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Kol´dnicy
Do dnia dzisiejszego zachowa∏ si´ dawny polski zwyczaj odwiedzania w okresie Bo˝ego Narodzenia przez ksi´˝y
z parafii wiernych w ich domach.
Zanika, niestety, ∏àczàce si´ przez
wieki z odwiedzinami ksi´dza, chodzenie grup kol´dników.
A by∏ to obyczaj bardzo polski, bardzo malowniczy i szkoda by by∏o, gdyby zaginà∏. Specjalnie, ˝e na ca∏ym
Êwiecie interesujàce jest to, co wyró˝nia, co jest wizytówkà danego kraju
a nie nieudolnie zapo˝yczone (np. Walentynki, Halloween).
Kol´dnicy chodzili razem z ksi´dzem
albo osobno. Mieli w∏asnor´cznie wykonanà szopk´, gwiazd´ lub tura-turonia. Przebierali si´ za Heroda, ˝o∏nierzy, Êmierç, Trzech Króli, dziadów, baby, niedêwiedzia nawet bociany. Âpiewali kol´dy, a czasem przedstawiali
sceny z Pisma Âwi´tego: zwiastowanie,
podró˝ Matki Bo˝ej i Êw. Józefa do Betlejem, Trzech Króli, ho∏d pasterzy itp.
Jednym z uroków takiego kol´dowania by∏o, ˝e w∏asnor´cznie wykonane
szopki, ubiory kol´dników, teksty kol´d, pastora∏ek i scen biblijnych ∏àczy∏y
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Kol´dujàcy górale w Zawoi chodzà z turoniem, ubrani w tradycyjne stroje regionalne.
si´ nierozerwalnie z Polskà, polskimi
obyczajami, polskà grudniowà nocà.
Kol´dnicy przygotowywali si´ starannie do chodzenia po kol´dzie. Szykowali sobie stroje, uczyli si´ kol´d i wierszowanych ˝yczeƒ noworocznych. Za
swój trud oczekiwali zap∏aty,
„I kaczora, i gàsiora weêmiemy
A kie∏basy te za pasy zatkniemy.
I co z grz´dy do kol´dy nale˝y
Niech i z nami co z rogami pobie˝y.
(…)
A my za to na to lato ˝yczem wam
Zdrowia dobrze, ˝eÊcie szczodrze radzi
nam.
(XVII)
Ludzie witali zawsze kol´dników
z prawdziwà radoÊcià, mo˝e i dlatego, ˝e
nie brakowa∏o w przedstawieniu scen religijnych humoru i prawdziwej radoÊci:
„Krzyk po niebie, po ob∏okach /…?
S∏ychaç przy weso∏ych skokach.
Anio∏owie Êwi´ci radoÊcià obj´ci
WyÊpiewujà, wykrzykujà.
Ju˝ i skzyd∏a po∏amali,
Kiedy z radoÊcià latali (…)
Jak barany si´ tarzali,
Jeden przez drugiego,

Skaka∏ ochoczego
A Êpiewajàc „hoc” wo∏ali.”
Zach´cam do powrotu do polskich
tradycji. B´dzie jak znalaz∏ po wstàpieniu do Unii Europejskiej, a i nam
wszystkim przyniesie radoÊç.
Mo˝e warto zach´ciç nasze dzieci
i m∏odzie˝ do twórczego kol´dowania.
Anna Susicka
DuchowoÊç
w codziennoÊci
nie ma na nià czasu
w wyÊcigu
zadeptujemy wra˝liwoÊç
wn´trze
zarasta uzale˝nieniem
wielu s∏aboÊci
w uÊcisku pragnieƒ
ogieƒ duszy
dymi niepokojem
w Êwi´ta
p´ka nasze wn´trze
obna˝ajàc serce
Irena ¸ukszo
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WieÊci
w pigu∏ce
11 listopada jest Âwi´tem Niepodleg∏oÊci. Z tej
okazji przypominamy histori´ Mazurka Dàbrowskiego. Czytaj na str. 10.
●●●

Czy Halloween to dobra zabawa? Pewnie tak,
szkoda, ˝e nie dla wszystkich. Czytaj str. 3.
●●●

Weso∏owska biblioteka ma ju˝ 50 lat! Serdeczne
gratulacje, a o jej historii piszemy na str. 5.
●●●

Zaj´cia muzyczne w MOK-u i studio p. Alber opisujemy na str. 6 oraz str. 15.
●●●

Wyniki szkó∏ weso∏owskich w turniejach koszykówki podajemy na str. 7.
●●●

Altruizm? Ma∏o popularny, ale istnieje. A˝
trzy artyku∏y o ludziach wra˝liwych i chcàcych
dawaç siebie innym na str. 8.
●●●

Centrum Pogodna mia∏o byç handlowà stolicà
Starej Mi∏osny. Tak si´ póki co nie sta∏o, na
szcz´Êcie co nieco tam drgn´∏o... Czytaj str. 9.
●●●

Biegacze na orientacj´ znowu w Weso∏ej. Relacja z zawodów i wyniki na str. 13.
●●●

W kàciku dla matek (tym razem przysz∏ych) rozmowa z po∏o˝nà o porodzie w wodzie na str. 17.
●●●

Jak rozmawiaç z dzieçmi o Êmierci radzi psycholog na str. 18.
●●●

Og∏oszenia drobne publikujemy na str. 14.
●●●

Listy do redakcji publikujemy na str. 22
●●●

Nast´pny, grudniowy numer „WiadomoÊci Sàsiedzkich” planujemy wydaç ok. 16 grudnia.
Materia∏y do tego numeru b´dziemy przyjmowaç do 8 grudnia.
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WieÊci z Rady Dzielnicy
W ostatnim miesiàcu Rada Dzielnicy
obradowa∏a dwukrotnie. Po raz pierwszy
7 listopada na sesji nadzwyczajnej. Jej
g∏ównym celem by∏o zaopiniowanie
zmian w bud˝ecie Weso∏ej na rok bie˝àcy zwiàzanych z nadwy˝kami Êrodków
w niektórych dziedzinach. Najwa˝niejsze
zmiany dotyczy∏y przeniesienia nadmiaru Êrodków na zakup generatora pràdotwórczego do SUW Stara Mi∏osna (200
tys. z∏), zakup s∏upów og∏oszeniowych
(25 tys. z∏), zakup sprz´tu komputerowego oraz urzàdzeƒ biurowych (100 tys. z∏)
oraz poszerzenie zakresu prac i zwi´kszenie Êrodków (o 22 tys. z∏) na budow´
kanalizacji w osiedlu Grzybowa.
Znalaz∏y si´ tak˝e Êrodki na drugi
kurs autobusu dowo˝àcego dzieci
z osiedla Zielona do Gimnazjum nr
3 w Starej Mi∏oÊnie.
Ponadto Rada zaopiniowa∏a pozytywnie propozycj´ w∏adz Warszawy dotyczàcà stawek op∏at targowych na targowiskach miejskich (w Weso∏ej jest
tylko jedno takie targowisko przy ul.
Armii Krajowej 32).
Kolejna sesja w dniu 24 listopada
mia∏a znacznie szerszy porzàdek obrad. W pierwszej cz´Êci Rada zaj´∏a
si´ opiniowaniem zaproponowanych
przez w∏adze Warszawy stawek podatków lokalnych na rok 2004.
I tu po raz pierwszy mogliÊmy si´ przekonaç, ˝e wyrównywanie standardów do
poziomu Warszawy ma nie tylko dobre
strony. Zaproponowane stawki w wi´kszoÊci oznacza∏y wzrost podatków o ok.
3%, niestety by∏ jeden wyjàtek – podatek
od nieruchomoÊci od osób fizycznych,
który ma wzrosnàç dwukrotnie –
z 0,15 z∏ do 0,30 z∏ od m2 gruntu. Dla
mieszkaƒców bloków czy domków szeregowych to nie by∏yby wielkie kwoty. Ale
dla posiadaczy wi´kszych dzia∏ek, a ta-

kich w Weso∏ej jest sporo, oznacza∏oby
to wzrost podatku o kilkaset z∏otych.
Po krótkiej dyskusji, w której pierwszy
raz od dawna g∏osy nie rozk∏ada∏y si´
ÊciÊle wed∏ug przynale˝noÊci klubowej,
Rada podj´∏a decyzj´ o negatywnym zaopiniowaniu zaproponowanych stawek
podatku od nieruchomoÊci oraz podatku od Êrodków transportu i zaproponowa∏a pozostawienie stawek z roku 2003.
Zgodzi∏a si´ za to z podniesieniem
op∏at za psa z 25,00 do 30,00 z∏ (by∏ to
powrót do stawek obowiàzujàcych
w mieÊcie Weso∏a w roku 2002).
Ciekawostkà w dyskusji by∏o to, ˝e najzagorzalszym or´downikiem podnoszenia stawek podatkowych dla osób prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà by∏
jeden z za∏o˝ycieli Weso∏owskiego Forum Gospodarczego p. Stefan S∏owikowski (SLD). Motywowa∏ to tym, ˝e
Sejm ju˝ obni˝y∏ podatki osobom prowadzàcym dzia∏alnoÊç gospodarczà, wi´c
nie ma problemu, aby teraz takie osoby
mog∏y zap∏aciç wy˝sze podatki lokalne.
W dalszej cz´Êci Rada zapozna∏a si´
z informacjami z dzia∏alnoÊci mi´dzysesyjnej Zarzàdu Dzielnicy oraz dosyç
lakonicznà informacjà o pracy OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej.
Rada zosta∏a poinformawana o planach Zarzàdu dotyczàcych utwardzenia
t∏uczniem ulic: Górnej, Dwernickiego,
˚eglarskiej, Krótkiej, Krasickiego, Rumiankowej, Zakr´towej i Nizinnej. Niestety, z powodu przeszacowania wartoÊci inwestycji z przeznaczonych na ten
cel 230 tys. z∏ po∏owa zostanie niewykorzystana i wróci do Warszawy. A szkoda,
bo mo˝naby z tych pieni´dzy utwardziç
jeszcze kilka wa˝nych ulic, jak np. pobocza przy drodze do Mi´dzylesia.
Marcin J´drzejewski
Radny Dzielnicy Weso∏a

Zaj´cia na basenie dla
emerytów i rencistów
Dzi´ki dotacji w∏adz Warszawy uda∏o si´ zorganizowaç tanie zaj´cia
rehabilitacyjne na basenie dla emerytów i rencistów z terenu Weso∏ej. Zaj´cia
(gimnastyka w wodzie) prowadzone sà przez instruktork´ z AWF. Odbywajà si´
na basenie „Wesolandia” w Zielonej w ka˝dy poniedzia∏ek i Êrod´ (do koƒca
grudnia) o godz. 10.45 i trwajà 45 min. Koszt zaj´ç wynosi jedynie 2 z∏ote od
osoby. Zalecane jest, aby przed pierwszymi zaj´ciami zasi´gnàç porady lekarza,
czy nie ma przeciwwskazaƒ do udzia∏u w takich zaj´ciach.
MJ
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Wystawa „Rzecz o stanie
wojennym”
15 grudnia b. r. w Bibliotece Publicznej w Starej Mi∏oÊnie zostanie otwarta
wystawa obrazujàca dzia∏alnoÊç publicystycznà i artystycznà cz∏onków i sympatyków SolidarnoÊci w stanie wojennym.
Na wystawie zgromadzone zosta∏y czasopisma, ulotki, ksià˝ki, znaczki, kartki
pocztowe, rysunki … Pokazano tak˝e
rzàdowe oficjalne druki i plakaty.
Wszystkie eksponaty zmuszajà do
myÊlenia. Pokazujà tak˝e, ˝e nigdy nie
nale˝y rezygnowaç z walki o prawd´.
„Wydawa∏o si´, ˝e porzàdkiem europejskim, który wy∏oni∏ si´ po drugiej wojnie
Êwiatowej i zosta∏ usankcjonowany przez
uk∏ady ja∏taƒskie, mog∏a wstrzàsnàç jedynie kolejna wojna. Tymczasem zosta∏ on
zwyci´˝ony wysi∏kiem ludzi, którzy nie
uciekali si´ do przemocy, zaÊ odmawiajàc

konsekwentnie ustàpienia przed pot´gà
si∏y, zawsze umieli znaleêç skuteczne formy Êwiadczenia o prawdzie.”
Jan Pawe∏ II
Encyklika „Centesimus annus”
Maciej Susicki

Wystaw´ mo˝na oglàdaç
od dnia 15 grudnia 2003 r.
w pon., wt., pt.w godz. 13-18 i czw. 10-15
Biblioteka Publiczna w Starej Mi∏oÊnie
ul. Pogodna 25.

Halowy
Turniej
Pi∏ki No˝nej
W dniach 5-7 grudnia b. r. w Szkole Podstawowej i Gimnazjum
nr 2 w Weso∏ej (ul. Krótka 1), odb´dzie si´ halowy turniej pi∏ki no˝nej
o Puchar Burmistrza Dzielnicy Weso∏a w kategorii OPEN. Graç mogà
dru˝yny pi´cioosobowe. Warunkiem
udzia∏u jest zg∏oszenie udzia∏u dru˝yny w turnieju w terminie do dnia
30 listopada w∏àcznie. Op∏ata startowa wynosi 50 z∏ od dru˝yny. Zg∏oszenia przyjmuje i informacji udziela organizator – pan Leszek Winiarski
tel. 0 601 749 952.
LW

Amerykaƒscy kol´dnicy, czy m∏odzi wandale?
– Êwi´to Halloween na naszym Osiedlu
„Cukierek albo psikus!” – to trzy niewinne s∏owa, od których wszystko si´
zaczyna. New York w Polsce! Nie trzeba przekraczaç oceanu!
To oczywiÊcie Êwi´to Halloween.
Zwolennicy otwartych granic i Êwi´tego spokoju przygotowujà si´ wczeÊniej
zaopatrujàc torby w s∏odkie wiktua∏y.
Zwolennicy otwartych granic, ale nie
za wszelkà cen´, próbujà, wr´czajàc ∏akocie napomknàç coÊ o patriotyzmie
i zwyczajach krajowych, niech´tni
nowinkom udajà, ˝e ich nie ma w domu, albo po prostu wczeÊniej profilaktycznie dom opuszczajà. Niestety, potem gorzko ˝a∏ujà. Âlady pozostawione
przez „amerykaƒskich kol´dników”
pozwalajà domniemywaç, ˝e nie byli
zadowoleni z takiego obrotu sprawy,
ma∏o tego, musieli si´ bardzo zdenerwowaç, bo przecie˝:
– pomazane farbà, pastà do z´bów, keczupem, czy musztardà skrzynki na
listy, domofony, dzwonki, tablice
ochrony,
– uszkodzone i zniszczone w/w akcesoria
– pozalewane trudnà do umycia farbà
murki przy posesjach

– oklejone taÊmà pakowà bramy dzony by∏ Âwiatowy Dzieƒ Tolerancji.
i furtki
Nie mo˝na nikogo zmusiç, a co najwy˝ej
– uliczki pomalowane wielce niecenzu- spróbowaç przekonaç do kultywowania
ralnymi tekstami
naprawd´ pi´knych zwyczajów polskich,
– na taki stan ducha by wskazywa∏y.
kulturowo nam bli˝szych. Nie mo˝na,
Karà natomiast wymierzonà prze- tym bardziej, przekonywaç na si∏´ do
ciwko mieszkaƒcom, którzy nie trafili Êwi´towania „innego”, posuwajàc si´
w gusta smakowe kol´dników, by∏ wr´cz do chuligaƒskich wybryków.
zwrot cukierków. Celowano w okna.
Na ∏amach gazetki staramy si´ przyTo sà tylko niektóre sygna∏y od zde- bli˝yç Paƒstwu to, co w naszej wieloletnerwowanych – i s∏usznie – czytelników niej tradycji cenne, pi´kne i niepowtapo kolejnych „obchodach” Êwi´ta Hallo- rzalne. ˚adne jednak Êwi´ta nie mogà
ween.
byç pretekstem do chuligaƒstwa i wanBudzenia ma∏ych dzieci wielokrot- dalizmu.
nymi dzwonkami to ju˝ niby drobiazg,
Iza Zych
ale czy musi mieç
miejsce? Czy wszyscy rodzice zdajà
sobie spraw´, w co
przeradza si´ z poNa szcz´cie uda∏o si´ przekonaç w∏adze Warszawy, ˝e
zoru niewinna zabawa ich poprze- liÊcie sà w Weso∏ej wa˝nym problemem. W ostatniej chwili
bieranych
po- znalaz∏y si´ pieniàdze na ich wywóz.
Potrzeb´ wywiezienia nale˝y zg∏aszaç pod numerem tel.
ciech?
Czy – szanowna 733-60-36 w godzinach pracy Urz´du Dzielnicy. Z terenu
m∏odzie˝y – nie Starej Mi∏osny liÊcie wywo˝one b´dà we wtorki i czwartki.
Mo˝emy zg∏aszaç do wywiezienia iloÊç powy˝ej 10. wormamy prawa wyboru? Pi´tnastego ków (120 l.) samych liÊci (bez domieszki Êmieci!!!).
Izabela Antosiewicz
listopada obcho-

