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Pory ˝ycia
i przemijania

Bia∏o-czerwona
Niewiele osób zapewne wie, bo w cieniu wielkich afer zupe∏nie niezauwa˝ona przez media, ˝e wiosnà tego roku uchwalona zosta∏a przez polski parlament ustawa ustanawiajàca w dniu 2 maja nowe Êwi´to – Dzieƒ Flagi Narodowej. Uchwalona i … No w∏aÊnie. ˚adna ustawa ani nakaz nie zmieni naszych przekonaƒ. Jeszcze mamy w pami´ci, jak nie tak dawno, w rocznice
ró˝nych obcych Êwiàt, mieliÊmy obowiàzek wywieszania flag czerwonych.
I mo˝e w∏aÊnie dlatego, teraz nie bardzo pami´tamy o tym geÊcie patriotyzmu w dni, które uczciç wypada, bo jako Polacy mo˝emy byç z nich dumni.
OczywiÊcie, daleki jestem od czynienia komuÊ zarzutów, ˝e nie wywiesza flagi w Êwi´to. Chcia∏bym tylko zaapelowaç do tych, którzy majà takà mo˝liwoÊç
i ch´ci: pami´tajmy o Êwi´tach narodowych i dekorujmy nasze domy flagami!
W przededniu kolejnej rocznicy odzyskania niepodleg∏oÊci nasze Gimnazjum nr 119 otrzyma sztandar i patrona – marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego.
Chcàc uczciç swego patrona m∏odzie˝ z gimnazjum postanowi∏a propagowaç
ide´ dekorowania domów flagami narodowymi. Aby u∏atwiç to osobom, które akurat nie majà flagi, m∏odzie˝ oraz harcerze w porozumieniu z proboszczami naszych parafii postanowili zorganizowaç stoiska, na których b´dzie si´
mo˝na zaopatrzyç we flagi. Stoiska b´dà czynne pod oboma koÊcio∏ami
w Starej Mi∏oÊnie w niedziel´ 7 listopada w czasie wszystkich mszy Êwi´tych.
Serdecznie zapraszam w imieniu m∏odzie˝y
Marcin J´drzejewski

Muzeum ks. Jerzego Popie∏uszki
Po dwudziestu latach od porwania i zamordowania ksi´dza Jerzego Popie∏uszki przez funkcjonariuszy S∏u˝by Bezpieczeƒstwa 23 paêdziernika b.r.
w po∏udnie zosta∏o uroczyÊcie otwarte Muzeum ks. Jerzego Popie∏uszki.
Nowoczesna, o charakterze multimedialnym ekspozycja jest jedyna tego rodzaju w Polsce i Europie. Bioràc pod uwag´, ˝e od 1984 r. grób zamordowanego kap∏ana odwiedzi∏o 15 milionów osób, w tym wielu z zagranicy Muzeum stanie si´ bez wàtpienia oÊrodkiem przede wszystkim
kultu religijnego, ale równie˝ bardzo wymownà przestrogà dla tych, którzy do tej pory nie zrozumieli zbrodniczej istoty komunizmu.
Dni i godziny otwarcia Muzeum: od Êrody do niedzieli w godz. 10-15
w grupach 20-osobowych.
Anna Susicka

