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Powiew wiosny
Ju˝ ziemia zrzuci∏a bia∏e koce zimy
i zat´tni∏a ˝yciem. Powiew wiosny dotar∏ do wszystkich zakàtków natury.
Przebudzi∏y si´ do ˝ycia: roÊliny, drzewa, zwierz´ta, ptaki, owady, kwiaty...
Ludzie pod wp∏ywem roztaczajàcego
si´ wokó∏ pi´kna i zapachów przyrody
z nowym zapa∏em wchodzà w teraêniejszoÊç dnia codziennego.
W tym roku Palmowa Niedziela koƒ-

czy kalendarzowà zim´ i jest zapowiedzià bardzo wa˝nego Êwi´ta.
Z nastaniem wiosny zbiegajà si´
przygotowania do Wielkanocy, a wi´c
b´dzie to szczególny tydzieƒ, obfitujàcy w generalne porzàdki oraz przedÊwiàteczne zakupy po∏àczone z wiosennym nastrojem.
Nastrój ten spot´guje wielowiekowa
tradycja dotyczàca obrz´dów i zwycza-

foto Magdalena J´drzejewska

G∏owa do góry – ptaki lecà
Mimo, ˝e marcowa pogoda jeszcze
ca∏kiem przypomina zim´, to wÊród
ptaków zaczà∏ si´ ruch. Skowronki
przylecia∏y ju˝ w lutym. Je˝eli w pogodny dzieƒ na otwartej przestrzeni s∏ychaç d∏ugotrwa∏e, troch´ skwierczàce
dzwonienie, to warto poszukaç w b∏´kicie ma∏ego punkciku. To w∏aÊnie skowronek z wysoka oznajmia swoje prawa
do le˝àcej poni˝ej ziemi.
W poczàtkach
m a r c a
przylatuje
pliszka simyszo∏ów
wa, niewielki czarno
bia∏y ptaszek ochoczo machajàcy d∏ugim ogonkiem. RównoczeÊnie przylatujà kopciuszki, ciemne podobne do wróbla ptaszki, które odtàd a˝ do jesieni
b´dà siadywa∏y na szczytach dachów
lub wyst´pach rynien wo∏ajàc: kiki
kszszszsz
kirui!
Wkrótce potem pojawià si´ szpaki, kosy i zi´by. Do ptaków
wracajàcych
bardzo wczeÊnie nale˝à te˝ czajki. JeÊli
po polu lub ∏àce
chodzi coÊ wielkoÊci
mewy, i ma d∏ugi
˝uraw
czubek, to w∏aÊnie
czajka. Kiedy lata,
mo˝na jà poznaç po t´po zakoƒczonych skrzyd∏ach i j´kliwym g∏osie.

ISSN 1509-0833

wiadomoÊci sàsiedzkie
STARA MI¸OSNA

56

jów wielkanocnych.
Jak ka˝dego roku pojawi si´ na sto∏ach Êwi´conka. Dzielenie si´ jajkiem
– symbolem ˝ycia jest wa˝nym gestem
wobec drugiego cz∏owieka.
Przypomina o sensie istnienia i daje
duchowe wsparcie oraz umo˝liwia porozumienie i zbli˝enie si´ do drugiego
cz∏owieka.
Irena ¸ukszo
Klucze ptaków o p´katych sylwetkach, lecàce szybko, machajàc intensywnie krótkimi, sztywnymi skrzyd∏ami to kaczki lub g´si (kaczki majà
krótkie szyje a g´si
d∏ugie).
Lecàce
o tej porze g´si mogà okazaç si´ naszymi rodzimymi
g´gawami lub któkaczka
rymÊ z licznych gatunków gnie˝dzàcych si´ dalej na pó∏nocy. WÊród kaczek najpospolitsze to krzy˝ówki, cyranki, gàgo∏y i tracze, ale z daleka trudno je odró˝niç.
Do tego trzeba dodaç te ptaki, które
by∏y u nas przez ca∏à zim´ ale dopiero
teraz, w czasie
wiosennej krzàtaniny mo˝na
je zauwa˝yç.
Nasze osiedle
nawiedza∏y ostatnio stadka
dzierlatek (ptak
wielkoÊci szpaka z niewielczajka
kim czubkiem)

Ka˝de,
nawet
przypadkowe spojrzenie w niebo, mo˝e przynieÊç niespodziank´, poniewa˝ nad naszymi
g´Ê
g∏owami, oprócz
ró˝nej drobnicy,
w´drowaç b´dà w tym miesiàcu du˝e
ptaki o charakterystycznych sylwetkach. Pojedynczy ptak o pokroju drapie˝nika, jeÊli jest smuk∏y z d∏ugim ogonem, b´dzie najprawdopodobniej b∏otniakiem
stawowym,
je˝eli kr´py z krótkim ogonem to niemal
na
pewno b´dzie to myszo∏ów, jeczapla
Êli jest naprawd´
du˝y i ma lekko wide∏kowaty ogon, b´dzie to kania czarna.
Du˝y ptak machajàcy bez ˝adnych przerw skrzyd∏ami, który
„ciàgnie” za sobà w powietrzu
d∏ugie nogi a g∏ow´ ma jak gdyby
zarzuconà na plecy, to czapla siwa. Podobnej wielkoÊci sà ˝ura- kania czarna
wie, ale przylatujà zwykle troch´
póêniej (w koƒcu miesiàca), pozatym wyró˝niajà si´ wyciàgni´tà
do przodu szyjà i lotem w kluczu,
czego nie robià czaple.

i szczyg∏ów (wielkoÊç wróbla, czerwona plama przy
dziobie i ˝ó∏te paski na skrzyd∏ach).
˚ycz´ udanych
obserwacji!

b∏otniak
stawowy

Dorota
Wroƒska
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Polskie Kalwarie
Wzgórze, na którym Jezus Chrystus
zosta∏ ukrzy˝owany i poniós∏ m´czeƒskà Êmierç, nazywamy Golgotà lub
Kalwarià. Od tego drugiego okreÊlenia
zaczerpni´to nazw´ sanktuariów,
w których wierni rozpami´tujà M´k´
Paƒskà. Zwyczaj tworzenia kalwarii
si´ga korzeniami Êredniowiecza, gdy
pielgrzymi powracajàcy z Ziemi Âwi´tej pragn´li w rodzinnych stronach odtwarzaç miejsca zwiàzane z M´kà Paƒskà. Poczàtkowo mo˝liwie wiernie kopiowano jerozolimskà Drog´ Krzy˝owà, tote˝ pod kalwarie wybierano tereny zbli˝one wyglàdem do Jerozolimy.
Drogi pasyjne cz´sto odpowiada∏y d∏ugoÊcià rzeczywistej drodze Chrystusa
dêwigajàcego krzy˝.
Do Polski zwyczaj zak∏adania kalwarii przyw´drowa∏ na poczàtku XVII w.
Pierwsza by∏a Kalwaria Zebrzydowska.
DziÊ w Polsce istnieje kilkadziesiàt kalwarii (pod wzgl´dem ich liczby ust´pujemy w Europie tylko Austrii, W´grom
i Niemcom).

Aby Dobra Nowina da∏a wszystkim

Kalwaria
nadziej´ i radoÊç.
Zebrzydowska.
Pierwszà polskà Aby Pan Nasz zmartwychwsta∏y da∏ nam si∏´
kalwari´ zawdzi´byÊmy Êwiat nasz kierowali ku dobru.
czamy wojewoAby ludzie potrafili kierowaç si´
dzie krakowskiezaufaniem i mi∏oÊcià.
mu Miko∏ajowi
ZebrzydowskieAbyÊmy potrafili cieszyç si´ z tego co mamy
mu. Na poczàti potrafili dzieliç si´ tym z potrzebujàcymi.
ku XVII wieku
postanowi∏
on
AbyÊmy w Starej Mi∏oÊnie potrafili zbudowaç
w okolicach Waswoje wymarzone miejsce na tym Êwiecie...
dowic, na stokach
góry ˚ar wybudoRedakcja oraz
waç szereg kaplic
Stowarzyszenie Sàsiedzkie
na wzór jerozoStara Mi∏osna
limskiej
Drogi
Krzy˝owej. W Kalwarii Zebrzydowskiej pielgrzymi od- szwedzkich. Z czasów ks. K´sickiego
prawiajà nabo˝eƒstwa dró˝ek Pana Je- zachowa∏y si´ dwie kapliczki: Wniebozusa, Matki Bo˝ej i w intencji zmar- wzi´cie NMP i Judasz. Ojcowie Fran∏ych. W sanktuarium jest ponad 40 ka- ciszkanie powrócili do PakoÊci w roplic. Kalwari´ Zebrzydowskà cz´sto ku 1931, po tym jak prawie sto lat
odwiedza∏ Karol Wojty∏a – najpierw ja- wczeÊniej zaborcze w∏adze pruskie
ko m∏ody ch∏opiec, póêniej jako kap∏an przeprowadzi∏y kasat´ konwentu. Podi wreszcie jako papie˝. Ojciec czas II wojny Êwiatowej ponownie wyÂwi´ty Jan Pawe∏ II modli∏ si´ p´dzono franciszkanów z Kalwarii.
W dniu
Wrócili tu, kiedy tylko ucich∏y odg∏osy
tu 7 czerwca 1979 r.
najwi´kszego wydarzenia
Od lat jest to jedno z najcz´Êciej niemieckich bomb i do dziÊ sà opiekuw dziejach Êwiata:
odwiedzanych sanktuariów w Pol- nami pakoskiego sanktuarium.
Kalwaria Krzeszowska. W Sudetach
sce. Do jego popularnoÊci wÊród
ZMARTWYCHWSTANIA PANA
pielgrzymów przyczyni∏y si´ nie- zachowa∏o si´ kilkanaÊcie kalwarii.
wàtpliwie Misteria M´ki Paƒskiej Najbardziej znana znajduje si´ w Krzewypraszajmy od Jezusa Chrystusa
odprawiane od koƒca XVII wieku szowie. Jest ona wyjàtkowa bo znajduje
moce ducha, ˝ywà wiar´,
w okresie Wielkiego Tygodnia. si´ na p∏askim terenie. Szczególnym
niegasnàcà nadziej´ i wiernà mi∏oÊç.
Sceny pasyjne odtwarzane sà przez pi´knem wyró˝nia si´ stacja „Âmierç
przewodników kalwaryjskich, kle- Pana Jezusa na krzy˝u”: pod krzy˝em
Dzi´kujmy Bogu za otrzymane ∏aski
ryków kalwaryjskiego seminarium Maryja, Êw. Jan oraz Êw. Maria Magdai proÊmy Go, by prze˝yç te Âwi´ta
lena. Rzeêby (prawie trzymetrowej wyi przez miejscowà ludnoÊç.
w radoÊci i bliskoÊci
Kalwaria Pakoska. Wiek XVI sokoÊci) wykonano z piaskowca.
Zmartwychwsta∏ego Pana.
to czas burzliwych sporów religijnych i Reformacji. Proboszcz PaNiech radoÊç p∏ynàca z pustego grobu
koÊci, ks. Wojciech K´sicki, który
Zbawiciela przepe∏ni Wasze Serca
˝ywi∏ wielki kult dla M´ki Paƒi umocni Was w trudach
skiej, postanowi∏ wybudowaç
codziennego ˝ycia.
w swojej parafii kalwari´. Mia∏
nadziej´, ˝e umocni to w wierze
Z radosnym ALLELUJA
nie tylko parafian pakoskich, ale
i darem modlitwy sk∏adamy ˝yczenia
i okolicznà ludnoÊç. Ziemi´
wszystkim mieszkaƒcom Starej Mi∏osnej
pod budow´ drugiej (po Zebrzyoraz GoÊciom
dowskiej) polskiej kalwarii podarowa∏a rodzina Dzia∏yƒskich
Ks. Krzysztof Cyliƒski
– ówczesnych w∏aÊcicieli PakoÊci.
- proboszcz par. NajÊwi´tszego Serca
Poczàtkowo blisko 4-kilometroPana Jezusa
wà tras´ dró˝ek znaczy∏y jedynie
Ks. Stanis∏aw Popis
drewniane krzy˝e. Póêniej wznie- proboszcz par. Êw. Hieronima
siono tu 25 kaplic. Wiele z nich
uleg∏o zniszczeniu podczas wojen

2

STARA MI¸OSNA
Kalwaria Kaszubska. Wejherowo jest
po∏o˝one wÊród pi´knych wzgórz
na skraju Pojezierza Kaszubskiego.
Od Gdyni dzieli je ok. 30 km. Fundatorem by∏ Jakub Wejher, wojewoda malborski, który z∏o˝y∏ Êlubowanie, ˝e jeÊli
ocaleje z wyprawy to, jako wotum, wybuduje koÊció∏ Trójcy Âwi´tej i Êw. Franciszka. Bóg wys∏ucha∏ próÊb i Jakuba
Wejhera zdo∏ano wydobyç spod rumowiska. Uratowany wojewoda wybudowa∏
pierwszà na Pomorzu kalwari´. Wraz
z pierwszymi obiektami sakralnymi powsta∏a osada, która póêniej przekszta∏ci∏a si´ w miasto nazwane od nazwiska za∏o˝yciela Wejherowem.

Kalwaria Warmiƒska. G∏otowo
– miejscowoÊç na Warmii, oko∏o 30 kilometrów od Olsztyna, s∏ynie z Sanktuarium Eucharystycznego i malowniczo
po∏o˝onej Kalwarii Warmiƒskiej. Wàwóz pod Kalwari´ wykopano r´cznie.
W pracach wzi´∏o udzia∏ ponad 70 tysi´cy ludzi. Podczas budowy starano
si´, aby ukszta∏towanie terenu i odleg∏oÊci mi´dzy poszczególnymi stacjami
stanowi∏y wiernà kopi´ jerozolimskiej
Drogi Krzy˝owej.
Kalwaria Pac∏awska po∏o˝ona jest
na wschodnim Podkarpaciu, niedaleko
granicy z Ukrainà, ok. 20 km na po∏udnie od PrzemyÊla. Rol´ biblijnego Cedronu pe∏ni tutaj rzeka Wiar. Dró˝ki kalwarii, które ∏àczà kaplice rozmieszczone
wÊród okolicznych pól i lasów, uk∏adajà
si´ w cztery szlaki pielgrzymkowe.
W XVII w. polska szlachta i magnateria licznie pielgrzymowa∏a do Ziemi
Âwi´tej. Podró˝ do Jerozolimy odby∏
tak˝e wojewoda podolski, Andrzej
Maksymilian Fredro. Kroczàc po ziemi,
po której niegdyÊ stàpa∏ Chrystus, Fre-

Z okazji Âwiàt Wielkiej Nocy
w imieniu radnych i Zarzàdu Dzielnicy Weso∏a
Wszystkim Mieszkaƒcom Weso∏ej
sk∏adamy najserdeczniejsze ˝yczenia
wszelkiej pomyÊlnoÊci i spe∏nienia marzeƒ
Marcin J´drzejewski

Jacek Wojciechowicz

Przewodniczàcy Rady Dzielnicy Burmistrz Dzielnicy Weso∏a

dro zapragnà∏ mieç w swoich dobrach kanclerza Niemiec, Ottona von Bismarcka, a po raz trzeci zakonników
replik´ Golgoty.
Jerozolima DolnoÊlàska. Wambierzy- usun´li hitlerowcy w okresie okupacji.
ce le˝à ok. 20 km od K∏odzka i ok. 10 km K∏opotów stró˝om Góry Êw. Anny przyod Dusznik. Inicjatywa budowy kalwarii sparza∏y tak˝e w∏adze komunistyczne.
DziÊ patrzymy na nasze kalwarie
wysz∏a od Daniela Paschazjusza von
Osterberga. Poczàtkowo stacje kalwarii z nieco innej perspektywy ni˝ kilkadziemia∏y postaç kloców z drewna lub ka- siàt lat temu. Mo˝e jest to skutkiem temienia. Po trzech latach zastàpiono je go, ˝e cz´Êciej dziÊ podró˝ujemy
kaplicami kamiennymi podobnymi do Ziemi Âwi´tej. Mo˝e jest to zas∏uga
do pieczar skalnych, tak jednak niskimi, telewizji, gdzie mo˝emy zobaczyç, jak
˝e chcàc zajrzeç do wn´trza nale˝a∏o si´ wyglàda∏y miejsca M´ki Paƒskiej. Byç
mocno pochyliç. Dlatego przy moderni- mo˝e jest to skutkiem ewolucji naszej
zacji kalwarii, którà zakoƒczono wiary i dost´pnoÊci do nabo˝eƒstwa
w XIX w., kaplice wyburzono i w ich Drogi Krzy˝owej, odprawianego w ka˝dym koÊciele. Nie zmienia to jednak
miejsce postawiono nowe.
Âwi´ta góra Ziemi Âlàskiej. Góra faktu, ˝e kalwarie stanowià bezcenny
Âwi´tej Anny – wieÊ na wzniesieniu skarb kulturowy i religijny. Bez wàtpiezwanym równie˝ Górà Êw. Anny, znaj- nia warto sp´dziç w nich kilka godzin
duje si´ na Âlàsku, ok. 30 km od Opola. nie tylko w czasie Wielkiego postu, ale
Tutejsza kalwaria usytuowana jest wiosnà czy latem, aby przenieÊç si´
w bardzo szczególnym miejscu do Jerozolimy 2000 lat temu…
– na sto˝ku wygas∏ego wulkanu, który
Wed∏ug materia∏ów z czasopisma
by∏ aktywny ok. milion lat temu.
„Nasza Arka”
Kalwaria na Górze Âw. Anny powstaPiotr Antosiewicz
∏a dzi´ki hojnoÊci arystokratycznego rodu Gaszynów. W po∏owie XVII w. w∏aÊciciel tych okolic, hrabia Melchior Gaszyna,
Niechaj spokojne i pe∏ne radoÊci
przekaza∏ ojcom franciszkanom
grunty pod budow´ klasztoru
Âwi´ta Zmartwychwstania
oraz klucze do koÊcio∏a na Górze Êw. Anny. Pó∏ wieku póêniej
Paƒskiego przyniosà Paƒstwu
odznaczajàcy si´ g∏´bokà powiele radoÊci, spokoju oraz
bo˝noÊcià bratanek Melchiora
Gaszyny, Jerzy Adam wybudonadziej´ lepszego jutra
wa∏ na Górze ponad 30 kalwaryjskich kaplic. Podczas dziejowych zawieruch, które nawiedza∏y Âlàsk franciszkanie byli a˝
Pose∏ na Sejm RP
trzykrotnie wyp´dzani z Góry
Êw. Anny. Po raz pierwszy dokoJacek Wojciechowicz
na∏y tego w∏adze pruskie, powtórnie uczyniono to za rzàdów

3

STARA MI¸OSNA

Z prac Rady Dzielnicy
Na lutowej sesji Rada Dzielnicy zajmowa∏a si´ m.in.:
• Sprawà sporzàdzania planów zagospodarowania przestrzennego - jest
to wy∏àczna kompetencja w∏adz Warszawy, które na razie prowadzà niezbyt intensywne prace w tym zakresie. W szczególnoÊci, przyst´powanie
do sporzàdzania nowych planów (np.
Stara Mi∏osna czy Osiedle Wojskowe) jest wstrzymane do czasu uchwalenia sudium uwarunkowaƒ zagospodarowania przestrzennego, co planowane jest na jesieƒ br.
• Przygotowaniami do letnich remontów placówek oÊwiatowych.
• Informacjami o funkcjonowaniu placówek i stowarzyszeƒ kulturalnych
oraz sportowych.
• Przygotowaniami do tegorocznych
inwestycji (wi´cej informacji na ten
temat na stronie 6).
• Zosta∏a powo∏ana tak˝e komisja
mieszkaniowa majàca za zadanie opiniowaç wnioski o przydzia∏ mieszkaƒ
komunalnych.
• Zosta∏ przyj´ty protokó∏ z kontroli
zasadnoÊci pobierania op∏aty przy∏à-

czeniowej do sieci wodociàgowej.
Oprócz tego pracowa∏y komisje Rady
i odbywa∏y si´ robocze spotkania radnych w sprawach dotyczàcych poszczególnych osiedli.
Takim najwa˝niejszym chyba spotkaniem by∏o spotkanie Zarzàdu z radnymi
w dniu 17 marca br. Spotkanie mia∏o na
celu wypracowanie wspólnej strategii dalszych dzia∏aƒ w zwiàzku z planami budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy.
Kolejna Sesja Rady Dzielnicy planowana jest na 31 marca br. o godz. 14.00
w sali Rady Dzielnicy przy ul. 1. go Praskiego Pu∏ku 33.
W jej programie przewidziane sà
m.in. nast´pujàce punkty:
• Ocena stanu bezpieczeƒstwa w Dzielnicy.
• Informacje o budownictwie komunalnym na potrzeby mieszkaƒców
Dzielnicy.
• Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Dzielnicowego OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej.
• Informacja o planie remontów szkód
powsta∏ych na skutek zimy.
• Informacja o dzia∏aniu komunikacji
miejskiej.

