepokojàce rozmiary. Kolejny dzieƒ jest
gorszy od poprzedniego.
Jedynà znanà mi metodà leczenia
(opisanà w licznych publikacjach, zagranicznych i krajowych) hamujàcà rozwój
choroby jest podanie interferonu – leku którego cena wielokrotnie przekracza mo˝liwoÊci zwyk∏ego Êmiertelnika (ok. 40.000 z∏
rocznie przez okres dwóch, trzech lat).
Nie chc´ rozstawaç si´ z ˝yciem. Dlatego
zwracam si´ do Paƒstwa z proÊbà o pomoc w dofinansowaniu zakupu tego
leku. Dodatkowo na skutek pogarszania
si´ mojej sprawnoÊci, potrzebuj´ coraz to
nowszego sprz´tu rehabilitacyjnego koniecznego i u∏atwiajàcego mi ˝ycie.
Magda
Iza Zych
no Karo Istorijosklubas z Kowna (Litwa), VICK „Otetchestwo” z Miƒska
(Bia∏oruÊ).
Bitwa ma si´ rozegraç zgodnie z historycznymi zapisami, w skali na jakà
pozwalajà techniczne i organizacyjne
mo˝liwoÊci inscenizacji. B´dà wi´c oddzia∏y ˝o∏nierzy w kostiumach z epoki,
˝ywe konie, prawdziwe armaty zionàce
ogniem artyleryjskim, natarcia na bagnety, szar˝e kawaleryjskie, a przede
wszystkim najprawdziwszy wódz polskiego wojska – gen. Józef Ch∏opicki.
Widzowie b´dà wprowadzani w przebieg bitwy zapowiedziami i komentarzem konferansjera-narratora, wi´c
Êledzenie ca∏oÊci dzia∏aƒ bitewnych powinno byç czytelne i stanowiç interesujàcy instrukta˝ zarówno historyczny,
jak i militarny.
Perspektywa ponad godzinnego
spektaklu oglàdanego w zimowej, lutowej aurze mo˝e odstraszyç zmarzlaków, oprawa imprezy b´dzie typowo
piknikowa i ka˝dy b´dzie móg∏ rozgrzaç si´ ciep∏à herbatkà i posiliç prawdziwà dymiàcà wojskowà grochówkà.
Marian Mahor
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Przedszkole Specjalne nr 249 z siedzibà przy ul. W. Umiƒskiego 11 w Warszawie jest placówkà publicznà przeznaczonà do wspomagania rozwoju dzieci:
• niepe∏nosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym;
• niepe∏nosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim z niepe∏nosprawnoÊciami sprz´˝onymi;
• z cechami autystycznymi;
• z takimi zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, które utrudniajà lub
uniemo˝liwiajà dziecku ucz´szczanie do przedszkola ogólnodost´pnego.
Opiekà otaczamy wychowanków w wieku od trzech do dziesi´ciu lat. Przyjmujemy dzieci z Warszawy oraz okolic. Podstaw´ przyj´cia dziecka do przedszkola stanowi orzeczenie o potrzebie kszta∏cenia specjalnego wydane przez
poradni´ psychologiczno-pedagogicznà.
Stymulujemy rozwój dziecka
W pracy wychowawczo- dydaktycznej uwzgl´dniamy indywidualne potrzeby i mo˝liwoÊci dzieci. Zaj´cia planujemy i organizujemy w oparciu o opracowany dla ka˝dego wychowanka indywidualny program terapeutyczny.
Realizujemy autorskie programy: integracji ze Êrodowiskiem, wyzwalania
aktywnoÊci dzieci, dogoterapii, program zaj´ç kulinarnych. W naszej ofercie
edukacyjnej znajdujà si´: zaj´cia organizowane przez nauczycielk´ w grupie,
indywidualne zaj´cia usprawniajàce, rytmika, zaj´cia z logopedà i psychologiem, gimnastyka korekcyjna, zaj´cia terapeutyczne z udzia∏em psów, ponadto wycieczki, teatrzyki i inscenizacje.
Wszystkie proponowane formy i rodzaje zaj´ç rozwijajà aktywnoÊç w∏asnà
dzieci oraz wspomagajà proces nabywania przez nie wiadomoÊci i umiej´tnoÊci.

Oto kolejny nasz najm∏odszy sàsiad. Jego
rodzicom, a tak˝e rodzicom wszystkich innych staromi∏oÊniaƒskich maluchów, ˝yczymy
wiele radoÊci. A ty, drogie
maleƒstwo, serdecznie witaj wÊród
nas! RoÊnij zdrowo i bàdê radoÊcià
dla swoich rodziców. Mieszkasz na
malowniczo po∏o˝onym Osiedlu,
wokó∏ sà pi´kne lasy i czeka na
ciebie spore grono tylko starszych
nieco kolegów i kole˝anek.

Witajcie
wÊród
nas

Adam Gawkowski
ur. 26 listopada 2004 r., wa˝y∏ 3750g

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. 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 na adres: wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl (zdj´cie musi byç zeskanowane na wymiar
4x5 cm i rozdzielczoÊç 300 dpi). Zg∏oszenia do najbli˝szego numeru przyjmujemy do 15 marca 2005 r.

Wspó∏pracujemy z rodzicami oraz Êrodowiskiem spo∏ecznym
Naszym wychowankom zapewniamy kontakt z pe∏nosprawnymi rówieÊnikami. W tym celu wspó∏pracujemy z sàsiadujàcymi przedszkolami ogólnodost´pnymi, szko∏à podstawowà oraz klubami osiedlowymi. Aktywnie wspó∏dzia∏amy tak˝e z rodzinami naszych wychowanków, jesteÊmy otwarci na propozycje rodziców. Organizujemy zaj´cia adaptacyjne, zaj´cia warsztatowe, festyny integracyjne, bale i uroczystoÊci okolicznoÊciowe.
Uwa˝amy, ˝e oddzia∏ywania terapeutyczne nale˝y rozpoczàç jak najwczeÊniej. Ma∏e dziecko przebywajàce w Êrodowisku stymulujàcym jego rozwój,
szybciej opanowuje poszczególne umiej´tnoÊci, w naturalny sposób uczy si´
naÊladowania po˝àdanych zachowaƒ i lepiej funkcjonuje w sytuacjach ˝ycia
codziennego.
Chcemy wi´c by informacja o przedszkolu dotar∏a do wszystkich rodziców
dzieci, które potrzebujà specjalistycznej pomocy wychowawczej.
Opracowa∏a Edyta ¸apiƒska

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

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

Kàcik bibliofila

4.Jelinek E. – Pianistka (Nobel)
5.Orwell G. – Brak tchu

Irwin Shaw – Zak∏ócenia w eterze
„Zak∏ócenia w eterze” to druga z kolei (po s∏ynnych „M∏odych Lwach”)
powieÊç napisana przez tego autora.
Do ràk Paƒstwa trafia jej wznowienie.
Poruszony jest tu problem maccartyzmu w mediach amerykaƒskich. Re˝yser
radiowy, Clement Archer dostaje polecenie zwolnienia w trybie natychmiastowym paru pracowników, podejrzanych
o dzia∏alnoÊç komunistycznà. WÊród
nich znajduje si´ jego przyjaciel.
I jak to zwykle Irwin Shaw, mistrz
powieÊci psychologiczno-obyczajowej,
rysuje postaci z w∏aÊciwà sobie wnikliwoÊcià, si´gajàc do najg∏´bszych zakamarków psychiki ludzkiej.
Jakà decyzj´ podejmie Clement?
Czy przetrwa jego przyjaêƒ?
Autor wywo∏a∏ swà powieÊcià prawdziwà burz´, a po jej opublikowaniu
opuÊci∏ Stany Zjednoczone na prawie
çwierç wieku.

Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Whitman J. – Lekcje ze Stumilowego
Lasu – Nie poddawaj si´!
2. Aboff M. – Nie lubi´ ∏askotek: prawo
dziecka do mówienia „nie”
3. Bruchnalski M. – Kameleon: wiersze
i opowiadania dla dzieci
4. Jung J. – Lila i bestia z szafy
5. Jab∏oƒska A. – Techniki plastyczne dla
dzieci

Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Shaw I. – Zak∏ócenia w eterze
2. Suzuki K. – Ring
3. Plath S. – Poezje wybrane

Literatura popularnonaukowa:
1. Chamg J. – Dzikie ∏ab´dzie: trzy córy
Chin
2. Olson L. – Sprawa honoru: Dywizjon 303 KoÊciuszkowski: zapomniani
bohaterowie II wojny Êwiatowej
3. ˚akiewicz A. – Witkacy
4. Starzewski M. – Warszawa: atlas miasta
5. Znamierowski A.
– Herbarz rodoOÂRODEK REHABILITACJI
wy: kompendium
6. Faber A. – Jak
I ODNOWY BIOLOGICZNEJ
mówiç, ˝eby si´
mgr Beata i Jacek Horszczaruk
uczy∏y w domu
i w szkole
Iza Zych
➣ TERAPIA MANUALNA

Wystawa karykatury
w bibliotece
Poczàtek marca to nowa wystawa w bibliotece staromi∏oÊniaƒskiej. Tym razem jest to wystawa karykatury. Autor prac,
pan Czarek Krysztopa nada∏ jej tytu∏: „Barbarzyƒca w salonie
czyli Cezarego Krysztopy z∏oÊliwoÊci na ró˝ne tematy”.
Zapraszamy Szanownym Paƒstwa do bibliotecznej czytelni ju˝ od 7 marca jednoczeÊnie przypominajàc, ˝e do koƒca
lutego mo˝na jeszcze oglàdaç fotografie ze Sri Lanki autorstwa p. Magdy J´drzejewskiej.
Iza Zych

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

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

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

tel. 773 83 49
fax 773 83 69

PROTEZY • NAPRAWA

Exp

res

PRACOWNIA PROTETYCZNA
EWA WAÂ
tel.: 773 29 67•760 86 74•605 40 38 42

Tel.

773 22 53

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

TA X I - W E S O ¸ A

s

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

KOREKCYJNA

dla dzieci z elementami metody Dennisona.

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

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

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

tel.

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

DOJAZD GRATIS 24 h

1.60 z∏
1 km
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Felieton kulturalny

„Czas Twórczych Dokonaƒ”
Ostatni tydzieƒ stycznia obfitowa∏
w kilka bardzo ciekawych przedsi´wzi´ç, które swym poziomem artystycznym, wykonawczym i organizacyjnym zwiastujà dobry rok dla kultury
w Weso∏ej.
W czwartek 27 stycznia w auli gimnazjum nr. 119 z inicjatywy Stowarzyszenia Artystycznego Stara Mi∏osna odby∏
si´ koncert chórów. Mi´dzyparafialny
chór „Ichtis” z tow. zespo∏u smyczkowego pod dyr. Wojciecha Karasia
i chór kameralny „Staccato” pod dyr.
Ma∏gorzaty Sobieszek (która w cz´Êci
koncertu dyrygowa∏a po∏àczonymi
chórami) uczyni∏y z owego wieczoru

pe∏nà ciep∏a i poszanowania dla uszu
s∏uchacza chwil´.
„Ichtis” to chór mieszany (˝eƒsko-m´ski) z Sulejówka,
który ju˝ niejednokrotnie Êwiadczy∏
Êpiewem o swojej
dobrej marce. Kilkakrotnie mia∏em okazj´ s∏yszeç ich na przeglàdach bàdê
spotkaniach chóralnych, gdzie przyjmowani byli z zainteresowaniem
i uznaniem. „Staccato” natomiast to
chór dzieci´cy. Powsta∏ stosunkowo
niedawno, a ju˝ w swym dorobku artystycznym posiada wydanà p∏yt´ oraz
kilka cennych wyró˝nieƒ i nagród. NajÊwie˝sza to ta z 17 grudnia ub.r. Podczas Czwartego Ogólnopolskiego Festiwalu Kol´d i Pastora∏ek „Spotkanie
przy Wspólnej Wieczerzy” Cz´stochowa 2004 chór wyÊpiewa∏ I nagrod´.
S∏owa uznania dla dzieci i dyrygentki
pani M. Sobieszek, której uda∏o si´ wypracowaç z chórem ciekawy ton i bar-
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w´. W Êrod´ 9 lutego o godz. 1800
chór wystàpi w OÊrodku Kultury
w Weso∏ej z krótkim recitalem
w ramach programu „Scena Talentów Regionu” podczas koncertu kameralnego w wyk. muzyków Filharmonii Narodowej.
Piàtek 28 stycznia obfitowa∏
w trzy wydarzenia kulturalne, które z chlubà
nale˝y podkreÊliç.
Pierwsze:
chór OÊrodka Kultury
w Weso∏ej
„Il Canto-Magnificat” pod dyr. Marty Zamojskiej Makowskiej zdoby∏ Nagrod´ G∏ównà
na Warszawskim Festiwalu Kol´d i Pastora∏ek „Betlejem u Avetek”. Gratulujemy chórowi (wi´cej o tym wydarze-

niu w nast´pnym numerze W.Â.).
UroczystoÊci inaugurujàce obchody 15-lecia istnienia Szkó∏ Spo∏ecznych
im. Emanuela Bu∏haka w Weso∏ej ks.
Pra∏at Stefan Wysocki rozpoczà∏
od poÊwi´cenia nowych pomieszczeƒ
biblioteki szkolnej, której podarowa∏
ok. 5000 ksià˝ek ze swojego zbioru.
Nast´pnie dzieci oraz m∏odzie˝ da∏a
koncert wprawiajàcy w niek∏amany zachwyt publicznoÊç i zaproszonych goÊci. W pi´knej oprawie scenograficznej
na scenie odby∏y si´ wyst´py i produkcje, których nie powstydzi∏aby si´ ˝adna warszawska szko∏a muzyczna.
Oprócz dobrych i zaaran˝owanych

z pomys∏em popisów
zespo∏owych, mogliÊmy podziwiaç solistów pianistów,
skrzypków, gitarzyst´, nawet saksofonist´ w jazzowych swingujàcych rytmach. Jak pisa∏em rok 2005 jest dla
szko∏y rokiem jubileuszowym w zwiàzku z czym w czerwcu planowane sà obchody g∏ówne 15-lecia jej istnienia. ˚yczàc dalszego udanego rozwoju chcia∏oby si´ rzec: Sto lat! Ale w przypadku
placówki oÊwiatowej która kszta∏ci pokolenia, 200 nie b´dzie za ma∏o.
Kulminacjà piàtkowego wieczoru by∏a zorganizowana przez OÊrodek Kultury wystawa fotograficzna Jana Sk∏odowskiego pt. „Krzemieniec – miasto
Juliusza S∏owackiego”. Jest to dobrze
znane z historii literatury polskiej miasto, w którym Towarzystwo Odrodzenia Kultury Polskiej od lat wspiera, inicjuje dzia∏ania i skupia naszych rodaków i Ukraiƒców wokó∏ idei polskoÊci.

STARA MI¸OSNA
które inspirujà i zapoczàtkowujà pewnà zmian´. Ta zmiana to wprowadzenie nowego programu do dzia∏alnoÊci
OÊrodka Kultury w Weso∏ej, który zak∏ada kontakty kulturalne i wymian´ m∏odzie˝y Warszawy-Weso∏ej i Krzemieƒca.
Do tej ciekawej, a zara-

Otwarcie wystawy jest
tak˝e poczàtkiem obchodów 200 rocznicy istnienia liceum
krzemienieckiego. Na specjalne zaproszenie dyrektora OÊrodka Kultury Dariusza Falany, przyby∏ prezes Towarzystwa – pan Stanis∏aw Lutkiewicz. Bardzo interesujàco opowiada∏ o swojej
dzia∏alnoÊci i o samym liceum w Krzemieƒcu. Pani El˝bieta Dani∏owicz
– dyr. Biblioteki Publicznej w Weso∏ej
zaprezentowa∏a niedawno wydanà
ksià˝k´ o Krzemieƒcu. Prezentowane
prace fotograficzne pana Jana Sk∏odowskiego robià wra˝enie. To obraz
dawnej ÊwietnoÊci architektury Krzemieƒca, po∏àczony przez autora w niezwykle ciekawy sposób z obrazem biedy i portretami ludzi (przewa˝nie
osoby starsze). Wystaw´ Êmia∏o mo˝na zaliczyç do wydarzeƒ kulturalnych

zem wa˝nej edukacyjnie i kulturowo
inicjatywy warto si´ przekonaç i w∏àczyç w jej realizacj´. Goràco do tego
namawiam. Wystawa otwarta jest dla
zwiedzajàcych do 15 lutego w OÊrodku
Kultury Weso∏ej ul. Starzyƒskiego 21.
Niedziela 30 stycznia
by∏a podsumowaniem
i zarazem prezentacjà
dzia∏alnoÊci edukacyjno-artystycznej OÊrodka Kultury w Weso∏ej.