Pierwsza pora ˝ycia cz∏owieka to narodziny.
Pora ta jest indywidualna dla ka˝dego i wyznacza cykle nast´pujàce po sobie; prowadzàce poprzez dzieciƒstwo, dorastanie i doros∏e
˝ycie. Dzieciƒstwo przewa˝nie beztroskie,
pe∏ne radoÊci i wra˝eƒ p∏ynàcych z otaczajàcego Êwiata po pewnym czasie ust´puje miejsca dorastaniu, gdzie m∏ody cz∏owiek wchodzi
w burz´ emocji, z którymi musi sobie coraz
bardziej sam radziç, chocia˝ nadal potrzebuje
ciep∏a, bezpieczeƒstwa i mi∏oÊci najbli˝szych,
aby móc wyrosnàc na wartoÊciowego cz∏owieka. Pory ˝ycia przemijajà bezpowrotnie ciàgnàc za cz∏owiekiem baga˝ jego zdobytych
wczeÊniej doÊwiadczeƒ i umiej´tnoÊci. OsobowoÊç cz∏owieka kszta∏tuje si´ poprzez
wszystkie cykle a˝ po doros∏oÊc. Ca∏e ˝ycie zawsze toczy si´ po nierównych liniach przemijania. Dla jednych jest bardzo d∏ugie, a dla
drugich tak krótkie, jak mgnienie.
I ani bunt, ani inne uczucia nie zmienià
tych faktów. Zostaje tylko pogodzenie si´
z losem.
Szczególnie w Dzieƒ Wszystkich Âwi´tych,
kiedy jesteÊmy pe∏ni zadumy i refleksji nad
sensem ˝ycia i przemijania. ˚ycia, które
w dzisiejszych czasach sta∏o si´ tak bardzo
zagro˝one i kruche z powodu coraz bardziej
narastajàcej agresji nowych pokoleƒ.
DziÊ w blasku zniczy p∏onàcych ogniem pami´ci i w zapachu jesiennych kwiatów zmówmy modlitw´ za tych, co ju˝ przeszli na tej ziemi swoje pory ˝ycia.
Nigdy nie wiadomo
w jakiej porze ˝ycia
trzeba wejÊç w przemijanie
dlaczego m∏odziutkie istnienie
wyrwano brutalnie z ˝ycia
co los ma dla ka˝dego
czy bijàce serce
zatrzymuje tylko czas
czy si∏a niepoj´ta
Felieton i wiersz napisa∏a:
Irena ¸ukszo
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ZaÊ co do inwestycji: jest nieêle, choç oczywiÊcie mog∏oby byç lepiej. Z pierwszej przymiarki inwestycji przygotowanych na
ok. 18 mln. Biuro Inwestycji w Warszawie
nakaza∏o nam ograniczyç plany do ok.
15,5 mln. To oczywiÊcie sporo, ale Burmistrz Wojciechowicz uspokaja∏, ˝e to dopiero pierwsza przymiarka i zapowiada
skuteczne zabiegi o dodatkowe Êrodki.
Przypomnia∏, ˝e pierwsza przymiarka inwestycyjna w zesz∏ym roku opiewa∏a na zaledwie 13 mln., a ostatecznie tegoroczny

WieÊci z Rady Dzielnicy
W ciàgu ostatniego miesiàca Rada Dzielnicy obradowa∏a dwukrotnie: w dniu
30 wrzeÊnia i 19 paêdziernika. G∏ównymi tematami (i bez wàtpienia najwa˝niejszymi
dla mieszkaƒców) by∏y sprawy bud˝etu na
rok 2005, a w szczególnoÊci planowanych inwestycji. Prócz tego, Rada przyj´∏a rezygnacj´ z funkcji Wiceprzewodniczàcej Rady
Dzielnicy p. Ireny Kuk i wybra∏a na jej miejsce p. Macieja Królaka. Rada zapozna∏a si´
tak˝e z kierunkami zmian w Wieloletnim
Planie Inwestycyjnym, aczkolwiek zmiany
tam sygnalizowane nale˝a∏oby uznaç tylko
za wst´pne. Na skutek zmieniajàcych si´
priorytetów i co chyba wa˝niejsze zdobywaniu dodatkowych celowych funduszy na niektóre inwestycje, cz´Êç zadaƒ zaplanowanych na lata przysz∏e uda∏o si´ zrobiç ju˝ teraz. Dlatego do WPI, Zarzàd i Rada Dzielnicy zapewne powróci i to jeszcze nie raz.
Co do bud˝etu Dzielnicy, to zasadniczo
nie ró˝ni si´ od tegorocznego. Niestety,
z niezrozumia∏ych przyczyn kolejny raz
Warszawa narzuca nam wzrost Êrodków na
utrzymanie Urz´du. Niestety nie idzie za
tym mo˝liwoÊç restrukturyzacji zatrudnienia (np. w zwiàzku z naprawd´ du˝à liczbà
realizowanych zadaƒ inwestycyjnych pilne
jest zwi´kszenie zatrudnienia w wydziale
inwestycji).