Spó∏ka Ziemska – utrapienie
Zdaniem bolszewików „klasa robotnicza pi∏a szampana ustami swoich przedstawicieli”. W Starej Mi∏osnej mieszkaƒcy ˝yjà w ekologicznym i ekskluzywnym osiedlu dzi´ki wyt´˝onemu wysi∏kowi szóstki przodowników z MPZBDJiW Sp. z o.o., zwanej powszechnie
„Spó∏kà Ziemskà”. Spó∏ka dzia∏ajàc poprzez Zarzàd dzieƒ po dniu, w pocie
czo∏a trudzi si´ nad tym co jeszcze mo˝e
udoskonaliç i usprawniç, jak umiliç ˝ycie ludu mieszkajàcego w Osiedlu, majàcym ongiÊ nosiç nazw´ „50-lecia PRL-u”. Przy tak zdeterminowanej
postawie muszà byç i efekty. Ostatnio
dobrodziejstw tej determinacji doÊwiadczajà mieszkaƒcy pó∏nocnej cz´Êci Starej Mi∏osnej, gdzie w 2004 roku zosta∏y
wykonane kolektory kanalizacyjne. Kanalizacja ze strony pó∏nocnej ma byç
w∏àczona do systemu obs∏ugiwanego
przez oczyszczalni´ „Cyraneczka”, która jest „w∏asnoÊcià” Spó∏ki. Ka˝dy z nas
przed wykonaniem przy∏àcza powinien
uzyskaç w Urz´dzie Dzielnicy warunki
przy∏àczenia do kanalizacji. Niby proste
– sk∏adamy wniosek i czekamy na wyda-
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nie warunków, ale aby Dzielnica mog∏a
wydaç warunki musi ze Spó∏kà podpisaç
porozumienie dotyczàce zrzutu Êcieków. Spó∏ka, która b´dzie pobiera∏a
op∏aty za zrzut Êcieków, deklaruje dobrà
wol´, jednak przedstawia coraz to nowe
pomys∏y, które opóêniajà podpisanie
porozumienia.
Spó∏ka pedantycznie domaga si´ informacji, jakie Êcieki sp∏ynà do Cyraneczki, w jakiej iloÊci zbiorczej (dlaczego nie wystarczajà liczniki poboru wody?). Bowiem Spó∏ka s∏ynie z dba∏oÊci
o mienie mieszkaƒców Osiedla (np. ze
stratà kilku milionów z∏otych wybudowa∏a przepi´kne „Centrum Pogodna”, a póêniej, aby sp∏aciç d∏ugi wyprzedawa∏a ziemi´, przeznaczonà na
inwestycje komunalne), dlatego tak
twardo negocjuje z przedstawicielami
Prezydenta Warszawy w sprawie przekazania do MPWiK powa˝nie zdekapitalizowanej „Cyraneczki”. To, ˝e brakuje
cz´Êci dokumentacji to drobiazg, kto by
si´ tym przejmowa∏.
Stowarzyszenie Sàsiedzkie kilka lat
temu zwróci∏o si´ do Spó∏ki z proÊbà

• Stan uregulowania w∏asnoÊci gruntów na potrzeby planowanych przez
Dzielnic´ inwestycji.
Przewodniczàcy Rady
Marcin J´drzejewski

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

W razie po˝aru:

Ochotnicza Stra˝ Po˝arna
w Starej Mi∏oÊnie
ul. Trakt Brzeski 28,
tel. 77-33-978
o u˝yczenie terenu (nieu˝ytków ko∏o
placu zabaw), na którym mia∏ powstaç
teren rekreacyjny dla m∏odzie˝y i
doros∏ych. OczywiÊcie Spó∏ka podchodzi do sprawy z pe∏nym zrozumieniem,
ale kilka lat to zbyt krótki okres na podj´cie decyzji. Gdyby Stowarzyszenie mog∏o i chcia∏o kupiç ten teren, decyzja zapad∏aby ju˝ dawno temu. Spó∏ka ma
bowiem wspólników, Zarzàd, pracowników i koszty funkcjonowania, dlatego
mieszkaƒcy powinni od niej odkupiç
swojà w∏asnoÊç, bo co to by∏oby za nieszcz´Êcie, gdyby MZBDJiW Sp. z o.o.
zakoƒczy∏ swojà dzia∏alnoÊç. Udzia∏owcy, którzy wnieÊli do spó∏ki po 1 z∏
(s∏ownie jeden z∏oty) ka˝dy, nie mogà
byç pozbawieni dywidendy i pensji
(szczególnie w takich czasach jak
obecne). Uwa˝ajà wi´c, ˝e Spó∏ka dla
dobra mieszkaƒców musi istnieç.
Prywatnie uwa˝am, ˝e czas najwy˝szy,
aby ta chorobliwa naroÊl, paso˝yt
na tkance Starej Mi∏osnej ju˝ zniknà∏
z naszego horyzontu. Apeluj´ wi´c
do wspólników Spó∏ki: oddajcie ludziom to, co sobie przyw∏aszczyliÊcie.
Bo wam ju˝ dzi´kujemy.
Józef WojtaÊ

STARA MI¸OSNA

Nosi∏ wilk razy kilka

Szanowni Paƒstwo!
Od ponad szeÊciu lat w Starej Mi∏oÊnie pr´˝nie dzia∏a szczep dru˝yn harcerskich ZHR. W tym roku, dzi´ki
mo˝liwoÊci przekazania 1 % podatku
dochodowego na organizacje po˝ytku
publicznego, mogà Paƒstwo wspomóc nas finansowo, nic
nie tracàc, a jednoczeÊnie u∏atwiajàc nam dalszy rozwój,
wyjazdy wakacyjne i zimowe, prac´ Êródrocznà. Ka˝dy
grosz bardzo nam si´ przyda!
Jak to zrobiç?
Jeden procent swojego podatku mo˝e wp∏aciç na rzecz
ZHR ka˝da osoba fizyczna, która rozlicza si´ z urz´dem
skarbowym na podstawie formularza PIT-36 lub PIT-37.
Po obliczeniu kwoty podatku nale˝y obliczyç 1% tej sumy
i wpisaç jà w cz´Êci „Obliczenia zobowiàzania podatkowego”, w rubryce „Kwota zmniejszenia z tytu∏u wp∏aty
na rzecz organizacji po˝ytku publicznego – na podstawie
art. 27d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”, w pozycji 181 (PIT-36) lub 111 (PIT-37). Zadeklarowanà kwot´ trzeba wp∏aciç na:
Konto bankowe:
Volkswagen Bank Direct.
68 2130 0004 2001 0189 3635 0004
Nazwa odbiorcy:
Zwiàzek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
Tytu∏ wp∏aty:
ZHR – 1% podatku zg. z art. 27d, MAZ-44-SZCZEP
Z ca∏ego serca dzi´kujemy za pomoc! Postaramy si´, aby
przekazanie przez Paƒstwa pieniàdze s∏u˝y∏y jeszcze
owocniejszej i lepszej pracy harcerskiej w Starej Mi∏oÊnie.
W imieniu Szczepu 44 Mazowieckich Dru˝yn Harcerskich:
pwd. Joanna Bàk w´dr. (773-17-22)
pwd. Anna Lewandowska w´dr. (0-601-336-774)
phm. Lech Krzemiƒski HO (773-32-43)
çw. Micha∏ Kurek (773-14-79; 0-508-064-354)
Pod wy˝ej podane numery mo˝na dzwoniç w celu uzyskania bardziej szczegó∏owych informacji, nie tylko o akcji
„1%”, ale tak˝e o ca∏ej dzia∏alnoÊci naszego Szczepu. Zach´camy równie˝ do odwiedzenia strony: www.1procent.zhr.pl.

US¸UGI GEODEZYJNE
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
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O tej sprawie pisano ju˝ wiele przed dwoma laty zarówno w WiadomoÊciach
Sàsiedzkich, zaprzyjaênionym Cz@cie, jak i w ca∏ej prasie lokalnej i warszawskiej.
Pada∏y takie tytu∏y i okreÊlenia jak: „Prawo Wilka”, „Gra w bambuko”, „7 wi´ksze
od 7”, czy orwellowskie „wszystkie zwierz´ta sà sobie równe, ale sà zwierz´ta
równiejsze od innych”. Chodzi oczywiÊcie o s∏ynnà uchwa∏´ w sprawie powo∏ania nowego radnego, Antoniego Baraƒskiego, który mia∏by wstàpiç do Rady Dzielnicy Weso∏a w miejsce pozostawione przez burmistrza Andrzeja Jastrz´bskiego.
Po g∏osowaniu (7 za i 7 przeciw), Bogdan Wilk, ówczesny przewodniczàcy Rady stwierdzi∏, ku os∏upieniu zgromadzonych – tak˝e i jego partnerów
z koalicji – ˝e uchwa∏a zosta∏a przyj´ta. W najlepsze przyjà∏ od nowego
„radnego” Êlubowanie, podpisa∏ uchwa∏´ i przes∏a∏ jà do wojewody. W ten
sposób „bezkonfliktowo” przywróci∏ stan bezwzgl´dnej przewagi koalicji
w radzie.
Takie zr´czne za∏atwienie sprawy nie mog∏o jednak umknàç uwadze publicznej. Po wielu g∏osach i aktach protestu – uchwa∏´ uniewa˝ni∏ w mi´dzyczasie wojewoda – nad problemem pochyli∏ si´ wiceprzewodniczàcy
Rady Warszawy Karol Karski i skierowa∏ odpowiedni wniosek do prokuratury. Ta jednak umorzy∏a spraw´ i czyni∏a to systematycznie przez dwa lata.
Karski nie da∏ mimo wszystko za wygranà i doprowadzi∏ wreszcie do zmiany interpretacji zdarzenia. Powsta∏ akt oskar˝enia zarzucajàcy by∏emu przewodniczàcemu Rady – Wilk zosta∏ odwo∏any z tej funkcji w maju ubieg∏ego
roku – poÊwiadczenie nieprawdy i nara˝enie autorytetu samorzàdu
na szwank.
24 lutego br. sàd wyda∏ orzeczenie: Bogdan Wilk dzia∏a∏ na szkod´ interesu publicznego i narazi∏ na szwank autorytet samorzàdu. Kara pieni´˝na nawiàzki na rzecz wskazanego szpitala, pokrycie kosztów sàdowych,
oraz warunkowe umorzenie post´powania na 1 rok – to decyzje sàdu. Karski zapowiada odwo∏anie od orzeczenia, wi´c byç mo˝e sprawa jeszcze powróci na wokand´.
Jaki by jednak nie by∏ koniec tej zabawnej z jednej strony, z drugiej smutnej i ˝enujàcej historii, ju˝ dziÊ niech p∏ynie z niej nauka dla wszystkich, którzy majà zap´dy do dzia∏aƒ wed∏ug w∏asnego widzimisi´, bez liczenia si´
z istniejàcym prawem, a czasem po prostu ze zdrowym rozsàdkiem.
Obywatelu! Zanim podejmiesz jakàkolwiek kontrowersyjnà decyzj´, zastanów si´ wczeÊniej dwa, dziesi´ç, a nawet sto razy. I niech nauka ta nie
pójdzie w las.

Marian Mahor
Klub Sportowy Weso∏a zosta∏ zarejestrowany w Krajowym Rejestrze
Sàdowym pod numerem KRS 0000224046 – 17 grudnia 2004 roku –
uzyskujàc status organizacji po˝ytku publicznego.
Dzi´ki temu mogà Paƒstwo przekazaç 1% nale˝nego podatku
dochodowego na konto Klubu odliczajàc t´ kwot´ od sumy wp∏acanej do
Urz´du Skarbowego.
Dowód wp∏aty na rachunek bankowy powinien zawieraç: imi´,
nazwisko oraz adres wp∏acajàcego, kwot´ dokonanej wp∏aty a tak˝e
nazw´ organizacji, na rzecz której jej dokonano. Warto w tytule wp∏aty
napisaç „darowizna na rzecz organizacji po˝ytku publicznego”.
Bank Spó∏dzielczy w Halinowie/Weso∏a
Nr konta: 75 8019 1010 2002 0004 1714 0001.
Uwzgl´dniajàc powy˝sze Zarzàd Klubu zwraca si´ z goràcà proÊbà o
wsparcie, z góry sk∏adajàc podzi´kowania wszystkim darczyƒcom.
Ze sportowym pozdrowieniem

Marian Mahor

BIURO RACHUNKOWE FISMAG
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czyli... czy nauka pójdzie w las?

(Licencja Ministerstwa Finansów nr 14424/99)

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

5

STARA MI¸OSNA

Inwestycje 2005
W 2004 r. Weso∏a, dzi´ki sprawnie dzia∏ajàcemu Zarzàdowi, wyjàtkowo dobrze wywiàza∏a si´ z realizacji inwestycji. Kwotowo by∏o to
ok. 90%, ale jeÊli chodzi o zakres to by∏o to bez ma∏a 96%. W tym znajdujà si´ te˝ kwoty dodatkowych Êrodków przyznanych nam w drugiej
po∏owie roku, na wydanie których by∏o naprawd´ niewiele czasu.
Niestety, ze wzgl´du na harmonogram przetargów (og∏aszanych
jeszcze przez poprzedni Zarzàd), wi´kszoÊç inwestycji realizowana by∏a w III i IV kwartale, a ostatnie prace budowlane koƒczone
by∏y mi´dzy Âwi´tami z Nowym Rokiem. Na szcz´Êcie tegoroczna zima by∏a ∏askawa dla budowlaƒców i wszystko uda∏o si´ skoƒczyç. Jedyna niewykonana inwestycja – zakup lokalu na potrzeby
przychodni w Zielonej (a w∏aÊciwie wp∏ata pierwszej raty za ten lokal) – nie zosta∏a zrealizowana ze wzgl´dów formalnych (Dzielnica
nie mo˝e kupowaç lokalu w trakcie budowy). Jednak˝e przeznaczone na ten cel pieniàdze nie przepad∏y, zosta∏y przeniesione
na rok 2005 i po prostu transakcja zakupu lokalu b´dzie zrealizowana w jednej racie.
Wyciàgajàc wnioski z ubieg∏orocznych nerwowych posuni´ç,
jakie wymusza∏y realizowane jesienià inwestycj´, Zarzàd Dzielnicy
zobowiàza∏ si´, ˝e w tym roku, tam gdzie tylko to b´dzie mo˝liwe
(wa˝ne pozwolenia na budow´) przetargi b´dà og∏aszane jeszcze
zimà, tak by realizacja inwestycji wypad∏a w okresie wiosny i lata.
Zosta∏ stworzony szczegó∏owy harmonogram inwestycji, wg którego b´dà uruchamiane kolejne procedury przetargowe.
Obok publikujemy powy˝szy harmonogram, zastrzegajàc jednoczeÊnie, ˝e w niektórych przypadkach, z przyczyn formalnych, niektóre terminy mogà ulec zmianie.
Tabela zawiera tylko najwa˝niejsze inwestycje prowadzone
przez Dzielnic´. Nie jest w niej uj´ta budowa ul. Jana Paw∏a II (realizowana przez ZDM) oraz te fragmenty sieci kanalizacyjnej, które budowaç b´dzie MPWiK.
Marcin J´drzejewski