Sà pieniàdze na wywóz
liÊci z naszych posesji!!!
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Sprawdê, ˝e warto!
Masz ma∏e mieszkanie? Dobrze by∏oby
mieç wi´ksze. Masz wielki dom? Czasami te˝ marzysz, by go nieco „rozciàgnàç”. Jest na to prosty sposób.
Zapraszasz do siebie specjalist´, który dokona pomiarów i zaproponuje ci
kilka rozwiàzaƒ, jak maksymalnie wykorzystaç posiadanà powierzchni´,
w dodatku zrobi to nieodp∏atnie, zaÊ za
realizacj´ zap∏acisz o jednà piàtà mniej,

poniewa˝ póki co, mo˝esz to sobie odliczyç od podatku! Spiesz si´, bo warto!
Chodzi o precyzyjne zabudowanie
wn´k, garderób, kuchni, czyli wszystko
to, czym zajmuje si´ firma z sàsiedztwa: AS-MAR z ul. Kombatantów 59
w Sulejówku.
Nie bojà si´ konkurencji, poniewa˝
wspó∏pracujà wy∏àcznie z najlepszymi
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producentami zachowujàc normalny
poziom cen, przy kolejnych zamówieniach przyznajàc znaczàce zni˝ki.
Jakie rozwiàzania proponujà? Te
najmniej awaryjne, o wielkiej trwa∏oÊci, ciche: OW, angielskiego Stanleya,
polskà Libell´, ekskluzywny RAUM
PLUS. Z innych zrezygnowali, poniewa˝ stale by∏y problemy z jakoÊcià,
przy porównywalnej cenie. To zapewni∏o zadowolenie
kilku tysi´cy
dotychczasowych klientów
(firma nied∏ugo b´dzie Êwi´towaç dziesi´ciolecie),
to
przyciàga nowych. Zw∏aszcza, ˝e ch´tnie
przyjmuje tak˝e zamówienia
najbardziej
nietypowe.
Dlaczego
warto
tam
wpaÊç?
Na
miejscu blisko 10 propozycji zabudowy
szaf, rozwiàzania kuchenne oraz setki
mo˝liwoÊci do wyboru w katalogach
i próbkach. Kosztorysy u klienta –
ch´tnie w godzinach wieczornych.
Mo˝esz mieç ka˝dà zabudow´: b∏´kitnà, czereÊniowà, indygo, czy grusza;
kolory naturalnego drewna i kolory
Twojej wyobraêni. Drzwi pe∏ne, a˝uro-

we z lakotellà, rattanowe, szklone.
Szk∏o i lustra czyste, barwione, matowe, jasne i ciemne w ró˝nych odcieniach, w dowolne szlify i wzory, tak˝e
monogramy, herby, secesyjne kwiaty
czy wzór geometryczny.
Nie masz gotówki? P∏aç w ratach na
10 lub 12 miesi´cy! Do koƒca listopada
bezprocentowo, p∏acisz tylko koszt obs∏ugi, który mo˝e byç wliczony... w sam
kredyt! I to bez pierwszej wp∏aty!
W dodatku minimum formalnoÊci!
Zastanów si´: przyda∏oby si´ wi´cej
miejsca. Zdecyduj si´ ju˝, na raty bez procentów, a koszt obs∏ugi kredytu pokryje ci
z nawiàzkà odliczenie podatkowe!
AS-MAR, Sulejówek, ul. Kombatantów 59, tel. 783 10 30, tel./faks 612 58
83, pn-pt 10-18, sob. 9-14
Tekst sponsorowany
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Jubileusz Biblioteki Publicznej w Weso∏ej
„Biblioteka nie jest po to,
by by∏a pozamykana albo do ozdoby s∏u˝àca,
jest po to, by by∏a powszechnie u˝ytkowana”
(Joachim Lelewel)
Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy
Dzielnicy Weso∏a w tym roku obchodzi
swoje 50. urodziny. Przy tej okazji
przedstawi´ Paƒstwu pokrótce histori´
weso∏owskich bibliotek.
Jak g∏osi OÊwiadczenie Kierownika
Biblioteki, potwierdzone przez Dyrektora Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy: „Biblioteka w Weso∏ej powsta∏a
i dzia∏a∏a na podstawie Dekretu z dnia
17 kwietnia 1946 roku o bibliotekach
i opiece nad zbiorami bibliotecznymi
(Dz. U. nr 26, poz. 163). Pierwszy wpis
w ksi´dze inwentarzowej dokonany zosta∏ dnia 1953-06-30.”
Na koniec 1953 r. majàtek Biblioteki
stanowi∏o 118 ksià˝ek. Bardzo interesujàce sà pierwsze wpisy do inwentarza
ksi´gozbioru. Dla przyk∏adu podam
kilka tytu∏ów: „Likwidacja klas wyzyskiwanych w ZSRR”, „Stonka ziemniaczana”, „O socjalistycznej przebudowie wsi” (2 egz.!), „Zawsze ze Stalinem” (2 egz.!), „Pierwsza traktorzystka”. By∏y tak˝e ksià˝ki Sienkiewicza

W tym miejscu pragn´ goràco podzi´kowaç wszystkim, którzy przyczynili si´ do obecnego kszta∏tu bibliotek
w Weso∏ej. Dzi´kuj´ kadrze kierowniczej oraz bibliotekarzom, którzy z du˝ym wysi∏kiem zabiegali o to, by stwarzaç coraz lepsze warunki funkcjonowania bibliotek.

bliotekarza – z powodu braku sta∏ego
ogrzewania, ucierpia∏ na tym równie˝
ksi´gozbiór. Miejsce to jest znane wielu dzisiejszym czytelnikom, bo dopiero
w 1992 r. przeniesiono Bibliotek´ na
poddasze budynku Ochotniczej Stra˝y
Po˝arnej, gdzie zyska∏a przestronne pomieszczenie na wypo˝yczalni´. Funkcjonowa∏a
tam
przez 10 lat.
Od
wrzeÊnia
2002 roku Biblioteka znajduje si´
w przyziemiu OSP.
WejÊcie jest przystosowane dla osób
poruszajàcych si´
na wózkach. Mamy
du˝à wypo˝yczalni´ wyposa˝onà
w antresol´ – jest
wi´c perspektywa
znacznego powi´kszenia ksi´gozbioru. Jest niewielka czytelnia i pomieszczenie, w którym – mamy nadziej´ –
w przysz∏oÊci zostanà zainstalowane
komputery po∏àczone z internetem.
W ciàgu 50 lat istnienia Biblioteki powsta∏y trzy filie: dwie w latach 60.:
w Starej Mi∏oÊnie
i Zielonej oraz trzecia w 1984 w Woli
Grzybowskiej.
Dzi´ki temu mieszkaƒcy wszystkich
osiedli Weso∏ej majà dogodny dost´p
do ksià˝ek. Jest to
szczególnie wa˝ne
dla dzieci oraz osób
starszych.

Podzi´kowania kieruj´ te˝ do przedstawicieli w∏adz lokalnych, którzy
uznali, ˝e warto inwestowaç w biblioteki, a przez to rozwijaç potrzeby kulturalne naszej spo∏ecznoÊci.
Ale przede wszystkim dzi´kuj´ Wam
– Czytelnicy, bo Wasze zainteresowanie ksià˝kà by∏o g∏ównym powodem,
dla którego podejmowane by∏y wszelkie starania zmierzajàce do rozwoju
naszej biblioteki.
W imieniu swoim i pracowników Biblioteki Publicznej ˝ycz´ mieszkaƒcom
Weso∏ej, aby oferta bibliotek naszej
dzielnicy by∏a coraz bogatsza i zaspakaja∏a wszystkie potrzeby czytelnicze.
El˝bieta Dani∏owicz
Dyrektor

SPECJALISTYCZNY GABINET
(np. „Quo vadis”), Prusa, Kraszewskiego, Orzeszkowej. Analiza pierwszego
inwentarza – tytu∏ów i sposobu nabycia
ksià˝ek – daje obraz epoki lat 50-tych.
Poczàtkowo Biblioteka mieÊci∏a si´
w budynku na rogu ulic Armii Krajowej
(d. Âwierczewskiego) i Moniuszki, a nast´pnie w OÊrodku Zdrowia. Jesienià
1974 roku zosta∏a przeniesiona do kamienicy przy ul. Kiliƒskiego 31. Pierwsza zima w nowym pomieszczeniu by∏a
bardzo trudna do przetrwania dla bi-

W ubieg∏ym roku Filia Nr 1 –
Stara Mi∏osna zyska∏a nowy, trzykrotnie wi´kszy
lokal.
Obecnie biblioteki w Weso∏ej
wchodzà w sk∏ad
sieci bibliotek publicznych m. st.
Warszawy.

STOMATOLOGICZNY
Iwona i Wojciech Bzd´ga
LEKARZ STOMATOLOGII OGÓLNEJ, CHIRURG STOMATOLOG
SPECJALISTA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ

(

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

5

STARA MI¸OSNA

Filharmonia w Weso∏ej
Tu musz´ rozczarowaç melomanów –
na razie istnienie takiej instytucji
w dzielnicy Warszawa Weso∏a pozostaje w sferze marzeƒ. Lecz raz w miesiàcu te marzenia si´ spe∏niajà. Ju˝ drugi
rok filharmonicy przeje˝d˝ajà do
OÊrodka Kultury w Weso∏ej z cyklem
koncertów edukacyjnych dla dzieci
i m∏odzie˝y. Je˝eli podczas niedzielnych koncertów w Filharmonii Narodowej prowadzonych przez Cioci´ Jadzi´ (Jadwig´ Mickiewicz) trudno dostaç si´ na sal´, to w kameralnej salce
naszego oÊrodka zawsze sà wolne miejsca. Albo brakuje czasu, albo po prostu
nie wiemy o tym… W ka˝dym razie,
tylko nieliczni mieszkaƒcy dzielnicy
korzystajà z tego dobrodziejstwa, choç
sà i tacy, którzy nie opuÊcili ani jednego koncertu, jak np. Ela Jankowska za
Starej Mi∏osnej oraz paƒstwo Mieczys∏aw i Eleonora Chachulscy. Na niektórych koncertach minionego sezonu
frekwencja dopisa∏a wyjàtkowo (mam
na myÊli wyst´p s∏ynnego tria jazzowego „The Word String Trio” oraz prezentacje muzyki flamenco).
Dyrektor OÊrodka Kultury Dariusz
Falana jest goràcym or´downikiem takich imprez i postanowi∏ w nowym roku szkolnym zainwestowaç Êrodki finansowe w kontynuacj´ tych programów. Równie˝ uwa˝am te koncerty za
nadzwyczajne wydarzenie kulturalne
na terenie Weso∏ej, poniewa˝ nie tylko
dajà mo˝liwoÊç pos∏uchania wartoÊciowej muzyki w mistrzowskim wykonaniu, lecz niosà w sobie du˝y ∏adunek
wiedzy, kszta∏tujà poglàdy kulturowe
m∏odego pokolenia. Prowadzàca koncerty Zofia Sajkowska opowiada o muzyce i wykonawcach z wielkim entuzjazmem. Jest absolwentkà Akademii
Muzycznej w Warszawie i wspó∏pracuje z Filharmonià Narodowà ponad 15
lat, sama równie˝ opracowuje wi´kszoÊç programów.
Wyjazdowe koncerty tego typu filharmonia organizuje od roku 1956,
lecz obecnie – tylko na terenie Warszawy oraz województwa olsztyƒskiego.
Tematyka koncertów jest ró˝norodna,
zawiera tak popularne utwory wybitnych kompozytorów, jak i utwory
mniej znanych twórców oraz muzyk´
wspó∏czesnà. Lecz najbardziej interesujàcym elementem programów sà wykonawcy. Sà to najlepsi muzycy – arty-
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Êci Filharmonii Narodowej oraz warszawskiej Opery Kameralnej. MieliÊmy
okazj´ pos∏uchaç uczestnika konkursu
chopinowskiego Przemys∏awa Lechowskiego, jednego z najlepszych polskich
lutnistów Tadeusza Czechaka oraz wielu innych nietuzinkowych muzyków.
W grudniu b.r. podczas koncertu
w Weso∏ej wystàpià goÊcie z Bia∏orusi –
wyk∏adowcy Miƒskiego Konserwatorium Tatiana Szymakowa, Natalia Kowalewskaja-Arutiunowa oraz Walerij
Borowikow. Spotkanie, które odby∏o
si´ 5 listopada, poÊwi´cone by∏o operze „Bastien i Bastiena”, napisanej
przez Wolfganga Amadeusza Mozarta
w wieku 12 lat. By∏o to prawdziwe
przedstawienie operowe w kostiumach
i przy doborowej obsadzie aktorów
i Êpiewaków.
Podczas
paêdziernikowego
programu zapyta∏am Panià Ma∏gorzat´ Janaszek,
mam´ 8-letniej Julii, jakie odnios∏a
wra˝enia z koncertu. Pani Ma∏gorzata powiedzia∏a, ˝e
dowiedzia∏a si´
o koncercie z og∏oszenia w szkole
spo∏ecznej i jest
wprost zaskoczo-

na, ˝e takie ciekawe imprezy odbywajà
si´ w MOK-u. A ma∏a Julia by∏a tak zachwycona wirtuozowskà grà na tràbce
przystojnego Pana Piotra Macha, ˝e po
powrocie do domu koniecznie chcia∏a
odtworzyç na instrumencie klawiszowym us∏yszane utwory.
A wi´c, pami´tajcie, Drodzy Melomani: zawsze w Êrody i zawsze o godzinie 17.!!! Nie bez znaczenia zostaje
fakt, ˝e wst´p na wszystkie programy
jest wolny. Koncert trwa oko∏o godziny, a o dniu spotkania z filharmonikami staramy si´ informowaç dodatkowo
– czytajcie nasze og∏oszenia, telefonujcie do nas (773-61-88 lub 773-61-93).
Najbli˝szy koncert odb´dzie si´
17 grudnia.
Zapraszam goràco i ˝ycz´ wspania∏ych wra˝eƒ estetycznych!
dr Swiet∏ana Parka,
G∏ówny Instruktor Muzyki OÊrodka
Kultury w Weso∏ej

OÂRODEK REHABILITACJI
I ODNOWY BIOLOGICZNEJ
mgr Beata i Jacek Horszczaruk

➣ LECZENIE: –
–
–
–
–

ZMIAN ZWYRODNIENIOWYCH
STANÓW POURAZOWYCH
BÓLÓW KR¢GOS¸UPA
WAD POSTAWY
DYSKOPATII

➣ TERAPIA MANUALNA stawów kr´gos∏upa i koƒczyn
➣ FIZYKOTERAPIA
➣ MASA˚E
➣ GIMNASTYKA KOREKCYJNA indywidualna i grupowa
➣ AEROBIC – grupy poranne i wieczorne

Tel.

773 22 53

Weso∏a – Stara Mi∏osna
ul. S∏onecznej Polany 5
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Fundacja Kultury OÊwiaty i Turystyki KOT
zaprasza na zaj´cia
PLASTYCZNE: obejmujàce np.: nauk´ rysunku od podstaw: szkice o∏ówkiem, w´glem, doskonalenie warsztatu
rysunkowego, perspektyw´, faktury
i Êwiat∏ocieƒ, martwà natur´, postaç
cz∏owieka itd.
grupa maluchów 5-7 lat – poniedzia∏ek 1600-1730.
grupa Êrednia 8-12 lat – piàtek 173019.00
grupa m∏odzie˝owa od 13 lat – poniedzia∏ek 1730-19.00

KOCIAKI: dla dzieci od 5. lat: czyli
elementy plastyki, zabaw, taƒca teatrzyku i wiele innych! Spotykamy si´
w piàtek 1430-1600.
BEÂCIAKI: dla dzieci 6-8 lat – czyli
plastyka i modelarstwo po∏àczone z naukà j. angielskiego na weso∏o. Zapraszamy w czwartki – 1700-1830.
WIECZORKI KLUBOWE: nastrojowe spotkania dla dziewczàt przy herbatce i ciasteczkach: haftowanie, szy-

Wyniki sportowe
Komunikat koƒcowy Mistrzostw
Dzielnicy Warszawa Weso∏a w pi∏ce
koszykowej dziewczàt i ch∏opców
gimnazjów rezegranych 13 listopada 2003 r.
Dziewcz´ta
Gimn. nr 3 – Gimn. nr 2
Gimn. nr 1 – Autorskie Gimn.
Gimn. nr 3 – Autorskie Gimn.
Gimn. nr 2 – Gimn. nr 1
Gimn. nr 2 – Autorskie Gimn.
Gimn. nr 3 – Gimn. nr 1

15: 17
32: 4
20: 9
20: 54
22: 3
16: 19

Klasyfikacja koƒcowa
1. Gimnazjum nr 1
2. Gimnazjum nr 2
3. Gimnazjum nr 3
4. Autorskie Gimnazjum

Dziewcz´ta
Gimn. nr 1 Weso∏a – Gimn. nr 1
Wilanów
17: 48
Gimn. nr 1 Wilanów – Gimn. nr 2
Rembertów
28: 4
Gimn. nr 1 Weso∏a – Gimn. nr 2
Rembertów
20: 14
Klasyfikacja koƒcowa
1. Gimnazjum nr 1 Wilanów (awans)
2. Gimnazjum nr 1 Weso∏a
3. Gimnazjum nr 2 Rembertów

Najlepszà zawodniczkà uznano Kamil´ Krawczyk (Gimnazjum nr 1)
Ch∏opcy
Gimn. nr 2 – Gimn. nr 1
Gimn. nr 2 – Gimn. nr 3
Gimn. nr 3 – Gimn. nr 1

Komunikat koƒcowy z Eliminacji
Mi´dzydzielnicowych w koszykówce
dziewczàt i ch∏opców szkó∏ gimnazjalnych rezegranych w dniu 17 listopada
2003 r. w Weso∏ej, w ramach Warszawskiej Olimpiady m∏odzie˝y

41: 29
42: 22
27: 16

Klasyfikacja koƒcowa
1. Gimnazjum nr 2
2. Gimnazjum nr 3
3. Gimnazjum nr 1
Najlepszym zawodnikiem uznano
Oskara Kunickiego (Gimnazjum nr 2)

Ch∏opcy
Gimn. nr 1 Wilanów – Gimn. nr 1
Rembertów
24: 10
Gimn. nr 2 Weso∏a – Gimn. nr 1
Rembertów
43: 34
Gimn. nr 1 Wilanów – Gimn. nr 2
Weso∏a
36: 35

de∏kowanie, wycinanki, gobeliny, makatki i inne robótki r´czne! Czekamy
na was w ka˝dy wtorek: 1600-1730.
TANECZNE: w ka˝dy piàtek spotykaç si´ b´dà: dzieci 1600-1730 i m∏odzie˝
1730-1900 çwiczymy taniec nowoczesny
z elementami gimnastyki, baletu itp.
WSZYSTKIE ZAJ¢CIA SÑ ODP¸ATNE
SEKRETARIAT tel: 773-20-59 czynny jest w godz. 1400-1800 oprócz Êrody.