Podzi´kowanie
Zarzàd Stowarzyszenia Sàsiedzkiego
Stara Mi∏osna sk∏ada serdeczne podzi´kowania panu Waldemarowi ¸adowskiemu za nieodp∏atne wykonanie remontu lokalu naszego stowarzyszenia.
Ten gest by∏ o tyle cenny, ˝e firma pana
Waldemara nie narzeka na brak zleceƒ
i wykonywane dla nas prace robi∏a kosztem swojej dzia∏alnoÊci zawodowej.
Dlatego, chcàc si´ odwdzi´czyç za
udzielonà pomoc, oprócz s∏ów
wdzi´cznoÊci, chcielibyÊmy zarekomendowaç us∏ugi remontowo-budowlane przez nià Êwiadczone. Prace
by∏y wykonane terminowo i solidnie.
Pan Waldemar deklaruje, ˝e klientom
ze Starej Mi∏osny oferuje specjalne,
preferencyjne stawki wynagrodzenia.
Osoby poszukujàce wykonawcy –
zarówno du˝ych inwestycji budowlanych, jak i drobnych remontów wymagajàcych tzw. „z∏otej ràczki” mogà
Êmia∏o kontaktowaç si´ z panem Waldemarem ¸adowskim, tel. 773 28 10.
Zarzàd Stowarzyszenia
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bud˝et inwestycyjny zamknà∏ si´ kwotà
prawie 18 mln. Dodatkowym argumentem
w staraniu o dodatkowe pieni´dze jest fakt,
˝e Weso∏a jest w Êcis∏ej czo∏ówce dzielnic
warszawskich, jeÊli chodzi o skutecznoÊç
realizacji zaplanowanych inwestycji. Ârodki
na inwestycje zosta∏y podzielone pomi´dzy
poszczególne osiedla mniej wi´cej proporcjonalnie do liczby zameldowanych na nich
mieszkaƒców.
Trzeba tak˝e pami´taç, ˝e oprócz Êrodków w∏asnych, cz´Êç inwestycji b´dà na naszym terenie wykonywa∏y inne jednostki
organizacyjne Warszawy: ZDM ma wybu-

Tabela 1 Zadania inwestycyjne planowane na rok 2005
Nazwa Zadania
Budowa ul. GoÊciniec wraz z brakujàcymi odc. sieci wod-kan i kanalizacja deszczowà
Budowa ul. GoÊciniec wraz z brakujàcymi odc. sieci wod-kan i kanalizacja deszczowà - I etap
Budowa ul. Brata Alberta - II etap
Modernizacja uk∏adu drogowego Pl. Wojska Polskiego - II etap
Przebudowa ul. Sapiehy
Projekt drogowy ul. G∏owackiego
Projekt ul. Uroczej
Budowa ul. Warszawskiej
Budowa budynku komunalno-socjalnego przy ul. Dobrej
Modernizacja Wydzia∏u Obs∏ugi Mieszkaƒców
Adaptacja sieci teleinformatycznej Urz´du na potrzeby WOM
Zakup urzàdzeƒ biurowych
Zakup sprz´tu komputerowego wraz z oprogramowaniem
Projekt boiska przy Szkole Podstawowej nr 4, Plac Wojska Polskiego
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 3
Projekt budowy Szko∏y Podstawowej nr 2
Projekt hali sportowej przy Gimnazjum nr 3, ul. Klimatyczna
Zakup lokalu na przychodni´ w os. Zielona
Budowa kanalizacji sanitarnej os. Stara Mi∏osna Pó∏noc - II etap
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w os. Weso∏a Centrum - Wola Grzybowska
z odbudowà ulic
Budowa kanalizacji sanitarnej os. Zielona - II etap
Budowa kanalizacji sanitarnej os. Grzybowa - I etap
Budowa kanalizacji sanitarnej os. Groszówka - II etap
Budowa kolektora deszczowego w ul. Jeêdzieckiej - odwodnienie ul. Jana Paw∏a II
Projekty kanalizacji os. Zielona, Groszówka
Projekty kanalizacji os. Stara Mi∏osna
Koncepcja budowy kanalizacji deszczowej w os. Stara Mi∏osna
Komputeryzacja procesów administracyjnych
Wentylacja sali koncertowej
Wentylacja pomieszczeƒ biblioteki - Filia 1
Komputeryzacja procesów bibliotecznych i administracyjnych
RAZEM