Harmonogramy realizacji inwestycji rok 2005
Etapy realizacji
Og∏oszenie
Otwarcie Zakoƒczenie
Uwagi
przetargu
ofert
realizacji
Budowa brakujàcych odcinków wodociàgowych oraz projekty wodociàgów w osiedlach Zielona i Stara Mi∏osna
- projekty wodociàgów w os. Stara Mi∏osna
28-02-2005 16-03-2005 30-09-2005
- projekty wodociàgów w os. Zielona (ul. Kraszewskiego, Gazowa, Urocza) 29-03-2005 14-04-2005 30-07-2005
- budowa wodociàgu w ulicach Szeroka, D∏uga, Piaskowa
29-03-2005 14-04-2005 30-07-2005
Projekty ulic: Fabrycznej i Jeêdzieckiej na odcinkach zlokalizowanych na pó∏noc od ul. Jana Paw∏a II oraz ulic: Rumiankowej i Mazowieckiej
- projekt ul. Fabrycznej
17-02-2005 03-03-2005 31-07-2005
- projekt ul. Mazowieckiej
18-03-2005 04-04-2005 30-09-2005
- projekt ul Jeêdzieckiej i Rumiankowej
10-05-2005 25-05-2005 30-11-2005
Budowa ul. GoÊciniec wraz z brakujàcymi odcinkami sieci wod-kan
05-04-2005 27-05-2005 15-11-2005 Zadanie dwuletnie. II
i kanalizacjà deszczowà
etap do 31.08.2006 r.
Budowa ul. Brata Alberta - ETAP II
21-03-2005 11-05-2005 15-10-2005
Modernizacja uk∏adu drogowego Pl. Wojska Polskiego - ETAP II
15-03-2005 06-05-2005 20-08-2005
Przebudowa ul. Sapiehy
20-05-2005 05-06-2005 31-08-2005 W okresie 24.02 - 15.04
wykonanie projektu
Projekt drogowy ul. G∏owackiego
28-02-2005 17-03-2005 15-09-2005
Projekt ul. Uroczej
24-02-2005 14-03-2005 30-09-2005
Budowa ul. Warszawskiej
10-03-2005 28-04-2005 31-10-2005
Przebudowa ul. Konopnickiej
15-04-2005 05-05-2005 20-07-2005 W okresie do 10.04
wykonanie projektu
Budowa parkingu przy Pl. Wojska Polskiego
28-05-2005 15-06-2005 15-08-2005
Przebudowa ul. Mickiewicza odc. ul. Narutowicza - ul. Rejtana
05-05-2005 20-05-2005 20-08-2005 W okresie 28.02 - 30.04
wykonanie projektu
Modernizacja ul. Mazowieckiej
20-05-2005 10-06-2005 15-08-2005
Projekt budowy ul. PodleÊnej odc. ul. Kasprowicza - ul. Brata Alberta
15-03-2005 05-04-2005 30-09-2005
Projekt budowy ul. Jagielloƒskiej
15-03-2005 05-04-2005 30-09-2005
Budowa w∏àczenia drogi lokalnej do drogi krajowej Trakt Brzeski
10-03-2005 30-03-2005 15-05-2005
przy skrzy˝owaniu z ul. 1 Praskiego Pu∏ku
Modernizacja ul. Szosowej
15-03-2005 05-04-2005 15-06-2005
Budowa budynku komunalno-socjalnego przy ul. Dobrej
08-02-2005 30-03-2005 30-11-2005 Zadanie dwuletnie. II
etap do 30.10.2006r.
Projekt boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 (obecnie 174),
30-04-2005 25-05-2005 31-09-2005
Plac Wojska Polskiego
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 (obecnie 173)
13-04-2005 30-05-2005 30-09-2005
Projekt budowy Szko∏y Podstawowej nr 2 (obecnie 172)
16-05-2005 15-06-2005 30-11-2005
Projekt hali sportowej przy Gimnazjum nr 3 (obecnie 119), ul. Klimatyczna
30-04-2005
Zakup lokalu na przychodni´ w os. Zielona
III kwarta∏
Budowa kanalizacji sanitarnej os. Stara Mi∏osna Pó∏noc - II etap
21-03-2005 16-05-2005 15-10-2005
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w os. Weso∏a Centrum - Wola Grzybowska z odbudowà ulic ETAP I
- budowa kanalizacji w ul. 1. Praskiego Pu∏ku
25-02-2005 18-04-2005 15-10-2005
- budowa kanalizacji w ul. G∏owackiego i pozosta∏ych
11-05-2005 04-07-2005 31-10-2005
Budowa kanalizacji sanitarnej os. Groszówka - ETAP II
28-02-2005 18-04-2005 30-07-2005
Budowa kolektora deszczowego w ul. Jeêdzieckiej 21-03-2005 14-05-2005 31-08-2005
odwodnienie ul. Jana Paw∏a II
Projekty kanalizacji os. Zielona, Groszówka
02-02-2005 22-02-2005 05-08-2005
Projekty kanalizacji os. Stara Mi∏osna
15-03-2005 04-04-2005 31-10-2005
Koncepcja budowy kanalizacji deszczowej w os. Stara Mi∏osna
23-02-2005 10-03-205 31-08-2005
opracowanie: Wydzia¬ Inwestycji Urz´du m. st. Warszawy dla Dzielnicy Weso¬a
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PROJEKT ULICY JANA PAW¸A II
konsultacje z mieszkaƒcami
Projekt ulicy Jana Paw∏a II jest ju˝ w swej warstwie zasadniczej prawie ukoƒczony.
W poprzednim numerze „WiadomoÊci
Sàsiedzkich” pisaliÊmy o spotkaniu w tej sprawie
radnych Starej Mi∏osny, w∏adz Dzielnicy, przedstawicieli inwestora, czyli ZDM-u, oraz projektanta. Na tym spotkaniu dosz∏o do pierwszej „obróbki” projektu oraz nakreÊlono etapy dzia∏ania.
Jednym z tych etapów, bardzo wa˝nym z punktu
widzenia akceptacji spo∏ecznej rozwiàzaƒ zawartych w projekcie, mia∏y byç konsultacje z mieszkaƒcami. Dosz∏o do nich, zgodnie z zapowiedziami, 7 marca w Urz´dzie Dzielnicy w sali posiedzeƒ Rady Dzielnicy. W spotkaniu przez chwil´
wzià∏ udzia∏ burmistrz Jacek Wojciechowicz, ale
poprowadzi∏ je zast´pca burmistrza ds. inwestycji, Edward K∏os. Sekundowa∏ mu naczelnik Wydzia∏u Inwestycji w dzielnicy Andrzej Pylak,
a tak˝e radni Starej Mi∏osny: Marianna Burszewska i Marian Mahor. OczywiÊcie g∏ównà postacià
spotkania by∏ sam projektant, pan Jacek Rzàdkowski. Do sali Rady przyby∏o oko∏o 35-40
mieszkaƒców zainteresowanych szczegó∏ami tej
kluczowej dla osiedla inwestycji drogowej.
Po zagajeniu burmistrza K∏osa, podstawowe
za∏o˝enia projektu przedstawi∏ in˝. Rzàdkowski
i zaprosi∏ do zapoznania si´ z najbardziej czytelnà i miarodajnà materià, tj. planami. Roz∏o˝ono je
na d∏ugich sto∏ach i mieszkaƒcy w ma∏ych grup-
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kach analizowali jego poszczególne cz´Êci.
W goràcej, ale rzeczowej atmosferze, dyskutowano o szczegó∏ach, zadawano pytania, przedstawiano uwagi i zastrze˝enia, a nawet sugestie
i gotowe rozwiàzania. W ten sposób poruszono
niemal wszystkie istotne elementy projektu: parkingi, zjazdy i wjazdy, rozmieszczenie przystanków autobusowych, Êcie˝ki rowerowe, zw´˝enia, miejscowe odleg∏oÊci od posesji, itp. Niektóre kwestie wyjaÊnia∏ w tzw. podgrupach burmistrz K∏os, na inne odpowiada∏ naczelnik Pylak,
ale wprost dwoi∏ si´ i troi∏, rozchwytywany przez
wszystkich autor projektu, p. Rzàdkowski. Zapisywa∏ wszystkie uwagi i sugestie alternatywnych
rozwiàzaƒ, zgodnie z ˝yczeniami zainteresowanych i publicznie obieca∏ uwzgl´dniç je w nast´pnej wersji projektu. Spotkanie koƒczy∏o si´
w aurze wzajemnych komplementów, kurtuazji
i gratulacji. Mieszkaƒcy dzi´kowali urz´dnikom
za inicjatyw´ konsultacji i gratulowali tworzenia
nowej jakoÊci w relacji mi´dzy Urz´dem a mieszkaƒcami, opartej na szacunku i poszanowaniu
prawa mieszkaƒców do wspó∏decydowania
o wyglàdzie i kszta∏cie osiedla, na którym mieszkajà. PodkreÊlono, i˝ tworzenie takich standardów jest dobrym obyczajem i winno staç si´
obowiàzujàcà normà. Ze swej strony burmistrz
K∏os wyrazi∏ swój podziw dla uczestników spotkania, którzy mimo goràcego i w wielu punktach

dra˝liwego tematu – wiadomo wszak, ˝e partykularne interesy poszczególnych mieszkaƒców
bywajà bardzo rozbie˝ne – potrafili skoncentrowaç si´ na wywa˝onej rozmowie, rzeczowej argumentacji i byli prawdziwymi partnerami, a nie
przeciwnikami w dyskusji.
Nikt jednak nie sàdzi∏, ˝e tak szybko mo˝na b´dzie zobaczyç nast´pnà, ju˝ z poprawkami,
wersj´ projektu. Ju˝ dwa dni póêniej, czyli w Êrod´, do Urz´du zaproszono te osoby, które o to
prosi∏y, by zaprezentowaç owoc dwudniowej
wyt´˝onej pracy projektanta. Jej efekt to
uwzgl´dnienie wszystkich istotnych uwag i propozycji mieszkaƒców. Teraz projekt w´druje
do wszystkich niezb´dnych uzgodnieƒ w Warszawie, do Zak∏adu Uzgodnieƒ Dokumentacji.
Mamy obietnic´ Zarzàdu Dzielnicy, ˝e b´dzie
spraw´ pilotowa∏ i do∏o˝y wszelkich staraƒ, by
nie dosz∏o do znaczàcych opóênieƒ. Przy dobrym tempie niezb´dnych procedur, w tym równie˝ przetargu wykonawczego, jest szansa, ˝e
inwestycja ruszy jeszcze w trzecim kwartale tego roku. Na niektóre jednak z tych procedur nie
b´dziemy mieç ˝adnego wp∏ywu. Trzymajmy
wi´c kciuki za sprawne dzia∏ania tych, którzy cokolwiek w sprawie inwestycji Jana Pawla II mogà. Ca∏a Stara Mi∏osna czeka.
Marian Mahor

STARA MI¸OSNA

Po koncercie Piotra Szczepanika...
Lutowy koncert w auli gimnazjalnej
przyniós∏ nam kolejnà du˝a dawk´
emocji, tym razem dzi´ki samemu mistrzowi nastroju – Piotrowi Szczapanikowi. Piosenkarz, gitarzysta i aktor
w jednej osobie, legenda polskiej muzyki rozrywkowej lat 60-tych i 70-tych,

rodem z Lublina, zadebiutowa∏ w roku 1963 na Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie. Potem ju˝ ka˝dy
kolejny utwór d∏ugo nie schodzi∏
z pierwszych miejsc list przebojów.
Repertuar Szczepanika obejmuje nie
tylko, o czym mo˝e nie wszyscy wiedzà,
piosenki, ujmijmy to „o mi∏oÊci”. Artysta, nie kryjàc swoich poglàdów, Êpiewa∏ równie˝ pieÊni patriotyczne i stare
romanse czyli utwory nie chronione
przez ZAIKS. Czyni∏ to z premedytacjà, zajmujàc chlubne miejsce na liÊcie
wykonawców niesprzedajnych za ˝adnà
cen´, a wiadomo, ˝e w czasach siermi´˝nego socjalizmu takowych znalaz∏oby si´ nie ma∏o. Piotr Szczepanik ze
swojà ujmujàcà fizjonomià, ciep∏ym
g∏osem i niegasnàcym poczuciem humoru ujà∏ nas i teraz. Mieszka po sàsiedzku w WiÊniowej Górze otoczony
ukochanymi od zawsze: zwierz´tami

i pi´knà przyrodà. Podczas jego wyst´pu sala koncertowa wype∏ni∏a si´
po brzegi. Ludzie starsi, pokolenie
Êrednie i m∏odzie˝, wszyscy zas∏uchani
poddajàcy si´ urokowi „˚ó∏tych kalendarzy” i in. nastrojowych utworów piosenkarza.
A potem by∏y brawa i d∏uga kolejka
po autografy, koniecznie na p∏ycie,
którà wszyscy uczestnicy mogli kupiç
po bardzo przyst´pnej cenie.
Iza Zych

Jak sp´dziliÊmy ferie w Szkole Podstawowej nr 173
Tradycyjnie ju˝ od kilku lat w okresie
ferii w szkole spotykajà si´ nasi uczniowie, aby mile sp´dziç swój wolny czas.
Czeka∏y na nich sale gimnastyczne,
komputerowe, pracownie plastyczne,
muzyczne i przyrodnicze. Mogli wziàç
udzia∏ w warsztatach teatralnych, ale
te˝ po prostu porozmawiaç ze sobà, czy
wyjÊç na sanki pod opiekà fachowej kadry.
W tym roku z oferty naszej szko∏y
skorzysta∏o 207 dzieci. Pracowa∏o 12
nauczycieli.
Uczniowie przebywali nie tylko
na terenie szko∏y, ale korzystaliÊmy
równie˝ z bezp∏atnych wyjazdów
do kin, teatrów i na basen. Atrakcyjnym podsumowaniem akcji by∏o spo-

tkanie jej uczestników z ca∏ej
Warszawy w Sali Kongresowej,
na którym nie zabrak∏o równie˝ nas.
Mamy nadziej´, ˝e kolejne
ferie sp´dzone razem w naszej
szkole b´dà równie udane.
Lidia Chmielewska

AUTORYZOWANA
STACJA OBS¸UGI

Teraz tak˝e wszystkie marki

PROFESJONALNE AUTO NAPRAWY
Bezp∏atne przeglàdy samochodów

–
–
–
–

WESO¸A – STARA MI¸OSNA
Trakt Brzeski 88
tel. 773 20 03
www.auto-serwis.info

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

wysoka jakoÊç us∏ug
gwarancja 12 miesi´cy
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Konkurs „Nasza Czysta Warszawa”
Konkurs „Nasza Czysta Warszawa”
przeznaczony jest dla wspólnot, spó∏dzielni mieszkaniowych, w∏aÊcicieli
nieruchomoÊci, gospodarzy i dozorców
domów.
Cele konkursu:
a) propagowanie czystoÊci i estetyki
na terenach osiedli i posesji oraz
edukacja ekologiczna dotyczàca selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu,
b)promowanie wszelkich dzia∏aƒ majàcych na celu podniesienie poziomu
czystoÊci i estetyki na terenach osiedli i posesji,
c) zaktywizowanie wspólnot, spó∏dzielni, zarzàdców, gospodarzy i dozorców w zakresie dbania o czystoÊç,
d)nagradzanie za estetyk´ oraz czystoÊç i porzàdek na terenie nieruchomoÊci.
Konkurs jest otwarty dla wspólnot,
spó∏dzielni mieszkaniowych, w∏aÊcicieli nieruchomoÊci, gospodarzy i dozorców domów z terenu m. st. Warszawy.
Zg∏oszenie do konkursu nast´puje
przez z∏o˝enie wniosku dost´pnego
w Urz´dach Dzielnic, Zarzàdzie
Oczyszczania Miasta oraz na stronach
internetowych:
www.zom.waw.pl
i www.um.warszawa.pl. Wype∏nione
zg∏oszenia nale˝y z∏o˝yç do 5 dnia ka˝dego miesiàca w skrzynce konkursowej
wystawionej w Urz´dzie w∏aÊciwej
Dzielnicy. Do konkursu mo˝na przystàpiç przez ca∏y okres jego trwania.
Konkurs ma dwie kategorie:
a) I kategoria – dla wspólnot mieszkaniowych, spó∏dzielni mieszkaniowych i w∏aÊcicieli nieruchomoÊci,
b)II kategoria – dla gospodarzy i dozorców domów.
Konkurs podzielony jest na dwa etapy:
a) Pierwszy etap – dzielnicowy – trwa
od 5 lutego 2005r. do 5 lutego 2006r.
W I etapie w ka˝dej dzielnicy, z której nap∏ynà zg∏oszenia, ka˝dego miesiàca wybrany zostanie jeden laureat
w ka˝dej kategorii.
b)Do drugiego etapu wchodzà laureaci
miesi´czni z ka˝dej dzielnicy. II etap
– ogólnowarszawski – trwa od 5 lutego 2005 do 5 marca 2006. W tym etapie wybrany b´dzie zwyci´zca roku
w ka˝dej z kategorii.
Ka˝dy z etapów koƒczy si´ przyznaniem nagrody Prezydenta m. st. Warszawy. W pierwszym etapie w kategorii
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pierwszej nagroda wynosi 2 000 z∏.,
w drugiej kategorii 1 000 z∏. W drugim
etapie nagroda dla zwyci´zcy roku
w pierwszej kategorii wynosi 7 000 z∏,
w kategorii drugiej 3 000 z∏.
Wyboru laureata w I i II kategorii
dokona jury powo∏ane przez Prezydenta m. st. Warszawy.
Ocenie konkursowej b´dzie podlegaç:
a) czystoÊç na terenie osiedla, posesji,
b)infrastruktura pozwalajàca zachowaç czystoÊç, w tym rozstawienie koszy na Êmieci oraz pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów,
c) dba∏oÊç o niewyst´powanie na ocenianym terenie psich odchodów,
d)zagospodarowanie zieleni,
e) utrzymanie czystoÊci w dni Êwiàteczne oraz dni wolne od pracy,
f) utrzymanie czystoÊci i porzàdku
w trudnych warunkach (opady Êniegu,
wichury, jesienne grabienie liÊcie itp.),
g) ogólne wra˝enie estetyczne,
h)opinia mieszkaƒców ocenianego terenu.
Informacje o konkursie zamieszczone sà na internetowej stronie Zarzàdu
Oczyszczania Miasta www.zom.waw.pl
oraz miejskiej stronie internetowej
www.um.warszawa.pl.
Rozstrzygni´cie I etapu konkursu
za dany miesiàc nast´powaç b´dzie
po ka˝dym 5 dniu nast´pnego miesiàca
poczàwszy od 5 marca 2005 r.