Koncert-happening pt. „Czas Twórczych Dokonaƒ 2005” z uwagi na sporà
iloÊç wyst´pujàcych ma∏ych i du˝ych
artystów (ok. 120 osób) odby∏ si´ w goÊcinnych progach sali koncertowej
gimnazjum nr. 119 im. J. Pi∏sudskiego
w St. Mi∏osnej. Dzieci, m∏odzie˝ i doroÊli ucz´szczajàcy na twórcze zaj´cia
programowe mieli mo˝liwoÊç zaprezentowania si´ szerokiej publicznoÊci.
Chór „Il canto Magnificat”, „Klub Malucha”, sekcja taƒca, klasa fortepianu,
balet, sekcja j´zyka w∏oskiego, „M∏odzie˝owy Teatr Poszukujàcy”, „Uliczna Szkó∏ka Perkusyjna”, „Klub +/– 40
latek” oto sekcje artystyczne, które
wzi´∏y udzia∏ w koncercie. Zainteresowanie wyst´pami by∏o ogromne.
W foyer eksponowane by∏y pi´kne prace dzieci z sekcji plastycznej, a instruktorzy „EKO w OK-u”, czyli sekcji przyrodniczo-ekologicznej, pokazali premierowà wystaw´ zwierzàt. Po koncercie odby∏ si´ bal karnawa∏owy dla dzieci, który dope∏ni∏ szaleƒstwa twórczych
emocji. Gratulacje dla zdolnych m∏odych i starszych artystów a dla instruktorów i opiekunów goràce s∏owa uznania i podzi´kowania.
„Przekszta∏ciç zdolnoÊç w umiej´tnoÊç
jest celem wszelkiego wychowania”.
Goethe
T. S.
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Myszy – braç ˝ywcem
Mysz domowa (Mus musculus) jest
z nazwy niezwykle podobna do p∏etwala
b´kitnego (Balaenoptera musculus).
Na nasze szcz´Êcie p∏etwale nie majà zwyczaju wpadaç galopem do naszych domów przez otwarte drzwi od gara˝u. Czyni∏yby bowiem znacznie wieksze szkody
ni˝ uprawiajàce ten proceder myszy, które i tak potrafià nam urozmaiciç ˝ycie
w zimowe miesiàce. ObecnoÊç myszki
sprinterki, która pomimo dok∏adnego
uszczelnienia naszego domostwa jednak
si´ pojawi∏a, jest z poczàtku ma∏o ucià˝liwa, ale mysz w odró˝nieniu od p∏etwala
b∏´kitnego potrafi mieç m∏ode 8 razy
w roku i rodziç do dziesi´ciu sztuk w miocie. W naszych przytulnych dobrze zaopatrzonych domach znajduje idealne warunki do ˝ycia, potrafi si´ bowiem rozmna˝aç nawet w tak nieprzyjaznych miejscach jak kopalnie i ch∏odnie. Szybko zatem dojdzie do rozwoju licznej populacji,
czemu towarzyszyç b´dzie charakterystyczny „mysi” zapach i pe∏no dziurek, nie
tylko w serze.

Walka z plagà myszy jest trudna i wymaga ma∏o eleganckich i niebezpiecznych
metod takich jak wyk∏adanie trutki czy wybieranie martwych gryzoni z pu∏apek. Natomiast jeÊli zareagujemy odpowiednio
szybko, mo˝na wyeliminowaç zwierzaki
za pomocà „˝ywych” pu∏apek. Sà one dost´pne, najcz´Êciej w sklepach ogrodniczych (ja kupi∏am w OBI) i sk∏adajà si´
z drucianej klatki z zamykanà klapkà.
Klapka jest tak zrobiona, ˝eby zamykajàc
si´ nie uszkodziç zwierz´ciu ogona, zatem
poza stresem gryzoƒ nie doznaje wi´kszej
szkody. Samo polowanie dostarcza emocji
porównywalnych z w´dkarstwem (lub
wi´kszych) poniewa˝ myszy sà sprytniejsze
od ryb i potrafià na wiele sposobów zgarnàç przyn´t´ zanim, oÊmielone bezkarnoÊcià uruchomià wreszcie mechanizm pu∏apki. Satysfakcja jest jednak ogromna.
Schwytanego gryzonia mo˝na, ku wielkiej
radoÊci dzieci, obejrzeç. A jest co oglàdaç,
bo zdrowa mysz jest zwierz´ciem nie mniej
urodziwym ni˝ jej imiennik wieloryb. Jest
te˝ okazja, ˝eby udaç si´ do lasu i wypuÊciç

zwierza na wolnoÊç, gdzieÊ z dala od osiedla. Ma tam solidne szanse prze˝yç na w∏asny rachunek.
Pu∏apka do ∏apania ˝ywych gryzoni, zastawiona zimà w ogródku, mo˝e nam pomóc pozbyç si´ innej aktywnej zimà ssaczej
drobnicy np. polnika (inaczej nornik zwyczajny), lub nornicy. ObecnoÊç tych szkodników mo˝na poznaç mi´dzy innymi po objadaniu kory z m∏odych drzewek i krzewów
tu˝ nad powierzchnià ziemi. Nie nale˝y zastawiaç takiej pu∏apki dla zabawy, ˝eby zobaczyç co si´ z∏apie, bo schwytanà zwierzynà cz´sto bywa owado˝erna i po˝yteczna w ogrodzie ryjówka, która ten stres z regu∏y przyp∏aca ˝yciem. Te wszystkie rady
dotyczà oczywiÊcie tych sàsiadów, którzy
nie sà szcz´Êliwymi posiadaczami ∏ownych
kotów. Na t´ okazj´ warto przeszkoliç naszego domowego ∏owc´, ˝eby odró˝nia∏
Mus musculus od Balenoptera musculus.
Nawet jeÊli uwa˝amy ˝e nasz kot jest wybitny i poradzi∏by sobie z dwoma rodzajami
zwierzyny, nale˝y pami´taç, ˝e ten drugi gatunek jest zagro˝ony wymarciem i prawnie
chroniony. Wszystkich sàsiadów pozdrawiam serdecznie i ˝ycz´ dobrej zabawy.
Dorota Wroƒska

Taniec i ruch: si∏a — spokój — radoÊç
Centrum Promocji Kultury Praga Po∏udnie organizuje w dniach od 23 lutego do 23 marca cykl warsztatów
„Taniec i ruch: si∏a – spokój – radoÊç”
Na 5 seansów zapraszamy w ka˝dà Êrod´ w godzinach 18-20 do sali CPK.
Warsztaty sà inspirowane teorià ruchu
Rudolfa Labana, w której najistotniejszy
jest pozytywny rozwój cz∏owieka i ciàg∏e
odkrywanie nowych mo˝liwoÊci poprzez
doÊwiadczenie ró˝nego rodzaju ruchu,
a nast´pnie zrozumienie go. Warsztaty
adresowane sà do osób, które: chcà poprawiç osobiste umiej´tnoÊci w porozumiewaniu si´, odkrywaniu swego wn´trza i twórczego podejÊcia do rozwiàzywania trudnych sytuacji; potrzebujà zredukowaç napi´cia czy zablokowania
pewnych cz´Êci cia∏a i odzyskaç si∏´
i energi´ ˝yciowà; cenià sobie prawdziwy dialog z innymi ludêmi.
Warsztaty nie wymagajà przygotowania tanecznego. Aby zataƒczyç nie trzeba uczyç si´ kroków, uk∏adów, figur.
Taƒczyç mo˝e ka˝dy, podà˝ajàc za w∏asnym rytmem, muzykà, impulsem.
W zwiàzku z tym, w zaj´ciach mogà braç
udzia∏ osoby w ró˝nym wieku i o ró˝nym
poziomie sprawnoÊci, otwarte i gotowe,
by dzieliç w∏asny ruch z innymi.