Kwota
250 000 z∏
2 300 000 z∏
800 000 z∏
250 000 z∏
230 000 z∏
60 000 z∏
40 000 z∏
700 000 z∏
600 000 z∏
90 000 z∏
30 000 z∏
65 000 z∏
30 000 z∏
20 000 z∏
1 500 000 z∏
80 000 z∏
100 000 z∏
450 000 z∏
600 000 z∏
200 000 z∏
1 500 000 z∏
540 000 z∏
420 000 z∏
320 000 z∏
100 000 z∏
50 000 z∏
60 000 z∏
18 000 z∏
8 000 z∏
50 000 z∏
20 000 z∏
15 481 000 z∏

Bezp∏atne badania profilaktyczne
dla mieszkaƒców Dzielnicy Weso∏a
Zarzàd Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy informuje, ˝e zorganizuje w okresie od paêdziernika do grudnia 2004 roku cykl „Bia∏ych Sobót” dla mieszkaƒców Dzielnicy Weso∏a. W ramach prowadzonej akcji badaƒ profilaktycznych proponujemy:
• Badania pojemnoÊci p∏uc po∏àczone z konsultacjà specjalisty chorób p∏uc;
• Zebranie wywiadów i wydanie skierowaƒ na
badania laboratoryjne w programie wczesnego wykrywania chorób uk∏adu krà˝enia i cukrzycy – badania dla osób w grupie wiekowej 35–55 lat;
• Wykonanie badaƒ USG piersi;

• Badania profilaktyczne dla kobiet w wieku
30–59 lat (ustalenie terminu wykonania cytologii i konsultacji z lekarzem);
• Pomiary ciÊnienia t´tniczego;
• Konsultacje alergologa;
• Konsultacje dermatologa.
Badania odb´dà si´ w siedzibie Urz´du Miasta Sto∏ecznego Warszawy w Dzielnicy Weso∏a przy ulicy 1.
Praskiego Pu∏ku 33 (parter) w nast´pujàcych terminach:
23 paêdziernika – godzina 900–1400
6 listopada – godzina 900–1400
27 listopada – godzina 900–1400
11 grudnia – godzina 900–1400
Maria Krycka

STARA MI¸OSNA
dowaç ul. Jana Paw∏a II (to b´dzie inwestycja o wartoÊci ok. 5 mln z∏), WFOÂ ma
wspó∏finansowaç budow´ kanalizacji po
pó∏nocnej stronie Traktu Brzeskiego (spodziewane wspó∏finansowanie na 1-2 mln.
z∏) zaÊ MPWiK wst´pnie potwierdzi∏ gotowoÊç finansowania rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Zielonej i Centrum (na ok.
2,7 mln. z∏). Czynione sà te˝ starania, aby

ZDM sfinansowa∏ budow´ ronda na ul.
Wspólnej przy ul. Brata Alberta (koszt ok.
1 mln z∏).
OczywiÊcie, to wszystko na razie tylko
plany i do czasu uchwalenia bud˝etu przez
Rad´ Warszawy nale˝y wykazywaç mocno
ostro˝ny optymizm.
Planowany wykaz zadaƒ inwestycyjnych
na rok 2005 pokazuje tabela 1.

Poniewa˝ ze wzgl´dów proceduralnych
wiele tegorocznych inwestycji jeszcze jest
w toku, a niektóre dopiero si´ zacznà, w tabeli 2 przedstawiamy dla przypomnienia,
co jeszcze powstanie w tym roku w Weso∏ej (o ile wczesna zima nie zniweczy zak∏adanych planów).
Przewodniczàcy Rady Dzielnicy Weso∏a
Marcin J´drzejewski