Rozstrzygni´cie II etapu nastàpi
do dnia 15 kwietnia 2006 r.
Wyniki konkursu zostanà podane
do publicznej wiadomoÊci na stronach
internetowych www.zom.waw.pl oraz
www.um.warszawa.pl. Wr´czenie nagród laureatom konkursu nast´powaç
b´dzie w terminach wyznaczonych
przez Prezydenta m. st. Warszawy.
Laureaci zostanà powiadomieni o wynikach konkursu i terminie wr´czenia
nagród przez Zarzàd Oczyszczania
Miasta.
Konkurs „Nasza Czysta Warszawa”
adresowany jest do najlepiej dbajàcych
o estetyk´ wspólnot, spó∏dzielni mieszkaniowych, w∏aÊcicieli nieruchomoÊci,
dozorców i gospodarzy domów. Nagrodzeni b´dà Ci, którzy systematycznie
i przyk∏adnie wype∏niajà swoje obowiàzki, w sposób szczególny dbajàc
o teren swojego osiedla lub posesji, aktywnie propagujà postawy proekologiczne upowszechniajàc selektywnà
zbiórk´ odpadów, piel´gnujà zieleƒ.
Wspólnie promujmy czystoÊç, porzàdek i estetyk´. Poprawa wizerunku
miasta to w konsekwencji lepsze samopoczucie wszystkich warszawiaków.
Razem stwórzmy mod´ na czystoÊç!
Z materia∏ów Urz´du Miasta Warszawy

Koncert zespo∏u „Dzikie Pola”
Od kilku miesi´cy w sali widowiskowej Gimnazjum 119 w Starej Mi∏oÊnie trwa
cykl koncertów. Prezentujemy paƒstwu g∏ównie muzyk´ folkowà, ballady i standardy klasyczne.
Naszà kolejnà propozycjà (na kwiecieƒ) jest zespó∏ „Dzikie Pola”. To bardzo
ciekawa folkowa grupa. Powsta∏a w Krakowie w 1999 r. Jej twórcami byli trzej
muzycy z by∏ego ZSRR, absolwenci konserwatoriów w Kijowie i Moskwie.
Na repertuar zespo∏u sk∏adajà si´ piosenki kozackie, ukraiƒskie, rosyjskie, cygaƒskie, w´gierskie, ˝ydowskie oraz polskie. Niektóre z nich to powszechnie
znane w Polsce i na Êwiecie pieÊni, np. „Krysztalewi czaszi” (dawny marsz kozacki, znany w Polsce jako Piosenka Zag∏oby z filmu „Ogniem i Mieczem”), „Oj,
czyj to kiƒ stojit”” (znana z ww filmu jako „Dumka Bohuna”), „Zielona Ukraina” (znana te˝ jako „Hej, soko∏y”), „Hori∏ka”, „Oczy czornyje”, „Dorogoj dlinnoju” („To by∏y pi´kne dni”) etc. W programie naszego koncertu nie zabraknie
tak˝e wykonanego z prawdziwà wirtuozerià w´gierskiego czardasza.
Zainteresowanych zapraszam na stron´ internetowà zespo∏u www.dzikiepola.vel.pl. Mo˝na tam znaleêç m.in. wersje demo utworów, które b´dà wykonywane na koncercie.
A sam koncert ju˝ 21 kwietnia (czwartek), jak zwykle w Gimnazjum nr 119
i jak zwykle o godz. 19.30. Wst´p wolny. Serdecznie zapraszamy.
Marcin J´drzejewski

STARA MI¸OSNA

Wymiana Europejska „Dzieci w Londynie”
Dla grupy piàtoklasistów z naszej
szko∏y koƒcówka stycznia up∏yn´∏a
pod znakiem wyjazdu do Wielkiej Brytanii. By∏ to kolejny z wyjazdów edukacyjnych. Grupa zatrzyma∏a si´ w schronisku m∏odzie˝owym w Dover, mieÊcie
na wybrze˝u po∏udniowej Anglii. DotarliÊmy do niego po podró˝y przez
Niemcy, Holandi´, Belgi´, kawa∏eczek
Francji i pod Kana∏em La Manche.
W samym Dover sp´dziliÊmy niewiele
czasu. Wi´kszà cz´Êç ka˝dego dnia sp´dzaliÊmy na wyjazdach.
Dwa razy byliÊmy goÊçmi w szkole
w Wilmington. Bardzo ciekawe do-

Êwiadczenie. Nasi uczniowie uczestniczyli w lekcjach i ca∏kiem dobrze sobie
radzili (niektórzy dostali pochwa∏y
od angielskich nauczycieli). I to nawet
na zaj´ciach z j´zyka francuskiego! Poza tym dzieci z Polski mia∏y swoich
opiekunów na terenie szko∏y, uczniów
angielskich, z którymi si´ zaprzyjaênili.
To, i zadania j´zykowe by∏y Êwietnà
okazjà do praktycznej nauki j´zyka.
Przy okazji zadaƒ j´zykowych – chyba
na d∏u˝ej zapami´tamy, co to jest „Mountain of Light”...:-)

Kilka razy byliÊmy te˝ w Londynie, jednym z najstarszych i najwspanialszych
miast na Ziemi.
Nie jest mo˝liwe
by zwiedziç go
w ca∏oÊci w tak
krótkim czasie, jest
zbyt du˝y. Z pewnoÊcià jednak zapami´tamy Muzeum Figur Woskowych, gdzie mo˝na by∏o zrobiç sobie nawet zdj´cie
z Hulkiem, Galeri´ Narodowà (jedna z najwa˝niejszych na Êwiecie
kolekcji
malarstwa), Muzeum Historii Naturalnej
z osza∏amiajàcymi
zbiorami przyrodniczymi... OdwiedziliÊmy tak˝e Tower of London,
czyli Êredniowieczne wi´zienie i miejsce kaêni, obecnie muzeum. Innym fascynujàcym miejscem by∏o obserwatorium
w Greenwich pod Londynem, gdzie poznawaliÊmy histori´ nawigacji i mieliÊmy
mo˝liwoÊç stani´cia jednà nogà na pó∏kuli wschodniej, a drugà na zachodniej
– tamt´dy przebiega „po∏udnik zero”,
rozdzielajàcy pó∏kule ziemskie. A czym
by∏by Londyn bez swojego Big Bena?
PrzechodziliÊmy pod wie˝à z zegarem, którego „sercem” jest ten s∏ynny
dzwon! Tak, Big Ben to nazwa dzwonu,
a nie zegara, jak si´ cz´sto sàdzi. Gdyby chcieç jeszcze opowiedzieç ze szczegó∏ami o wspomnianych wy˝ej miejscach, trzeba by poÊwi´ciç wielokrotnie
wi´cej miejsca. A nie wspomnia∏em
jeszcze o Dokach Êw. Katarzyny, Parlamencie, Maritime Museum Opactwie
Westminsterskim, Chinatown, Tower
Bridge...
Najlepiej by∏oby wróciç do Londynu
jeszcze raz. A potem kolejny i jeszcze...
SP nr 173
Katarzyna G∏usek
Mariola Wróblewska
Andrzej Sroka
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Rowerowa Stara Mi∏osna
Jak efektywnie trenowaç
W poprzednim odcinku porad treningowych pisa∏em jak pozbyç si´ nadwagi je˝d˝àc na rowerze. Tym razem opisz´ kilka zasad rzàdzàcych treningiem,
których przestrzeganie da wymierne
efekty, czyli przyrost formy i zmniejszenie wagi cia∏a.
Nasze treningi dadzà oczekiwane wyniki, je˝eli b´dziemy stosowaç nast´pujàce zasady.
Po pierwsze nale˝y wyznaczyç swój
próg maksymalnego t´tna wysi∏kowego. Sposób na obliczenie swojego t´tna maksymalnego (b´d´ u˝ywa∏ skrótu
tm – t´tno maksymalne) jest bardzo ∏atwy. Od wartoÊci 220 (przyjmuje si´, ˝e
jest to maksymalna iloÊç uderzeƒ serca
na minut´, jakà mo˝e osiàgnàç organizm ludzki obcià˝ony maksymalnym
wysi∏kiem chwilowym) nale˝y odjàç
swój wiek, np. dla zawodnika w wieku 32 lat ten rachunek wyglàda nast´pujàco 220 – 32 = 188. Liczba 188 to
maksymalne t´tno dla 32- letniego kolarza. OczywiÊcie t´tno to podczas ekstremalnego wysi∏ku b´dzie wi´ksze, ale
dla celów ustalenia obcià˝eƒ treningowych przyjmuje si´ w∏aÊnie obliczonà
wartoÊç i zak∏ada si´, ˝e maksymalne
t´tno wysi∏kowe dla 32-latka wynosi 188 uderzeƒ serca na minut´.
Teraz, gdy mamy wyznaczone t´tno
maksymalne, mo˝emy wyznaczyç poszczególne strefy wysi∏ku. Jest to niezmiernie wa˝ny element planowania
treningu, poniewa˝ tylko trening w odpowiednich przedzia∏ach obcià˝eƒ da
oczekiwane rezultaty.
UWAGA! Nie wa˝ne jest ile kilometrów przejecha∏eÊ oraz jakà uzyska∏eÊ pr´dkoÊç Êrednià. Wa˝ne jest ile
czasu przebywa∏eÊ w poszczególnych
zakresach obcià˝eƒ treningowych.
Pierwszy zakres obcià˝eƒ treningowych zamyka si´ w przedziale do 60%
wyznaczonego t´tna maksymalnego
i wylicza si´ go w nast´pujàcy sposób:
wyliczone wczeÊniej nasze t´tno maksymalne mno˝ymy przez 60%. Otrzymana wartoÊç odpowiada szeÊçdziesi´ciu
procentom naszego t´tna maksymalnego. Zgodnie z tym wzorem podstawiajàc odpowiednia wartoÊç procentowà
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zale˝nà od typu treningu obliczymy zakresy obcià˝eƒ treningowych.
W przypadku naszego 32- letniego
zawodnika ca∏e obliczenie b´dzie wyglàda∏o w nast´pujàcy sposób: 188 (obliczone wczeÊniej t´tno maksymalne
dla tego wieku) mno˝ymy przez 60%,
co daje nam wynik 113 uderzeƒ serca
na minut´. (Jeszcze raz to dzia∏anie: 188 X 60% = 113). Trening w tym
zakresie to tak zwany trening kompensacyjny, który stosujemy po intensywnej jeêdzie, którà odbyliÊmy poprzedniego dnia lub zawodach. Trening z tà
intensywnoÊcià, czyli 60% t´tna maksymalnego nie buduje formy i praktycznie nie ma wp∏ywu na spalanie t∏uszczu.
Drugi zakres obcià˝eƒ treningowych
zamyka si´ w przedziale od 60 do 75%
t´tna maksymalnego. Nasz 32 letni kolarz b´dzie musia∏ utrzymywaç t´tno
w przedziale od 113 do 141 uderzeƒ
serca na minut´. Jest to podstawowy
zakres obcià˝eƒ treningowych. Utrzymujàc wysi∏ek w tym zakresie budujemy form´, czyli wytrzyma∏oÊç podstawowà, która pozwoli nam na wielogodzinnà jazd´ bez odczuwalnego zm´czenia. W zakresie tych obcià˝eƒ najefektywniej spalamy tkank´ t∏uszczowà, poprawia si´ nasza ogólna wydolnoÊç i odpornoÊç na d∏ugotrwa∏y wysi∏ek. Krotko mówiàc jest to najwa˝niejszy zakres obcià˝eƒ treningowych.
W zakresie tym odbywa si´ oko∏o 70%
jazd treningowych. Aby osiàgnàç po˝àdane efekty treningowe efektywny jednorazowy czas jazdy w tym zakresie obcià˝eƒ nie mo˝e byç krótszy ni˝ godzina, a najlepiej nie mniej ni˝ 1,5h.
Trzeci zakres obcià˝eƒ treningowych
to przedzia∏ od 75 do 90% t´tna maksymalnego. Dla naszego kolarza to
od 141 do 170 uderzeƒ serca na minut´. W zakresie tym budujemy wytrzyma∏oÊç chwilowà, która jest potrzebna podczas np. krótkich, lecz stromych
podjazdów lub innych sytuacji wymuszonych przez trudny teren. Najcz´Êciej
w tym zakresie obcià˝eƒ poruszajà si´
zawodnicy podczas zawodów zarówno
krótkich wyÊcigów jak i wielogodzinnych maratonów lub etapów szoso-

wych. Trening w tym zakresie obcià˝eƒ
jest wa˝ny dla wszystkich, którzy planujà starty w wyÊcigach lub chcà wypracowaç wysokà form´. Jazda z tymi obcià˝eniami podczas treningu odbywa si´
w tzw. interwa∏ach: np. 3 min jazdy
w przedziale 80-90% tm. a nast´pnie
odpoczynek i spadek t´tna do 60% tm.,
nast´pnie powtórka i tak 3 do 6 razy.
Przestrzegam wszystkich, którzy jazd´
na rowerze traktujà jako sposób na pozbycie si´ nadwagi. W tym zakresie obcià˝eƒ spalanie tkanki t∏uszczowej jest
znikome. Jazda z tak du˝ym obcià˝eniem dla osoby nie wytrenowanej prowadzi do niepotrzebnego spalania glikogenu i szybkiego zm´czenia.
Czwarty zakres obcià˝eƒ treningowych to obcià˝enie maksymalne, na jakie mo˝emy si´ zdobyç. Tu nie liczy si´
t´tno. Podczas takiego wysi∏ku nasze
serce reaguje z opóênieniem i cz´sto
pulsometr poka˝e wzrost t´tna, gdy ju˝
zaczynamy zwalniaç. Typowy przyk∏ad
takiego treningu jest sprint, który mo˝e trwaç od kilku sekund do pó∏ minuty. Trening w tym zakresie jest potrzebny wy∏àcznie tym, którzy chcà braç
udzia∏ w zawodach, gdzie cz´sto wyÊcig
wygrywa si´ na ostatnich metrach. To
w∏aÊnie sprint na odcinku od 200
do kilkunastu metrów przed metà decyduje o miejscu, które wywalczymy.
Sprinty trenujemy na prostym odcinku
z maksymalnà mo˝liwà intensywnoÊcià. Taki trening wymaga jednak pewnej wiedzy i odpowiedniego nadzoru
nad zawodnikiem i dlatego nie poÊwi´cam mu wi´cej uwagi, gdy˝ stosowany
nieumiej´tnie mo˝e prowadziç do
przetrenowania.
Opisane tu zakresy obcià˝eƒ treningowych sà trudne do kontrolowania
bez odpowiedniego sprz´tu. Je˝eli myÊlimy powa˝nie o naszej formie warto
wyposa˝yç si´ choçby w najprostszy
pulsometr. Jest to urzàdzenie podobne
do zegarka elektronicznego, które
mo˝na nosiç na r´ku lub montowaç
na kierownicy roweru. Impulsy z serca
do pulsometru przekazywane sà drogà
radiowà przez specjalnà opask´ zak∏adanà na piersi. Najprostszy pulsometr
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to wydatek oko∏o 150–170 z∏. W zamian dostaniemy przyrzàd podajàcy
nam aktualny puls oraz pozwalajàcy
na korzystanie z funkcji stopera i zegarka. Dro˝sze modele pozwolà nam
dodatkowo kontrolowaç nie tylko aktualny puls, ale tak˝e jego procentowà
wartoÊç w stosunku do naszego t´tna maksymalnego oraz zu˝ycie kalorii.
Sà równie˝ pulsometry po∏àczone
z licznikiem rowerowym, oferujàce
wiele dodatkowych funkcji i stanowiàce doskona∏e po∏àczenie obu tych
urzàdzeƒ. Koszt takiego licznika z pulsometrem to wydatek minimum 350 z∏.
Dariusz Lebiedê

Zlot
cyklistów
w Starej
Mi∏oÊnie

sobota
14 maja 2005
Przypominamy ˝e tegoroczny Zlot Cyklistów b´dzie jednoczeÊnie mazowieckà eliminacjà ogólnopolskiego cyklu rodzinnych
zawodów rowerowych Family Cup. Organizatorem jak zwykle b´dzie Stowarzyszenie
Sàsiedzkie, zaÊ w∏àczenie naszej imprezy do
cyklu Family Cup gwarantuje nam wsparcie
sponsorów, pomoc organizacyjnà i sprz´towà oraz relacje radiowe i telewizyjne z imprezy. Do tego wszystkiego my dodajemy
atrakcyjne trasy wyÊcigowe oraz ciekawà
opraw´ festynowà. Miejsce imprezy - boisko przy Gimnazjum 119 przy ul Klimatycznej 1 w Starej Mi∏oÊnie.
Do zawodów Family Cup pozosta∏o dwa
miesiàce. Podaj´ kontakt dla zainteresowanych treningami z grupà zaawansowanà.
e-mail dlmtb@op.pl lub tel. 0503 079 003
Dariusz Lebiedê

Bieganie w Starej Mi∏oÊnie
20 listopada zesz∏ego roku przeszed∏
do historii naszego osiedla. Tego dnia
do∏àczy∏o ono do elitarnego grona gospodarzy
biegów
maratoƒskich.
W Pierwszych Mistrzostwach Starej
Mi∏osny w Maratonie wystartowa∏o 8
osób, z czego do mety dotar∏o 6. Mi∏oÊciwie panujàcym nam mistrzem jest
pan Andrzej Jarzynowski.
Skoro by∏y Pierwsze Mistrzostwa,
muszà byç i Drugie. Planujemy je rozegraç 12 listopada. Mamy nadziej´, ˝e
los nie b´dzie tak z∏oÊliwy jak przed rokiem, kiedy wyeliminowa∏ z walki kilku
zawodników. Ale wi´kszej frekwencji
– choç tytu∏ najmniejszego maratonu
w Polsce bardzo nam si´ podoba – upatrujemy te˝ w zach´ceniu do treningów
nowych zawodników. Okazjà do tego,
aby zaczàç bawiç si´ w bieganie (tak˝e
na d∏u˝szych dystansach) jest rozpoczynajàca si´ w∏aÊnie na ∏amach Gazety
Wyborczej akcja treningowa. Organizuje jà kierowana przez mieszkaƒca naszego osiedla pana Marka Tronin´ Fundacja „Maraton Warszawski”. Jej celem
jest oczywiÊcie zach´cenie nowych osób
do rozpocz´cia przygody z bieganiem.
Mieszkamy w tak przyjaznych dla sportowców okolicach, ˝e grzechem by∏oby
nie zaczàç wspólnych treningów.
Proponujemy utworzenie nieformalnego klubu biegowego zrzeszajàcego
mieszkaƒców naszego osiedla. Honorowym partnerem klubu b´dzie Stowarzyszenie Sàsiedzkie, zaÊ opiekunem
sportowym – Fundacja „Maraton Warszawski”. Od razu chcemy te˝ zaznaczyç, ˝e do zabawy w bieganie zapraszamy nie tylko ch´tnych do startu
w maratonie, ale wszystkich, którzy
chcà si´ regularnie ruszaç.