14

Aktywny udzia∏ w warsztatach to si´ s∏uchania w∏asnego cia∏a i wra˝liwoÊci
mo˝liwoÊç:
na innych. Wykorzystujemy przestrzeƒ,
– poznania charakterystycznego dla czas, si∏´ i lekkoÊç. Wypróbowujemy, jaki
ka˝dego z nas sposobu poruszania si´ dla nas rodzaj ruchu jest tym, co ka˝dy
w czasie i przestrzeni, a nast´pnie od- z nas indywidualnie potrzebuje. Biegakrycia jak ciekawa mo˝e byç zmia- my, stoimy, skradamy si´, sami, z drugà
na któregoÊ z nich;
osobà, w grupie, z muzykà, oddechem.
– przyjrzenia si´ i odczucia jak postaåwiczenia mo˝na nast´pnie kontynuwa cia∏a, ruch mogà zmieniç emocje owaç i wykonywaç samodzielnie. Koszt
i wp∏ynàç na to jak widzi si´ Êwiat, in- pe∏nego cyklu warsztatów (5 seansów
nych ludzi i zdarzenia;
po 2 godziny) to 100 z∏ od osoby.
– doÊwiadczenia siebie w kontakcie Warsztaty poprowadzi Agnieszka Sokoz innymi, pog∏´bienia swojej wra˝liwo- ∏owska, cz∏onek Polskiego StowarzyszeÊci i umiej´tnoÊci s∏uchania poprzez nia Choreoterapii.
dialog w taƒcu;
Szczegó∏owych informacji dotyczà– eksperymentowania poprzez zada- cych warsztatów, ich przebiegu, warunnia sobie pytania: co jest mi w tym mo- ków uczestnictwa oraz zapisów udziela
mencie potrzebne, co dobrze by∏oby Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy
zmieniç. A nast´pnie przyjrzenie si´, ja- Praga Po∏udnie m. st. Warszawy, 03-841
ka odpowiedê przychodzi z ruchu i cia∏a; Warszawa, ul. Grochowska 274, tel. 870– poznania technik umo˝liwiajàcych 11-86,
813-79-98,
dcpk@ant.pl,
relaks i panowanie nad emocjami bez www.dcpk.art.pl.
szkody dla w∏asnego organizmu;
ZEZNANIA ROCZNE ju˝ od 10 z∏
– zredukowania
BIURO RACHUNKOWE Lic. MF 9130/98
zm´czenia i zregeul. Trakt Brzeski 54A, Warszawa-Weso∏a (pawilony handlowe)
nerowanie poziomu
Polecamy równie˝:
energii ˝yciowej.
Us∏ugi ksi´gowe w pe∏nym zakresie, doradztwo podatkowe, us∏ugi kadrowe i ZUS
Podczas cyklu
tel. 773 25 69, 773 38 91
warsztatów uczymy UWAGA! Promocyjne ceny na obs∏ug´ firm do 28 lutego 2005 r.

STARA MI¸OSNA

Projekt wspó∏finansowany ze Êrodków Unii Europejskiej

Szkolenia dla kobiet w ramach EFS
GLOBAL LANGUAGE CENTRE
Sp z o.o. i CKS PKB POLBI Sp. z o.o.
zapraszajà kobiety, które chcà powróciç do pracy zawodowej do udzia∏u
w projekcie „Praca
kobiety we wspó∏czesnym biurze”. Projekt
ten obejmuje szkolenia j´zykowo – zawodowe na pracownika
administracyjno-biurowego.
Udzia∏
w szkoleniu jest BEZP¸ATNY, gdy˝ jest
ono
finansowane
przez Europejski Fundusz Spo∏eczny.
Zakres szkolenia
obejmuje uzyskanie
praktycznych umiej´tnoÊci pos∏ugiwania si´
j´zykiem angielskim,
wykorzystanie komputera i innych urzàdzeƒ
biurowych
w pracy, poznanie zasad i wymagaƒ stawianych pracownikom
biurowo-administracyjnym, z uwzgl´dnieniem obowiàzujàcych
przepisów prawnych.
Dodatkowo, w ramach szkoleƒ z j. angielskiego, uczestniczkom zostanie zapewniona mo˝liwoÊç podejÊcia do egzaminu zewn´trznego i uzyskania certyfikatu TELC
Rady Europy.
Warunki uczestnictwa:
• kobiety z Warszawy i okolic, o niskich lub nieaktualnych kwalifikacjach zawodowych pracownika biurowo-administracyjnego,
które
po d∏u˝szej przerwie w ˝yciu zawo-

Sprostowanie
W grudniowym numerze gazetki w artykule
„PomogliÊmy dzieciom z Mi∏akowa” b∏´dnie
wydrukowaliÊmy nazw´ przedszkola ROBUÂ
za co serdecznie przepraszamy w∏aÊcicieli
przedszkola, pracowników i podopiecznych.

Redakcja

dowym (np. po urlopie wychowawczym) chcà wróciç do pracy.
• uczestniczkami projektu mogà byç
te˝ kobiety od pewnego czasu bez-

skutecznie
poszukujàce pracy.
N a b ó r
na szkolenie odbywa si´ w pierwszej
po∏owie lutego. IloÊç miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu si´
na szkolenia decyduje m.in. kolejnoÊç
zg∏oszeƒ. Szkolenie odbywa si´ codziennie w godzinach przedpo∏udniowych w okresie od marca do czerwca
2005 r.
Istnieje równie˝ mo˝liwoÊç udzielenia ró˝nych form pomocy dla uczestniczek.
Cele EFS
Pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie mo˝liwoÊci zatrudniania, ducha przedsi´biorczoÊci, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie.
Wi´cej informacji mo˝na uzyskaç
pod adresem:
Global L. C.
04-368 Warszawa
ul. Grochowska 242
tel./fax (0-22) 810 11 14
tel. (0-22) 870 75 50
e-mail: kobiety@global.waw.pl
www.global.waw.pl

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)
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Grubci bezdomnej – po prostu psu, z którym
pochowa∏em czàstk´ siebie
Wszyscy w mojej cz´Êci osiedla od Konwaliowej
do Jana Paw∏a jà znali. Odrobin´ oci´˝a∏a, wi´cej ni˝
odrobin´ za gruba, ˝y∏a obok nas, ale zawsze troch´
po swojemu. By∏a nie od∏àcznà cz´Êcià kolorytu Starej Mi∏osnej. Wros∏a w nià. ˚y∏a jak ona, czasami tak
samo cierpia∏a. Ros∏a z nami, tu˝ obok, choç tak naprawd´ zawsze sama. Teraz, kiedy odesz∏a có˝ mo˝na jeszcze o niej powiedzieç? Mo˝e gdyby sama
umia∏a mówiç, brzmia∏oby to mniej wi´cej tak:
Urodzi∏am si´ dawno, ponad 10 lat temu, chyba gdzieÊ
na budowie. Nigdy nie mia∏am prawdziwego domu.
Od ma∏ego by∏am taka „przechodnia”. Ciàgle walczy∏am o mi∏oÊç, dach i jedzenie. Czasami ludzie mi pomagali, a jak˝e. Dosta∏am nawet ∏adnà bud´, cz´sto jedzenie. Ja jednak chcia∏am chyba czegoÊ wi´cej.
Chcia∏am i ba∏am si´, bo tyle wycierpia∏am. Tyle razy
mnie oszukano. Zabrak∏o jednego, ma∏ego kroku z obu
stron, mo˝e wspólnej wytrzyma∏oÊci. Mo˝e serca
za ma∏o, mo˝e za du˝o z∏oÊci. Najcz´Êciej lubi∏am
przesiadywaç pod sklepem mi´snym – wiadomo tak
na wszelki wypadek. I tak z tym ˝yciem w koƒcu si´ postarza∏am, troch´ rozpuÊci∏am, troch´ pochorowa∏am.
Niektórzy mówili, ˝e mam smutne, zamyÊlone oczy,
a ja w∏aÊnie myÊla∏am jak ulic´ przeskoczyç. Nie lubi∏am deszczu, ba∏am si´, gdy strzelali, ale jak ludziom
powiedzieç, ˝e powariowali. Czu∏am si´ coraz gorzej,
ale najgorsza by∏a samotnoÊç. Tu˝ przed ostatnim Sylwestrem, nie wytrzyma∏am huku i uciek∏am daleko
przed siebie w pole. Bardzo si´ ba∏am, jak wi´kszoÊç