Spotkanie
ze Âwi´tym
Miko∏ajem
W parafii Âw. Hieronima
odb´dzie si´ w dniu 6 grudnia (sobota) o godz. 16.00
spotkanie
ze
Âwi´tym
Miko∏ajem.
Rodzice, którzy chcà, aby
ich dzieci wzi´∏y szczególny
udzia∏ w spotkaniu ze Âwi´tym Miko∏ajem, bardzo prosimy o kontakt z Ks. Proboszczem.
Wszystkich
bardzo serdecznie zapraszamy.

Klasyfikacja koƒcowa
1. Gimnazjum nr 1 Wilanów (awans)
2. Gimnazjum nr 2 Weso∏a
3. Gimnazjum nr 1 Rembertów
Odpowiedzialny za organizacj´
turnieju
Leszek Winiarski
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Hospicjum Domowe – pomoc umierajàcym,
pomoc najbli˝szym
OÊrodek Hospicjum Domowe powsta∏
w 1998 roku jako forma kompleksowej
pomocy chorym b´dàcym w ostatnim
stadium choroby nowotworowej. W Hospicjum pracujà lekarze, piel´gniarki,
rehabilitanci, psycholodzy, ksiàdz, pracownik socjalny, a tak˝e wielu wolontariuszy niemedycznych.
Obecnie pracownicy Hospicjum
obejmujà opiekà miesi´cznie oko∏o
120 chorych i ich rodzin. Tak˝e na terenie Starej Mi∏osnej sà chorzy, do których przychodzà wolontariusze z tego
OÊrodka.
G∏ównymi zadaniami Hospicjum sà:
◗ Zwalczanie bólu i innych dolegliwoÊci fizycznych.
◗ Piel´gnacja.

◗ Wypo˝yczanie sprz´tu i aparatury
medycznej.
◗ ¸agodzenie cierpieƒ psychicznych
i duchowych.
◗ Wspomaganie i edukacja rodzin
podopiecznych w czasie osierocenia
(opieka nad dzieçmi).
Pracownicy Hospicjum doje˝d˝ajà
codziennie do chorych samochodem
hospicyjnym, samochodami wolontariuszy, w∏asnymi samochodami lub komunikacjà miejskà.
OÊrodek utrzymuje si´ z kontaktów
z Narodowym Funduszem Zdrowia,
z dotacji z bud˝etu Warszawy, a tak˝e
darowizn od osób prawnych i fizycznych.
Opieka nad chorymi jest bezp∏atna
i ka˝da potrzebujàca takiej pomocy ro-

„Daj siebie innym”
M. Kotaƒski
Wszyscy wiemy o stowarzyszeniu
„Monar-Markot” – otó˝ „Alter
ego” jest jego odbiciem, drugim
ja. Nasze stowarzyszenie powsta∏o, ˝eby pomagaç najbardziej pokrzywdzonym przez los.
Nie jest winà wi´kszoÊci osób,
˝e zosta∏y bez pracy, bo kolejny
zak∏ad okaza∏ si´ nierentowny
i zamkni´ty. Ten, kto nie zetknà∏
si´ bezpoÊrednio z problemem
bezrobocia, nie ma poj´cia o n´dzy, o tym, ˝e ludzie g∏odujà. Od
czasu do czasu robi si´ spektakularne akcje, zbiera pieniàdze na
szlachetny cel. To dobrze, ale
trzeba pomagaç codziennie. Ludzie muszà coÊ jeÊç, muszà gdzieÊ
mieszkaç, potrzebujà ubraƒ i lekarstw. „Alter ego” pomaga
i chce pomagaç. JesteÊmy jednak
stowarzyszeniem pozarzàdowym
– nie dostajemy ˝adnych dotacji
i dlatego te˝ liczymy na Ludzi
Wielkiego Serca, którym nie jest
oboj´tny drugi cz∏owiek.
Nadchodzà Êwi´ta – podopieczni „Alter ego” myÊlà o nich
z obawà, ˝e nie powiem, z przera˝eniem. Co postawiç na stole, co
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po∏o˝yç dzieciom pod choink´
i w ogóle za co kupiç, choçby ma∏e drzewko?
Prosz´! Nie bàdêmy oboj´tni!
Robiàc przedÊwiàteczne porzàdki na pewno znajdziemy rzeczy nam ju˝ niepotrzebne – ubrania, sprz´t RTV, art. gospodarstwa domowego, zabawki, ksià˝ki. Wszystko co nam ju˝ si´ nie
przyda, ofiarujmy stowarzyszeniom. Wszystko zostanie rozdane
potrzebujàcym. Prosz´ mi uwierzyç, przetrwanie wielu osób
w tym trudnym czasie zale˝y nie
tylko od jedzenia, ale i od ciep∏ej
odzie˝y.
Nasz punkt dzia∏a od 14 paêdziernika przy Trakcie Brzeskim
87B. W tej chwili rozdajemy
g∏ównie ˝ywnoÊç. Dzia∏amy we
wtorki, czwartki i soboty w godzinach 1000-1700. Pomóc nam mo˝na zg∏aszajàc si´ w wymienione
dni, lub te˝ telefonujàc pod nr
423-51-91.
JednoczeÊnie serdecznie dzi´kujemy dotychczasowym ofiarodawcom.
Bogdan Jag∏owski

dzina mo˝e si´ zg∏osiç do OÊrodka.
Dyrektorem Hospicjum jest ks. Andrzej Dziedziul ze Zgromadzenia Ksi´˝y Marianów, który serdecznie zaprasza osoby chcàce wspomóc to dzie∏o do
kontaktu z OÊrodkiem.
Hospicjum mieÊci si´ w Warszawie,
przy ul. Tykociƒskiej 27/35 tel. 679-67-00.
Piszàc t´ notatk´ korzysta∏am z wiadomoÊci zamieszczonych na stronie
www.hospicjum.domowe.prv.pl, gdzie
oprócz informacji o dzia∏alnoÊci mo˝na znaleêç wzruszajàce Êwiadectwa rodzin podopiecznych, wywiad z wolontariuszami oraz g∏´boko osobistà poezj´. Polecam t´ stron´ na chwil´ refleksji w listopadowe wieczory.
Izabela Antosiewicz

Niepe∏nosprawni...
W numerze 39 „WiadomoÊci Sàsiedzkich”
zamieÊciliÊmy informacj´ o pani Ma∏gosi,
osobie niepe∏nosprawnej, jej trudnej sytuacji
oraz apel o wzajemnà pomoc sàsiedzkà
w podobnych przypadkach.
Z wielkà radoÊcià chcia∏am Paƒstwu przekazaç, ˝e sà pierwsze odpowiedzi na te propozycje.
Do redakcji zg∏osi∏a si´ pani piel´gniarka,
która poruszona sytuacjà pani Ma∏gosi zaproponowa∏a jej bezinteresownà pomoc.
Z „naszà” panià Ma∏gosià nawiàza∏ te˝ kontakt pan Marek Chaciƒski, który chcia∏by
podjàç si´ organizacji pomocy pomi´dzy
osobami, które jej potrzebujà a tymi, którzy
chcieliby jà Êwiadczyç innym.
Pan Marek jest nam znanà i godnà zaufania osobà. To bardzo mi∏e i budujàce wiadomoÊci sàsiedzkie (sic!).
Wszystkim osobom, które zaoferowa∏y pomoc, serdecznie dzi´kujemy.
Prosimy osoby, które chcia∏yby pomóc
pani Ma∏gosi o kontaktowanie si´ z redakcjà
gazetki lub bezpoÊrednio z panem Markiem
Chaciƒskim tel. 789-08-21 lub 0-696-109471.
Beata Niewiadomy

STARA MI¸OSNA

Spacerniak w Alcatrazie
którzy nie przepadajà za kupowaniem
warzyw i owoców na straganach). Par´
kroków dalej – nowa kwiaciarnia z bogatym asortymentem upominków
(otwarta pod koniec zesz∏ego miesiàca). W sàsiedztwie tak˝e nowo otwarty
sklep K&K, gdzie mo˝emy kupiç buty
dla mamy, taty oraz dzieci starszych
i ca∏kiem ma∏ych. Jest te˝ pe∏ny asortyment dodatków takich jak sznurowad∏a
czy wk∏adki do butów. W sàsiednim pawilonie – firma produkujàca gad˝ety
reklamowe. Mo˝na tu kupiç parasol,
bluz´ czy czapk´. Kilka kroków jesiennego spaceru i mamy sklep z odzie˝à
damskà i dzieci´cà (m. in. Patka) – jest
w Centrum od doÊç dawna i ju˝ si´ do
niego przyzwyczailiÊmy. Przez Êcian´ –
SEMPRE – sklep z w∏oskimi butami,
jeansem i swetrami. Przez d∏ugi czas
zachodzi∏am w g∏ow´, co b´dzie w sobie kryç tak szykownie i ze smakiem
wykoƒczone wn´trze. Obok dwóch
przychodni – swoje miejsce znalaz∏ tu
gabinet stomatologii estetycznej. To
jeszcze nie koniec spaceru. Widz´
Êwie˝à, ale ju˝ cz´sto odwiedzanà ka-

damskie, m´skie i dzieci´ce

renomowanych firm polskich
- galanteria skórzana
torby, portfele
- akcesoria obuwnicze
pasty, wk∏adki, sznurowad∏a
- galanteria odzie˝owa
rajstopy, skarpety m´skie,
damskie, dzieci´ce

pon.–pt. 11–19, sob. 9–15

ul. Jana Paw∏a II 23, Stara Mi∏osna
WY
Centrum “Pogodna” (obok poczty)
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ZAPRASZAMY:

„K&K”

tel. 773 84 48

Odzie˝ i obuwie
dzieci´ce
Bielizna: damska,
m´ska, dzieci´ca

Stara Mi∏osna, Trakt Brzeski 54A
(pasa˝ handlowy)
tel. 773 24 19
kom. 0-600 857 307

W
a˝
ny

Ja dowiedzia∏am si´ o tym stosunkowo niedawno, ale ponoç nazwa Alcatraz funkcjonuje na Osiedlu odkàd istnieje Centrum „Pogodna”. Wi´kszoÊç
mieszkaƒców okreÊ∏a tym mianem d∏ugi budynek z ˝ó∏tego klinkieru. Otó˝
pewnego s∏onecznego dnia, przesz∏am
si´ spacerniakiem (pasa˝em handlowym) Alcatraza i z przyjemnoÊcià zauwa˝y∏am handlowe o˝ywienie. Jak ju˝
wiele razy da∏o si´ to zauwa˝yç w moich artyku∏ach, jestem goràcà zwolennikà osiedlowych sklepów. Kiedy 5 lat
temu próbowa∏am kupiç mi´so na
obiad, musia∏am jechaç do sàsiedniej
gminy, teraz mog´ nawet pogrymasiç.
Mog´ przygotowaç równie˝ wykwintne
danie bez wyje˝d˝ania poza granice
Osiedla. I to bardzo cieszy, drodzy rodzimi handlowcy. Cieszy tak˝e fakt, ˝e
staromi∏oÊniaƒscy kupcy nie ograniczajà si´ tylko do bran˝y spo˝ywczej. Wracajàc wi´c do naszego Centrum, id´ sobie spacerkiem od strony poczty i co
widz´? Znów mamy sklep z owocami
i warzywami, lokalizacja ta sama, zmieni∏ si´ w∏aÊciciel (informacja dla tych,

wiarenk´ Internetowà oraz salon – nie
tylko dla Paƒ – Beauty Service. Na
koƒcu tej cz´Êci pasa˝u – miejsce,
gdzie mo˝na kupiç pras´, artyku∏y papiernicze, kosmetyki i lody – czyli myd∏o i powid∏o w jak najlepszym tego
s∏owa znaczeniu. Dodam jeszcze, ˝e
jest to pierwszy sklep, który powsta∏
w Centrum Pogodna i nadal istnieje!!!
Gratulacje. Skr´cam w lewo i schodzàc
po schodkach w dó∏ trafiam do naszej
biblioteki, wdrapujàc si´ na drugie pi´tro mog´ zap∏aciç rachunek z Cyraneczki bez op∏at pocztowych czy bankowych. JeÊli nie chc´ wchodziç do budynku – zostaje mi posiliç si´ jakàÊ
pysznoÊcià z PAKO – sklepu pachnàcego chlebem albo wypiç fili˝ank´ rewelacyjnej czekolady w Kawiarence Artystycznej U4C2.
Oj, przyjemny by∏ to spacer. Serdecznie
polecam, zw∏aszcza, ˝e mo˝na go spokojnie odbyç nawet przy brzydkiej pogodzie.
Przewaga ma∏ych, osiedlowych sklepików
nad halà w markecie polega przede
wszystkim na tym, ˝e nie jestem anonimowa. Jestem klientkà i sàsiadkà, a do
sklepu przychodz´ na spacer, ˝eby coÊ
kupiç lub po prostu porozmawiaç.
Izabela Antosiewicz

9

STARA MI¸OSNA

Zanim Mazurek Dàbrowskiego
sta∏ si´ hymnem...
Reggio Emilia jest ma∏ym miastem,
po∏o˝onym w pó∏nocnych W∏oszech mi´dzy Mediolanem a Bolonià. W dniu
15 paêdziernika 1977 r. na fasadzie pa∏acu, b´dàcego siedzibà zarzàdu miasta,
wmurowano pamiàtkowà tablic´ o nast´pujàcej treÊci (w przek∏adzie polskim):
„W sàsiednim pa∏acu biskupim Józef
Wybicki w lipcu 1797 r. napisa∏ Mazurka Dàbrowskiego „Jeszcze Polska nie zgin´∏a”, który po raz pierwszy zaÊpiewany
w murach miasta Reggio sta∏ si´ polskim hymnem narodowym. Polska Akademia Nauk i Zarzàd miasta Reggio
w sto osiemdziesiàtà rocznic´ po∏o˝yli”.1
W ten sposób upami´tniono nie tylko
miejsce powstania hymnu, ale tak˝e –
poÊrednio – Legiony Polskie Henryka
Dàbrowskiego, który w pa∏acu biskupim mia∏ wówczas kwater´ g∏ównà. Legiony by∏y polskimi oddzia∏ami wojskowymi w s∏u˝bie francuskiej. Mia∏y walczyç w Italii u boku Bonapartego przeciw Austrii, jednemu z zaborców ojczystego kraju.
Wybicki, który przyby∏ do Reggio
w lipcu 1797 r., nie ukrywa∏ wzruszenia
widokiem polskich ˝o∏nierzy i mundurów, a tak˝e dêwi´kiem polskiej mowy,
z dala od kraju. Pod jego wp∏ywem,
w patriotycznym uniesieniu wÊród ˝o∏nierzy, dla których walka o wolnoÊç
Polski by∏a sprawà najÊwi´tszà, pewnego lipcowego wieczora zabra∏ si´ do pisania PieÊni Legionów Polskich we W∏oszech. Genialna improwizacja i b∏ysk
natchnienia pozwoli∏y mu zapisaç wierszem proste myÊli, doprawdy ponadczasowe. Do w∏asnego tekstu dostosowa∏ te˝ muzyk´. Niewykluczone, ˝e pos∏u˝y∏ si´ melodià starego mazurka, zas∏yszanego w dzieciƒstwie. Tak powsta∏a dynamiczna i porywajàca polska
pieÊƒ narodowa, Mazurek Dàbrowskiego, która mia∏a doprowadziç ˝o∏nierzy

„z ziemi w∏oskiej do Polski”. Jak g∏osi
tradycja, oko∏o 16 lipca 1879 r. Wybicki
odÊpiewa∏ jà uroczyÊcie przed starszyznà wojskowà w Reggio, w obecnoÊci
genera∏a Dàbrowskiego, wzbudzajàc
ogromny aplauz.
Wspominajàc narodziny naszego
hymnu, warto podkreÊliç, ˝e powsta∏ on
niejako „oddolnie”, wyra˝ajàc naszà
narodowà wi´ê, to˝samoÊç i jednoÊç,
a tak˝e porywajàc rdzennie polskà muzykà. Pozwala to zauwa˝yç jego odmiennoÊç od wiernopoddaƒczych hymnów paƒstw o ustroju monarchistycznym, takich jak np.: Bo˝e, carja chrani
(hymn rosyjski), czy God save the King
(hymn brytyjski). Ich g∏ównym zadaniem by∏a pochwa∏a najwy˝szego w∏adcy i proÊba do Boga o jego pomyÊlnoÊç
i zdrowie.
Mazurek Dàbrowskiego bardzo pr´dko dotar∏ „do ziemi polskiej” i ze swym
∏adunkiem patriotyzmu, zawartym
w s∏owie poetyckim i warstwie dêwi´kowej, zyska∏ nieprawdopodobnà popularnoÊç. JednoczeÊnie, niemal od chwili powstania, by∏ popularny i znany
w prawie ca∏ej dziewi´tnastowiecznej
Europie. W tym czasie kszta∏towa∏y si´
pieÊni hymniczne S∏owian, które w swej
treÊci nawiàzywa∏y do tekstu Mazurka.
Tak powsta∏y hymny czeski (Hej, Slované) i s∏owacki (Hej, Slovaci), które
Êpiewane by∏y bàdê do melodii w∏asnych, bàdê z uwagà: „Spiva se jako
Jeste Polska”, a tak˝e zbie˝ny tytu∏em
hymn ukraiƒski Szcze ne umer∏a Ukraina. Natomiast powsta∏a w 1918 r. Federacyjna Republika Jugos∏awii, po
prostu przyj´∏a za swój hymn t∏umaczenie tekstu Mazurka na j´zyki narodowe
Serbów, Chorwatów i Macedoƒczyków,
zachowujàc niemal identycznà jak nasza melodi´. Tak wi´c od ponad dwustu
lat Mazurek towarzyszy Europie,