tonu Warszawskiego dru˝yny – reprezentacji osiedla (potrzebne sà co
najmniej 3 osoby tej samej p∏ci). 27.
Maraton Warszawski zostanie rozegrany 18 wrzeÊnia.
3. Udzia∏ w II Mistrzostwach Starej Mi∏osny w Maratonie co najmniej 10
mieszkaƒców osiedla.
Zapraszamy na pierwszy wspólny
trening – w sobot´, 2 kwietnia,
o godz. 900. Miejsce spotkania – skrzy˝owanie ulic Jana Paw∏a II i Fabrycznej
(przy krzy˝u). Przewiduje si´ pokonanie marszobiegiem dystansu ok. 5 kilometrów. Zach´camy te˝ do zajrzenia
na stron´ internetowà organizatora
Maratonu Warszawskiego (www.maratonwarszawski.com), gdzie mo˝na znaleêç plany treningowe – zarówno
do maratonu jak i do poczàtków przygody z bieganiem.
I na koniec wiadomoÊç, która powinna zelektryzowaç nie tylko mieszkaƒców Starej Mi∏osny, ale i biegaczy z ca∏ej Polski. Otó˝ wraz z Mistrzostwami
Starej Mi∏osny zostanie rozegrany bieg
na 100 kilometrów! W przeciwieƒstwie
do mistrzostw b´dzie mia∏ on charakter
otwarty – mogà w nim wystartowaç
wszyscy ch´tni niezale˝nie od miejsca
zamieszkania. Start biegu nastàpi we
wczesnych godzinach rannych, a najwolniejsi b´dà na trasie przez ca∏à dob´. Urzàd Dzielnicy Weso∏a zadeklarowa∏ ju˝ swoje wsparcie organizacyjno-finansowe zarówno dla maratonu, jak
i dla „Weso∏ej Setki” – bo a˝ si´ prosi,
aby takà nazw´ nosi∏ nasz bieg. A wi´c
przypominamy – 12 listopada 2005 roku b´dzie wielkim Êwi´tem biegania
w Starej Mi∏oÊnie – II Mistrzostwa
Starej Mi∏osny w Maratonie oraz I Weso∏a Setka – bieg na dystansie 100 kilometrów. O post´pie przygotowaƒ – tych
sportowych, jak i tych organizacyjnych
– b´dziemy informowaç na bie˝àco.
Marek Tronina

Plany klubu na rok 2005:
1. Wystawienie podczas Maratonu Warszawskiego przynamniej jednej sztafety reprezentujàcej osiedle (sztafeta
sk∏ada si´ z 6 osób, najd∏u˝szy dystans 10 km, najkrótszy – 5). Bieg sztafetowy w ramach Warszaw- U S ¸ U G I D E T E K T Y W I S T Y C Z N E
Biuro Informacji Renoma II Andrzej Mikstal
skiego Festiwalu
licencja nr 0000505 zezwolenie MSWiA nr D-017/2004
Biegowego zostanie rozegra- – rozwody – dokumentacja zdarzeƒ;
– gospodarcze – wiarygodnoÊç, ustalenia majàtkowe;
ny 17 wrzeÊnia.
– badania antypods∏uchowe, inne ekspertyzy (patrz strona w internecie).
2. W y s t a w i e n i e
ul. PrzyleÊna 20, Stara Mi∏osna
tel. 7730028, fax 7730029
podczas Marawww.renoma2.com.pl

e-mail: renoma2@renoma2.com.pl
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Kàcik bibliofila
Salwowski Miros∏aw
Paulo Coelho – duchowy mistrz czy
fa∏szywy prorok?
W∏aÊciwie tytu∏ tej niezbyt grubej
i bardzo przyst´pnie napisanej ksià˝eczki zawiera wszystko. A jak jeszcze
dodaç, ˝e autor podejmuje prób´ odpowiedzi na nast´pujàce pytania:
• Dlaczego tak mierna, w wi´kszoÊci
proza znajduje tylu, szczególnie m∏odych, a wi´c krytycznych czytelników?
• Czy istnieje w niej niebezpieczeƒstwo manipulacji duchowej odbiorców?
• Jakie naprawd´ poglàdy kryjà si´
pod p∏aszczem cudownego nawrócenia?
• Czy rzeczywiÊcie mia∏o ono miejsce?
• Czy wreszcie po lekturze ksià˝ek Coelho mo˝na odnaleêç spokój i radoÊç
we wspó∏czesnym zwariowanym
Êwiecie?
To mamy ju˝ jej prawie pe∏en obraz.
Prawie, bo reszt´ doczytacie, moi Drodzy Czytelnicy, (a mam takà cichà nadziej´) sami.

Serdecznie zach´cam, nie tylko mi∏oÊników prozy Paulo Coelho.
Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Vajner A. A. – Ewangelia wed∏ug kata
2. Cussler C. – Zabójcze wibracje
3. Huelle P. – Castorp
4. Laurens S. – Sekretna mi∏oÊç
5. Allende J. – Las pigmejów
6. Clarke S. – Jonathan Strange i Pan
Norell 1 i 1 t.
7. Sztaudynger J. – Puch ostu: fraszki
o ˝yciu i mi∏oÊci
Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Simon F. – Koszmarny Karolek i wizyta królowej
2. Bettazi M. Ch. – Podr´cznik gier i zabaw w domu
Literatura popularnonaukowa:
1. Salwowski M. – Paulo Coelho – duchowy mistrz czy fa∏szywy prorok?
2. Uzelac A. – Dzieci z Putino
3. Raczek T. – Karuzela z herosami: m´ski Êwiat w 57 ods∏onach

4. Woodhead L. – Helena Rubinstein
i Elizabeth Arden – barwy wojenne
5. Marato C. – Królowe Afryki
6. Ziemkiewicz R. – Polactwo
Iza Zych

Super siatkówka w Starej Mi∏oÊnie
Sàsiedzka Liga Siatkówki ju˝ na dobre wesz∏a do kalendarza imprez organizowanych przez Stowarzyszenie Sàsiedzkie. Niepostrze˝enie wiosenna runda rozgrywek ligowych min´∏a
ju˝ pó∏metek i wchodzi w decydujàcà
faz´. Do koƒca sezonu pozosta∏y jeszcze tylko trzy soboty: 2, 9 i 23 kwietnia.
Po rundzie jesiennej prawie wszystko
wydawa∏o si´ rozstrzygni´te. Tymczasem wiosna obfituje w liczne niespodzianki. Poziom rozgrywek wyrówna∏
si´ do tego stopnia, ˝e wynik ka˝dego
kolejnego meczu jest trudny do przewidzenia. Autorem najwi´kszych niespodzianek jest dru˝yna WRANA. Zespó∏
zaczà∏ regularnie grywaç zdecydowanie
mocniejszà szóstkà w porównaniu z jesienià i w mieszanym ju˝ sk∏adzie zdo∏a∏ wygraç w rundzie wiosennej cztery
z szeÊciu rozegranych meczów m.in.
z dru˝ynami KLUB TKM oraz SOMSIEDZI. Tym sposobem urastajà
do rangi Rycerzy (Rycerek?) Wiosny.
Brawo! Tak trzymaç!
Od zwyci´stwa do zwyci´stwa kroczy
dru˝yna BRACI i tylko jakaÊ katastrofa
mog∏aby ich pozbawiç tytu∏u Mistrza
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Ligi sezonu 2004/2005. Grajà bardzo
równà siatkówk´ i w tym sezonie sà raczej nie do pokonania. Ale walka o drugie i kolejne miejsca w tabeli b´dzie
do koƒca bardzo wyrównana, a wynik
koƒcowy trudny do przewidzenia.
Przypominamy, ˝e rozgrywki Sàsiedzkiej Ligi Siatkówki mo˝na oglàdaç
na ˝ywo w sali gimnastycznej Szko∏y
Podstawowej nr 173 w Starej Mi∏oÊnie
oraz na bie˝àco Êledziç w Internecie
http://www.staramilosna.org.pl.
Krzysztof Kacprzak
Sàsiedzka Liga Siatkówki w Starej Mi∏oÊnie
sezon 2004/2005

Tabela po IX kolejce rozgrywek
Nazwa dru˝yny

Rozegrane
mecze
1. Bracia
12
2. Wrana
14
3. Klub TKM
11
4. Somsiedzi
12
5. Tytanowe gwoêdzie
10
6. Grim Team
12
7. Jastrz´bie
11
8. Wesolandia
10
9. Dream Team
12

Punkty

Sety

24
20
19
19
18
16
15
13
12

24:2
14:17
17:7
16:11
17:6
10:18
9:17
8:15
2:24

Wyniki VII kolejki (w dniu 5 marca):
Wrana – Bracia 0:2 (14:25, 18:25)
Wrana – Jastrz´bie 1:2 (12:25, 25:19, 7:15)
Bracia – Jastrz´bie 2:0 (25:13, 25:11)
Grim Team – Dream Team 2:0 (25:12, 25:11)
Grim Team – Tytanowe Gwoêdzie 0:2 (23:25, 23:25)
Tytanowe Gwoêdzie – Dream Team 2:1 (25:15,
21:25, 15:16)

Wyniki VII kolejki (w dniu 12 marca):
Jastrz´bie – Klub TKM 0:2 (14:25, 18:25)
Tytanowe Gwoêdzie – Jastrz´bie - mecz prze∏o˝ony
Klub TKM – Tytanowe Gwoêdzie - mecz prze∏o˝ony
Somsiedzi – Wrana 1:2 (18:25, 27:25, 11:15)
Wrana – Wesolandia 2:0 (25:5, 25:9)
Wesolandia – Somsiedzi 0:2 (17:25, 17:25)

Wyniki VII kolejki (w dniu 19 marca):
Wrana – Klub TKM 2:0 (25:18, 25:14)
Grim Team – Wrana 0:2 (21:25, 14:25)
Klub TKM – Grim Team - 2:1 (25:20, 22:25, 15:5)
Somsiedzi – Bracia 1:2 (27:25, 7:25, 9:15)
Bracia – Dream Team 2:0 (25:17, 25:13)
Dream Team – Somsiedzi 0:2 (21:25, 21:25)
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Oto kolejni
nasi najm∏odsi sàsiedzi. 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
nieco tylko starszych kolegów i kole˝anek.

Witajcie
wÊród
nas

Tymon Wróblewski
Szymon Babiƒski
Mój braciszek
ur. 9 marca 2005 o godz.11.00
ur. 27.09.2004,
Chocia˝ jest malutki,
waga: 3330 g, wzrost: 50 cm
waga: 3,5 kg, wzrost: 52 cm
Choç ma drobne ràczki,
imiona rodziców: Emilia i Grzegorz
Choç ma ma∏e nó˝ki,
Choç le˝y w wózeczku,
Zmienia ca∏y Êwiat.
A ka˝dy maluch, którego zdj´cie publikujemy, otrzymuje drobny upominek od naszego sponsora – sklepu Baby Boom. Upominki sà
Mój maleƒki brat.
do odbioru w sklepie. Nie posiadajàcym portretu nowourodzonego maleƒstwa nasz kolejny sponsor, firma Foto OSKAR, takie zdj´cie
Krysia Mazurek kl. III d

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 10 kwietnia 2005 r.

Pose∏ Jacek Wojciechowicz
zaprasza do swojego biura poselskiego
mieszczàcego si´ w budynku Centrum „Pogodna”
p r z y u l . J a n a Pa w ∏ a I I 2 5 w S t a r e j M i ∏ o Ê n i e .
Biuro pracuje w godzinach: pn-Êr 12-16, czw-pt 10-14,
tel. 773-94-94 lub 0607 666 676.
Liwia St´pieƒ, ur. 18.04.2004

SPECJALISTYCZNY GABINET

STOMATOLOGICZNY

Profesjonalne Studio Fotograficzne

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

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

(

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

PROFILAKTYKA
LECZENIE ZACHOWAWCZE
LECZENIE DZIECI

LASEROTERAPIA
PROTEZY, NAPRAWA
PROTETYKA: KORONY, MOSTY

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

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

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

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
Zni˝ki dla

➥ Robimy zdj´cia ze wszystkich
noÊników cyfrowych

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

tel. 0506 089 587
pon.-pt.:10-19, sobota 9-15, Niedziele na zamówienia!!!
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„Skarby Êw. Kingi”*
Co ∏àczy poczàtek wiosny z bia∏à
i pi´knà zimà w pe∏ni? To – niejako
eklektyczne** pytanie zawiera pewien
konsonans***. Odpowiedê w tym roku
jest nad wyraz prosta – Ênieg! Gdy jednak dodamy postaç Êw. Kingi – dobrodusznej, uduchowionej, kulturalnej
i wra˝liwej spo∏ecznicy, mamy pewnoÊç, ˝e chodzi o „sól ziemi”. Zdaje si´
˝e ponios∏a mnie filozoficzna fantazja?

Ale do rzeczy. Sól ziemi to
oczywiÊcie ludzie. A którzy
ludzie sà twórczy, ciekawi ˝ycia, bezkompromisowi
i z gruntu dobrzy? OczywiÊcie Dzieci!!! W ostatnim numerze WÂ
w felietonie pt. „Czas Twórczych Dokonaƒ” obieca∏em kontynuacj´ prezentacji twórczoÊci dzieci z naszej dzielnicy.
Dzisiaj zaczynam od chóru „Il Canto
Magnificat” dzia∏ajàcego w OÊrodku
Kultury. Grand Prix, czyli nagroda
g∏ówna na festiwalu wokalnym „Betlejem u Avetek”, dostarczy∏a wielu wra˝eƒ i radoÊci dzieciom oraz wszystkim
zwiàzanym z tym chórem. Na tym nie
koniec sukcesów w ostatnim czasie.
Podczas konkursu chórów „a capella”
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wygrali eliminacje mazowieckie i ju˝
w piàtek 18
marca wyruszyli do Bydgoszczy. Tam
zaprezentujà
swoje umiej´tnoÊci wokalne na forum ogólnopolskim. ˚yczymy udanego wyjazdu
i sukcesu dzieciom oraz dyrygentce pani Marcie Zamojskiej Makowskiej. Ferie zimowe obfitowa∏y w moc wra˝eƒ
artystycznych. Dzieci bioràce udzia∏
w
akcji
„ Z i m a
w mieÊcie”
m i a ∏ y
mo˝liwoÊç
skorzystania z szer o k i e j
oferty programowej.
Obok projekcji filmów, spektakli teatralnych bra∏y udzia∏ w warsztatach plastycznych,
wokalnych i instrumentalnych. Podchody, zabawy i konkursy dope∏nia∏y radoÊci. Tytu∏owa Êwi´ta Kinga tak˝e zagoÊci∏a w Weso∏ej. Po spektaklu pt. „Skarby Êw. Kingi” dzieci w∏asnor´cznie tworzy∏y pi´kne figury z masy solnej. Wielkim, mi∏ym zaskoczeniem i nobilitacjà
zarazem by∏o zaproszenie „B´bnów
Regionów” czyli naszej „Ulicznej
Szkó∏ki Perkusyjnej” do wzi´cia udzia∏u
w spektaklu pt. „Bal Marionetek”, wystawianym w Sali Kongresowej PKiN. FOSA
(Feryjne Otwarte Spotkania Artystyczne) to
pomys∏ w∏adz Warszawy na efektywne sp´dzenie ferii przez dzieci. Mi∏o, ˝e Weso∏a
tak˝e zaznaczy∏a swój
udzia∏ a warsztaty perkusyjne w OÊrodku
Kultury sta∏y si´ ju˝
nieod∏àcznym elementem akcji zimowej oraz
letniej. Te i inne suk-

cesy oraz dzia∏ania artystyczne nie mog∏yby si´ odbyç bez wykwalifikowanych
i kompetentnych instruktorów. W imieniu dzieci i ich rodziców dzi´kuj´ paniom: Swiet∏anie Parce, Gra˝ynie Bany,
Beacie Szmelkowskiej, Oldze Stachwiuk, Bogusi Stachurskiej oraz panom Jarkowi Nowotko, Rysiowi Rutkowskiemu i Krzysiowi SzczeÊniakowi.
Wy tak˝e, drodzy Paƒstwo, jesteÊcie solà tej ziemi. Có˝ by znaczy∏a kultura bez
Waszej wra˝liwoÊci i gustu – a to skarb.
„Mów dziecku, ˝e jest dobre, ˝e umie,
˝e potrafi”.
J. Korczak
T. Struzik
*

Âw. Kinga, ˝yjàca w XIII wieku córka
w´gierskiego króla Beli IV, zas∏yn´∏a
niezwyk∏à pobo˝noÊcià i wra˝liwoÊcià
spo∏ecznà. Jest patronkà górników wydobywajàcych sól. Legenda g∏osi, ˝e
Kinga, widzàc n´dz´ materialnà mieszkaƒców Bochni, wskaza∏a miejsce, gdzie
mia∏a znajdowaç si´ sól i tak rozpocz´∏a
swà dzia∏alnoÊç bocheƒska kopalnia soli.
** Poglàdy filozoficzne oparte na wiedzy
z ró˝nych dziedzin ˝ycia, tworzàce jednà
ca∏oÊç.
***Wspó∏brzmienie
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Komisariat Policji
Warszawa –Weso∏a
Od niespe∏na dwóch lat Komisariat
Policji w Warszawie – Weso∏ej funkcjonuje w nowej strukturze KRP Warszawa VII Praga Po∏udnie. Zbieg∏o si´ to
ze zmianà kierownictwa Komisariatu,
którego Komendantem ponownie zosta∏ nadkom. Adam Karczewski. Na jego zast´pc´ powo∏any zosta∏ kom. Dariusz Lewandowski. Obydwaj funkcjonariusze posiadajà ponad dwudziestoletni sta˝ s∏u˝by. Od poczàtku swojej
pracy zwiàzani sà z Pragà-Po∏udnie.
Oprócz Referatu Prewencji i Zespo∏u
Dochodzeniowo–Âledczego Komisariat zosta∏ wzmocniony Zespo∏em Operacyjno–Rozpoznawczym, który pomimo istnienia dopiero od pó∏ roku odniós∏ wiele powa˝nych sukcesów w Êciganiu sprawców przest´pstw.
W Komisariacie Policji pod ca∏odobowym numerem telefonu dy˝urny policjant oczekuje na ka˝de zg∏oszenie
od obywateli. Warto o tym pami´taç,
poniewa˝ czasem z pozoru b∏aha informacja mo˝e okazaç si´ powa˝nà sprawà, umo˝liwiajàcà zatrzymanie sprawców przest´pstw i uchronienia

przed nimi mieszkaƒców
Weso∏ej.
Rewir Dzielnicowych sk∏ada si´
z czterech Dzielnicowych, którzy sà odcià˝eni
od czasoch∏onnych spraw biurowych, by w terenie
s∏u˝yç radà i pomocà mieszkaƒcom:
asp. Tomasz Zembek,
tel. 0 600 997 903 – dzielnicowy rejonu 1 i 3 (Zielona,
Grzybowa, Groszówka).
sier˝. sztab. Piotr Kanclerz,
tel. 0 600 997 617 – dzielnicowy rejonu 2 (Weso∏a Centrum,
Wola Grzybowska, Plac Wojska Polskiego).
asp. Tomasz Wójcicki, tel. 0 600 997
603 – dzielnicowy rejonu 4 (Stara Mi∏osna od ul. Cieplarnianej i Brzozowej
w stron´ zachodnià).
m∏. asp. Marek Kondryszyn,
tel. 0 600 997 618 – dzielnicowy rejonu 5 (Stara Mi∏osna od ul.
Cieplarnianej i Brzozowej
w stron´ wschodnià).
Kierownictwo Komisariatu
Policji Warszawa – Weso∏a
ma wiele pomys∏ów na popraw´ bezpieczeƒstwa na naszym terenie, o których pisaç
b´dziemy w nast´pnych wydaniach biuletynu.
Oczekujemy równie˝, ˝e
spo∏ecznoÊç Weso∏ej aktyw-

nie w∏àczy si´ do wspó∏pracy przesy∏ajàc cenne uwagi dotyczàce pracy policji.
Przypominamy ca∏odobowe numery
telefonów Komisariatu Policji Warszawa
– Weso∏a: 773 49 44, 773 40 80, 773 56 99,
773 90 07 oraz numer faxu 773 40 04.
Zast´pca Komendanta
Komisariatu Policji w Weso∏ej
Komisarz Dariusz Lewandowski

Z okazji
Âwiàt Wielkanocnych
serdeczne ˝yczenia radosnych chwil
sp´dzonych w gronie rodziny,
spokojnego Êwi´towania i smacznego jajka
wszystkim mieszkaƒcom Dzielnicy Warszawa Weso∏a
przekazuje
Komendant Komisariatu Policji Warszawa Weso∏a
nadkom. Adam Karczewski
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APTEKA

OÂRODEK REHABILITACJI
I ODNOWY BIOLOGICZNEJ

LEKI GOTOWE i RECEPTUROWE

mgr farm. Jolanta Borkowska

mgr Beata i Jacek Horszczaruk

05-077 Warszawa-Weso∏a
ul. Jeêdziecka 22c
tel. (022) 773-00-45

➣ TERAPIA MANUALNA

Godz. otwarcia
Pon.-Piàt. 8.00-20.00
Sobota 8.00-14.00

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

KOREKCYJNA

dla dzieci z elementami metody Dennisona.