z nas zwierzàt. Pada∏y deszcze, trzy tygodnie prawie nie
jad∏am, bardzo cierpia∏am i bardzo t´skni∏am. W koƒcu próbowa∏am wróciç, ale nie potrafi∏am przejÊç Szosy Lubelskiej. Zgin´∏am pod ko∏ami, a by∏am ju˝ tak blisko. I nie dowiedzia∏am si´ nigdy, jak to jest, gdy spe∏nia si´ marzenie, a ból i cierpienie odchodzi. Gdy koryto pogardy i morze z∏oÊci zmienia si´ na zawsze
w misk´ pe∏nà mi∏oÊci. Teraz mnie ju˝ nie ma i nigdy
nie b´dzie, ale ˝ebym nie umar∏a na darmo, popatrzcie, wokó∏ Was jest tyle zwierzàt potrzebujàcych pomocy, którym pó∏ serca jak pó∏ snu, to za ma∏o.
Tyle Grubcia o sobie, a ja jeszcze powiem:
DziÊ pochowa∏em Grubci´ w lesie
I coÊ na zawsze si´ zmieni∏o
W tej, skoƒczonej ju˝ historii niezwyk∏ego psa, by∏o wi´cej doI ju˝ nie b´dzie tych uniesieƒ
brych ludzi ni˝ z∏ych. Chcia∏abym podzi´kowaç wszystkim ca∏kiem
Tych s∏ów rozbawionych
licznym sàsiadom, którzy Grubà karmili, strzygli, szczepili, odrobaTych dni co si´ Êni∏o
czali i wciàgali si∏à do domu w najmroêniejsze noce. Dzi´kuj´
˚e ka˝dy Êwit, ka˝dy poranek
wszystkim tym, którzy usi∏owali ja przygarnàç i nie zdo∏ali jej do tePrzyniesie marzeƒ spe∏nionych dzbanek
go przekonaç. Specjalne podziekowanie nale˝y si´ sàsiadowi, któTych ˝alów Êmiesznych, ˝e si´ zm´czy∏o ry naprzeciwko swojego domu zbudowa∏ jej wspnia∏à bud´: ocieBo na spacery si´ chodzi∏o
plonà, suchà, wyÊcielonà kocem. Przed budà le˝a∏y palety, ˝eby
nie musia∏a le˝eç na ziemi, nie zabrak∏o tam nawet ga∏àzki z bàbUmar∏y nagle moje poranki
kami na Êwi´ta. Trzeba tu jeszcze doliczyç wszystkich tych, którzy
Pogubi∏em marzenia
po prostu lubili Grubà, mimo, ˝e lubi∏a nak∏aniaç do jazgotu inne
Pot∏uk∏y si´ dzbanki
psy zamkni´te na posesjach, goniç za samochodami rzucajàc si´
Jan Duszczyk – Inspektor TOZ na opony albo przyczepiç si´ do wybranej osoby i wybieraç si´
kontakt przez Dorot´ Wroƒskà z nià na spacer w najbardziej nieodpowiednim momencie. To na773-35-04 prawd´ du˝e grono ludzi dobrej woli, oby by∏o ich jeszcze wi´cej.

Studniówek czar dobiega koƒca...
Studniówka... Bal, ten
pierwszy, prawdziwy, niepowtarzalny, nie w jakiejÊ tam
sukience, ale w pi´knej kreacji d∏ugo i nerwowo poszukiwanej. To panie. A panowie? Mniej podatni na tego
typu emocje zaopatrujà si´
w garnitury, zdecydowanie
spokojniej zdajàc si´ byç ponadto. Choç trudno, bo przygotowania kole˝anek udzielajà si´ wszystkim. W sklepach odzie˝owych sprzedawcy zacierajà r´ce. Min´∏y co
prawda Êwi´ta, po których
pó∏ki i kieszenie zaÊwieci∏y
podobnà pustkà, ale biznesik
mo˝e znowu kr´ciç si´ dalej.
M∏ode klientki nie poprzestanà na (ju˝ i tak drogiej
sukni) spódnicy czy bluzce.
A gdzie jeszcze ca∏a masa
drobiazgów bez których
„taƒczàca poloneza” nie by∏aby tak pi´kna i elegancka. I tu si´ nic nie zmieni∏o.
Teraz dzieciaki, ju˝ pe∏nolet-
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nie, ale jeszcze niedoros∏e,
kiedyÊ rodzice, dziadkowie,
itd. Wszyscy prze˝ywaliÊmy
studniówki podobnie, choç
czasy si´ zmieniajà, pewne
rzeczy pozostanà takie same,
mo˝e tylko w innej oprawie.
A przy okazji, czy rzeczywiÊcie studniówka w hotelu
„Sobieski” i kreacja zakupiona w markowym salonie
zadecydujà o podnios∏oÊci
wieczornej uroczystoÊci?
Odnosz´ czasami wra˝enie,
˝e rodzice za bardzo „nakr´cajà” dzieciaki i w rezultacie decydujà za nich.
A okazuje si´, ˝e wcale niema∏y procent m∏odzie˝y zapytany, gdzie chcia∏aby
mieç studniówk´ odpowiada,
˝e w∏aÊnie w szkole. Bo przecie˝ bale pozaszkolne jeszcze
przed nimi nie jedne, a ten
pierwszy, jedyny, niepowtarzalny.... Takiego drugiego
ju˝ w ˝yciu nie b´dzie.
Iza Zych

Podzi´kowanie

SALON

FIRAN i ZAS¸ON
•
•
•
•
•
•
•

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

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

Sulejówek
tel. 760-10-52
pon.-pt. 10.00-18.00, sob. 10.00-14.00
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BaÊnie III D
Autor: Tomek Mielczarek
Tytu∏: „O m∏odzieƒcu, który uratowa∏ swà
osad´”
Dawno temu, w osadzie Tuptusiowo, ˝y∏
sobie m∏odzieniec o imieniu Kazimierz. Pewnego dnia jego ojciec powiedzia∏:

– Synu, czas nadszed∏, abyÊ wyruszy∏
w Êwiat i poszuka∏ przygód
– Ch∏opak pos∏usznie wzià∏ konia i pojecha∏.
W lesie zobaczy∏ biednego starca. Wyglàda∏
na zm´czonego.
– Ch∏opcze, daj mi choç kromk´ chleba.
Kazimierz da∏ mu chleb, bo mia∏ dobre serce. Dwa dni póêniej ch∏opiec przyby∏ do stolicy. Panowa∏ tam król Wac∏aw. Kazimierz poszed∏ do karczmy i zamówi∏ sobie piwo. Niechcàcy pods∏ucha∏ rozmow´:
– Czarownica chce wys∏aç hord´ orków
na osad´ Tuptusiowo. Kazimierzowi serce
stan´∏o. JeÊli czarownica wyÊle orki na jego
wiosk´ to zginie jego ojciec.
Poszed∏ do króla i powiedzia∏, ˝e idzie
do czarownicy. A król na to:
– Je˝eli tam idziesz, to mo˝e mojà córk´
uratujesz?
Kazimierz si´ zgodzi∏. Wyruszy∏ w drog´.
Wreszcie zobaczy∏ zamek. W zamku znalaz∏
czarownic´. Zapyta∏a:
– Czego chcesz?
A on na to:
– Chc´ uratowaç swojà wiosk´ i córk´ króla.
– Zgoda, ale musisz przejÊç trzy zadania.
Pierwsze z nich: który z tych siedmiu mieczy
jest najl˝ejszy?
Kazimierz w g∏owie us∏ysza∏ znajomy g∏os
starca. Pokaza∏ czarownicy czwarty miecz.
– Dobrze – czarownica by∏a wÊciek∏a
– a teraz drugie zadanie. Którà z pi´ciu sukien
nosi córka króla?

Ch∏opak znowu us∏ysza∏ g∏os starca, który
powiedzia∏ mu, ˝e chodzi o sukni´ pierwszà.
– Znowu zgad∏eÊ – powiedzia∏a czarownica, gdy ch∏opak wskaza∏ jej sukni´. W trzecim
zadaniu zbudujesz mi wie˝´ ze z∏ota w jeden
dzieƒ – I odesz∏a.
Nagle pojawi∏ si´ starzec, którego g∏os Kazimierz s∏ysza∏ wczeÊniej. Okaza∏o si´, ˝e jest
czarodziejem. Powiedzia∏ do m∏odzieƒca:
– Chcesz wie˝e ze z∏ota? Prosz´.
Nagle wyros∏a przed nimi z∏ota wie˝a a czarodziej znik∏. Wieczorem czarownica stan´∏a
jak wryta, kiedy zobaczy∏a wie˝´. Nie powiedzia∏a nic i posz∏a po ksi´˝niczk´.
– Wygra∏eÊ – powiedzia∏a wiedêma,
po czym zmieni∏a si´ w baƒki mydlane, jak jej
wszystkie orki.
Kazimierz zabra∏ ksi´˝niczk´ do jej ojca.
Król z wdzi´cznoÊci odda∏ mu jà za ˝on´.
– Chcia∏em uratowaç wiosk´ a uratowa∏em
te˝ córk´ króla – pomyÊla∏ sobie Kazimierz
ZaÊ co dotyczy czarodzieja, to by∏ na weselu i dobrze si´ bawi∏. I wszyscy ˝yli d∏ugo
i szcz´Êliwie.
Autor: Kasia Wójtowicz
Tytu∏: „Zaczarowane lustro”
By∏a sobie kiedyÊ ma∏a dziewczynka. Mia∏a
na imi´ Gosia i mia∏a osiem lat. Pewnego
dnia, gdy wróci∏a do domu ze szko∏y, zdziwi∏a
si´, poniewa˝ nie zasta∏a w domu mamy. Znalaz∏a tylko kartk´ od niej, na której by∏o napisane:
„Pojecha∏am z tatà na zakupy. Wrócimy
o 1700”
Gosia bardzo si´ zdziwi∏a, bo by∏a 1830. Nagle us∏ysza∏a, ˝e ktoÊ puka do drzwi.
– To pewnie moi rodzice – myÊli sobie Gosia i otwiera drzwi.
A w drzwiach stoi pan policjant i pyta jà:
– Czy ty jesteÊ Gosia GoÊciƒska?
– Tak, to ja. A co si´ sta∏o?
– Gosiu. Mam dla ciebie bardzo z∏à wiadomoÊç. Twoi rodzice zgin´li w wypadku samochodowym...
Gosia rozp∏aka∏a si´. Przez trzy tygodnie nie
mog∏a si´ pozbieraç. Zamieszka∏a z nià jej
ciotka. Pewnego dnia dziewczynka wzi´∏a
ksià˝k´ o czarownicach. Przeczyta∏a w niej,
˝e w zamku z∏ej czarownicy Izabeli znajduje
si´ lustro, mogàce przenosiç osob´, która
straci∏a kogoÊ bliskiego. Ma ono moc tylko
w jednà noc: z dwunastego na trzynastego
sierpnia. Gosia pomyÊla∏a sobie, ˝e pójdzie
do tej czarownicy i poprosi jà o to lustro. Powiedzia∏a o wszystkim cioci i zapyta∏a jà
o zgod´. Ciocia zgodzi∏a si´. Dziewczynka nie