Poszukuj´ powierzchni
sklepowej lub cz´Êci.
Tel. 0-601-80-25-95.
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a zw∏aszcza S∏owianom, jako symbol
niezniszczalnej egzystencji narodu, nie
tylko polskiego.
A jaka by∏a droga do hymnu Mazurka
w Polsce? W ciàgu ponad dwóch wieków od jego powstania, przyby∏o wiele
nowych pieÊni, które w ÊwiadomoÊci
Polaków zacz´∏y konkurowaç do rangi
hymnu paƒstwowego. NajwczeÊniej
(w 1816 r). powsta∏a pieÊƒ Bo˝e, coÊ
Polsk´, napisana na czeÊç cara Aleksandra I przez Alojzego ¸apiƒskiego. Skutecznie rywalizowa∏a z pieÊnià Wybickiego Warszawianka, uznana jako hymn
powstania listopadowego i przejmujàcy
Chora∏ Ujejskiego, powsta∏y na tle wydarzeƒ 1846 r. W poczàtku XX w. dla
uÊwietnienia rocznicy bitwy pod Grunwaldem powsta∏a Rota Konopnickiej,
której poczàtkowe s∏owa „Nie rzucim
ziemi, skàd nasz ród...” wesz∏y na trwa∏e
do naszej narodowej tradycji. Najm∏odszym rywalem Mazurka sta∏a si´
w okresie II Rzeczypospolitej pieÊƒ Legionów Józefa Pi∏sudskiego Marsz
Pierwszej Brygady. Z chwilà odzyskania
przez Polsk´ niepodleg∏oÊci pojawi∏o
si´ wi´c wiele rozterek co do wyboru.
Wszystkie zwaÊnione strony pogodzone
zosta∏y dopiero w latach 1926-1927,
kiedy zarzàdzeniami resortowymi zatwierdzono tekst i melodi´ Mazurka do
u˝ytku szkolnego i oficjalnie uznano za
hymn polski. To jednak nie by∏ koniec
problemów. Po zakoƒczeniu II wojny
nasta∏y nowe realia polityczne, a z nimi
naciski na zmian´ symboliki narodowej. Hymnem mia∏a byç pieÊƒ T. Sygietyƒskiego i K. I. Ga∏czyƒskiego Ukochany kraj. Ostatecznie zrezygnowano
z tego pomys∏u i Mazurek uznany zosta∏
jako hymn narodowy w 1948 r. Obowiàzujàcà do dziÊ wersj´ Mazurka Dàbrowskiego „Jeszcze Polska nie zgin´∏a...” jako
polskiego hymnu paƒstwowego, ustalono w ustawie z 31 stycznia 1980 r.
Maria Klamut
1

Biliƒski Bronis∏aw: Nad genezà „Mazurka
Dàbrowskiego „Przeglàd Humanistyczny”
1993 Nr 1 s. 49
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Kàcik bibliofila – nowoÊci w bibliotece
J. M. Coetzee – Haƒba
Tegoroczna Nagroda Nobla w dziedzinie literatury przypad∏a pisarzowi
po∏udniowoafrykaƒskiemu. Jest nim
J. M. Coetzee. SpoÊród paru pozycji tego autora, które pojawi∏y si´ na naszym
rynku wydawniczym, do biblioteki trafi∏a „ Haƒba”. I w∏aÊnie do przeczytania
tej pozycji chcia∏am Paƒstwa zach´ciç.
Jest to literatura dobra, choç nie∏atwa.
TreÊç ksià˝ki to historia 52- letniego
profesora Uniwersytetu Kapsztadzkiego, który uwik∏any w romans ze swojà
studentkà zostaje potem przez nià zaskar˝ony, a w konsekwencji wydalony z
uczelni. Izolowany przez otoczenie wyje˝d˝a do córki na farm´. Tam prze˝y-

Klub Tenisowy

„POHULANKA”
w Starej Mi∏oÊnie
zaprasza na

Zabaw´ Sylwestrowà
Rezerwacje:
tel. 773 00 70, 0-602 240 800

wa wraz z nià tragedi´. Obydwoje muszà potem nauczyç si´ ˝yç z pi´tnem
haƒby. Czy im si´ to uda?
NowoÊci i wznowienia
Beletrystyka dla doros∏ych:
1. Asheraft T. Tragedia na morzu
2. Daniel A. B. Cieƒ pumy
3. Matkowski T. Mysza
4. Block L. Pokorny w∏amywacz
5. Christie A. Parker Pyne na tropie
6. Brown D. Anio∏y i demony
Literatura dla dzieci i mlodzie˝y:
1. Madonna Angielskie ró˝yczki
2. Strza∏kowska M. Bajka o smoku Kruszynce
3. Lewis C. S. OpowieÊci z Narnii
4.Papuziƒska M.
Wszystko
jest
mo˝liwe
5.Onichimowska
A. Hera moja
mi∏oÊç

Literatura popularnonaukowa:
1. Wolpert S. Gandhi
2. KapuÊciƒski R. Autoportret reportera
3. Gorczyƒska R. Jestem z Wilna i inne
adresy
4. Doliƒski D. Psychologiczne mechanizmy reklamy
5. Aftab B. Internet a dzieci. Uzale˝nienia i inne niebezbieczeƒstwa
6. Vandenberg P. Âladami przesz∏oÊci.
Iza Zych
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♦ gotowe wzory z mo˝liwoÊcià dopasowania
do sylwetki i gustu,
♦ szycie na miar´ z naszych oraz powierzonych materia∏ów,

... nie tylko

♦ poprawki ulubionych kreacji nabytych
wczeÊniej.

Moja Moda.

Pracownia krawiecka
czynna pon.–pt. 12–19
sob. 10–15

Ewa N.
KoÊciuszkowców

is∏aw

a Cz

echa

Kajki

Bron

Storczykowa

Karpacka

Czarnoleska

Bychowska

KoÊciuszkowców

tel. 0-503 359 043
0-503 957 398
Storczykowa 10A
Marysin Wawerski
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Oto kolejna grupa naszych najm∏odszych sàsiadów. Ich rodzicom, a tak˝e rodzicom
wszystkich innych staromi∏oÊniaƒskich maluchów, ˝yczymy wiele radoÊci. A wy,
drogie maleƒstwa, witajcie, witajcie, witajcie! RoÊnijcie zdrowo i bàdêcie radoÊcià dla
swoich rodziców. Mieszkacie na malowniczo po∏o˝onym Osiedlu, wokó∏ sà pi´kne lasy
i czeka na was spore grono tylko nieco starszych kolegów i kole˝anek. A ju˝ teraz ka˝dy
maluch, którego zdj´cie publikujemy, otrzymuje drobny upominek od naszego sponsora.
Upominki sà do odbioru w sklepie Baby Boom.

Julia Anna St´pniewska
zwana Juliankà
ur. 2 marca 2003 roku w Warszawie.
W Mi∏oÊnie mieszka z rodzicami,
ale okolice zwiedza dzi´ki d∏ugim
spacerom z babcià W∏adzià

Marysia Go∏´biewska
ur. 1 sierpnia 2003 roku

Witajcie
wÊród
nas

Zofia i Bazyli Paƒkowscy
Urodzeni 1 kwietnia 2003 roku
w Instytucie Matki i Dziecka. Mieszkajà z siostrà i rodzicami na
Malachitowej.
Zofia wa˝y∏a 1 650 g, 45 cm, a Bazyli 2 150 g i 44 cm d∏ugoÊci

Zg∏oszenia do najbli˝szego numeru przyjmujemy w terminie do
12 grudnia 2003 r. Mo˝na je przes∏aç mailem na adres: wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl (zdj´cie musi byç wówczas zeskanowane na
wymiar 4 x 5 cm i rozdzielczoÊç 300 dpi), przynieÊç do siedziby Stowa-

rzyszenia Sàsiedzkiego w ka˝dy wtorek w godz. 20.00–21.00, zostawiç
w sklepie „Baby Boom” Jana Paw∏a róg Diamentowej, przekazaç za poÊrednictwem znajomego cz∏onka Stowarzyszenia Sàsiedzkiego lub umówiç telefonicznie na innà form´ przekazania, (tel. 812 70 39).

Urodziny
w Klubie Tenisowym

„ POHULANKA “
dla dzieci od 4 do 14 lat
Specjalnie przygotowana sala zabaw i sala dyskotekowa
Gry, zabawy i konkursy prowadzà profesjonalni animatorzy
Zapewniamy pocz´stunek

Konkursy i zabawy na korcie tenisowym

Rezerwacja: tel. 773 00 70, 0 602 240 800
Stara Mi∏osna, ul. Zakr´towa 12 (przy Rumiankowej)
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FILMÓW DL A CIEBIE!

s

2

STARA MI¸OSNA
UL. TRAKT BRZESKI 62 b

Âwiàteczne nagrody dla najlepszych klientów!

Zbieraj punkty za wypo˝yczone filmy, czekajà atrakcyjne nagrody!!!

TEL. 0603 957 006
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PON.-SOB. – 11.00-22.00
NIEDZIELA – 11.00-20.00
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Zakoƒczenie sezonu
biegaczy na orientacj´
Jak zwykle jesienià, lasy wokó∏ Starej
Mi∏osny zaroi∏y si´ od dziwnie ubranych biegaczy. Uporczywie wpatrywali
si´ w mapy, a potem, wydawaç by si´
mog∏o bez g∏´bszego sensu, wbiegali
p´dem w g´ste krzaki...
Ta coraz popularniejsza w Polsce dyscyplina sportu tylko z pozoru wydaje si´ tak dziwna i zagmatwana. Jednak jej zasady sà
bardzo proste – przebiec w jak
najkrótszym czasie tras´ wyznaczonà nie w terenie, a na bardzo
dok∏adnej mapie. Aby zwycià˝yç
nie wystarczy sama kondycja fizyczna – potrzebna jest te˝ umiej´tnoÊç szybkiego „czytania” mapy, zmys∏u orientacji i sprytu przy
wyborze optymalnej trasu biegu.
Tym razem na starcie zjawi∏o si´ prawie 200 zawodników. Dobra pogoda
skusi∏a do próby si∏ tak˝e kilkunastu

mieszkaƒców Weso∏ej, z myÊlà o których organizatorzy przygotowali specjalne trasy dla poczàtkujàcych. Na
mecie pojawi∏ si´ tak˝e burmistrz Andrzej Jastrz´bski. Tym razem, niestety

nie da∏ si´ namówiç na start, za to uhonorowa∏ zwyci´zców pucharami i dyplomami. Obieca∏ tak˝e wygospodarowanie w przysz∏ym roku Êrodków na
uruchomienie przy weso∏owskich szko∏ach sekcji biegu na
orientacj´.
Bo co jak co, ale pi´knych
lasów jest u nas dostatek, wi´c
trenowaç b´dzie gdzie.
Obok podajemy pe∏ne wyniki zawodów.
Marcin J´drzejewski

04-174 Warszawa
ul. Tarnowiecka 41
tel. 610 78 63

Polpain-Putka Sp. z o.o.
05-075 Warszawa Weso∏a
ul. Brata Alberta 1
tel. 773 47 83; fax 773 42 16

02-759 Warszawa
ul. Krymska 6
tel. 642 27 71

Kategoria:
1 Dominika
2 Joanna
3 Marta
4 Izabela
Kategoria:
1 Marcelina
2 Karolina
3 Gabryjela
Kategoria:
1 Ma∏gorzata
2 Jolanta
3 Joanna
4 Edyta
5 Paulina
6 Dorota
7 Olga
8 Ma∏gorzata
9 Kinga
- Dominika
- Paulina
- Kasia
- Marta
- Kinga
- Judyta
Kategoria:
1 Urszula
2 Maria
3 Anna
4 Justyna
5 Ma∏gorzata
- Ewelina
- Marta
- Jolanta
- Anna
Kategoria:
1 Iwona
2 Katarzyna
3 ˚aneta
4 Natalia
5 Katarzyna
6 Ma∏gorzata
7 Patrycja
- Anna
- Ewelina
- Magdalena
- Monika
- Elwira
- Marzena
- Aleksandra
- Ma∏gorzata
- Katarzyna
- Basia
- Karolina
Kategoria:
1 Agnieszka
2 Ma∏gorzata
3 Weronika
Kategoria:
1 Klara
2 Sonia
3 Dorota
4 Marta
- Ma∏gorzata
- Katarzyna
Kategoria:
1 Joanna
2 Ewa
3 Anna
4 Irena
5 Ma∏gorzata
6 Beata
Kategoria:
1 Irena
2 Bogna
3 Bo˝ena
4 Hanna
- Anna
Kategoria:
1 Krystyna
2 Danuta
3 Barbara
4 Helena
5 Magdalena
Kategoria:
1 Maciej
2 Bart∏omiej
3 Grzegorz
4 Piotr
5 Przemys∏aw
6 Micha∏
7 Piotr
8 ¸ukasz
9 Tomasz
10 Pawe∏
11 Jan
12 Maciej
Kategoria:
1 Jakub
1 Maciej
1 Micha∏
Kategoria:
1 S∏awomir
2 Marcin
3 Ryszard
4 Daniel

K10N
Koper
Szlendak
Olszewska
Bielecka
K10R
Lech
Jezierska
Lech
K12
Wicha
Ko∏osiƒska
Stasiak
Kr´êlewicz
Szczepaƒska
Mach
Kwiatkowska
Ko∏osiƒska
Bakiera
Bramorska
Biernacka
Rucinska
Betlakowska
Gerech
Paudyna
K14
Wojtowicz
Tarlaga
Filaber
Tynelska
Szlendak
Ko∏odziejek
Niepnsee
KaraÊ
Weremiejczyk
K16
Wicha
Wicha
Twardowska
Najman
Sypu∏a
Marchlik
Kazimierska
Metelska
Szostak
Capska
Rechnio
Marcinek
Cho∏od
P´ska
Marcinkowska
Bieniek
Jaworska
Ku∏akowska
K18
Grzelak
Kosiƒska
Machowska
K20/21
Krasuska
Mosur
Wardecka
Daszkiewicz
Deck
D˝yga∏o
K35/K40
Parfianowicz
Wo∏ek
Musia∏
Koper
Olszewska
Wójcik
K45
Hulanicka
Wróblewska
Bartnik
Socha
Olbrycht
K50/55
Deck
Trzpil
Gliƒska
Zielczyƒska
Zembrzuska
M10N
Sypu∏a
Nowak
Hetman
Parfianowicz
Ko∏odziejczyk
Pasek
Oleszczuk
Batorowski
Wojda
Wojda
Mater
Gmerek
M10R
Byzia
Myszkowski
Kwiatkowski
M12
Wójcik
Dyzio
Piekarski
Weremiejczyk

2,6/2,0 km
8 PK
ind. Koper
UNTS
Gwardia Warszawa
Gwardia Warszawa
2,6/2,0 km
8 PK
GIBnO
GIBnO
GIBnO
3,3 km
12 PK
UKS OSiR Góra Kalwaria
UKS OSiR Góra Kalwaria
Gwardia Warszawa
UKS “SAPER” Kazuƒ
KS Przysz∏oÊç
KS Przysz∏oÊç
UKS Jedynka N.D.Maz.
UKS OSiR Góra Kalwaria
UKS “SAPER” Kazuƒ
UKS “SAPER” Kazuƒ
UKS “SAPER” Kazuƒ
UKS Falenica
UKS Jedynka N.D.Maz.
UKS Jedynka N.D.Maz.
UKS OSiR Góra Kalwaria
4,2 km
14 PK
Gwardia Warszawa
UKS Jedynka N.D.Maz.
KS Przysz∏oÊç
Gwardia Warszawa
UNTS
Gwardia Warszawa
Gwardia Warszawa
UKS Herkules Sulejówek
UKS “SAPER” Kazuƒ
5,3 km
18 PK
UKS OSiR Góra Kalwaria
UKS OSiR Góra Kalwaria
UKS “SAPER” Kazuƒ
Gwardia Warszawa
UNTS
Gwardia Warszawa
Gwardia Warszawa
Gwardia Warszawa
MUKS Korona Miƒsk Maz.
MUKS Korona Miƒsk Maz.
MUKS Korona Miƒsk Maz.
MUKS Korona Miƒsk Maz.
UKS Herkules Sulejówek
UKS Jedynka N.D.Maz.
UKS Jedynka N.D.Maz.
UKS Jedynka N.D.Maz.
6,7 km
21 PK
UKS Jedynka N.D.Maz.
Gwardia Warszawa
UKS OSiR Góra Kalwaria
10,0 km
24 PK
ind. Krasuski
ind. Krasuski
Gwardia Warszawa
UKS Jedynka N.D.Maz.
ind. Sulejówek
UKS Jedynka N.D.Maz.
6,2 km
22 PK
UNTS
ind. Wo∏ek
OKS
ind. Koper
UKS OSiR Góra Kalwaria
Gwardia Warszawa
5,8 km
18 PK
UNTS
UNTS
ind. Bartnik
Gwardia Warszawa
ind. Olbrycht
4,7 km
17 PK
ind. Sulejówek
OKS
UNTS
ATOMY
ind. Zembrzuska
2,6/2,0 km
8 PK
Gwardia Warszawa
Gwardia Warszawa
Gwardia Warszawa
UNTS
MUKS Korona Miƒsk Maz.
Gwardia Warszawa
UKS OSiR Góra Kalwaria
Gwardia Warszawa
UKS Falenica
UKS Falenica
Gwardia Warszawa
Gwardia Warszawa
2,6/2,0 km
8 PK
GIBnO
UKS Jedynka N.D.Maz.
3,7 km
13 PK
Gwardia Warszawa
UKS “SAPER” Kazuƒ
UKS OSiR Góra Kalwaria
UKS “SAPER” Kazuƒ