➣ AEROBIC – pilates, stretching, çw. kszta∏tujàce
Licencja Ministerstwa
Finansów nr 220

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

Tel.

773 22 53

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

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

konsultacji z lekarzami takich specjalnoÊci jak:
• ortopeda-traumatolog
• neurolog
• chirurg
• internista
Gabinet czynny jest codziennie w godz. od 900
do 1900. W sobot´ 900 do 1300.
Wizyty umawiane sà telefonicznie; 795 14 97
lub 773 14 97.

Rehabilitacja
Zapraszamy do nowo otwartego gabinetu rehabilitacji mieszczàcego si´
przy ul. Jana Paw∏a II 264. Gabinet zosta∏ przeniesiony z ul. Diamentowej 43.
Proponujemy Paƒstwu znacznie szerszà ofert´ ni˝ w poprzednim miejscu.
Poza fizykoterapià i masa˝em leczniczym jest mo˝liwoÊç korzystania
z w pe∏ni wyposa˝onej sali gimnastycz-

nej co pozwoli uzyskaç
skuteczniejsze
efekty leczenia schorzeƒ
narzàdu ruchu i profilaktyki osób
doros∏ych
oraz korekcji wad postawy
u dzieci.
Istnieje równie˝ mo˝liwoÊç
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Oddzia∏-Grochów

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

Oferujemy korzystne ceny. Dla sta∏ych pacjentów rabaty.
Serdecznie wszystkich Paƒstwa zapraszamy.

tekst sponsorowany

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

STARA MI¸OSNA

Dziecko na progu szko∏y
Od wrzeÊnia 2004r. obowiàzkowym
rocznym przygotowaniem przedszkolnym zosta∏y obj´te dzieci szeÊcioletnie.
Jest to bardzo wa˝ny moment zarówno
w ˝yciu dzieci jaki i ich rodziców.
W „Szkole Rodzinnej” przy ul. Kruszyny 14a (osiedle Stara Mi∏osna) w dniu 2
kwietnia 2005r. w godz. 9.00 – 17.00 odb´dzie si´ Dzieƒ Bezp∏atnych Informacji
Edukacyjnych, Otwartego Poradnictwa
i Lekcji Pokazowych pod has∏em „Dziecko na progu szko∏y”, poÊwi´cony znaczeniu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w rozwoju dziecka.
W tym dniu rodzice i nauczyciele b´dà mogli zapoznaç si´ z nowoczesnymi
i ciekawymi metodami nauki, wspomagajàcymi rozwój dziecka. Zostanà zaprezentowane materia∏y dydaktyczne
takie jak: ksià˝ki, gry, çwiczenia, zeszyty çwiczeƒ z serii „B´d´ pierwszoklasistà”, zabawki edukacyjne.
Rodzice znajdà odpowiedzi na pytania: co mo˝e i powinien umieç 3,4,5,6latek, kiedy wskazany jest pierwszy kontakt z psychologiem, jak màdrze bawiç
si´ i sp´dzaç czas z w∏asnym dzieckiem.

Organizatorzy proponujà te˝ ciekawe
warsztaty i lekcje pokazowe przygotowane przez pedagogów na co dzieƒ pracujàcych w przedszkolach, szko∏ach, poradniach i wy˝szych uczelniach. Pani dr S.
Nowaczyk-Kunkiewicz dokona pomiaru
i analizy pierwszych symptomów trudnoÊci szkolnych. Psycholog E. Szewczuk
poka˝e jak wspieraç rozwój psychoruchowy dziecka za pomocà gier, zabaw,
çwiczeƒ dydaktycznych i fizycznych. Psycholog J. Korczakowska i pedagog J. Kochanowicz zwrócà uwag´ na sposoby wyzwalania i rozwijania aktywnoÊci twórczej jako wa˝nego czynnika stymulujàcego uczenie si´. Pedagog J. Szczucka przybli˝y metody aktywizujàce, które zapewniajà lepsze efekty nauczania, gdy˝ rozwijajà zainteresowania, kszta∏tujà umiej´tnoÊç pracy w zespole, wzbogacajà
s∏ownictwo, rozbudzajà twórcze myÊlenie. Zaproponuje te˝ sposoby wyrabiania w dziecku aktywnego stosunku
do nauki, wdra˝ania do samodzielnej
pracy i poka˝e jak efektywnie stymulowaç rozwój dziecka, wzbogacaç jego osobowoÊç, pobudzaç pozytywne uczucia.

Dzieƒ Otwarty jest to tak˝e okazja
do zdiagnozowania dziecka i udzielenia porady i wskazania êród∏a pomocy,
gdy stwierdzi si´ okreÊlone nieprawid∏owoÊci. W ten sposób mo˝na w wielu
przypadkach uniknàç niepowodzeƒ
szkolnych ju˝ na poczàtku drogi edukacyjnej dziecka. Dlatego serdecznie
zapraszamy i zach´camy wszystkich rodziców do odwiedzenia „Szko∏y Rodzinnej” i wzi´cia udzia∏u w Dniu
Otwartym. Równie˝ i nauczyciele znajdà ciekawà ofert´ poszerzajàcà ich
warsztat edukacyjny.
W tym dniu nasi uczniowie wraz z rodzicami serdecznie zapraszajà do Szkolnej Kawiarenki, w której mo˝na b´dzie
spróbowaç pysznych domowych ciast,
kanapek, kie∏basek z grilla oraz napiç
si´ kawy i herbaty.
W imieniu organizatorów Dnia Otwartego „Dziecko na progu szko∏y”
mgr Joanna Szczucka – pedagog,
nauczyciel nauczania poczàtkowego
„Szko∏a Rodzinna”
ul. Kruszyny 14a
(Osiedle Stara Mi∏osna)
tel. 773 33 77

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

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

Firma PPHU „JUMA”
ul. Kombatantów 63 (pawilony)

☛ POBYTY CZASOWE
☛ OPIEK¢ LEKARSKÑ
☛ PROFESJONALNÑ REHABILITACJ¢

Sulejówek

Nasz adres:

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

Weso∏a – Stara Mi∏osna,
ul. Diamentowa 43, tel. 773-14-97

www.odnowa.nes.pl
e-mail: odnowa@nes.pl
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Âwiàteczny kàcik kulinarny
Witamy tym razem w trakcie przygotowaƒ do Âwiàt Wielkiej Nocy. Tradycyjnie najwa˝niejszym posi∏kiem tego
czasu jest Êniadanie wielkanocne. DziÊ
proponujemy Paƒstwu trzy potrawy,
które niewàtpliwie urozmaicà Paƒstwa
stó∏. Do tradycyjnie podawanych jaj dorzuçmy w tym roku coÊ oryginalnego,
na przyk∏ad jaja stuletnie. Wszystkim
rezygnujàcym z tradycyjnych mazurków
z powodu ich bardzo s∏odkiego smaku,
proponujemy wykonanie mazurka
orzechowego, który, wywarzony w swej
s∏odyczy, zaspokoi niejedno podniebienie. Bia∏à kie∏bas´, zamiast gotowaç,
upieczmy z majerankiem i cebulkà.
Po ˝urek do bia∏ej kie∏basy zapraszamy
do GoÊciƒca – tego przepisu nie mo˝emy Paƒstwu zdradziç. Mo˝emy za to zapewniç, ˝e niejedna gospodyni nas∏ucha si´ pochwa∏ na jego temat.
JAJA „STULETNIE”

Sk∏adniki:
10 jajek
2 ∏y˝ki liÊciastej czarnej herbaty
∏y˝eczka mielonego czarnego pieprzu
1 ∏y˝eczka any˝ku
2 kostki maggi (ewentualnie 1–3 ∏y˝ek
przyprawy maggi w p∏ynie lub jeszcze lepiej oryginalnego sosu sojowego)
kilka ziaren ziela angielskiego
kilka ziaren kolendry
Wykonanie:
Jajka zalaç zimnà wodà, doprowadziç
do wrzenia i gotowaç 15 minut. Trzonkiem no˝a lekko nadt∏uc skorupki, ale
ich nie obieraç. Do wody dodaç przyprawy i jajka w skorupkach, tak aby woda przykrywa∏a jajka i gotowaç na ma-
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∏ym ogniu przez godzin´. Nast´pnie pozostawiç jajka w roztworze na co najmniej 8 godzin (najlepiej na ca∏à noc).
Nast´pnego dnia obraç, pokroiç na po∏ówki i podawaç przybrane zieleninà.
PIECZONA BIA¸A KIE¸BASA
Sk∏adniki:
10 p´tek bia∏ej surowej kie∏basy
3–4 cebule
garÊç suszonego majeranku
Wykonanie:
Naczynie ˝aroodporne nat∏uÊciç i u∏o˝yç warstw´ bia∏ej kie∏basy. Kie∏basek
nie rozcinaç. Lekko ponak∏uwaç skórk´
kie∏basek szpilkà, ˝eby nie p´ka∏y w czasie pieczenia. Natrzeç obficie majerankiem uprzednio dobrze op∏ukanym
na sicie bie˝àcà wodà (˝eby nie chrz´Êci∏). Przykryç warstwà pokrojonej w talarki cebuli. Cebul´ posoliç po wierzchu.
Je˝eli mamy ma∏e naczynie lub chcemy
upiec wi´kszà iloÊç kie∏basek, mo˝emy
uk∏adaç kolejne
warstwy w naczyniu. Pieczemy
w piekarniku nag r z a n y m
do 175oC, najlepiej z w∏àczonym
termoobiegiem,
przez 45 min.
pod przykryciem,
a nast´pnie 5–10
min. bez przykrycia, ˝eby potraw´
lekko przyrumieniç. Wy∏o˝yç na
pó∏misek przybrany
sa∏atà,
w czasie wyk∏adania rozdzieliç
kie∏baski
no˝em na pojedyncze p´tka.
MAZUREK
ORZECHOWY
Sk∏adniki
na ciasto:
1 kostka mas∏a
4 ˝ó∏tka
2 szklanki màki
1 ∏y˝eczka
proszku
do pieczenia
4-5 ∏y˝eczek
cukru-pudru

Sk∏adniki na mas´:
25-30 dag orzechów laskowych dobrze
pot∏uczonych lub posiekanych (mielone
tracà du˝o aromatu)
10 dag màki
3 ca∏e jajka
25 dag cukru
10 dag mas∏a
Wykonanie ciasta:
Màk´, proszek do pieczenia i cukier-puder wysypaç na stolnic´ i posiekaç
z mocno sch∏odzonym mas∏em. Dodaç
˝ó∏tka i szybko zagnieÊç. Zawinàç w foli´
aluminiowà i wstawiç do lodówki
na min. 1 godz. Wyjàç z lodówki i wy∏o˝yç nim form´ z brzegiem. Ciasto powinno mieç gruboÊç 0,5–1 cm.
Wykonanie masy:
˚ó∏tka, mas∏o i cukier (odsypaç ok. 4
∏y˝ek do ubijania bia∏ek) – utrzeç. Dodaç orzechy i màk´ – wymieszaç. Ubiç
pian´ z bia∏ek dodajàc pod koniec ubijania oko∏o 4 ∏y˝ek cukru. Pian´ delikatnie
po∏àczyç z utartà masà. Wy∏o˝yç do formy, w której jest ju˝ spód z kruchego
ciasta (surowy). Piec oko∏o 40 min.
w dobrze nagrzanym piekarniku
(180–200oC) a˝ wierzch nabierze koloru
z∏otego. Nasz mazurek b´dzie najsmaczniejszy za dwa, trzy dni. Nale˝y go udekorowaç wed∏ug uznania, najlepiej korzystajàc z rozpuszczonej czekolady i lukrowych pisaków.
˚yczymy wszystkim czytelnikom
„WiadomoÊci Sàsiedzkich” spokojnych, zdrowych i smacznych Âwiàt.
Restauracja GoÊciniec
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Jolka z przepisem
Ponownie prezentujemy zadanie dla tych, którzy bardzo
lubià ∏amaç sobie g∏owy, ale nie majà pod r´kà ˝adnych encyklopedii i s∏owników. Do rozwiàzania tej krzy˝ówki nie b´dà one potrzebne, bowiem jest ona ÊciÊle zwiàzana z „Kàcikiem kulinarnym”.
Do diagramu, w którym ujawniono wszystkie litery B, F, ¸
oraz T, nale˝y wpisaç wybrane rzeczowniki z zaprezentowanych wielkanocnych przepisów. 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 44, utworzà rozwiàzanie – aktualne przys∏owie polskie.
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”.
CENTRUM PROMOCJI KULTURY PRAGA PO¸UDNIE
I WARSZAWSKA RESURSA SZARADZIARSKA
organizujà

„WARSZAWSKIE POTYCZKI
SZARADZIARSKIE”
dla wszystkich mi∏oÊników
krzy˝ówki, rebusa, ∏amig∏ówki i szarady
w dniu 16 kwietnia br. (sobota) o godz. 11.00
w siedzibie CPK,
ul Grochowska 274 (wejÊcie od ul. Kaminkowskiej)
UDZIA¸ W TURNIEJU JEST BEZP¸ATNY
ZAPISU NA TURNIEJ MO˚NA DOKONAå TELEFONICZNIE, MAILEM,
LUB BEZPOÂREDNIO W SIEDZIBIE CPK
DO DNIA 14 KWIETNIA

03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274
(wejÊcie od ul. Kamionkowskiej)
tel. 870-11-86; dcpk@ant.pl

WÊród osób, które do
10 kwietnia 2005 r. nadeÊlà na adres
mailowy redakcji prawid∏owe rozwiàzanie
krzy˝ówki zostanie rozlosowana nagroda:
ksià˝ka – „Jerzy Popie∏uszko”.

Rozwiàzanie krzy˝ówki
z nr 55
Prawid∏owe rozwiàzanie krzy˝ówki
z nr 55 brzmia∏o: „Kto pali w piecu
s∏omà jada surowe potrawy”.
Nagrod´ – albumowà monografi´
˚ubra wylosowa∏
p. Jacek Gaƒko. Gratulujemy!