mog∏a si´ doczekaç wyprawy. Gdy nadszed∏
ten dzieƒ wzi´∏a kanapki i herbat´ i wyruszy∏a
w drog´. Gdy by∏a pod zamkiem, zapuka∏a
do drzwi. Czarownica otworzy∏a je i Gosia zapyta∏a, czy Izabela po˝yczy jej lustro. Kobieta
powiedzia∏a, ˝e nie za darmo.
– Ale ja nie mam pieni´dzy – powiedzia∏a
Gosia.
– Nie chc´ pieni´dzy – odpowiedzia∏a czarownica – Troch´ u mnie popracujesz. Masz
tu dziesi´ç kilogramów zbo˝a. Do rana majà
tu byç same ziarna, a ∏odygi dasz osobno.
Dziewczynka z trudem wykona∏a to zadanie. Rano czarownica by∏a zdziwiona, widzàc
Gosi´ jedzàcà kanapki:
– Dobrze, a teraz musisz oddzieliç groch
od maku – powiedzia∏a.
Dziewczynka nie wiedzia∏a jak ma to zrobiç.
Nagle wpad∏ jej do g∏owy pewien pomys∏.
– Ptaszki, ptaszki, zawsze ratowa∏am was
od g∏odu, pomó˝cie mi!
W tej samej chwieli do pokoju wlecia∏y ptaki i zacz´∏y oddzielaç groch od maku. Gdy
czarownica wesz∏a, praca by∏a zrobiona.
– Âwietnie. A teraz wróç do miasta i ca∏y
dzieƒ opiekuj si´ panià Stawiƒskà a ona wtedy da ci lustro – powiedzia∏ Izabela.
Gosia pami´ta∏a, ˝e ta pani by∏a najgorszà
kobietà w mieÊcie. Ale gdy sp´dzi∏a z nià ca∏y
dzieƒ bardzo jà polubi∏a. Pani Stawiƒska da∏a
jej lustro. Gdy dziewczynka wróci∏a do domu
by∏ ju˝ wieczór, dwunastego sierpnia. W nocy,
przy pomocy lustra, Gosia przenios∏a si´

do rodziców i chcia∏a z nimi zostaç. Nie mog∏a jednak tego zrobiç. Ale mog∏a za to co rok,
w t´ jedynà noc, ich odwiedzaç. I tak co rok
dziewczynka przenosi∏a si´ do rodziców. A z∏a
czarownica Izabela zamieni∏a si´ w dobrà
wró˝k´.

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

Naczynia Kuchenne
Garnki • Patelnie • Sztuçce • No˝e
Czajniki • Galanteria Kuchenna
Zamówienia indywidualne, prezenty Êlubne itp.
Nowy sklep Sulejówek ul. Dworcowa 72, tel. 783-39-57
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STARA MI¸OSNA

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
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✦ 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
18

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
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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

Dla m∏odzie˝y i doros∏ych:
Aikido, Joga, Tai chi, Taniec towarzyski, Jazzowy, Hip hop
Salsa, Flamenco, Taniec Brzucha
Pilates, Aerobic, Gimnastyka dla Seniorów

Dla dzieci:
Aikido
Taniec Musicalowy
Funky
Gimnastyka korekcyjna
PRZEDPO¸UDNIAMI
NA PILATES I AEROBIC,
ZAPRASZAMY MAMY
Z MA¸YMI DZIEåMI !!!
Zg∏oszenia i informacje:
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Absolutna nowoÊç na polskim rynku!!!
Od kilku tygodni mo˝na w Polsce za poÊrednictwem uprawnionego agenta zainwestowaç
oszcz´dnoÊci w USD i Euro korzystajàc z wielu
udogodnieƒ wypracowanych w Polsce w ciàgu
ostatnich 15 lat, to jest: kontrola inwestycji przez
KPWiG (Komisja Papierów WartoÊciowych
i Gie∏d), nadzór funduszy sprawowanych przez
KNUiFE (Komisja Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy
Emerytalnych), wszelkie akty prawno-podatkowe:
zwolnienia podatkowe, cesje, dziedziczenia... itp.
Hitem sà firmy zarzàdzajàce aktywami. Absolutnymi liderami rynku Êwiatowego sà:
• Fidelity Investments – instytucja za∏o˝ona w Bostonie (USA) w 1946 r. Firma zarzàdza aktywami w wysokoÊci blisko 1,2 biliona $ USA (1.200.000.000.000) (wielokrotnie
wi´cej ni˝ PKB Polski)
• Franklin Templeton Investments – holding
domów inwestycyjnych takich jak: Franklin
(dzia∏a od 1947 r.), Templeton (dzia∏a
od 1954 r.) Finduciary Trust i Mutual Series
(istnieje od 1949 r.).
• Credit Suisse Asset Management – cz´Êç
grupy Credit Suisse, która swojà dzia∏alnoÊç
rozpocz´∏a w 1856 r. w Szwajcarii. Firma zarzàdza aktywami w wysokoÊci 335 mld $
(335.000.000.000)
W ofercie w/w firm na polski rynek wprowadzono 12 funduszy (6 inwestuje w dolarach i 6
w Euro), o ró˝nych strategiach inwestycyjnych,
czyli ró˝nych stopach zwrotu, ró˝nych strukturach inwestowania, ró˝nym ryzyku. Wszystkie
zapewniajà dost´p do rynku Êwiatowego.

Przyk∏ady
• Fidelity Global Fund (dolarowy) inwestuje
w akcje globalne. Aktywa inwestowane sà
w akcje notowane na g∏ównych rynkach Êwiatowych – Êrednia stopa zwrotu za ostatnie 2 lata wynosi∏a powy˝ej 21%, rynek amerykaƒski
stanowi powy˝ej 50% sk∏adu portfela.
• Templeton Global Smaller Companies Fund
(dolarowy) inwestuje w akcje oraz papiery d∏u˝ne mniejszych spó∏ek Êwiatowych o kapitalizacji
rynkowej nie przekraczajàcej 2 mld $. Dywersyfikacja jest kluczowym czynnikiem sk∏adu portfela. Standardowo nie ma wi´cej ni˝ 2,5% danego waloru w portfelu. Udzia∏ poszczególnych
bran˝ jest regularnie kontrolowany. Ârednia rentownoÊç inwestycji za ostatnie 2 lata wynosi∏a 35%. Fundusz charakteryzuje si´ du˝ym rozproszeniem inwestycyjnym oraz du˝ym udzia∏em rynków dalekiego wschodu w portfelu.
• Credit Suisse Multifund Constellation Global
(Euro). Stopa zwrotu za ostatni rok wynosi∏a 22,54%. Fundusze akcji japoƒskich, azjatyckich i rynków wschodzàcych stanowià 29,6% sk∏adu portfela. Fundusze akcji europejskich stanowià 23% fundusze akcji amerykaƒskich 13,4% sk∏adu portfela. Jest to typ
funduszu – multifundusz akcyjny.
• Franklin Mutual European Fund (Euro). Fundusz
inwestuje w akcje spó∏ek zarejestrowanych w krajach europejskich. Stopa zwrotu za ostatnie dwa lata – powy˝ej 29%. Struktura geograficzna inwestycji: Wielka Brytania 20,2%, Szwajcaria 8,3%,
Irlandia 7,3%, Francja 6,9%, Niemcy 6,8%.