Tabela 2 Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2004
Nazwa zadania
Budowa brakujàcych odcinków wodociàgowych
w osiedlu Stara Mi∏osna po∏udnie
wraz z projektowaniem etap I
Budowa brakujàcych odcinków wodociàgowych
w osiedlach Zielona – Groszówka
Modernizacja ul Brata Alberta - I etap
Budowa chodnika wzd∏u˝
ul Niemcewicza i Wspólnej wraz ze Êcie˝kà rowerowà
Modernizacja uk∏adu drogowego osiedla
Plac Wojska Polskiego
Budowa ul. GoÊciniec z chodnikiem i oÊwietleniem
Budowa budynku komunalno-socjalnego
przy ul. Dobrej 20 - prace przygotowawcze
Zakup lokalu przy ul. Jana Paw∏a II Nr 23
Budowa ogrodzenia Szko∏y Podstawowej
nr 4 i obiektow sportowych,
Plac Wojska Polskiego
Zagospodarowanie terenów przy Szkole Podstawowej
nr 1 przy ul. Armii Krajowej nr 39
Budowa Gimnazjum Nr 3 osiedle Stara Mi∏osna
Budowa Gimnazjum Nr 3 osiedle Stara Mi∏osna
Etap II, ul. Klimatyczna 1
Budowa kanalizacji w ul. Armii Krajowej
z odtworzeniem nawierzchni ulicy z przepompownià

Program inwestycji
budowa brakujàcych odcinków wodociàgowych w osiedlu Stara Mi∏osna po∏udnie:
ul. GoÊciniec (od ul. Borkowskiej do ul. Jana Paw∏a II),
w tym pod∏àczenie Szko∏y Podstawowej nr 3, ul. Borkowska (na po∏udnie od ul. Granicznej),
ul. Agawy oraz wykonanie projektów na sieç wodociàgowà:ul. GoÊciniec
(od ul. Diamentowej do ul. Jana Paw∏a II), ul. Kamienna, ul.Wapienna, ul. Cyklamenowa
budowa wodociàgu w ul. Wspólnej (na odcinku od ul. B. Alberta do ul. Niemcewicza),
ul. Szerokiej (wraz z po∏àczeniem z ul. Asnyka), ul. Asnyka, ul. Nowa, ciàg
ulic Mickiewicza i Matejki oraz wykonanie projektów brakujàcych odcinków wodociàgu
budowa drogi wraz z chodnikiem, azylami
uspokajajàcymi ruch, zatokami, p´tlà autobusowa oraz skrzy˝owaniami
budowa chodnika i Êcie˝ki rowerowej wzd∏u˝
ul. Niemcewicza i Wspólnej o d∏ugoÊci 1.200 m i szerokoÊci 4 m
budowa ciàgów jezdno – pieszych na terenie osiedla Plac Wojska Polskiego
Program inwestycji obejmuje: budow´ ul. GoÊciniec ze skrzy˝owaniami typu ronda, Êcie˝kà
rowerowà, odwodnieniem i oÊwietleniem na odcinku od ul Jana Paw∏a II do ul Jana Paw∏a II
prace przygotowawcze do budowy budynku komunalno-socjalnego z 18 lokalami
mieszkalnymi o ogólnej powierzchni u˝ytkowej ok. 750 m2 wraz z zaopatrzeniem w wod´,
energi´ elektrycznà, gaz i kanalizacj´
sp∏ata rat za zakupiony lokal zgodnie z aktem notarialnym z 16.07.2002r.
(przychodnia zdrowia)
wykonanie ogrodzenia szko∏y, boiska pi∏karskiego i boiska do koszykówki
z prz´se∏ metalowych na s∏upkach metalowych obsadzonych w cokole betonowym
o d∏ugoÊci ok. 700 mb oraz bramy, furtki
przebudow´ drogi dojazdowej i parkingu dla samochodów osobowych od strony pó∏nocnej
dla potrzeb szko∏y, boiska pi∏karskiego i boiska wielofunkcyjnego
oraz przebudow´ ogrodzenia budynku szko∏y, przebudow´
ciàgów komunikacyjnych, chodników, placu apelowego oraz urzàdzenie zieleni
budow´ Gimnazjum nr 3 (dokoƒczenie)
oraz zakup wyposa˝enia do klas, biblioteki,sto∏ówki i kuchni
prace zwiàzane z dostosowaniem realizowanego II etapu budowy Gimnazjum
do planowanej rozbudowy II etapu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej
budow´ kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Armii Krajowej
(od ul. 1.Praskiego Pu∏ku do ul. ˚ó∏kiewskiego) wraz z przepompownià Êcieków z
odtworzeniem dróg
budow´ sieci kanalizacji sanitarnej z si´gaczami, kanalizacji t∏oczna
ul. GoÊciniec, Cieplarniana,Mazowiecka, Szkolna, Szklarniowa, WiÊlana, Nizinna.
budow´ kanalizacji sanitarnej w osiedlu Zielona z odbudowà dróg w ul:
Jagielloƒska, Urocza, Warszawska, Wilanowska, Pstrowskiego
budow´ kanalizacji sanitarnej w osiedlu Weso∏a Centrum z odbudowà ulic
(wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej) w ul. Kiliƒskiego, ul. Kwiatowa, ul: Cicha,
ul. Piotra Skargi
budow´ kanalizacji sanitarnej w osiedlu Groszówka z budowà ulic
w ul. S∏owackiego, ul. Matejki, ul. Letnia, ul. Mickiewicza, ul. Niemcewicza
projekt kolektora deszczowego w ul. Jeêdzieckiej wraz z uzyskaniem pozwolenia
wodno-prawnego na zrzut wód deszczowych do Kana∏u Wawerskiego
dokumentacja projektowo-kosztowa na wykonanie oÊwietlenia ulic Urocza,
Okuniewska (przy chodniku do JW), Fabryczna, Cieplarniana, PodleÊna, Jeêdziecka
dokumentacja projektowo-kosztowa na wykonanie sygnalizacji wzbudzeniowej
na skrzy˝owaniu ul. Armii Krajowej i ul. 1. Praskiego Pu∏ku
dokumentacja projektowo-kosztowa na budow´ ulicy Nowoborkowskiej
(po∏àczenie z Mi´dzylesiem)
przestawienie s∏upów Êredniego napi´cia z pasa jezdni ul. Jagielloƒskiej