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
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Bajki III d
Autor: Jan Pi∏czyƒski
Za górami, za lasami, a mo˝e nie tak daleko, ˝y∏a Ropucha zamieniona w ksi´˝niczk´. By∏a nieszcz´Êliwa.
– Wredna Baba Jaga zamieni∏a mnie
w takie coÊ! – mówi∏a – Na dworze wypad∏am na dziwaczk´, ∏apiàc ropuszki i ca∏ujàc je – dodawa∏a.
Temu wszystkiemu przys∏uchiwa∏ si´
Król Ropuch. Po s∏owach ksi´˝niczki uda∏
si´ do swojej rezydencji. Tej nocy nie móg∏
spaç. W koƒcu wymyÊli∏, i˝ zleci zadanie
odczarowania dziewczyny swemu poddanemu. By∏ to dobry, ale biedny Ropuch.
Przyjà∏ t´ propozycj´ bez wahania. Od razu uda∏ si´ do pa∏acu i poca∏owa∏ ksi´˝niczk´ w nos...
Lecz nic si´ z nià nie sta∏o.
Za to ukaza∏a si´ Baba Jaga – bogata i z∏a. Poleci∏a naszemu dobremu bohaterowi wykonaç trzy
zadania: posadziç jab∏oƒ, na której rosnà talary, kupiç czarodziejskà ró˝d˝k´, a na koƒcu odczarowaç ksi´˝niczk´. Ropuch wielce
si´ zmartwi∏, gdy us∏ysza∏ te s∏owa. Podzieli∏ si´ swymi k∏opotami
z tatà.
– Znam takie drzewo – powiedzia∏ tata – ale to bardzo daleko.
Ropuch zorganizowa∏ wypraw´
i pojecha∏ po nasiona tego drzewa. P∏ynà∏ miesiàc, dwa, gdy nagle zobaczy∏ wysp´, na której ros∏y dziwne
drzewa. To by∏y TE drzewa. Ropuch wzià∏
nasiona, które by∏y w owocach. Chcia∏
szybko wróciç na statek. O, zgrozo! Nie
by∏o statku! Nie traci∏ g∏owy i szybko poszed∏ w g∏àb wyspy. Ku jego zdziwieniu
znalaz∏ tam wielkie miasto czarodziejów.
Mo˝na by∏o tu kupiç eliksiry, ksi´gi, miot∏y, itp. Ropuch nie zapomnia∏ jednak,
po co tam przyby∏. Postanowi∏ o pó∏nocy
posadziç drzewo. Z ziemi od razu wyros∏y
ga∏´zie, liÊcie a na koƒcu talary. Niestety,
wyros∏y one za wysoko, aby móg∏ je dosi´gnàç. By∏a to wietrzna noc i w koƒcu talary spad∏y. Nasz dzielny jegomoÊç zebra∏ je
i poszed∏ do miasta. Kupi∏ tam ró˝d˝k´
i wyczarowa∏ latajàcy dywan. W koƒcu polecia∏ do swojego kraju. W nocy uda∏o mu
si´ odczarowaç ksi´˝niczk´. Odby∏o si´
huczne wesele. I ˝yli d∏ugo (jak na ˝aby)
i szcz´Êliwie.
Autor: Krysia Mazurek
Tytu∏: „Spotkanie ze Âwi´tym Miko∏ajem”
Dawno, dawno temu, w pewnym kraju
˝y∏a grzeczna dziewczynka, która marzy∏a,
˝eby spotkaç Âwi´tego Miko∏aja. Jej marzenia si´ spe∏nià, bo bardzo tego chcia∏a
i dobrze si´ uczy∏a. Nie by∏a bogata, lecz
mia∏a wszystko, czego potrzebowa∏a. Gra∏a na fortepianie, chodzi∏a do szko∏y i mia∏a wielu przyjació∏.
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W wieczór wigilijny, siedzàc przed kominkiem rozmawia∏a z babcià o swoim
marzeniu. Potem posz∏a spaç ale nie mog∏a zasnàç, bo wcià˝ myÊla∏a o Âwi´tym
Miko∏aju. Nagle us∏ysza∏a jakiÊ szelest
i szybko zbieg∏a na dó∏. W kominie ukaza∏a si´ jakaÊ postaç z bia∏à brodà, ubrana w czerwony p∏aszcz i czerwonà czapk´
z pomponem, przyprószonà bia∏ym Êniegiem. Postaç mia∏a worek pe∏en prezentów. Dziewczynka bardzo si´ zdziwi∏a ale
Miko∏aj jà uspokoi∏ i pochwali∏:
– Dziewczynko, by∏aÊ bardzo grzeczna i zas∏u˝y∏aÊ na to. JeÊli chcesz mo˝esz
pomóc mi rozwieÊç reszt´ prezentów. Tylko musisz si´ ciep∏o ubraç!
Kasia (bo tak mia∏a na imi´ nasza bohaterka) szybciutko ubra∏a si´ i razem
z Miko∏ajem pop´dzi∏a po niebie saniami
zaprz´gni´tymi w renifery. Szybko upo-

rali si´ z wi´kszoÊcià prezentów. Zosta∏y
im tylko te, których adresaci pochodzili
z mroênego kraju, Mrozeldy. Gdy tylko
przekroczyli granic´ lodowej krainy, zerwa∏a si´ Ênie˝yca wszechczasów. Wichura miota∏a saniami, a˝ wreszcie przywia∏a je razem z Miko∏ajem i Kasià do lodowego pa∏acu. By∏y w nim cudowne ˝yrandole, lodowe rzeêby i obrazy z lodu.
Stra˝nicy zaprowadzili ich do królowej
Mrozeldy a reniferami i saniami zaj´li si´
Eskimosi. Królowa zada∏a im trzy pytania. JeÊli na nie odpowiedzà, b´dà mogli
rozwieÊç prezenty po jej krainie. W przeciwnym razie zostanà tu wi´êniami na zawsze.
– A oto pytanie pierwsze – powiedzia∏a
Mrozelda – Mam tu dwanaÊcie
lodowych od∏amków. W którym
z nich jest uwi´ziony promieƒ
zorzy?
Kasia i Miko∏aj patrzà przez
chwil´ a potem Kasia odpowiada:
– To ten ostatni.
– Dobrze – mówi królowa i zadaje drugie pytanie – Macie tu
pi´ç lodowych rzeêb. Która
z nich by∏a kiedyÊ prawdziwym
zajàczkiem?
Kasia myÊli przez chwil´
i mówi:

– Te rzeêby nigdy nie by∏y ˝ywe.
– Dobrze – mówi Mrozelda i zadaje
ostatnià zagadk´ – Czy mój kraj mo˝na tak
zmieniç, ˝e nikt, kto go wczeÊniej nie widzia∏, nie pozna, ˝e by∏ on kiedyÊ krainà lodu i najsro˝szych zim?
– Mo˝na – odpowiada Kasia i nagle budzi si´ we w∏asnym ∏ó˝ku. Zastanawia∏a si´
czy to by∏ tylko pi´kny sen ale spojrza∏a
na pod∏og´ i zobaczy∏a czerwony p∏aszcz
i czerwone buty. Teraz wiedzia∏a, ˝e to
zdarzy∏o si´ naprawd´. Nie mog∏a tylko
przypomnieç sobie, w jaki sposób zmieniç
kraj groênej Mrozeldy...
Autor: Micha∏ Antosiewicz
Tytu∏: „Szcz´Êliwy ˝ebrak”
Dawno, niedawno, daleko, niedaleko
˝y∏ sobie bogacz – Pan S. Mia∏ on wielki,
pi´kny i dostojny sklep.
Pewnego dnia przed jego sklepem pojawi∏ si´ ˚ebrak. By∏ on biedny. Mia∏ ci´˝kie
˝ycie. Zosta∏ wyrzucony z domu, bo straci∏
prac´ i nie mia∏ pieni´dzy. Pan S. szybko
wyrzuci∏ go spod sklepu. Wracajàc do domu-kartonu przez dworzec, us∏ysza∏ jak
z∏odzieje planujà napad na sklep. Szybko
ruszy∏ si´ do budki telefonicznej, wyjà∏
z dziurawej kieszeni ostatnie grosze i zadzwoni∏ do w∏aÊciciela, ˝eby ostrzec go.
W zamian za ostrze˝enie dosta∏ bu∏k´
od Pana S. Uradowany wróci∏ do domu-kartonu i zjad∏ jà z apetytem.
Nast´pnego dnia ˚ebrak znowu przyszed∏ pod sklep. Zobaczy∏, ˝e starsza Pani
idzie przez parking i nie widzi nadje˝d˝ajàcego samochodu. ˚ebrak zerwa∏ si´ natychmiast i w ostatniej chwili zatrzyma∏ samochód. Okaza∏o si´, ˝e uratowa∏ mam´
Pana S. Gdy zobaczy∏ to Pan S., da∏ ˚ebrakowi sto z∏otych i powiedzia∏, ˝eby nie
przychodzi∏ tu wi´cej.
Nast´pnego dnia, ˚ebrak ponownie pojawi∏ si´ pod sklepem. Tym razem wia∏
straszny wiatr i zerwa∏ przewód elektryczny. Od iskier zapali∏ si´ magazyn. ˚ebrak
zerwa∏ si´, zadzwoni∏ po stra˝ po˝arnà. Potem szybko i solidnie z∏àczy∏ przewód.
Stra˝ po˝arna szybko ugasi∏a po˝ar. Gdy
Pan S. to zobaczy∏, da∏ ˚ebrakowi prac´
w ochronie jego sklepu. Od tej chwili ˚ebrak ˝y∏ w dostatku i sta∏ si´ znowu szcz´Êliwym cz∏owiekiem.
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05-077 Warszawa Weso∏a os. Stara Mi∏osna
ul. Dolomitowa 2 (róg Diamentowej)
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licencja zawodowa nr 232

MIESZKANIA – CZ¢Âå OFERTY

DZIA¸KI – CZ¢Âå OFERTY

Pow. Pi´tro Liczba Rejon

Pow.

m2

29
40
47
52
64
58
67
68
72
108
80
80
86
88
96
104
185

Cena
w PLN

pokoi

1/4
0/2
9/10
1/2
2/2
2/2
2/3
1/2
1/2
4/4
1/3
2/2
1/3
0/2
1/3
4/4
3/4

1
1
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5

Marysin Wawerski
Wa∏ Miedzeszyƒski
Goc∏aw
Sulejówek Centrum
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Sulejówek Centrum
Wa∏ Miedzeszyƒski
Rembertów
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Sulejówek Centrum
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna

119.000
140.000
140.000
147.000
179.000
259.000
215.000
194.000
321.000
378.000
210.000
240.000
270.000
246.000
320.000
312.000
330.000

Rejon

m2

1538
2050
1200
17500
1406
1243
3868
1482
1990
1500
2000
1200
8100
883
1365
1300
2400

Duchnów
Halinów
Hipolitów
D∏. Szlachecka
Majdan
Okuniew
D∏. KoÊcielna
St. Mi∏osna
St. Mi∏osna
D∏. Szlachecka
Józefin
Majdan
D∏. KoÊcielna
St. Mi∏osna
Halinów
Majdan
P´clin

Cena
w PLN
69.000
125.000
110.000
250.000
100.000
49.000
270.000
274.000
217.000
120.000
250.000
110.000
230.000
90.000
88.000
120.000
67.000

Rodzaj
dzia∏ki
budowlana
leÊna
budowlana
budowlana
budowlana
budowlana
leÊna
budowlana
leÊna
budowlana
budowlana
budowlana
budowlana
budowlana
budowlana
budowlana
rolna

DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Pow.
domu
m2
300
236
230
125
162
296
471
110
200
360
203
280
125
170
320
280
336
140
730
285
389

Pow.
dzia∏ki
m2
380
178
1255
600
468
1700
928
350
700
1855
462
1380
800
770
476
261
252
700
1700
249
250

Rejon

Cena w PLN

Rodzaj domu

Rok

Stan wykoƒczenia

St. Mi∏osna
St. Mi∏osna
Wiàzowna
D∏. Szlachecka
St. Mi∏osna
St. Mi∏osna
Weso∏a Zielona
Rembertów
Mi´dzylesie
Weso∏a Zielona
St. Mi∏osna
Majdan
D∏. Szlachecka
RadoÊç
St. Mi∏osna
St. Mi∏osna
St. Mi∏osna
St. Mi∏osna
Wola Grzyb.
St. Mi∏osna
St. Mi∏osna

450.000
390.000
353.000
270.000
620.000
1200.000
1200.000
460.000
689.000
1290.000
341.000
233.000
260.000
674.000
622.000
450.000
233.000
550.000
1741.000
550.000
650.000

wolnostojàcy
segment
wolnostojàcy
wolnostojàcy
wolnostojàcy
wolnostojàcy
wolnostojàcy
1/2 bliêniaka
wolnostojàcy
wolnostojàcy
segment
wolnostojàcy
wolnostojàcy
wolnostojàcy
wolnostojàcy
segment
wolnostojàcy
wolnostojàcy
wolnostojàcy
segment
segment

1995
1991
2004
2004
2004
1997
1994
2001
1996
2002
2003
2004
2004
1999
1999
1999
1999
1998
1999
1999
1999

wykoƒczony
wykoƒczony
surowy otwarty
bez pod∏óg i bia∏ego monta˝u
surowy zamkni´ty
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
bez pod∏óg i bia∏ego monta˝u
surowy otwarty
bez pod∏óg i bia∏ego monta˝u
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
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zaprasza
W tym roku przedszkole „RobuÊ”
wkracza w kolejny, 12 ju˝ rok swojej
dzia∏alnoÊci w Starej Mi∏osnej.
Przedszkole przeprowadzi∏o si´ w zesz∏ym roku do nowego, wi´kszego budynku. Zainteresowanie ze strony rodziców przeros∏o jednak oczekiwania w∏aÊcicieli i dla wielu ch´tnych zabrak∏o
miejsca. Tak wi´c w tym roku, bogatsi
o kolejne doÊwiadczenia, uruchamiajà
trzecià grup´ dzieci. Przygotowano
do tego celu kolejne sale, zakupiono nowe zabawki i le˝aki. Wprowadzono te˝
do oferty nowe zaj´cia, takie jak taniec
towarzyski prowadzony przez panià
Magd´ Ko∏tuniuk ze szko∏y taƒca „Mako”, laureatk´ konkursu na najlepszego
instruktora w kat. D i C. Nawiàzano
wspó∏prac´ z nowymi teatrzykami i kabaretami dzieci´cymi, które co miesiàc
odwiedzajà placówk´. W maju przedszkole odwiedzi „Bractwo rycerskie”
i poprowadzi dzieƒ rycerski w „Robusiu”. W tym miesiàcu odb´dà si´ warsztaty garncarskie i jeÊli zainteresujà rodziców, na sta∏e zagoszczà w ofercie przedszkola. Tym gor´cej ju˝ teraz domowe
przedszkole „RobuÊ” zaprasza dzieci
i rodziców do wspólnej przygody. Dla
osób, które jeszcze nie znajà placówki,
zamieszczamy najwa˝niejsze informacje:
• Opiekà otoczone sà dzieci w wieku
od 1,5 do 5 lat w trzech grupach wiekowych: maluchy, Êredniaki, starszaki.
• Na ka˝dà grup´ przypada dwóch nauczycieli!
• „RobuÊ” realizuje cele i zadania dydaktyczno-wychowawcze poprzez
scenariusze i zestawy programów wychowania w oparciu o podstawy programowe okreÊlane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
• „RobuÊ” czynny jest ca∏à dob´, ca∏y
tydzieƒ i ca∏y rok!
• Istnieje mo˝liwoÊç opieki nad dzieçmi u nich w domu w razie choroby
lub wyjÊcia rodziców „do kina” oraz
dowozu dziecka do i z „Robusia”
• Prowadzone sà zaj´cia z rytmiki, plastyki, warsztatów teatralnych, „wierszownicy”, logopedii, gimnastyki korekcyjnej, j´zyka angielskiego, taƒca
towarzyskiego.
• Mo˝liwoÊç uruchomienia innych zaj´ç dodatkowych na ˝yczenie rady
rodziców.
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• Ka˝de nowo
przyj´te
dziecko jest
badane przez
specjalistów
od logopedii
i rehabilitacji.
• W „Robusiu”
organizowane sà przyj´cia urodzinowe i imprezy
okolicznoÊciowe (dzieƒ
Mamy, Taty,
Babci i Dziadka, dzieƒ Dziecka, Miko∏aj, bal przebieraƒców, festyny tematyczne i teatrzyki itp.)
• Ca∏odzienne wy˝ywienie. Posi∏ki
przygotowywane sà na miejscu
w garnkach firmy Zepter, przy u˝yciu
produktów najwy˝szej jakoÊci. Preferowana jest zdrowa ˝ywnoÊç. Posi∏ki
bogate sà w owoce, jarzyny, mi´so wy∏àcznie chude, bia∏e. Do duszenia
i sma˝enia u˝ywana jest wy∏àcznie oliwy z oliwek. Jad∏ospis bardzo ró˝norodny- przez ca∏y miesiàc nie powtarza si´ ˝aden obiad!
• Przyjmowane sà te˝ dzieci na specjalnych dietach (bezglutenowe, bezmleczne, wegetariaƒskie itp.)
• Dzieci majà do dyspozycji trzy du˝e
sale (ponad 140m2) na 2 pi´trach we
w∏asnym, nowym budynku. Ka˝de
dziecko ma te˝ w∏asnà szafk´ w przestrzennej szatni. Do dyspozycji dzieci
jest du˝a ∏azienka z sanitariatami dostosowanymi wzrostu dzieci oraz plac
zabaw (ok. 350m) z bezpiecznymi zabawkami firm Little Tikes, Step2.

• Dzi´ci biorà udzia∏ w konkursach pozaprzedszkolnych plastycznych, gdzie
zdobywaja nagrody, a tak˝e wyje˝d˝ajà
na obozy taneczne. Zosta∏a tak˝e stworzona sekcja taƒca dla rodziców.
• Przed budynkiem znajduje si´ parking
dla samochodów. Domowe przedszkole „RobuÊ” znajduje si´ w Warszawie
–Weso∏ej na osiedlu Stara Mi∏osna,
przy ul. Magnolii 6, w otulinie Krajobrazowego Parku Mazowieckiego. Ka˝dy, kto odwiedzi przedszkole otrzyma
szczegó∏owe informacje i b´dzie móg∏
przyjrzeç si´ zaj´ciom oraz warunkom
lokalowym, a tak˝e przekonaç si´, ˝e to
wszystko oferowane jest za naprawd´
niskie czesne. Od 1 marca 2005 r. „RobuÊ” prowadzi rekrutacj´ na sezon
przedszkolny 2005/2006.

www.robus.hg.pl
Bogusia-robus@o2.pl
tel. 773-28-91

Kolorowych jajeczek, cukrowych owieczek,
czekoladowych króliczków, pysznoÊci w koszyczku.
A przede wszystkim udanego uciekania
w dniu „wielkiego lania”.
˚yczy z okazji Âwi´ta Wielkiej Nocy
wszystkim dzieciom i ich rodzinom
Przedszkole „ROBUÂ”

STARA MI¸OSNA

NOWE WI¢KSZE
•SI¸OWNIA RODZINNA – nowoÊç
•AEROBIK
•STEP REEBOK
•PILATES
•YOGA
•ODCHUDZANIE
•GABINET MASA˚U – nowoÊç
•SAUNA FI¡SKA – nowoÊç
Weso∏a-Stara Mi∏osna ul. GoÊciniec 14/16, tel. 0 606 693 002

Godziny otwarcia: pn.-pt. 900-2200, sob. 1000-1500

STUDIO PAZNOKCI „KASIA”
Magdalena
Gaw´cka
tel.