026:02
030:01
045:48
053:37
(028:52)
(048:10)
(068:12)
036:14
036:16
036:28
044:17
045:52
045:55
046:08
046:20
114:45
NKL
NKL
NKL
NKL
NKL
NKL
045:47
045:49
046:24
047:25
048:04
NKL
NKL
NKL
NKL
037:32
037:51
046:59
047:24
055:38
055:40
055:43
NKL
NKL
NKL
NKL
NKL
NKL
NKL
NKL
NKL
NKL
NKL
061:09
061:21
064:32
074:30
074:44
092:27
109:04
NKL
NKL
055:09
065:44
074:10
081:18
081:45
098:07
055:05
057:54
058:05
064:20
NKL
058:11
059:00
073:37
073:41
075:20
021:25
022:15
022:31
022:51
024:25
025:36
025:42
031:34
035:25
038:31
040:31
046:06
(031:07)
(044:30)
(049:27)
083:10
114:07
114:11
114:58

c.d. na str. 14
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5 ¸ukasz
6 Piotr
- Krzysztof
Kategoria:
1 Grzegorz
2 Kuba
3 Jakub
4 Milan
5 Marcin
6 Dominik
7 Mateusz
8 Rafa∏
9 Bartosz
10 Dominik
11 ¸ukasz
- Marcin
- Piotr
- Amadeusz
Kategoria:
1 Karol
2 Piotr
3 Alan
4 Piotr
5 Grzegorz
6 Kamil
7 Mateusz
8 Micha∏
9 Karol
10 ¸ukasz
11 ¸ukasz
12 Adam
- Przemys∏aw
- Jakub

Kohn
Zych
Turowski
M14
Olszewski
Dràgowski
Strz´bicki
Mi∏ek
Bieniek
Ko∏akowski
Wróblewski
Gardener
Chorà˝ewicz
Flejszman
Kacprzak
Walicki
Sobieszuk
Romanowski
M16
Myszkowski
Majewski
Mi∏ek
Wysokiƒski
Wróblewski
W∏odarczyk
Caban
Kàkol
Zalewski
Czy˝ewski
Muszelik
Jezierski
Kaczmarek
˚ebrowski

UKS Jedynka N.D.Maz.
UKS Jedynka N.D.Maz.
UKS “SAPER” Kazuƒ
4,6 km
15 PK
UKS OSiR Góra Kalwaria
OKS
UKS OSiR Góra Kalwaria
UKS OSiR Góra Kalwaria
UKS “SAPER” Kazuƒ
Gwardia Warszawa
UNTS
UNTS
UNTS
Gwardia Warszawa
Gwardia Warszawa
UKS Herkules Sulejówek
UKS Herkules Sulejówek
UKS Herkules Sulejówek
5,8 km
21 PK
UKS OSiR Góra Kalwaria
Gwardia Warszawa
UKS OSiR Góra Kalwaria
UKS OSiR Góra Kalwaria
UNTS
UKS “SAPER” Kazuƒ
UKS “SAPER” Kazuƒ
MUKS Korona Miƒsk Maz.
MUKS Korona Miƒsk Maz.
MUKS Korona Miƒsk Maz.
MUKS Korona Miƒsk Maz.
MUKS Korona Miƒsk Maz.
MUKS Korona Miƒsk Maz.
OKS

116:34
118:24
NKL
035:01
035:02
037:40
038:04
038:15
038:52
041:13
052:30
053:17
089:33
090:37
NKL
NKL
NKL
045:56
046:04
046:42
046:45
047:48
047:49
079:13
091:28
091:31
091:41
122:37
122:38
NKL
NKL

Kategoria:
1 Grzegorz
2 Krzysztof
3 Bartosz
4 Adam
5 Jacek
- Jaros∏aw
- GrzegorzH.
Kategoria:
1 Piotr
2 Marek
3 Marcin
4 Piotr
5 Arkadiusz
6 Bartosz
7 Tomasz
8 Bart∏omiej
9 Krzysztof
- Krzysztof
- Micha∏
- Adam
- Micha∏
Kategoria:
1 Robert
2 Adam
3 Marek
4 Mariusz
5 Marcin
6 Robert
7 Mariusz
8 Andrzej
Kategoria:
1 Zbigniew

M18
Kurowski
Przyby∏a
Majewski
Krochmal
Wojtowicz
Kurek
Marcinkiewicz
M21
Paszyƒski
Socha
Krasuski
Dràgowski
Mirkowski
Rydliƒski
Radomiƒski
Krasuski
Rejzer
Chartanowicz
Marte
Baran
D˝yga∏o
M21S/35/40
Dràgowski
Korz´tkowski
Dràgowski
Przeworski
Marcinkiewicz
Olszewski
Mystkowski
Kulpa
M45
Maƒka

10,0 km
29 PK
UKS Jedynka N.D.Maz.
UNTS
Gwardia Warszawa
UNTS
Gwardia Warszawa
UKS Jedynka N.D.Maz.
UKS Jedynka N.D.Maz.
10,7 km
32 PK
AZS ¸ódê
Gwardia Warszawa
ind. Krasuski
OKS
UWKS WAT - Mirkowski
UKS Jedynka N.D.Maz.
MUKS Korona Miƒsk Maz.
ind. Krasuski
ind. Rejzer
ind. Chartanowicz
ind. Marte
UKS Jedynka N.D.Maz.
UKS Jedynka N.D.Maz.
7,0 km
22 PK
OKS
UNTS
OKS
UWKS WAT - Marcinkiewicz
UWKS WAT - Marcinkiewicz
UKS OSiR Góra Kalwaria
UKS Falenica
OKS
6,8 km
21 PK
Start Lublin

052:24
063:02
064:05
067:10
068:35
NKL
NKL
062:56
064:35
066:36
072:40
076:42
077:29
081:54
093:42
117:49
NKL
NKL
NKL
NKL
048:32
054:11
054:12
054:15
062:11
078:36
092:11
101:20

OKS
UNTS
ind. Sulejówek
UKS “SAPER” Kazuƒ
UNTS
UWKS WAT - Kamiƒski
OKS
ind. Olbrycht
UWKS WAT - Przyby∏a
5,3 km
18 PK
UKS “SAPER” Kazuƒ
UKS “SAPER” Kazuƒ
UKS Jedynka N.D.Maz.
Gwardia Warszawa
Gwardia Warszawa
Gwardia Warszawa
Gwardia Warszawa
ATOMY
MUKS Korona Miƒsk Maz.
4,2 km
16 PK
ind. Walicki
GGE
GGE
GGE
GGE
Gwardia Warszawa
ind.
UKS Herkules Sulejówek
ind.
Gwardia Warszawa
Gwardia Warszawa
Gwardia Warszawa

055:55
063:24
063:35
068:42
076:05
078:14
096:18
121:04
NKL
043:50
045:33
048:13
050:00
053:32
062:02
073:22
NKL
NKL
054:18
059:19
059:19
059:19
059:19
062:35
094:38
098:27
099:48
115:13
116:19
116:26

053:39

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

☛ DOMOWE WARUNKI
☛ POBYTY CZASOWE
☛ OPIEK¢ LEKARSKÑ (INTERNISTA, NEUROLOG, SPECJALISTA DO
SPRAW REHABILITACJI, ORTOPEDA TRAUMATOLOG, REUMATOLOG)
☛ PE¸NÑ OPIEK¢ PIEL¢GNACYJNÑ
☛ PROFESJONALNÑ REHABILITACJ¢:
- SCHORZENIA NEUROLOGICZNE TAKIE, JAK: UDARY,
WYLEWY, ZATORY, PORA˚ENIA, STWARDNIENIE ROZSIANE
- STANY POURAZOWE: PO Z¸AMANIACH, AMPUTACJACH,
URAZACH KR¢GOS¸UPA
- CHOROBY ZWYRODNIENIOWE STAWÓW, KR¢GOS¸UPA,
DYSKOPATIE
KARNETY
KORZYSTE RABATY
OÂRODEK ÂWIADCZY RÓWNIE˚ US¸UGI W ZAKRESIE:
REHABILITACJI, MASA˚U, FIZYKOTERAPII
BEZP∏ATNE
DLA OSÓB DOCHODZÑCYCH.
PORADY MEDYCZNE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Nasz adres:

2 Stanis∏aw
Krawczyk
3 Tadeusz
Wróblewski
4 Wies∏aw
Deck
5 Janusz
Pad∏o
6 S∏awomir
Sypu∏a
7 Krzysztof
Kamiƒski
8 Wiktor
Mordecki
9 Janusz
Olbrycht
- Sylwester
Przyby∏a
Kategoria:
M50/60
1 Stanis∏aw
Wasilewski
2 Feliks
Kania
3 Henryk
Marcinkiewicz
4 Konrad
Janowski
5 Stanis∏aw
Socha
6 Andrzej
K´dziorek
7 Stanis∏aw
Wysocki
- Mieczys∏aw Zielczyƒski
- Kazimierz
Chochura
Kategoria:
OPEN
1 Tadeusz
Walicki
2 Iwona
Piàtkowska
2 Tomasz
Âwita∏a
2 Emilia
Âwita∏a
2 Ma∏gorzata
Bodych
6 Krzysztof
Jerzykiewicz
7 Klaudia i Adam Wali∏ko
8 Piotr
Kulicki
9
Bieluczyk
10 Tadeusz
Patejko
11 Aleksander Kowalski
10 Dominik
Jastrz´bski

Weso∏a – Stara Mi∏osna,
www.odnowa.nes.pl
ul. Diamentowa 759, ZADANIE 10, tel. 773-14-97

Og∏oszenia drobne
◗ Firma zatrudni do pomocy studenta, preferowany kierunek: chemia, far◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗

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

macja lub technologia ˝ywnoÊci. Czas pracy i warunki do uzgodnienia.
Tel. 773 01 05.
8-miesi´czna Julianka (z marca 2003) poszukuje w okolicy rówieÊników
do wspólnych zabaw. Mo˝e któraÊ mama takiego rówieÊnika chcia∏aby
od czasu do czasu zostawiç go z nami i poza∏atwiaç swoje sprawy,
a póêniej odwrotnie? tel. 773-14-13
Kapita∏ poczàtkowy – poszukiwanie, kompletowanie dokumentów, tel.
0506 233 800
Zaopiekuj´ si´ dzieckiem lub osoba starszà – tel. 0506 233 800.
Poszukuj´ nauczyciela perkusji w rejonie Starej Mi∏osnej. Tel. 773-37-54.
P. Z. „Catzy of Poland” (Warszawa-Weso∏a) poszukuje kobiet i m´˝czyzn
w charakterze modeli na pokazach fryzjerskich. Kontakt: M. Pop∏awska
tel. 773 74 44 lub 0 605 310 483
Ubezpieczenia – majàtkowe, komunikacyjne nr tel.: 0- 603 196 180.
Kupi´ niedrogie mieszkanie 50-60 m2 (dwa, trzy pokoje) na terenie Starej
Mi∏osnej. Tel. 0692-755-284.
Angielski sam wchodzi do g∏owy! Lekcje indywidualne. Ju˝ 10 lat w Starej Mi∏oÊnie! Tel. 773-11-23, 0-601 37 97 35.
Stó∏ z krzes∏ami w dobrym stanie za symbolicznà cen´ kupi´. Tel. 0 608
41 73 73.
Opony zimowe nowe i u˝ywane w dobrych cenach, mo˝e byç z dowozem
do domu. Tel. kom. 0 608 417 373.
Dyplomowana piel´gniarka z du˝ym sta˝em pracy zaopiekuje si´ chorà
osobà w domu. Wykonuje zabiegi piel´gnacyjne u pacjenta, opieka
nad pacjentem lub inna praca. Kontakt: Maria Krzy˝owska, tel. dom: 77333-55, 773-21-17, kom.: 0-506-617-989, e-mail: krzyzowskir@incenti.pl lub Rafa∏ Krzy˝owski kom. 0-502 194-182.
Kupi´ dzia∏k´ budowlanà lub dom w budowie. Tel.: 7773670, 600927435
Kompleksowe projektowanie wn´trz. Tel.: 601338669, 602229262.
Lekcje hiszpaƒskiego – native speaker – wszystkie poziomy – tel. 773 16
29 (po 20-tej) lub 0-504 077 319.
Do wynaj´cia pokój 20 m2 z antresolà 10 m2 dla 1 lub 2 osób w domu w
Starej Mi∏oÊnie. Tel. 773-25-32, 0-501-373-408.
Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi w domu tel. 773-28-21, 0-506032-318.
Przyjm´ sprzàtanie, osoba solidna, czysta, z referencjami ze Starej
Mi∏osny tel. 0-505-76-73-76.
J´zyk rosyjski - korepetycje, t∏umaczenia (z dojazdem do ucznia) tel. 77354-53.
Gimnastyka dla dzieci potrzebujàcych ruchu (klasa od “0” do IV), zaj´cia
popo∏udniowe w poniedzia∏ki i Êrody na sali gimnastycznej w gimnazjum
nr 3 w Starej Mi∏oÊnie tel. 0-502-25-48-27.
Zlec´ wykonanie strony www (grafika w htm-lu i flashu) 773-14-13.
Energiczna, uczciwa podejmie si´ sprzàtania na terenie Marysina lub okolicach w godzinach popo∏udniowych. Dzwoniç po 17.00 nr tel. 815-29-16.
Rozpocznij swojà drog´ do sukcesu! Przy∏àcz si´ do ORIFLAME!
0604393406.
Historia-korepetycje, zajecia prowadzi student prawa, tel 773 35 77.
Rosyjski-korepetycje prowadzi student SGH, tel 607 950 617
Uwaga szczególnie osoby samotne majàce k∏opoty z drobnymi naprawami w domu i oczekujàce pomocy równie˝ w sprawach technicznych.
„Z¸OTA RÑCZKA” przyjdzie z pomocà w ka˝dej chwili. Tel: 0506-061-393.
Przy∏àcz si´ do Oriflame, jednej z najszybciej rozwijajàcych si´ firm kosmetycznych na Êwiecie. Po informacje zadzwoƒ do Ma∏gorzaty Machury: 0-501-443-237, (0-22) 773-25-64.
Poszukujemy osoby do sprzatania klatek schodowych, konserwacji budynku i odgarniania Êniegu. Tel 773 - 37 - 02 lub 0-502 582-786.
Psycholog i pedagog prowadzi zaj´cia reedukacyjne z j´z. polskiego i matematyki tel. 773 12 22 lub 0 601 097 058 wieczorem - og∏oszenia drobne.
Przyjm´ wspó∏lokatorki do mieszkania w bloku - oddzielne pokoje
tel. 0 600 028 627
Us∏ugi ksi´gowe - licencja NIF - ksi´gi przychodów i rozchodów, rycza∏t,
ZUS, kadry. Tel. 773 26 93, 0 505 868 173.
Wózek trzyfunkcyjny (g∏´boki + spacerówka + gondola z uchwytami do
noszenia), przek∏adana ràczka, du˝e ko∏a, kosz na zakupy, os∏ona na nogi.
Tel. 773 27 74.

Og∏oszenia drobne publikujemy za darmo.
Najlepiej przesy∏aç je mailem na adres:
wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl
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Studio Piosenki Gra˝yny Orszt-Alber
– muzyka przez du˝e M
Studia Piosenki pojawiajà si´ wielcy autorzy: W. Szekspir, J. Joyce, K. I. Ga∏czyƒski, A. Osiecka, J. Kofta oraz kompozytorzy: F. Chopin, P. Czajkowski, Z.
Konieczny, M. Grechuta i wielu innych.
Du˝e zaanga˝owanie i profesjonalizm wyk∏adowców plus talent i ch´ç do
pracy uczennic – na efekt nie trzeba by∏o d∏ugo czekaç. Studio zorganizowa∏o
i zaprezentowa∏o honorowo ponad 40
koncertów na terenie województwa
mazowieckiego, miasta Sulejówka
i Warszawy. Umiej´tnoÊci dziewczàt
mogli oceniç mieszkaƒcy samego Sulejówka i uczestnicy cyklu uroczystoÊci
zwiàzanych z 40. rocznicà nadania miastu praw miejskich.
Pierwszego listopada br. Program
2 TVP wyemitowa∏ widowisko z pi´knymi piosenkami Agnieszki Osieckiej. Bra∏a w nim udzia∏ jedna z uczennic Studia
Piosenki Alber, Kasia Dereƒ, studentka
I roku ba∏tystyki na Uniwersytecie Warszawskim. Kasia jest finalistkà ogólnopolskiego konkursu piosenki „Pami´tajmy o Osieckiej”. W
tym roku, podczas
zorganizowanego
przez Stowarzyszenie Sàsiedzkie Zlotu Cyklistów mieli– 10 lat tradycji –
Êmy przyjemnoÊç
pos∏uchaç kilku
m∏odych wykonawZapraszamy do nowego, du˝ego domu.
Zapewniamy komfortowe warunki lokalowe oraz czyƒ. Mam nadziej´, a zdradz´, ˝e bydu˝y, pi´kny plac zabaw
∏a ju˝ prowadzona
Przyjmujemy dzieci w wieku
w tym kierunku
zapewniamy:
rozmowa, i˝ b´• Opiek´ ca∏odobowà
dziemy mogli Paƒ• Zdrowe, smaczne posi∏ki
stwa zaprosiç na
• Zaj´cia z logopedà
mini-recital do bi• Rytmik´
blioteki staromi∏o• Gimnastyk´ korekcyjnà
Êniaƒskiej. Nie jest
• Angielski
• Plastyk´
to mo˝e lokal wy• Warsztaty teatralne
marzony i przysto• Teatrzyki
sowany do takiej
• Zabawy z Miko∏ajem
dzia∏alnoÊci, ale
• Bale
pani Gra˝yna AlObchodzimy hucznie Dni Babci i Dziadka,
ber nie powiedzia∏a
Matki i Ojca oraz urodziny.
„nie”.
Wszystko w rodzinnej serdecznej atmosferze,
za sta∏e, niskie czesne.
By∏aby to pierwZaj´cia prowadzone sà przez wykwalifikowanà kadr´
sza, ale myÊl´, ˝e
nie ostatnia imStara Mi∏osna, ul. Magnolii 4
preza tego typu
773-28-91
w lokalu bibliotewww.e-firmy.pl/robus