Budowa kanalizacji osiedle Stara Mi∏osna
pó∏noc z odbudowà ul. Mazowieckiej I cz´Êç
Budowa kanalizacji sanitarnej osiedle Zielona
z odbudowà ulic - I etap
Budowa kanalizacji sanitarnej osiedle Weso∏a
Centrum-Wola Grzybowska z odbudowà ulic
(wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej) - I etap
Budowa kanalizacji sanitarnej osiedle
Groszówka z odbudowà ulic - I etap
Projekt kolektora deszczowego
w ul. Jeêdzieckiej
Dokumentacja projektowo-kosztowa na wykonanie
oÊwietlenia ulic
Dokumentacja projektowo-kosztowa na wykonanie
sygnalizacji wzbudzeniowej
Dokumentacja projektowo-kosztowa na budow´
ulicy Nowoborkowskiej
Przestawienie s∏upów Êredniego napi´cia
z pasa jezdni ul. Jagielloƒskiej
Projekt drogowy z oÊwietleniem ul. Warszawskiej.
projekt drogowy z oÊwietleniem ul. Warszawskiej (odcinek Jagielloƒska – Brata Alberta)
(odcinek Jagielloƒska – Brata Alberta)
Budowa kanalizacji w ul. Konopnickiej i Szarych Szeregów Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odbudowà ulic w ul. Konopnickiej i ul.Szarych Szeregów
Zakup lokalu na przychodni´ zdrowia w osiedlu Zielona Zakup lokalu o powierzchni 309 m2 na przychodni´ zdrowia w osiedlu Zielona
na nowobudowanym osiedlu LAGUNA
Koncepcja budowy szko∏y podstawowej w osiedlu
Koncepcja budowy szko∏y podstawowej w osiedlu Zielona
Zielona
Projekt boiska przy Szkole Podstawowej nr 3
Projekt boiska przy Szkole Podstawowej nr 3
Przebudowa ul. Fabrycznej
Przebudowa ul. Fabrycznej odcinek na pó∏noc od Jana Paw∏a II w nawierzchni z kostki
Przebudowa ul. Pogodnej
Przebudowa ul. Pogodnej odcinek na pó∏noc od Jana Paw∏a II w nawierzchni z kostki
Przebudowa ul. Klimatycznej
Przebudowa ul. Klimatycznej w nawierzchni z kostki
Przebudowa ul. Rejtana
Przebudowa ul. Rejtana w nawierzchni z kostki
Przebudowa ul. Diamentowej
Przebudowa ul. Diamentowej odcinek na pó∏noc od Jana Paw∏a II w nawierzchni z kostki
Przebudowa ul. Dzielnej
Przebudowa ul. Dzielnej w nawierzchni z kostki
Przebudowa ul. Jod∏owej
Przebudowa ul. Jod∏owej odcinek na pó∏noc od Jana Paw∏a II w nawierzchni z kostki