OG¸OSZENIA DROBNE

◗ Matematyka i chemia-szukam pilnie dla gimnazjalisty tel. 773-13-26

Ênie to og∏oszenie, którego szukasz. Oferuje szeroki wachlarz prac remontowych i wykoƒczeniowych, tel.: 0-601-918-049 lub 795-73-48.

◗ 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.
◗ Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi w domu tel.: 773-28-21, 0-506-

◗ Korepetycje z j´z. polskiego – wszystkie stopnie nauczania tel. 773-28-07.
◗ Matematyka – korepetycji w zakresie gimnazjum i liceum udziela nauczy-

◗ Sprzedam fotelik samochodowy Chicco do 36 kg, rowerek trzyko∏owy,

◗ „Russkaja Izbuszka” – studio nauki j´z. rosyjskiego, t∏umaczeƒ i konsulta-

◗ Pranie dywanów „na sucho”, usuwanie roztoczy z ∏ó˝ek i materaców,

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

◗ Mieszkanie do wynaj´cia (pokój z kuchnià) urzàdzone na os. „Serek”

◗

◗

032-318.

◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗

sny tel.: 0-509-222-448.
ROSJANKA – TANIO!- korepetycje, konwersacje, t∏umaczenia (z dojazdem
do ucznia) tel.: 773-54-53, 0-888-46-30-99.
Psycholog i pedagog prowadzi zaj´cia reedukacyjne z j´z. polskiego i matematyki – konsultacje, porady. tel.: 0601-097-058, 773-12-22 wieczorem.
J´z. niemiecki – profesjonalne t∏umaczenia: zwyk∏e, przysi´g∏e, expresowe tel. 773-28-70.
Matka 2-letniej dziewczynki zaopiekuje si´ dzieckiem u siebie w domu (istnieje mo˝liwoÊç dowiezienia dziecka do opiekunki) tel. 773-33-92.
Fachowa opieka nad dzieçmi w wieku szkolnym i przedszkolnym tel. 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. 0-888-90-85-68.
Rosyjski-szukam pilnie dla gimnazjalisty (4 x 60 min./tyg.) tel. 773-13-26
(po godz. 2000), 0-601-316-616.
Korepetycje – matematyka i fizyka (pe∏ny zakres) tel. 0-605-959-963.

˚ywnoÊç, napoje i tytoƒ to ok. 28,4% sk∏adu
portfela.
Poza podanymi przyk∏adami w ofercie sà równie˝ fundusze inwestujàce w obligacje, fundusze
mieszane i fundusze rynku pieni´˝nego. W ka˝dym przypadku przedmiotem zainteresowania
funduszy sà rynki ca∏ego Êwiata.
• Klient ma mo˝liwoÊç zmiany funduszy w trakcie trwania umowy (praktycznie w ka˝dym
miesiàcu) za darmo.
• Alokacja i transfer jest mo˝liwy za poÊrednictwem internetu.
• Podglàd stanu portfela mo˝liwy jest równie˝
za poÊrednictwem internetu po otrzymaniu PIN-u
• Op∏ata wst´pna równa si´ 0 PLN.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

Monika Bujakowska
Stara Mi∏osna, ul. Jeêdziecka 20
tel. (022) 773 30 21, 0 505 811 604
e-mail: monikabujakowska@o2.pl
Renata Pilipczuk
Sulejówek, ul. Staszica 19 A
tel. (022) 760 01 08, 0 608 692 386

(po godz. 2000), 0-601-316-616.

cielka z wieloletnim doÊwiadczeniem tel. 773-35-98.

podgrzewacz do butelek i s∏oiczków Avent, wózek spacerowy Graco oraz
∏ó˝eczko dzieci´ce – tel. 0505868173, 773-26-93.

cji 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

◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗

◗

czyszczenie mebli tapicerowanych przy u˝yciu profesjonalnego urzàdzenia firmy Kirby. Tel.: 0 (22) 812 55 72, 0 506 365 676.
Studentka Filologii Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim pomo˝e w pisaniu wypracowaƒ i przygotowaniu do matury z j. polskiego. solidnie i tanio. tel. 795 76 06 lub 506 234 390.
Studentka UW, posiadajàca Zertifikat Deutsch (ocena 5) udzieli korepetycji z j. niemieckiego. Tanio i solidnie – z dojazdem do domu ucznia lub
u siebie. Tel.: 795 76 06 lub 0 506 234 390.
Karmy dla psów i kotów (eukanuba, nutra, royal, purina...), sklep „wszystko dla zwierzàt” Anin, ul. Kajki 91, tel 613 00 24 (10.30-19)
lub 0 501 032 707. Dostawa gratis! Serdecznie zapraszamy.
Kobieta w Êrednim wieku podejmie prac´ – sprzatanie lub opieka
nad dzieckiem (referencje) tel. 0693-615-605.
Remonty, wykaƒczanie wn´trz. Meble kuchenne, zabudowy. Tel. 0607 079 951.
Prasowanie odzie˝y z dojazdem, tel. 603 604 390.
Zaopiekuj´ si´ dzieckiem lub dzieçmi, mam 49 lat, pracuj´ jako opiekunka
od 12 lat, posiadam referencje – tel. kontaktowy 783 81 85.
Poszukuj´ osoby do wykonania sekwencji z dzieckiem (z trenu Starej
Mi∏osnej lub okolic) tel. 0602 533 930.

tel. 0-601-836-444.
◗
Sprzedam ∏ó˝eczko dzieci´ce, wózek spacerowy i fotelik samochodowy
marki „Chicco” do 36 kg, tel. 773-26-93, 0-505-868-173.
2
Do wynaj´cia mieszkanie 70 m , nowe, umeblowane, na Ip. Tel. 0-601◗
418-909.
Angielski – nauczyciel j´zyka angielskiego. Konwersacje, przygotowanie
do egzaminów. Tel. 773 83 02.
◗
Z∏ota ràczka – drobne naprawy, remonty, malowanie mieszkaƒ, hydraulika, meble Tel. 0 506 661 672.
◗
Pensjonat- warunki i wy˝ywienie domowe, ca∏odobowa opieka medyczna.
◗
Weso∏a-Zielona. tel. 773-44-92
◗
DoÊwiadczona piel´gniarka zaopiekuje si´ chorym, starszym, inne zabiegi w domu pacj´ta. Tel. 7773-27-17 kom. 0-506-617989.
◗
Wspó∏praca z firmà kosmetycznà – dodatkowa lub sta∏a. 0 508 59 45 56.
JeÊli na pierwszym miejscu stawiasz jakoÊç a nie cen´, masz doÊc wiecznych poprawek, potrzebujesz faOg∏oszenia drobne publikujemy za darmo. Najlepiej przesy∏aç je mailem na adres: wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl
chowego doradztwa – to jest w∏a-

NOWO OTWARTY SKLEP
FIRMOWY Z.M. „RADMAS”
oferuje pe∏en asortyment
mi´sa, w´dlin,
podrobów i drobiu
w´dliny
WYROBY TRADYCYJCE
tradycyjne
niskiye
cen

Stara Mi∏osna, ul. Marmurowa 6 (dawny Pub „Liwa”)
tel. 786 63 08
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tekst sponsorowany

Prezes Zarzàdu
Dr n. ek. Jacek Rembiszewski
Polrenrtier Sp. z o.o.
Aleja SolidarnoÊci 117 lok. 707
e-mail: biuro@polrentier.pl
www.polrentier.pl
tel. (022) 652 59 29, fax (022) 652 57 16

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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„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
Sklep – Winiarnia – Degustacja – Rozkosz
Chcia∏bym Paƒstwu przedstawiç jeden ze
sklepów Sieci Alkohole i Wina Âwiata M&P zlokalizowany w naszej dzielnicy przy ul. Trakt Brzeski 54c. Nasza firma istnieje od 1996 roku
i specjalizuje si´ w sprzeda˝y win i alkoholi z ca∏ego Êwiata.
Starajàc si´ zaspokoiç wszelkie wymagania
i najbardziej wysublimowane gusta naszych
Klientów nawiàzaliÊmy bezpoÊrednià wspó∏prac´
z wieloma producentami i importerami z ca∏ego
Êwiata. Asortyment naszego sklepu obejmuje
trunki oryginalne i unikatowe, limitowane edycje,
nowoÊci, jak równie˝ uznane i popularne marki.
Dewizà naszej firmy od zawsze jest przede
wszystkim zadowolenie Klienta, a co za tym idzie
jak najszerszy asortyment, po∏àczony dodatkowo
z zamówieniami na towary nie osiàgalne gdzie indziej. Oferujemy kosze prezentowe, opakowanie upominków i najmilszà, profesjonalnà obs∏ug´.
Wielokrotnie pomagajàc Klientom
wybraç asortyment, opowiadajàc
o jego zaletach, s∏u˝àc poradà
przy wyborze zastanawialiÊmy si´
jak u∏atwiç Klientowi poznanie walorów smakowych wielu trunków.
Dlatego te˝ jako jedyni w Polsce
od stycznia we wszystkich sklepach, otworzyliÊmy dla Sta∏ych
Klientów Winiarnie, w której cyklicznie i ca∏kowicie za darmo pro-

tekst sponsorowany

wadzimy szkolenia po∏àczone
z degustacjà.
W trakcie degustacji wszystkich prezentowanych przez
„Ambasadorów
Marek” trunków
zapoznajemy
si´ z historià,
pochodzeniem
i sposobami
produkcji i konsumpcji
poszczególnych
eliksirów.