Sulejówek, blisko nas - mieÊci si´ tam
i dzia∏a od pi´ciu lat Studio Piosenki
przy Agencji Artystycznej Alber. Dzi´ki
pomocy dyrektor Hanny Semeniuk zaj´cia odbywajà si´ w Szkole nr 1 im.
Pierwszego Marsza∏ka Polski Józefa Pi∏sudskiego przy ul. Idzikowskiego 1. To
tu, pod okiem fachowców doskonalà
swoje imiej´tnoÊci g∏osowe m∏ode, utalentowane dziewczyny. Studio prowadzi
zaj´cia z nast´pujàcych przedmiotów:
– emisja g∏osu (nauczyciel) mgr
Agnieszka Janus,
– dykcja (nauczyciel) mgr Tomasz Marzecki,
– interpretacja (nauczyciel) mgr Gra˝yna Orszt-Alber.
Uczennice odnoszà liczne sukcesy
w konkursach piosenkarskich, zarówno
na szczeblu wojewódzkim, jak i ogólnopolskim. W konkursach piosenkarskich,
ale nie tylko. Równie˝ recytatorskich.
Podstawowà bowiem ideà pracy tej placówki jest zainteresowanie m∏odzie˝y
muzykà i... literaturà, stàd w koncertach

„ROBUÂ”

domowa opieka nad dzieçmi
1,5–5 lat

ki. Mo˝e z pomocà naszych radnych,
którzy cz´Êç swoich diet przeznaczajà
na cele spo∏eczne, uda si´ choçby
skromnie wyposa˝yç czytelni´ tak, aby
zagoÊci∏a w niej muzyka.
W naszym rejonie i po sàsiedzku
mieszka du˝o utalentowanych ludzi.
Cz´sto ju˝ z niema∏ym dorobkiem artystycznym. Czy pami´tacie Paƒstwo
s∏ynny duet gitar klasycznych Alber –
Strobel? Henryk Alber, mà˝ pani Gra˝yny gra nadal. Gra równie˝ syn paƒstwa Alberów – Bartek.
Czwartego listopada br., z okazji 25lecia Pontyfikatu Jana Paw∏a II w Watykanie mia∏ miejsce wieczór poezji
Ojca Âwi´tego pt. „B∏ogos∏awiona
siejba”. W programie, podczas którego by∏ czytany i Êpiewany m. in. Tryptyk Rzymski, brali udzia∏ znani artyÊci
scen polskich: aktorzy – Danuta Stenka, Piotr Adamczyk, Artur ˚mijewski
oraz artyÊci Êpiewajàcy: Edyta Gepert,
Halina Fràckowiak, Stanis∏aw Soyka
(pozwoli∏am sobie wymieniç tylko niektórych). Edycie Gepert towarzyszyli
muzycy na sta∏e mieszkajàcy w Sulejówku:
Henryk Alber Serafinowicz – gitara
Jerzy Szarecki – tràbka
Bartek Alber Serafinowicz – gitara
basowa
Iza Zych
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Minimum dla psa podwórzowego
Po˝àdane warunki (minimum) dla
psa stra˝niczego (tzw. podwórzowego)
– wymiary budy dostosowane do wielkoÊci psa (wysokoÊç wewnàtrz umo˝liwiajàca zwierz´ciu postaw´ stojàcà;
– zbyt obszerne budy dla psów niewielkich sà niewskazane jako nie gwarantujàce odpowiedniej temperatury
zimà; osadzenie na podmurówce, nie
za wysokiej;
– Êciany i pod∏oga wykonane jako dwuwarstwowe z desek pod∏ogowych, pasowanych „na pióro” z wype∏nieniem
przestrzeni mi´dzy warstwami izolacjà ocieplajàcà (papa, trociny, mech,
mia∏ torfowy itp.),
– dach – jednospadowy z nachyleniem
ku tylnej Êcianie szczytowej ze szczelnie przylegajàcych desek, kryty podwójnà warstwà papy corocznie smarowanej smo∏owcem, tworzàcy po
stronie Êciany szczytowej okap o odsadzie minimum 50 cm dla zabezpieczenia otworu w∏azowego od opadów,
– przed otworem w∏azowym „próg”
z szerokiej deski zabezpieczajàcy psa
i bud´ od zab∏ocenia,
– otwór w∏azowy w zimie zas∏aniamy
kawa∏kiem chodnika przytwierdzo-

nym u góry tak, by pies dowolnie
móg∏ wchodziç i wychodziç z budy
– buda powinna staç w osiatkowanym wybiegu powierzchni co najmniej 6-10 m2,
by pies móg∏ spe∏niaç swoje zadania bez
potrzeby wi´zienia na ∏aƒcuchu.

Âció∏ka
– ze s∏omy, codziennie rozruszanej
i w miar´ potrzeby uzupe∏nianej.
¸aƒcuch (gdy nie mo˝na urzàdziç wybiegu):
D∏ugoÊç 1,5–2
m z mocnych,
cienkich ogniw,
zabezpieczajàcy
Wpis na list´ Ministerstwa Finansów
psa od zaplàtania
osób prawnych uprawnionych do prowadzenia doradztwa podatkowego nr 220
si´, lekki, aby go
Oferuje kompleksowà us∏ug´ ksi´gowo-podatkowà
nie obcià˝a∏, przyczepiony do skó• us∏ugi doradztwa podatkowego
rzanej obro˝y ob• ksi´gi handlowe, ksi´ga przychodów i rozchodów
rotowym
ogni• ewidencja VAT, zrycza∏towany podatek dochodowy
wem,
co
nie
po• wynagrodzenia i sprawy pracownicze – ZUS
zwala na skr´ce• odbiór dokumentów od klienta
nie ∏aƒcucha.
Siedziba
Oddzia∏-Weso∏a
JeÊli warunki teul. Ks. Jana Sztuki 24 lokal 1
ul. Irysów 7
renowe pozwalajà,
04-320 Warszawa
05-077 Warszawa-Weso∏a

przy budzie nale˝y zainstalowaç napi´ty drut d∏ugoÊci 5–15 m z doÊç du˝ym
kó∏kiem Êlizgowym. Kó∏ko powinno
byç okr´cone szmatà lub (najlepiej)
gumà wzgl´dnie skórà, aby zabezpieczyç od ha∏asu przesuwajàcego si´ po
drucie kó∏ka. W takich warunkach pies
poczuje si´ bardziej komfortowo ani˝eli na ∏aƒcuchu przy budzie.
Na ∏aƒcuch wolno braç
psy dopiero w 8. miesiàcu ˝ycia.
Pies mocowany na sta∏e do budy – powinien
byç spuszczany z niego
przynajmniej 2 razy
dziennie, przy ∏aƒcuchu
instalowanym z kó∏kiem
Êlizgowym na napi´tym
drucie – przynajmniej
raz dziennie.
˚ywienie:
Dwa razy dziennie ciep∏a i po˝ywna strawa, podawana w czystym naczyniu, w oddzielnym czystym naczyniu stale Êwie˝a
woda. W mróz nale˝y podawaç psu co
najmniej 2 razy dziennie wod´ ocieplonà.
Higiena:
Przynajmniej raz na tydzieƒ czyszczenie z brudu przez czesanie i usuwanie pche∏; w przypadku dostrze˝enia
w odchodach paso˝ytów – odrobaczenie Êrodkiem zalecanym przez lekarza
weterynarii.
Stan zdrowia:
Przy wszelkich objawach chorobowych nale˝y zasi´gnàç porady lekarza
weterynarii. Gdy pies b´dzie nieuleczalnie chory lub tak stary, ˝e dalsze
˝ycie b´dzie dla niego m´kà – nale˝y
uÊpiç (humanitarnie) przez lekarza weterynarii, gdy˝ swojà wiernà s∏u˝bà zas∏u˝y∏ na bezbolesnà Êmierç.
Towarzystwo Opieki nad Zwierz´tami
w Polsce

Zapraszamy do sklepu

RYBNO–GARMA˚ERYJNEGO
Polecamy w szerokim asortymencie:

Magdalena Gaw´cka

• przetwory rybne i ryby,
• wyroby garma˝eryjne,
• pó∏miski okolicznoÊciowe.

LECZENIE DZIECI I DOROS¸YCH,
PROTETYKA, RTG Z¢BÓW

pon.–pt. 9.00–20.00, sob. 9.00–15.00
Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 106
(obok delikatesów „Groszek”)
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tel.

773 14 30

Stara Mi∏osna
Zadanie 08, dom nr 589
ul. Kryszta∏owa 6

STARA MI¸OSNA

Poród w wodzie

Jak pestka ze Êliwki
Rozmowa z po∏o˝nà Katarzynà Grzybowskà
Szpital w Wo∏ominie, w którym pracujesz, sta∏ si´ ostatnio modny wÊród
warszawianek ze wzgl´du na porody
w wodzie. Czym taki poród ró˝ni si´ od
„normalnego” porodu?
Poród w wodzie jest formà naturalnego znieczulenia zewnàtrzoponowego. To taka forma porodu bez ˝adnego
wspomagania
farmakologicznego
w odczuwaniu bólu. W zasadzie takie
porody sà maksymalnie „odmedykalizowane”. Poród ten jest bardzo wysoko
oceniany przez rodzàce kobiety. Metoda ta wykorzystuje ciep∏o, ró˝nice ciÊnienia atmosferycznego – pod wp∏ywem nacisku wody na mi´Ênie w okolicy kr´gos∏upa i na nerwy przewodzàce
ból zmniejsza si´ ich zdolnoÊç do przekazywania impulsów bólowych do mózgu. Kobieta odczuwa wyraênie mniejszà intensywnoÊç skurczy.
KorzyÊci z porodu wodnego dla matki
to...
Jest ich naprawd´ wiele. Woda dynamizuje skurcze, obni˝a ciÊnienie, rozluênia mi´Ênie krocza i miednicy, relaksuje,
uspokaja, stymuluje wydzielanie endorfin w organizmie kobiety. Endorfiny to
naturalne znieczulacze. Podczas porodu
wodnego g∏ówka dziecka szybciej zst´puje w kanale rodnym. Ciep∏a woda ∏agodzi ból. Woda pomaga rodzàcej zajàç
w∏aÊciwà dla niej pozycje podczas porodu. Woda poprawia tak˝e bardzo wa˝ny
dla p∏odu przep∏yw maciczno-∏o˝yskowy. Zmniejsza si´ tak˝e efekt grawitacji.
Jakie korzyÊci ma dziecko z takiej formy porodu?
Wymieni´ je po kolei: krótszy czas
obu okresów porodu, mniejsza mo˝liwoÊç wystàpienia niedotlenienia p∏odu,
z∏agodzenie momentu dekompresji
g∏ówki w drugim okresie porodu, z∏agodzenie szoku porodowego, efekt p∏ynnego przejÊcia z wody do wody, sta∏oÊç
temperatury Êrodowiska, mniejsze oddzia∏ywanie Êwiat∏a i dêwi´ku.
Szpital w Wo∏ominie jako jeden z kilku
z Polsce posiada specjalnà sal´ z wannà
do porodów wodnych. Skàd kobiety dowiadujà si´ o takiej mo˝liwoÊci?
O mo˝liwoÊci porodu w wodzie w naszym szpitalu kobiety dowiadujà si´ np.
z informatorów Fundacji Rodziç po

Ludzku, z Internetu. Jest ca∏a strona internetowa poÊwi´cona porodom w wodzie i tam w∏aÊnie wymienione sà
wszystkie polskie szpitale, które oferujà

takà us∏ug´: Tychy, ¸ódê, O∏awa, Sokó∏ka, Lublin. W województwie mazowieckim nasz szpital jako jedyny prowadzi
porody w wodzie. W Warszawie sà jednak˝e szpitale, w których pierwszy
okres porodu mo˝na sp´dziç w wannie
– jak my to mówimy – w immersji wodnej, czyli w zanurzeniu. Ale to nie to samo, co urodzenie dziecka w wodzie.
Czego mo˝e si´ spodziewaç kobieta,
która chcia∏aby rodziç w wodzie w waszym szpitalu?
Zacznijmy od opisania sali. Nie ma tam
∏ó˝ka porodowego, sprz´tów medycznych.
To sala o klimacie mieszkania, na jej Êrodku znajduje si´ specjalna wanna, a obok
fotele, kanapa, jest te˝ ∏azienka. Sala przystosowana jest do porodu rodzinnego. Kobieta wchodzi do wanny od 5 cm rozwarcia. Mo˝e siedzieç w wodzie pó∏ godziny,
a potem konieczna jest pi´ciominutowa
przerwa. Dodatkowo u˝ywamy tzw. ozonomatiku, czyli takiej maty, która po∏o˝ona na dnie wanny wydziela do wody czysty
ozon, który dodatkowo znieczula skurcze.
Przed samym momentem porodu
rodzàca wychodzi na moment, a ca∏y
drugi okres porodu odbywa si´ w wodzie. Po∏o˝na znajduje si´ oczywiÊcie
poza wannà i ca∏y czas kontroluje sytuacj´. Mechanizm wodnego porodu troch´ ró˝ni si´ od tradycyjnego porodu.
Jest mniejsza ingerencja po∏o˝nej.

Dziecko wyp∏ywa z kobiety jak pestka
ze Êliwki. Pod wodà p∏ynie od 45 sekund do jednej minuty „˝abkà”.
W pewnym momencie zawraca – zastanawiajàce jest czy robi to instynktownie
– w kierunku matki. I to jest moment
na wyj´cie dziecka z wody.
Jakie sà przeciwwskazania do porodu
w wodzie?
Jest ich niewiele: du˝e dziecko (powy˝ej 4 kg) u pierworódki, cukrzyca, choroba neurologiczna, wada serca, gestoza (zatrucie cià˝owe), ∏o˝ysko
przodujàce.
Lekarz prowadzàcy
kwalifikuje kobiet´ do
takiego porodu na podstawie przebiegu cià˝y.
Ale ostatecznie to przebieg porodu wskazuje
na mo˝liwoÊç jego odbycia w wodzie.
Czy du˝o jest takich porodów?
Wed∏ug statystyk Êwiatowych 30 procent wszystkich porodów odbywa si´
w wodzie. Tak samo jest u nas. W szpitalu w Wo∏ominie Êrednio miesi´cznie
przychodzi na Êwiat oko∏o 120 dzieci,
z tego oko∏o 30 rodzi si´ w wodzie.
Ile kosztuje taki poród?
Poród rodzinny u nas nic nie kosztuje,
natomiast kupuje si´ cegie∏k´ za us∏ug´
ponadstandardowà, jakà jest sala do porodów. Jest to koszt rz´du 300 z∏otych.
JesteÊ matkà dwójki dzieci. Jedno
z nich urodzi∏o si´ w sposób tradycyjny 18 lat temu, a drugie – w styczniu
tego roku – w wodzie. Jak mo˝esz porównaç te porody?
Wchodzàc do wody przestawa∏am
mieç odczucie bólu. Takie porody sà
bardzo krótkie – woda rozluênia, ale
dynamizuje skórcze. Tak wi´c od przyjÊcia do szpitala do urodzenia Miko∏aja
wszystko to w moim przypadku trwa∏o
3 godziny 15 minut. W porównaniu
z 24-godzinnym porodem Marysi
sprzed kilkunastu lat – niebo i ziemia.
Nie ma tak ogromnego odczucia parcia, ca∏y poród jest mniej bolesny. Poród
w wodzie jest jedynym porodem, podczas którego kobieta mo˝e obserwowaç
moment urodzenia w∏asnego dziecka.
Rozmawia∏a Magdalena J´drzejewska
Osobom zainteresowanym podaj´
telefon do pani Kasi: 603 255 380

17

STARA MI¸OSNA

Jak rozmawiaç z dzieçmi o Êmierci?
List Ani do babci
Kochana Babciu,
Chcia∏abym, ˝ebyÊ przeczyta∏a ten list,
chocia˝ nie wiem, gdzie teraz jesteÊ. Mama po przyjeêdzie z Jaros∏awia powiedzia∏a mi, ˝e wyjecha∏aÊ bardzo daleko
i nie wiadomo, kiedy wrócisz. Kiedy to
mówi∏a, patrzy∏a w okno, jakby przed
domem zobaczy∏a coÊ interesujàcego.
Kiedy ja pyta∏am, co to znaczy „bardzo
daleko” i dokàd mog∏abyÊ si´ wybraç, bo
przecie˝ masz tylko nas i ju˝ od dawna
nie wyje˝d˝asz nad morze, mama powiedzia∏a, ˝e póêniej wszystko mi wyt∏umaczy. Dlatego myÊl´, ˝e coÊ przede mnà
ukrywa. Daniel, z którym bawi´ si´ na
podwórku, mówi, ˝e jego babcia podobno te˝ gdzieÊ wyjecha∏a. Ale on wie, ˝e
nigdy nie wróci, bo umar∏a. WyjaÊni∏ mu
to starszy brat. I chocia˝ wyjaÊnia∏ doÊç
d∏ugo, Daniel do dzisiaj nie rozumie, jak
to mo˝liwe, ˝e ju˝ nigdy nie przyjdzie do
niej na szarlotk´...
Wi´c byç mo˝e, z Tobà te˝ tak jest, jak
z babcià Daniela... Ale przecie˝ musisz
gdzieÊ byç, nie mog∏aÊ tak sobie po prostu zniknàç. B´d´ sobie wyobra˝a∏a, ˝e
jesteÊ gdzieÊ, gdzie jest jeszcze pi´kniej
ni˝ w naszym rodzinnym domu i ˝e jesteÊ
bardzo szcz´Êliwa, chocia˝ bez nas. Musz´ ju˝ koƒczyç, bo zaraz wraca mama,
a ten list to nasza wspólna tajemnica