773 14 30

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

Naczynia Kuchenne
Garnki • Patelnie • Sztuçce • No˝e
Czajniki • Galanteria Kuchenna

(French, Natural, Color)
zaprasza na: •• Akryl
Wtapianie, Art. zdobienia,

• Tipsy
• Piel´gnacja NAIL TEK
• Hologramy

przestrzenne, 3D
• Manicure
• Pedicure
ul. Cyprysowa 9 (od ul. Diamentowej) czynne 7 dni w tygodniu, tel. 509 097 586

ESPERAL
Odtrucia alkoholowe ca∏odobowo
lekarz medycyny chirurg

Zamówienia indywidualne, prezenty Êlubne itp.
Nowy sklep Sulejówek ul. Dworcowa 72, tel. 783-39-57

dyskrecja zapewniona
tel. 0601 62 22 62

Wspania∏e i niezapomniane wakacje
na Mazurach

US¸UGI REMONTOWE
PRACE WYKO¡CZENIOWE
MEBLE KUCHENNE

Oferujemy: Pokoje z widokiem na jezioro, sprz´t do p∏ywania,
jazda konna, przeja˝dzki wozem, ognisko, grill, rowery.
Szczegó∏y: tel. (087) 421 44 61, fax (087) 421 44 15

TEL. 607-079-951

email: barco@poczta.onet.pl www.herrmanns-hof.prv.pl

ANTENY
SPRZEDA˚, MONTA˚

Autoryzacja: „CYFRA +”, „POLSAT cyfrowy”
oraz zestawy cyfrowe bez abonamentu
oko∏o 400 programów – 15 po polsku
Instalacja anten telewizyjnych
„LEMAG” tel. 815 47 25, 0501 123 566

Warszawa-Anin, ul. Br. Czecha 29

PARAPETY – MARMUR
GRANIT
KOMINKI
KAMIE¡ OGRODOWY
Kostka granitowa
Firma zajmuje si´ monta˝em i pomiarami
ul. Zwoleƒska 10
tel. 615 68 33
0602 796 111
0601 930 532
www.gawryszewski.pl

PRODUCENT

SOLIDNIE •TERMINOWO

˚ALUZJE

VERTIKALE

- aluminiowe
- drewniane

- materia∏owe
- PCV

ROLETY

Dojazd do klienta gratis -POMIARY • MONTA˚ • SERWIS -

783 54 74, 0503 323 609

standardowe
w kasetkach
do okien dachowych
rzymskie
drewniane (maty
rolowane)

DIETETYK
in˝. Joanna Neuhoff-Murawska

projektowanie diety na indywidualne potrzeby
• odchudzanie
• dietoterapia w:
– nadciÊnieniu
– cukrzycy
– podniesionym poziomie cholesterolu i triglicerydów
– kamicach
– dnie moczanowej
– chorobach uk∏adu pokarmowego
05-077 Warszawa-Weso∏a, ul. Pogodna 78
tel./fax (022) 760 86 82, 0605 352 467
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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
24

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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OG¸OSZENIA DROBNE
◗ ESPERAL Odtrucia alkoholowe ca∏odobowo, lekarz medycyny
chirurg, dyskrecja zapewniona, tel. 0601 62 22 62.
◗ Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi w domu tel.: 773 28
21, 0506 032 318.
◗ Przyjm´ sprzàtanie, osoba solidna, czysta, z referencjami ze Starej
Mi∏osny tel.: 0509 222 448.
◗ ROSJANKA – TANIO! – korepetycje, konwersacje, t∏umaczenia (z dojazdem do ucznia) tel.: 773 54 53, 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.
◗ 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. 77328-07.
◗ Korepetycje – matematyka i fizyka (pe∏ny zakres) tel. 0-605-959-963.
◗ 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.
◗ Korepetycje matematyka, fizyka – ka˝dy zakres tel. 0605 959 963.
◗ Posprzàtam, zrobi´ zakupy – tel. 0507 350 86.
◗ Zostaw swoje dziecko na dowolny okres czasu. Wspania∏e warunki,
fachowa opieka – 502 725 944.
◗ Szukam pracy jako pomoc domowa, opiekunka do dzieci
– tel. 505 103 948.
◗ Kobieta w Êrednim wieku podejmie prac´ – sprzàtanie lub opieka
nad dzieckiem (referencje) tel. 0693 615 605.
◗ Poszukuj´ opiekunki dla dwójki dzieci (6 lat i 10 miesi´cy). Wymagane potwierdzone referencjami doÊwiadczenie w pracy z ma∏ymi
dzieçmi. Mo˝liwoÊç zakwaterowania. Tel. 773 35 04
lub 0695 622 792.
◗ Artysta plastyk stworzy lub odmieni Twoje wn´trze – Êwie˝e spojrzenie, dobre pomys∏y, porady i indywidualne projekty. Zapraszam
do rozmowy 0-602 73 28 54.
◗ Urzàdzanie i piel´gnacja ogrodów tel: 0503 072 155.
◗ Logopeda dyplomowany. Specjalista neurologopedii. Tel. 0505
981 392.
◗ Budynek 120 m2 + 250 m2 placu, ok. 50 m2 antresoli, telefon, ogrze-

wanie CO, dobra lokalizacja, Weso∏a/Stara Mi∏osna, 1900 PLN/m-c
wydzia∏u fizyki UW. Dojazd do ucznia gratis (w cenie). Cena: 20 z∏
+ op∏. licz. Kontakt 691 980 546.
za godzine. Pierwsza lekcja gratis. Mam doÊwiadczenie w pracy
z osobà niepe∏nosprawnà s∏uchowo, jestem po praktykach nauczy◗ Jestem dyspozycyjny, posiadam samochód osobowy,
cielskich w szkole. Kontakt telefoniczny 0 501 812 318 lub e-mailem:
tel. 0607 478 411.
tdrabarek@poczta.onet.pl.
◗ BIURO RACHUNKOWE (Licencja Ministerstwa Finansów, dzia∏a◗
Do wynaj´cia mieszkanie 3 pokojowe w domku jednorodzinnym Stajàce od 1996 r.), oferuje: prowadzenie Ksiàg Przychodów i Rozra Mi∏osna. Umeblowane, 1600 z∏/m-c. Tel. 0601 344 951.
chodów, prowadzenie Ksiàg Handlowych, rycza∏t-ewidencja,
karty pracownicze, ZUS, wyprowadzanie zaleg∏oÊci, rozliczenia
◗ Kosmetyki oriflame – katalog gratis – dostawa do domu w 24 godziroczne, mo˝liwoÊç odbierania dokumentów od klienta, maszyny. Grzegorz – 0507 550 218.
nopisanie komputerowe, us∏ugi transportowe; tel. 773 16
◗ Nauka gry na instrumentach klawiszowych, saksofonie i klarnecie.
05, 0609 397 162.
773 32 37.
◗ Student SGH udziela korepetycji z j´zyka rosyjskiego 607 960 366.
◗ Sprzàtanie kompleksowe domów i mieszkaƒ renomowanym sprz´◗ Historia – korepetycji udziela student prawa 773 35 77.
tem Rainbow. tel. 604 249 719.
◗ OPONY nowe i u˝ywane, letnie i zimowe, ró˝ne marki, dobre ceny,
◗ Przepisywanie tekstow tez prace licencjackie, magisterskie, cv i inne
dostawa pod wskazany adres. Faktury VAT. Stara Mi∏osna i okolice.
pisma – tel 0507 550 218.
Tel. 0 608 41 73 73, 773 32 83.
◗ Wstàp do klubu oriflame – poszukuj´ osób chcàcych mi pomóc
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem/dzieçmi. Dyspozycyjna z doÊwiadczeniem,
w budowaniu grupy i jednoczeÊnie zarabiaç – 507 550 218.
wiek: 53 lata. Tel kom: 888 353 704.
◗ Poszukuj´ wspó∏lokatorki do mieszkania, najch´tniej studentk´ lub
◗ Angielski sam wchodzi do g∏owy. Lekcje indywidualne. 45 z∏
absolwentk´, tel. 0603 322 827.
za godz. lekcyjnà. Tel. 773-11-23, 0-601 37 97 35.
◗ OPONY nowe i u˝ywane, letnie i zimowe, dobra firma – dobre ceny.
◗ PRANIE DYWANÓW „na sucho”, usuwanie roztoczy z ∏ó˝ek i materaStara Mi∏osna, kom. 0 608 41 73 73.
ców, czyszczenie mebli tapicerowanych przy u˝yciu profesjonalnego
◗ WWW.VEROOLKA.COM.PL – bi˝uteria z kamieni szlachetnych
urzàdzenia firmy KIRBY. Tel.: 0 (22) 812 55 72, 0 506 365 676.
i srebra. R´cznie robiona. Zapraszam do obejrzenia strony!!
◗ Angielski – nauczyciel j´zyka angielskiego. Konwersacje, przygoto◗ Wró˝enie – lepsze samopoczucie – tel. 0691 257 038.
wanie do egzaminów. Tel. 0 506 661 672
◗ M∏odzie˝ do sprzeda˝y perfum. Atrakcyjne kieszonkowe – tel. 0606
◗ Z∏ota ràczka – drobne naprawy, remonty, malowanie mieszkaƒ, hy187 513.
draulika, meble. Tel. 773 83 02.
◗ Przyjm´ do pracy w biurze i w terenie z doÊwiadczeniem
◗ Korepetycje z MATEMATYKI i FIZYKI, udziela student PW. Tanio i sobudowlanym lub geodezyjnym z samochodem, fax 7733610,
lidnie. Zakres szko∏y podstawowej, gimnazjum i szko∏y Êredniej.
biuro@j-n.pl
Przygotowanie do egzamiOg∏oszenia drobne publikujemy za darmo. Najlepiej przesy∏aç je mailem na adres: wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl
nów, klasówek, ale te˝ regularna i systematyczna pomoc
w przyswajaniu bie˝àcego
materia∏u oraz odrabianiu
prac domowych. Dojazd
do uzgodnienia. 25 z∏/60 min.
tel: 0508 558 094. Zapraszam!
◗ Oriflame – tylko w marcu wpisowe 1z∏, prezenty na starcie.
Masz pytania? Zadzwoƒ, umów
si´ na spotkanie i rozwiej swoje
wàtpliwoÊci. Warto! 0 508 59
45 56.
◗ J´zyk polski – liceum, gimnazjum 773 27 76, 508 758 268.
◗ US¸UGI DOMOWE – Trzepanie
bezpy∏owe dywanów, tapicerki,
wyk∏adzin oraz pranie (renowalek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko
cja) maszynà KIRBY. Czas
schni´cia 1,5 godziny. tel. 783
28 37; kom. 606 752 724.
LECZENIE DZIECI I DOROS¸YCH RTG Z¢BÓW
◗ Korepetycji z matematyki i fizyki
– poziom gimnazjum i liceum
(profil ogólny) udzieli absolwent
00
00
00
00

Gabinet Stomatologiczny

Godziny otwarcia: poniedzia∏ek–piàtek 9 -21 , sobota 9 -13

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

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∏

ZEZNANIA ROCZNE ju˝ od 10 z∏
BIURO RACHUNKOWE Lic. MF 9130/98
ul. Trakt Brzeski 54A, Warszawa-Weso∏a (pawilony handlowe)

Polecamy równie˝:

1 km

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

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

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. Korekta: Katarzyna
Mielcarek. 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: 5.200 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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Oszcz´dzaj na kredycie,
czyli przyjazne finansowanie inwestycji mieszkaniowych
Korzystanie z kredytów niezmiennie kojarzy si´ z wysokimi obcià˝eniami finansowymi, w przypadku kredytów
hipotecznych cz´sto kilkudzi´siecioletnimi. Wybierajàc
bank, za poÊrednictwem którego sfinansujemy zakup
mieszkania, budow´ domu, remont czy skonsolidujemy poprzednio zaciagni´te kredyty warto wybraç ofert´, której atutem jest nie tylko korzystne oprocentowanie. Przyjazny dla klienta i unikatowy na polskim rynku
kredyt oferuje MultiBank, jeden z znaczàcych graczy
na rynku kredytów hipotecznych. Wyró˝nikiem oferty
MultiBanku tzw. Planów Finansowych jest innowacyjny
mechanizm bilansowania kwoty zad∏u˝enia oszcz´dnoÊciami, co oznacza i˝ odsetki naliczane sà od kwoty
kredytu pomniejszonej o kwot´ oszcz´dnoÊci czyli tylko od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu. Ponadto odsetki naliczane sà codziennie. Ka˝da wp∏ata
Êrodków na rachunek (lokata, pensja, premia) pomniejsza koszty obcià˝enia kredytobiorcy oraz skraca okres
sp∏aty zad∏u˝enia. Kolejnà korzyÊcià wynikajàcà z posiadania Planów Finansowych jest mo˝liwoÊç uzyskania innych kredytów np. kredytu samochodowego, go-

tówkowego czy odnawialnego bez prowizji i w cenie
kredytu mieszkaniowego. W sk∏ad pakietu kredytowego dla posiadaczy produktu hipotecznego wchodzi bezp∏atne konto z bezp∏atnymi przelewami internetowymi
oraz karta kredytowa Visa Credit lub Visa Gold Credit
wydawana tak˝e bez op∏at. Plany Finansowe udzielane
sà w pi´ciu walutach PLN, CHF, USD, GBP i SEK. Przewalutowanie kredytu, tak˝e wielokrotne, jest bezp∏atne.
Bank nie pobiera op∏at za wczeÊniejszà ca∏kowita lub
cz´Êciowa sp∏at´ kredytu. Plany Finansowe udzielane
sà na najd∏u˝szy na polskim rynku okres kredytowania
– do 45 lat. Zarzàdzanie kredytem nie wymaga comiesi´cznych wizyt w placówce banku, uzyskanie wszystkich informacji o kredycie oraz sp∏at´ rat umo˝liwia korzystanie z serwisu internetowego lub multilinii.
Wi´cej informacji o Planach Finansowych MultiBanku:
Monika Bujakowska
tel. 0 505 811 604
e-mail: monikabujakowska@o2.pl
serwis internetowy – www.multibank.pl

Orientacyjne oszcz´dnoÊci, które mo˝na uzyskaç korzystajàc z MultiPlanu
Ârednie dzienne saldo na ROR
1500 z∏
3000 z∏
Lokata na „czarnà godzin´”
25.000 z∏
25.000 z∏
Oszcz´dnoÊci wynikajàce z mechanizmu bilansowania
105.456 z∏
125.927 z∏
Okres o jaki mo˝na wczeÊniej sp∏aciç
kredyt dzi´ki oszcz´dnoÊciom wynikajàcym
10 lat i 1 miesiàc 11 lat i 7 miesi´cy
z mechanizmu bilansowania
Za∏o˝enia: kwota kredytu – 200.000 z∏, Stopa nominalna – 5,95%, Okres Sp∏aty – 25 lat

PRYWATNY GABINET REHABILITACYJNY
O F E R U J E :

☛
☛
☛
☛

ZABIEGI KINEZYTERAPEUTYCZNE
MASA˚ LECZNICZY
TERAPIA MANUALNA
ZABIEGI Z ZAKRESU FIZYKOTERAPII:
m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne
☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
ortopeda-traumatolog, neurolog, chirurg, internista
Nasz adres:

Weso∏a – Stara Mi∏osna,
ul. J. Paw∏a 264, tel. 795-14-97, 773-14-97

KARNETY I KORZYSTNE RABATY

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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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

5000 z∏
25.000 z∏
135.035 z∏
12 lat i 3 miesiàce

Z ostatniej chwili: 25.02.2005 – historyczny
dzieƒ na polskim rynku finansowym!!!!????
W tym dniu WIG 20 (Warszawski Indeks Gie∏dowy dla 20
najwi´kszych spó∏ek w obrocie gie∏dowym) osiàgnà∏ rekordowy wynik od wielu lat, t.j. 2118 pkt. przy rekordowych
obrotach wynoszàcych 1.200.000.000 PLN. Dla przypomnienia: dok∏adnie rok temu wynosi∏ 1675 pkt. Przy obrotach 5 razy mniejszych!!! wzrost o 28,8%. WIG (Warszawski
Indeks Gie∏dowy obrazujàcy zmiany na ca∏ej gie∏dzie) osiàgnà∏ najwy˝szy wynik w historii polskiej Gie∏dy Papierów WartoÊciowych, t.j. 28.547 pkt. Przy najwy˝szych
obrotach wynoszàcych 1.525.169.000 PLN.
25.02.2004 r. wynosi∏ 22.653 przy obrotach
304.000.000 PLN!!! Wzrost o 26%!!!!
04.03.2005 WIG 20 = 2.030 pkt mniej o 4,2% od rekordowego wyniku, a WIG = 27.590 pkt – mniej o 3,4%
od najwy˝szego wyniku w historii RP.
Waluty: Euro = 3,9119 PLN, Dolar USA = 2,9501;
Frank Szwajcarski 2,5410. Proponuj´ zapami´taç te ceny!!! Czy w tym wypadku te˝ zacznie si´ prze∏om????
A mo˝e jest to najlepszy czas na inwestowanie
w walutowe fundusze zagraniczne???!!!!
Z szacunkiem
Jacek Rembiszewski
Prezes Zarzàdu Polrentier Sp. z o.o.
e-mail: biuro@polrentier.pl
http://www.polrentier.pl
tel.: 0-601-801-890

„WALBUD”

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

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

tel. 773 28 10, tel. kom. 0506 22 11 65
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DRZWI
POL-SKONE
GERDA

05-077 Warszawa-Weso∏a
ul. Trakt Brzeski 75
tel. (022) 773 21 55
fax (022) 773 30 41
pn.–pt. 800–1900, sob. 900–1500
Warszawa Powsin
ul. Waflowa 1
tel. (022) 651 65 58
pn.–pt. 900–1800, sob. 900–1500
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oferta wa˝na w marcu
do wyczerpania zapasów

Pod∏ogi laminowane
Panele

Aerobik, Pilates, Gimnastyka dla Seniorów

Od kwietnia
Serdecznie zapraszamy

Przysz∏ych Rodziców do

Szko∏y Rodzenia

Przedpo∏udniami na pilates i aerobik
zapraszamy Mamy z ma∏ymi dzieçmi
Aikido, Tai chi, Joga,
Gimnastyka artystyczna dla dziewczàt
Taniec musicalowy, Taniec Jazzowy, Funky
Wiosenne edycje kursów
dla poczàtkujàcych!

W programie:

wyk∏ady, gimnastyka, çwiczenia oddechowe i relaksacyjne
Zaj´cia prowadzà specjaliÊci z wieloletnim doÊwiadczeniem.
Szko∏a wspó∏pracuje ze szpitalem na Inflanckiej.

Taniec towarzyski,
Stepowanie,
Salsa,
Flamenco,
Taniec brzucha

Zg∏oszenia i informacje:

Zapisz si´ ju˝ teraz!
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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

FRYZJER

przek∏uwanie cia∏a

KOSMETYKA • WIZA˚

MASA˚

LEKARZ DERMATOLOG

MANICURE — ˚EL • PEDICURE

SOLARIUM — TUBA

05-075 Warszawa-Weso∏a (Wola Grzybowska)
ul. ˚ó∏kiewskiego (obok MOK)
tel. 795 76 00, kom. 0605 789 993
www.carpediem.4.pl

pon. – pt. 900–2000, sob. 800–1700

CU
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A
N
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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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Pr amó Êwiàt iski
z
∏m
na
pó
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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