Nasi Stali Klienci (w∏aÊciciele bezp∏atnej Karty
Sta∏ego Klienta) mogà liczyç na zakupy z upustami, zni˝ki w klubach, liczne nagrody, udzia∏
w promocjach i degustacjach.
Terminy najbli˝szych degustacji:
11 lutego 2005 r. Wieczór degustacji szczepu
Cabernet z ca∏ego Êwiata;
14 lutego 2005 r. Wieczór Szkocki degustacja
Single Maltów i Whisky;
19 lutego 2005 r. Wieczór Szkocki;
3 marca 2005 r. Wina Francuskie;
9 marca 2005 r. Wina Portugalskie.
Zapraszamy serdecznie
Zygmunt J. Pawlina
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Jolka z przepisem
Tym razem zadanie dla tych, którzy bardzo lubià ∏amaç sobie g∏ow´, ale nie majà pod r´kà ˝adnych encyklopedii i s∏owników. Do rozwiàzania tego zadania nie b´dà one potrzebne,
bowiem jest ono ÊciÊle zwiàzane z „Kàcikiem kulinarnym”.
Do diagramu, w którym ujawniono wszystkie litery G
oraz Z, nale˝y wpisaç wybrane rzeczowniki z zaprezentowanego w nim przepisu. Choç tam wyst´pujà one w okreÊlonym przypadku i liczbie, w diagramie krzy˝ówki muszà si´
znaleêç w mianowniku liczby pojedynczej. Litery z pól ponumerowanych, napisane kolejno od 1 do 35, utworzà rozwiàzanie – przys∏owie ˝ydowskie.
JeÊli chcecie si´ Paƒstwo spotkaç z innymi mi∏oÊnikami
∏amania g∏owy przypominamy, ˝e przy Centrum Promocji
Kultury Praga – Po∏udnie dzia∏a ju˝ Warszawska Resursa
Szaradziarska „WARS”. Bli˝sze informacje pod numerem
telefonu 870-11-86.
Zadanie opracowali Marek Go∏´biowski oraz Dariusz
Targoƒski, cz∏onkowie WRS „WARS”.
1

2

3

4

5

14 15 16 17 18

6

7

8

19 20 21 22

9 10 11 12 13

23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35
WÊród osób, które do 15 marca 2005 r. nadeÊlà na adres mailowy redakcji prawid∏owe
rozwiàzanie krzy˝ówki zostanie rozlosowana nagroda ksià˝kowa – albumowa monografia ˚ubra.

Rozwiàzanie
krzy˝ówki
z nr 54
Prawid∏owe rozwiàzanie
krzy˝ówki z nr 54 brzmia∏o:
„Mi∏ej zabawy w karnawale”.
Nagrod´ – poduszk´
lateksowà wylosowa∏
p. El˝bieta Prz´dzik.
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

Kàcik Kulinarny
Tym razem chcielibyÊmy zach´ciç
Paƒstwa do przygotowania oryginalnego dania obiadowego. B´dà to
eskalopki wieprzowe na sosie z zielonego pieprzu. Danie to mo˝e byç mi∏ym urozmaiceniem naszej tradycyjnej kuchni.
Panierowane eskalopki wieprzowe
w p∏atkach kukurydzianych
Receptura na 3–4 porcje
Sk∏adniki:
• pol´dwiczki wieprzowe ok. 500 g
• jaja 1 szt.
• màka 30 g
• p∏atki kukurydziane 30 g
• tymianek (Êwie˝y), seler naciowy 20 g
• olej, sól, pieprz
Przygotowanie mi´sa:
Pol´dwiczki oczyÊciç z b∏on i Êci´gien.
Pokroiç na plastry gruboÊci ok. 1,5 cm
(eskalopki) o wadze 60 g i ugnieÊç r´kà
– mi´so jest tak delikatne, ˝e nie trzeba

go rozklepywaç. Posiekanym tymiankiem obsypaç mi´so i natrzeç olejem,
troch´ posoliç i przyprawiç pieprzem. Pozostawiç w ch∏odnym miejscu na ok. 2
godz.
Sposób wykonania:
Eskalopki obtoczyç w màce, w roztrzepanym jajku, a nast´pnie w p∏atkach kukurydzianych. Sma˝yç na rozgrzanym
oleju, do uzyskania z∏ocistego koloru.
Sos z zielonym pieprzem
Receptura na 3–4 porcje
Sk∏adniki:
• cebulka szalotka 40 g
• bia∏e wytrawne wino 100 g
• koniak lub brandy 50 g
• Êmietana 30% 30 g
• zielony pieprz 40 g
• mas∏o 50 g

•AEROBIK
•STEP REEBOK
•PILATES
•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

• demi glace (lub wywar z wo∏owiny) 500 g
• sól, pieprz do smaku
Sposób wykonania:
Szalotk´ pokroiç w bardzo drobnà kostk´. Zielony pieprz zblanszowaç 2–3 razy
(zanurzyç na 1 min. na sicie we wrzàcej
wodzie) i pozostawiç w wodzie.
Na rozgrzanej patelni zeszkliç szalotk´,
dodaç troch´ koniaku i zapaliç, nast´pnie wlaç bia∏e wino i odparowaç. Dodaç
Êmietan´ i ca∏oÊç zagotowaç. Dolaç sos
demi glace lub wywar z wo∏owiny i gotowaç odparowujàc do ˝àdanej g´stoÊci.
Przecedziç, dodaç zielony pieprz i zag´Êciç mas∏em. Przyprawiç do smaku.
Sposób podania:
W centralnym miejscu talerza polaç sos
z zielonym pieprzem, na sosie uk∏adaç
sma˝one
czàstki
ziemniaków
i na wierzch eskalopki. Podawaç z warzywami z wody. Dekorowaç Êwie˝ymi
ga∏àzkami selera naciowego i Êwie˝ego
tymianku.
Restauracja GoÊciniec
˝yczy smacznego

ORGANIZUJEMY
05-077 Warszawa Weso∏a
ul. Trakt Brzeski 90
tel./fax: 773-30-02
tel.: 773-20-98

DO DYSPOZYCJI GOÂCI
• sala z klimatyzacjà
do 200 osób
• pokoje hotelowe
• parking

• przyj´cia weselne
• chrzty
• komunie
• konferencje
• catering

ZAPRASZAMY
w godzinach 1000 - 2100
w niedziele od 1300

PROMOCJA: TIPSY AKRYLOWE – 80 z∏
akryl kolor, ˝ele, artystyczne zdobienie
MANICURE – PEDICURE oraz inne zabiegi kosmetyczne

Magdalena
Gaw´cka

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

tel. 509 097 586, po 1500 773 13 58

tel.

773 14 30

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

US¸UGI DETEKTYWISTYCZNE
Biuro Informacji Renoma II Andrzej Mikstal

Licencja Ministerstwa
Finansów nr 220

licencja nr 0000505 zezwolenie MSWiA nr D-017/2004

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

Oferuje kompleksowà us∏ug´ ksi´gowo-podatkowà
Siedziba
ul. Irysów 7, Stara Mi∏osna
tel. (022) 773-31-31
www.rada.net.pl

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

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

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

kupno – sprzeda˝ – wynajem
PoÊrednik licencjonowany nr 232

• Warszawa .............................................. 617 49 20
• Weso∏a – Sulejówek .............................. 773 02 70
• Gm. Halinówe – Wiàzowna ................ 773 02 71
• Wawer Józefów – Otwock .................... 773 02 72
• Dzia∏ki inwestycyjne ........................ 501 773 670
ul. Dolomitowa 2, 05-077 Warszawa-Weso∏a
e-mail: biuro@j-n.pl
www.jablonski.com.pl

CARPE DIEM
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• 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

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.
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ul. Jana Paw∏a II 23 lok. B1,
Weso∏a – Stara Mi∏osna (Centrum „Pogodna”)

zapraszamy codziennie w godz. 1200–2000

tel. 773 84 92
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