Zostawi´ go w ogrodzie na ∏awce, bo nie
wiem, jaki masz teraz adres. Ale Ty pewnie znajdziesz sposób, ˝eby go zabraç.
Ca∏uj´ Ci´ mocno
Ania
P.S. O Burasa si´ nie martw, b´dzie mu
u nas dobrze.
Jadwiga A. Hockuba

Ostatnio uwa˝a si´, ˝e dzieciom nale˝y mówiç o ˝yciu prawd´. Z ∏atwoÊcià
mówimy o pocz´ciu, porodzie itp., poniewa˝ sà to sprawy twórcze, radosne
i szcz´Êliwe. Natomiast temat Êmierci
staramy si´ omijaç za wszelkà cen´.
Ka˝demu kojarzy si´ ona z czernià,
koƒcem i rozpaczà. Nawet dla doros∏ych nieuchronnoÊç rozstania jest
sprawà ci´˝kà do udêwigni´cia, bolesnà i trudnà do zaakceptowania.
Dlatego, ma∏ym dzieciom, których
rozumienie ˝ycia i Êmierci jeszcze nie
jest ukszta∏towane, nale˝y podawaç informacje dotyczàce Êmierci bardzo
ostro˝nie, zwa˝ajàc na ich reakcj´.
Uwa˝am, ˝e dzieci w wieku przedszkolnym nie sà dojrza∏e do przyj´cia
pe∏nej informacji o Êmierci bliskiej
osoby, nie potrafià pogodziç si´ z nieodwracalnoÊcià rozstania oraz ze
strasznymi s∏owami
„Nigdy nie wróci”. Jednak ukrywanie
prawdy, te˝ nie
ma sensu. Dzieci
doskonale wyczuju˝ otwarta w Centrum „Pogodna”
wajà nasze nastroul. Jana Paw∏a II 23/25 – Stara Mi∏osna
je i emocje. Je˝eli
umar∏ ktoÊ bliski,
(trzeci sklep od strony poczty w pasa˝u handlowym)
a my o tym nie
Otwarte pon.–sob. 11.00 - 19.00, niedz. 12.00 - 17.00
mówimy, dziecko
i tak doskonale
Oferujemy:
wie, ˝e coÊ si´ sta- kwiaty ci´te i doniczkowe
∏o. Jak wi´c postà- wiàzanki, bukiety, wieƒce
piç? co powie- obrazy
dzieç dziecku, któ- upominki
re prze˝ywa strat´
ZAPRASZAMY
kogoÊ bliskiego?:

N O WA K W I A C I A R N I A

Gabinet Stomatologiczny
lek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko

◗ przede wszystkim, na czas Êmierci
i pogrzebu nie odsuwajmy dziecka
od rodzinnej ˝a∏oby;
◗ postarajmy si´ pomóc dziecku,
w mo˝liwie jak naj∏agodniejszy sposób, zrozumieç zjawisko Êmierci.
Z w∏asnego doÊwiadczenia wiem, ˝e
wersja troch´ baÊniowa, jest bardzo dobrym wst´pnym krokiem oswajania dziecka ze Êmiercià, umieszcza bowiem sprawy
straszne i niezrozumia∏e w bezpiecznej
oprawie np.; (nasza kochana babcia jest
teraz w niebie, jeÊli chcesz, synku, mo˝esz
do niej pomachaç, ona ciebie widzi i na
pewno do ciebie si´ uÊmiecha). MyÊl´, ˝e
taka wizja Êmierci, pozwala zmniejszyç
cierpienie ma∏ego dziecka. Chroni dziecko przed dysonansem. Dochodzi do niego
wówczas, gdy doroÊli mówià pe∏nà prawd´, jednak ona tak boli i tak jest trudna do
przyj´cia, ˝e dziecko samo, najcz´Êciej po
cichu przed doros∏ymi, wymyÊla sobie coÊ
innego ∏agodniejszego i mniej bolesnego,
(wi´c czy nie lepiej wspólnie z dzieckiem
pomachaç r´kà babci w niebie?).
◗ nie zmuszajmy dziecka, aby okazywa∏o przed otoczeniem zimnà krew
oraz ˝eby dzielnie si´ zachowywa∏o,
◗ stwórzmy dziecku bezpiecznà atmosfer´, w której b´dzie mog∏o wyraziç
pe∏en wachlarz swoich uczuç od l´ku
i rozpaczy a˝ do z∏oÊci i ulgi,
◗ pozwólmy dziecku na utrzymanie
wi´zi ze zmar∏à osobà, nie nak∏aniajmy do zapomnienia i nie odwracajmy
jego uwagi innymi sprawami,
◗ nie ukrywajmy przyczyny Êmierci
ukochanej osoby,
◗ przekonajmy dziecko, ˝e ono nie ponosi ˝adnej winy za to, co si´ sta∏o, bowiem poczucie winy cz´sto towarzyszy
˝alowi,
◗ starajmy si´ wyraziç w∏asne uczucia
i nie wstydêmy si´ prze˝ywaç je razem ze swoim dzieckiem.
mgr ˚aneta Grzechnik
pedagog terapeuta-reedukator

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

LECZENIE DZIECI I DOROS¸YCH
RTG Z¢BÓW
Godziny otwarcia:

poniedzia∏ek, wtorek, czwartek 9-2030
Êroda 15-2030, piàtek 9-13

Tel. 773-21-12
Weso∏a, Osiedle Stara Mi∏osna, ul. Hiacyntowa 19
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ul. Jana Paw∏a II 25
05-077 Warszawa-Weso∏a

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

tel. 773 83 49
fax 773 83 69

STARA MI¸OSNA

Listopadowe refleksje
Prze˝ywamy czas, w którym ka˝dy
z nas stanà∏ lub stanie nad mogi∏à swoich
bliskich, przyjació∏, rodziny. Mo˝e to byç
czas refleksji nad ostatecznymi sprawami
ka˝dego cz∏owieka lub te˝ mo˝e byç to
czas k∏opotliwy, niewygodny, gdzie okolicznoÊci zewn´trzne przymuszajà nas do
zachowania pewnych formu∏ i powodujà
wewn´trzny wyrzut, który b´dziemy starali si´ zag∏uszyç przez ró˝ne formy
uciech tego Êwiata, co z kolei b´dzie
w naszym wn´trzu sprawia∏o uczucie
pustki, niesmaku oraz beznadziejnoÊci
i bezsensu naszej egzystencji. Dobrze, je˝eli w koƒcu zrodzi si´ w nas pytanie
o cel, sens i wartoÊç ˝ycia ludzkiego. Powy˝sze pytanie zadawali sobie ludzie od
zarania dziejów i nie jest ono, jak niektórzy uwa˝ajà domenà wy∏àcznie filozofów
i ludzi wykszta∏conych, lecz dotyczy ka˝dego z nas. OsobiÊcie nie posiadam specjalnego wykszta∏cenia i nie ukoƒczy∏em
renomowanych szkó∏, lecz zapisa∏em si´
do jednej, nazywa si´ RÓ˚A¡COWÑ
SZKO¸Ñ NAJÂWI¢TSZEJ MARII
PANNY. To Maryja poucza mnie i sprawia, ˝e jest mi ∏atwiej, gdy patrz´ jej
oczami na wydarzenia dnia codziennego.
Pod jej przewodnictwem podziel´ si´
z wami refleksjà na temat prze˝ywanych
przez nas wydarzeƒ.
Cz´Êç bolesna ró˝aƒca Êwi´tego. Tajemnica 5. Âmierç Pana Jezusa
„A Jezus wo∏ajàc wielkim g∏osem,
rzek∏: Ojcze, w r´ce Twoje oddaj´ ducha
mego” (¸k. 23, 46) „I sk∏oni∏ g∏ow´
i skona∏”(J 19,30).
Âmierç Jezusa. Bóg od wi´kszoÊci
z nas nie ˝àda takiej ofiary. Jednak potrzebna jest nam ÊwiadomoÊç, ˝e ˝ycie
cz∏owieka tu na ziemi zmierza nieuchronnie do swojego kresu. Bóg w swoim mi∏osierdziu zaopatrzy∏ nasze cia∏o
w biologiczny zegar, który przez spojrzenie oÊwiecone wiarà mo˝e nam wskazywaç godziny i bliskoÊç chwili ostatniej,
oraz pobudzaç nas do gotowoÊci. Zwykle z niepokojem patrzymy na kolejne
zmarszczki na naszej twarzy, siwiejàce
w∏osy czy wszelkie symptomy naszego
starzenia si´. Pismo Âwi´te zaÊ wcià˝
przypomina nam: „Prochem jesteÊ
i w proch si´ obrócisz” (Rdz 3, 19). DoÊwiadczenie procesu starzenia si´ naszego organizmu, b´dàcego procesem jego
powolnego obumierania, mo˝e byç
w drodze do wiecznoÊci czynnikiem mobilizujàcym. DoÊwiadczenie to, ukierunkowane na przejÊcie do ˝ycia wiecznego,
mo˝e pomóc nam w uwalnianiu si´ od
tego, co przyziemne, co z perspektywy
wiecznoÊci jest bezwartoÊciowe. CielesnoÊç to darowany nam kapita∏, który

ma byç szanowany i piel´gnowany oraz
u˝ywany do uwielbienia Boga i wype∏niania swoich obowiàzków. RównoczeÊnie ten kapita∏ powinien byç przez nas
roztrwoniony z mi∏oÊci do Boga. Zdrowie, m∏odoÊç, umiej´tnoÊci, talenty itd.
powinno s∏u˝yç tylko Bogu. UÊwiadamiajàc sobie kruchoÊç naszego ˝ycia,
mo˝emy zamartwiaç si´ tym, co stanie
si´ z naszymi najbli˝szymi, ale przecie˝
taka nasza postawa to dowód naszej niewiary w to, ˝e Bóg jest wieczny i obecny
we wszystkim. Czy˝by po naszej Êmierci
ju˝ Boga mia∏o nie byç? Czy˝by On mia∏
umrzeç razem z nami? Czy˝by jego mi∏osierdzie by∏o ograniczone? Przedmiotem naszej najwi´kszej troski powinno
byç nasze wzrastanie w mi∏oÊci. Os∏abienie, dolegliwoÊci, choroby, Êmierç bliskich osób, dni, które prze˝ywamy
w Êwietle wiary sà dla nas b∏ogos∏awieƒstwem, bo przypominajà nam, ˝e naszym celem nie jest szcz´Êcie tu na ziemi, ale wieczne szcz´Êcie w niebie, gdzie
Bóg pragnie dzieliç si´ z nami swoim
w∏asnym szcz´Êciem ˝ycia w mi∏oÊci. Ta
refleksja nad Êmiercià nieuchronnie
prowadzi nas do nast´pnej tajemnicy ró˝aƒca – Zmartwychwstania Pana Jezusa.
Cz´Êç chwalebna. Tajemnica 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Gdy pomyÊlimy o Êmierci Jezusa,
Êmierci naszych bliskich, przygodnoÊci
naszego bytu tutaj rodzi si´ pytanie, czy
to mo˝liwe, ˝eby to by∏ koniec. Je˝eli to
koniec, to jaki sens w ogóle ma nasze ˝ycie, nasze wysi∏ki i dzia∏ania. Powiedzia∏bym nawet, ˝e rodzi si´ pytanie: Czy
jesteÊmy tylko biologicznym zbiorowiskiem ˝y∏, organów i mi´sa. Âwi´ty Pawe∏
w pierwszym liÊcie napisa∏ do Koryntian
(12,13, 14,19). „Dlaczego niektórzy z was
twierdzà, ˝e nie ma zmartwychwstania?
Je˝eli nie ma zmartwychwstania, to
i Chrystus nie zmartwychwsta∏. A jeÊli
Chrystus nie zmartwychwsta∏, pró˝na jest
wasza wiara. Okazuje si´ bowiem, ˝e byliÊmy fa∏szywymi Êwiadkami Boga. Je˝eli
tylko w tym ˝yciu w Chrystusie nadzieje
pok∏adamy, jesteÊmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. Tymczasem
jednak Chrystus zmartwychwsta∏ jako
pierwszy z tych, co pomarli”. Otwierajmy
si´ na nadziej´, zróbmy z naszego ˝ycia
coÊ wielkiego, gdy˝ do wielkich rzeczy powo∏a∏ nas Bóg. Co by∏o dalej po Êmierci
Jezusa? Jezus po swojej Êmierci zostaje
z∏o˝ony do grobu. WejÊcie zostaje zastawione wielkim kamieniem, lecz to nie jest
koniec, chocia˝ wielu tak myÊla∏o. Nawet
najbli˝sze otoczenie Jezusa, jego uczniowie, Piotr si´ zapar∏ Jezusa, wszyscy go
opuÊcili. Kiedy minà∏ szabat, wczesnym

rankiem, pierwszego dnia tygodnia Maria z Magdali i druga Maria przysz∏y zobaczyç grób i oto nagle zadr˝a∏a ziemia
i Anio∏ Paƒski zstàpi∏ z nieba. Potem zbli˝ywszy si´ odwali∏ kamieƒ i usiad∏ na nim.
Jego twarz lÊni∏a jak b∏yskawica, a odzienie mia∏ bia∏e jak Ênieg. Anio∏ powiedzia∏
do przestraszonych niewiast: „Nie bójcie
si´. Ja wiem, ˝e szukacie Jezusa ukrzy˝owanego. Nie ma go tu, zmartwychwsta∏,
jak to zapowiedzia∏, chodêcie, zobaczcie
miejsce, w którym spoczywa∏”. Znak pustego grobu, opowiadanie kobiet, ˝e On
˝yje, to by∏o dla uczniów Jezusa za ma∏o,
nie uwierzyli. Znalaz∏ si´ nawet taki, który rzek∏ „Je˝eli nie dotkn´ ran po gwoêdziach i nie w∏o˝´ r´ki do boku, nie uwierz´”. Kiedy wi´c byli zgromadzeni razem
pe∏ni strachu przed ˚ydami, Jezus stanà∏
poÊród nich i powiedzia∏ „pokój wam”
a oni przerazili si´ i byli przekonani, ˝e
widzà ducha, powiedzia∏ wi´c do nich
„czemu jesteÊcie tak przera˝eni i czemu
wàtpliwoÊci si´ budzà w waszych sercach?
To ja jestem, dotknijcie i przyglàdajcie
si´, przecie˝ duch nie ma cia∏a ani koÊci,
a Ja je mam”. To powiedziawszy pokaza∏
im r´ce i nogi. Gdy zaÊ oni nadal niedowierzali, zapyta∏ ich: „czy macie tu coÊ do
jedzenia”, podali mu kawa∏ek ryby, a on
wziàwszy od nich jad∏ na ich oczach. Potem Jezus wyprowadza swoich uczniów
w stron´ Betanii – w drodze udzielajàc im
ostatnich pouczeƒ i na ich oczach odchodzi do nieba, jak powiedzia∏, aby przygotowaç im miejsce oraz, ˝e tylko chwila,
a ujrzycie mnie przychodzàcego tak samo
z powrotem. Chc´ wam powiedzieç, ˝e
mam dla was dobrà nowin´, wszystko ma
swój sens, poniewa˝ jest ˝ycie wieczne
w mi∏oÊci i szcz´Êciu, gdy˝ Bóg jest mi∏oÊcià. Tà nowinà si´ z wami dziel´, proszàc
Boga, aby wam udzieli∏ obficie ∏aski wiary i mi∏oÊci. Jezus powiedzia∏, tylko chwila, a ujrzycie mnie tak samo przychodzàcego z powrotem. Zastanówmy si´, czy
nasze ˝ycie tutaj nie jest chwilà. Ka˝dy
z nas pami´ta swoje dzieciƒstwo, m∏odoÊç, czas, który minà∏, a gdy wspomnimy
dawne wydarzenia naszego ˝ycia wydaje
si´ nam, jakby zdarzy∏o si´ to wczoraj, tylko chwila. Niech pusty grób Jezusa b´dzie dla nas znakiem, ˝e nie grób jest naszym miejscem przeznaczenia, ˝e do
wielkich rzeczy powo∏a∏ nas Bóg. B∏ogos∏awiona matka Teresa, misjonarka mi∏oÊci mówi∏a:
„Czas, czas ziemskiego ˝ycia zosta∏ cz∏owiekowi dany przez Boga, aby cz∏owiek Boga
pozna∏, pokocha∏ i ˝y∏ wiecznie”.
„ZdrowaÊ Maryjo, ∏aski pe∏na, Pan z Tobà
B∏ogos∏awiona jesteÊ mi´dzy niewiastami
I b∏ogos∏awiony owoc ˝ywota twojego Jezus
Âwi´ta Maryjo, Matko Bo˝a, módl si´ za
nami grzesznymi
Teraz i w godzin´ Êmierci naszej amen”.
Marek Chaciƒski
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Najpi´kniejsze Ogrody Starej Mi∏osny
Zapraszam do obejrzenia zielonych
zakàtków Starej Mi∏osny wyró˝nionych w ramach przeprowadzonego
przez nas konkursu.

Ogród p. Janus z ul. Cienistej 40 jest
kolejnym miejscem, w którym mo˝emy
zobaczyç niebanalny pomys∏ na ogród
w iÊcie Êródziemnomorskim stylu. Ceramiczne wazy i donice (fot. 1) zdobiàce wejÊcie podkreÊlajà indywidualny
charakter ogrodu i artystycznà dusz´
jego mieszkaƒców. RoÊlinnoÊç dobrano ciep∏olubnà: rosnà tu bambusy i cibory ‘papirus” wprowadzajàc nieco egzotyczny klimat do tego miejsca.
Tylnà cz´Êç ogrodu urozmaica skarpa w wi´kszoÊci poroÊni´ta roÊlinnoÊcià skalnà i kwaÊnolubnà. (fot. 4).
Znalaz∏o si´ te˝ miejsce na kamienny
strumyczek obsadzony bergenià (fot.
2). Sp∏ywa on do niewielkiego oczka
wodnego (fot. 3) poroÊni´tego roÊlinnoÊcià wodnà i nadwodnà.
Nasze uznanie zdoby∏ równie˝
ogród p. Marcina Musura z ul.

fot. 2 Otoczona bergeniami, cienka nitka stumyczka sp∏ywa po kamiennych p∏ytach. Jego lekki szum
wprowadza b∏ogi nastrój i uspokaja.

fot. 4 Skarpa otoczonà skalnym
„suchym murkiem” obsadzono roÊlinami skalnymi, wrzosami
i krzewami
kwaÊnolubnymi.

fot. 1 Frontowà cz´Êç ogrodu zdobi kuta por´cz,
oraz urocza kompozycja z roÊlin i ceramiki wyeksponowana na jasnym tle muru i ˝wirku.

fot. 3 Od strony drewnianego pomostu jest najdogodniejsze dojÊcie do oczka wodnego.

fot. 5 Miejsce dzieci´cych zabaw ma charakter leÊnego uroczyska.
fot. 8 Kszta∏ty okr´gów
i ∏uków przenikajà si´
tworzàc niepowtarzalny
wzór nawierzchni kamiennego podjazdu.
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fot. 6 P. Marcin Musur w ciekawy sposób potraktowa∏ form´ ˝wirowej Êcie˝ki pozostawiajàc wysp´
z trawy. Rabaty z traw ozdobnych bylin i krzewów
otaczajà dom.

fot. 7 PrzejÊcie z tylnej cz´Êci ogrodu (Êcie˝ka ˝wirowa) do frontowej (kostka granitowa) prowadzi
przez kamienne schodki poroÊni´te Êcielàcymi si´
bylinami. Po kolumnie domu wspina si´ wisteria
chiƒska.

STARA MI¸OSNA
W kategorii balkon wyró˝niliÊmy p. Teres´ Araszkiewicz z ul.
Dàbrowy 4 która umiej´tnie kolorystycznie dobra∏a roÊlinnoÊç
do kolorystyki i charakteru balkonu tworzàc z klasycznej kompozycji w dwukolorowym zestawieniu prawdziwà ozdob´. (fot.
9) Dla ciekawostki musz´ dodaç ˝e w swoim wypiel´gnowanym
ogrodzie p. Araszkiewicz hoduje kucyka! (fot. 10)
W kolejnych numerach postaram si´ przedstawiç pozosta∏e wyró˝nione przez nas najpi´kniejsze staromi∏oÊniaƒskie
ogrody.
Ula Wróblewska
ARTIS. Architektura krajobrazu
artis@w.pl
773 36 12, 0601 336 462
(Fot. 1-4) Iza Antosiewicz
(Fot. 5-8) Ula Wróblewska
fot. 9 Zadbany i podkreÊlajàcy kolorystyk´ wn´trza pelargoniowy balkon p. Teresy Araszkiewicz.

Objazdowej 7, gdzie dzikie kàciki do nieskr´powanych dzieci´cych zabaw przeplatajà si´ z interesujàco potraktowanà
nawierzchnià.
Oryginalne podejÊcie p. Marcina do projektu ogrodu wyrazi∏o si´ nie tylko doborem roÊlinnoÊci, kszta∏tami Êcie˝ek
(fot. 6, 7), ale i wzorem kamiennej nawierzchni podjazdu.
Ten niepowtarzalny wzór tworzà dwukolorowe przenikajàce
si´ ∏uki i koncentryczne okr´gi. (fot. 8)
W tylnej cz´Êci ogrodu urzàdzono plac zabaw z fortem, linami i zje˝d˝alnià.(fot. 5) Aby dzieci mog∏y swobodnie biegaç, nie zmieniano jego leÊnego charakteru. Bujna roÊlinnoÊç podszytu: paprocie, kokoryczka, konwalie podkreÊlajà
romantyczny duch tego miejsca.

fot. 10 Rzadki widok: kucyk w ogrodzie przydomowym!

BUDUJ DOM Z
05-077 Stara Mi∏osna
ul. Trakt Brzeski 75
tel. (022) 773 21 55
fax (022) 773 30 41
pn. – pt. 8.00 – 19.00
sob.
9.00 – 15.00

Warszawa
Powsin
ul.
Wa f l o w a
1
tel. (022) 651 65 58
pn. – pt. 9.00 – 18.00
sob.
9.00 – 15.00

najciekawsze PROJEKTY
najdogodniejsze KREDYTY
najtaƒsze MATERIA¸Y
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Listy do Redakcji
W dniu 21.10.2003 r. jako obowiàzkowy rodzic uda∏am si´
na zebranie w naszym Gimnazjum. Tego dnia zaplanowane
mia∏am równie˝ spotkanie Trójek klasowych, wi´c przyjecha∏am doÊç wczeÊnie i uda∏o mi si´ zaparkowaç na ogrodzonym parkingu szko∏y. Po wyjÊciu z zebrania okaza∏o si´,
˝e mój samochód zosta∏ zablokowany przez bia∏ego opla
Astr´, który zaparkowa∏ wbrew wszelkim przepisom ruchu
drogowego i zasadom zdrowego rozsàdku. Postanowi∏am
cierpliwie poczekaç na w∏aÊciciela pojazdu, zw∏aszcza, ˝e
spotkania w klasach ju˝ si´ zakoƒczy∏y. Liczy∏am, ˝e mój
samochód zostanie lada chwila uwolniony. Tymczasem
parking pustosza∏, a ja wcià˝ tkwi∏am w szkole pytajàc
o w∏aÊciciela pojazdu napotkanych rodziców, nauczycieli,
woênych, a nawet pi∏karzy na szkolnym boisku. Co bardzie
przedsi´biorczy panowie próbowali zawalidrog´ przepchnàç lub sprawiç, by w∏àczy∏ si´ w nim alarm, co mog∏oby przyspieszyç powrót w∏aÊciciela. Nic z tego. Gdy
okaza∏o si´, ˝e zablokowany zosta∏ równie˝ samochód jednego z nauczycieli, w poszukiwaniach zaczà∏ pomagaç mi
pan woêny. Wydawa∏o mi si´, ˝e obeszliÊmy wspólnie ca∏à szko∏´, ale nie znaleêliÊmy niefortunnego kierowcy. Po
godzinie zacz´∏am traciç nadziej´. Rozwa˝a∏am nawet
mo˝liwoÊç pozostawienia samochodu i pójÊcia do domu
piechotà mimo padajàcego deszczu i braku parasolki. Wtedy pojawi∏a si´ w∏aÊcicielka auta. Zignorowa∏a zdziwione
spojrzenia, a na pytanie o wiedz´ na temat zasad parkowania odpowiedzia∏a: „Ja tu pracuj´ i mog´ parkowaç tak, jak
mi wygodnie”. Mój zmarnowany czas nie popsu∏ jej nastroju. Dowiedzia∏am si´ tylko, ˝e samochód jest znany pracownikom szko∏y (pan woêny nie zna∏!), a ona przecie˝ nigdzie si´ nie ukrywa∏a. Us∏ysza∏am, ˝e jeÊli licz´ na przeprosiny, to si´ nie doczekam. Moje zdumienie wzros∏o, gdy
po wzajemnej prezentacji w∏aÊcicielka samochodu okaza∏a
si´ nauczycielem naszego Gimnazjum.
W sytuacji, kiedy narzeka si´ na brak kultury u m∏odzie˝y,
nie dobrze by∏oby gdybyÊmy zacz´li narzekaç na kultur´ nauczycieli. Mam nadziej´, ˝e by∏ to odosobniony przypadek,

który nie zmieni mojego dobrego zdania o gronie pedagogicznym naszej szko∏y, a gdy kiedyÊ inny zmarzni´ty i przemoczony rodzic znajdzie si´ w sytuacji podobnej do mej
us∏yszy „przepraszam”. Bo w sumie tylko o to chodzi∏o.
Aleksandra Malicka
Jak VENA mieszkania budowa∏a?
Skuszony propozycjà zamieszkania w osiedlu Stara Mi∏osna podjà∏em dzia∏ania zwiàzane z zakupem mieszkania na
tym Osiedlu. Zawar∏em 14 grudnia 1996 roku stosownà
umow´, z której wynika∏o, ˝e wykonawca, tj. Vena s.c., wybuduje mieszkanie zgodnie z dokumentacjà technicznà,
obowiàzujàcymi normami i zasadami sztuki budowlanej.
W roku 1999 mieszkanie przy ul. GoÊciniec zosta∏o przekazane przez wykonawc´ do u˝ytku i okaza∏o si´, ˝e wybudowane zosta∏o z licznymi usterkami i niedoróbkami. Wykonawca uzna∏ moje roszczenia i zwróci∏ 2 451,82 z∏ za
usuni´te przeze mnie usterki. W czasie eksploatacji lokalu
mieszkalnego wystàpi∏y liczne usterki tj. p´kanie Êcian i naro˝ników, woda deszczowa przesiàka∏a przez Êciany balkonu i Êciany piwnicy, a wentylacja by∏a niesprawna. Okaza∏o si´ tak˝e, ˝e takie same usterki wyst´pujà w innych lokalach mieszkalnych budynku 105.
Poczàwszy od lipca 2000 roku zg∏aszalem usterki i ˝àda∏em od Wykonawcy ich usuni´cia. Vena s.c. cz´Êciowo
usterki usun´∏a. Nie dokonano naprawy wentylacji ani nie
naprawiono p´kajàcych Êcian, sufitów i naro˝ników. Na
sk∏adane pisma po prostu wykonawca nie reagowa∏ zapominajàc zarówno o obowiàzkach, wynikajàcych z gwarancji, jak i r´kojmi.
Na uwag´ zas∏uguje fakt, ˝e w roku 1998 kierownik budowy, inspektor nadzoru, w∏aÊciciel Spó∏ki Vena oraz mistrz
kominiarski potwierdzili w oÊwiadczeniu, ˝e budynek zosta∏ wykonany zgodnie z projektem budowlanym, teren
budowy zosta∏ doprowadzony do nale˝ytego stanu i porzàdku, a przewody wentylacyjne i spalinowe sà dro˝ne
i dzia∏ajà prawid∏owo.
OÊwiadczenie to poÊwiadcza nieprawd´, czego najlepszym dowodem sà protoko∏y pokontrolne mistrzów
Sklep piekarsko-cukierniczy
kominiarskich z dnia 25
stycznia 2002 roku i 16 listopada 2002 roku oraz decyzja Powiatowego Inspekzaprasza po Êwie˝e pieczywo i ciasta domowe
tora Nadzoru Budowlanego
z dnia 10 marca 2003 roku
Torty na zamówienie
nak∏adajàca obowiàzek doprowadzenia przewodów
pon.–pt. 7.00–19.00, sob. 7.00–15.00
wentylacyjnych do w∏aÊciWarszawa-Weso∏a „Centrum Pogodna”, ul. Jana Paw∏a II 25
wego stanu technicznego.
Równie˝ nieprawdà jest, ˝e
tel. 0-601 157 262, 0-601 178 418
teren budowy wokó∏ bu-

„PAKO”

dynku 105 zosta∏ doprowadzony przez Ven´ do w∏aÊciwego porzàdku. Uporzàdkowaniem terenu zaj´li si´ w∏aÊciciele mieszkaƒ i ponieÊli koszty robót w wysokoÊci ponad
700 z∏ na 1 lokal mieszkalny.
W opisanej sprawie, dotyczàcej zarówno mojego mieszkania, jak i budynku 105, sk∏adane by∏y do Veny s.c. liczne reklamacje. Niestety, Vena s.c. zaj´ta widocznie dalszymi robotami budowlanymi, na nasze reklamacje w ogóle nie reaguje i nie dokonuje napraw, do czego jest zobowiàzana umowà
o roboty budowlane i przepisami Kodeksu Cywilnego.
Na odpowiedê w tych sprawach oczekuj´ nie tylko ja, ale
równie˝ nasza Wspólnota Mieszkaniowa.
W ramach r´kojmi Vena s. c. zobowiàzana jest do wykonania w budynku 105:
– naprawy dachu i rynien,
– usuni´cia przesiàkania wody do piwnic,
– naprawy przewodów wentylacyjnych i spalinowych,
– zamontowania wentylacji w pomieszczeniach, w których zamontowano piece c.o.,
– usuni´cia p´kni´ç Êcian i sufitów na klatkach schodowych i poszczególnych lokalach mieszkalnych.
Opisane przeze mnienegatywne dzia∏ania Veny Êwiadczà
wymownie o nieprzestrzeganiu przez w∏aÊcicieli tej Spó∏ki
umów i przepisów.
Pami´tamy, jak obaj w∏aÊciciele byli radnymi i wystepowali w obronie praw naszej spo∏ecznoÊci. Zapomnieli o swoich obowiàzkach i o koniecznoÊci przestrzegania zawartych umów.
Mam nadziej´, ˝e publikacja tego listu spowoduje nap∏yw
korespondencji do Redakcji. Byç mo˝e w∏aÊciciele mieszkaƒ wybudowanych przez Ven´ s. c. zechcà na ∏amach
gazety podzieliç si´ uwagami na ten temat. Listy w tej
sprawie prosz´ nadsy∏aç na adres Redakcji – za co serdecznie dzi´kuj´.
Miron Zalewski
Czy chór Staccato by∏ u Papie˝a?
W Starej Mi∏osnej ostatnio sà rozpowszechniane ulotki informujàce o dorobku chóru Staccato, który powsta∏
w czerwcu b.r. Dorobek jest naprawd´ imponujàcy. Okazuje si´, ˝e ten m∏ody chór zdà˝y∏ byç nawet u Papie˝a,
tylko nie wiadomo kiedy?
˚eby uwiarygodniç t´ informacj´ pos∏u˝ono si´ fotomonta˝em.
Dzieci, które rzeczywiÊcie by∏y u papie˝a z chórem Il-Canto Magnificat w styczniu b. r. 2003, zosta∏y przedstawione
jako chór Staccato.
Sprytnie zosta∏a wykasowana dyr. mgr Marta Makowska.
Obok na fotografii, jeszcze raz sà pokazane dzieci w strojach z Il-Canto-Magnificat, ale z dyrygentem chóru Staccato mgr Ma∏gorzatà Sobieszek.
Zaiste sprytny to fotomonta˝, ale czy przynosi to zaszczyt
chórowi Staccato i jego dyrygentowi?
Halina Sobieraj

PRYWATNE Firma WARS-BRUK
PRZEDSZKOLE
ul. Poezji 17

udziela wszelkich porad na temat budowy ciàgów pieszo-jezdnych
na naszym Osiedlu. Od projektu do wykonania.

tel. 773 25 90
0-505 115 773

– uk∏adamy kostk´ brukowà
– odwodnienia rynien
– chodniki, parkingi, wjazdy
do gara˝y
– automatyczne nawadnianie
– ogrodzenie z klinkieru

udzielamy 36 miesi´cznej gwarancji

wystawiamy rachunki VAT

P 773 03 69, fax 773 03 68, 501 075 963
e-mail: warsbruk@o2.pl
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Przychodnia Zdrowia

„POGODNA”
Stara Mi∏osna ul. Jana Paw∏a II 25

tel. 773-83-23
Nieodp∏atna, pe∏na opieka zdrowotna dla ubezpieczonych w NFZ
Na miejscu:

–
–
–
–

Lekarz rodzinny
Internista
Pediatra
Ginekolog

Ponadto:

– pe∏na diagnostyka
– opieka piel´gniarska

Przychodnia jest czynna w dni powszednie w godz. 8-18, w soboty 10-12

uk∏adanie, cyklinowanie i lakierowanie pod∏óg
Jerzy S´pka
Stara Mi∏osna, ul. Malwy
zadanie 25, dzia∏ka 1531

tel. (022) 773 28 98
0603 379 677

CZYNNE:
codziennie
w niedziele

6.00 - 22.00
9.00 - 15.00

D E L I K AT E S Y

✦ ARTYKU¸Y SPO˚YWCZE I CHEMICZNE ✦
✦ KOSMETYKI ✦ ARTYKU¸Y SZKOLNE ✦
✦ OWOCE ✦ NAPOJE ✦ SOKI ✦ WARZYWA ✦
✦ ALKOHOL ✦ UPOMINKI ✦
✦ NABIA¸ ✦ MI¢SO I W¢DLINY ✦
✦ POKARM DLA ZWIERZÑT ✦
✦ DU˚Y WYBÓR PRASY ✦

Ko
l
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TT ur
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Us∏ugi posadzkarskie

dogodny dojazd
parking

niskie ceny
SAMOOBS¸UGA

Bilety MZK i karty telefoniczne Âwie˝e pieczywo 3 razy dziennie
St. Mi∏osna Zad. 10 dz 627 przy ulicy Jana Paw∏a II 108
(dawna OBWODNICA)

RAMY

tel. 773-25-30

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

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

773 47 54,

fax

815 40 76

u nas kupisz
szybko, tanio
i prawie wszystko

akceptujemy karty p∏atnicze

Sklep „Sempre”
Buty w∏oskie,
swetry, jeans
Weso∏a-Centrum „Pogodna”, ul. Jana Paw∏a II 23/25 B4
tel. 7 7 3 - 8 4 - 6 0

Ten kupon upowa˝nia do zni˝ki

10%
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Licencja nr 51
Mgr Ewa Gadomska - Smenda

CU
IEJS
M
A
N
DYT
KRE

Od 12 lat sprzedaj´ w Starej Mi∏osnej
mieszkania i domy
zadzwoƒ

0601 355 130

oddzwoni´

pe∏na obs∏uga transakcji
Dzwoƒ, korzystna i bezpieczna sprzeda˝!!

AUTORYZOWANA
STACJA OBS¸UGI
www.jablonski.com.pl
www
.jablonski.com.pl

–
–
–
–

sprzeda˝ samochodów
naprawa gwarancyjna
naprawa pogwarancyjna
czeÊci

05-077 STARA MI¸OSNA k/ W-wy
Trakt Brzeski 88
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tel. 773 20 03
tel. 773 30 03