Rodzaj robót
termin realizacji
Zakoƒczenie robót 30.10.2004
Wykonanie robót

do koƒca
listopada
2004
Zakoƒczenie robót 30.09.2004
Wykonanie robót do koƒca
listopada 2004
Zakoƒczenie robót 30.11.2004

Wykonanie projektu 31.10.2004
Zakoƒczenie robót do koƒca
listopada 2004
Wykonanie projektu 30.11.2004
Opracowanie
dokumentacji

30.11.2004

Sp∏ata raty

do grudnia 2004

Zakoƒczenie robót 25.08.2004
Wykonanie
25.08.2004
zagospodarowania
terenu
Zakoƒczenie robót 30.11.2004
Zakoƒczenie robót 15.11.2004
Zakoƒczenie robót 15.07.2004
Zakoƒczenie
robót

do koƒca
wrzeÊnia
2004
Zakoƒczenie robót 30.11.2004
Wykonanie projektu 15.11.2004
Zakoƒczenie robót 15.11.2004
Zakoƒczenie robót
Wykonanie
projektów
Zakoƒczenie robót

30.11.2004
do koƒca
listopada 2004
15.11.2004

Wykonanie robót

30.1102004

Wykonanie prac

29.10.2004

Wykonanie prac

29.10.2004

Wykonanie prac

30.11.2004

Wykonanie prac

30.10.2004

Wykonanie prac

30.11.2004

Wykonanie prac
Wykonanie prac

30.11.2004
30.11.2004

Wykonanie prac

30.11.2004

Wykonanie prac
Wykonanie prac
Wykonanie prac
Wykonanie prac
Wykonanie prac
Wykonanie prac
Wykonanie prac
Wykonanie prac

30.11.2004
30.11.2004
30.11.2004
30.11.2004
30.11.2004
30.11.2004
30.11.2004
30.11.2004
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Dlaczego Pi∏sudski patronem
naszego gimnazjum?

Materia∏ przygotowa∏y nauczycielki
Gimnazjum 119 (dawniej 3):
A. Malinowska, I. Nowacka, M. Wiesio∏ek
Zdj´cia – K. Drozda

To pytanie zadawali sobie jeszcze nie
tak dawno nie tylko najm∏odsi spoÊród
naszych uczniów? Ci, którzy nie spotkali si´ z tà wielkà postacià na lekcjach historii. Równie˝ w gronie starszych roczników gimnazjalistów, ich rodziców,
mieszkaƒców Starej Mi∏osny, a nawet
nauczycieli pojawia∏ si´ niepokój, czy
zg∏aszana propozycja jest adekwatna
dla nowoczesnej, patrzàcej w przysz∏oÊç
szko∏y, czy nie ma lepszego Patrona?

Zg∏aszano kontrpropozycje. WàtpliwoÊci jednak zawsze znika∏y podczas rzeczowej debaty dotyczàcej postaci Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego i innych propozycji. Okazywa∏o si´, ˝e ten wielki
Mà˝ Stanu dla wielu z nas by∏ postacià
tajemniczà, dwuznacznà. Lata krytyki
jego osoby, komunistyczne publikacje
o dyktaturze przezeƒ wprowadzonej,
nawet zapomnienie przez lokalne w∏adze o takim miejscu jak Dworek Milusin, zrobi∏y swoje. Cz´sto nie docenialiÊmy znaczenia jego dzia∏alnoÊci dla naszej ma∏ej i du˝ej Ojczyzny, nie potrafiliÊmy doceniç jego zas∏ug.
W gronie nauczycieli, samorzàdu
uczniowskiego i Rady Rodziców Gimnazjum w Starej Mi∏oÊnie zwyci´˝y∏o
przekonanie, ˝e jest to najlepszy Patron dla naszej szko∏y. Patron na miar´
XXI wieku.
Oto niektóre g∏osy w tej sprawie:
„Marsza∏ek Józef Pi∏sudski powinien
byç patronem naszej szko∏y z wielu
wzgl´dów. Jest jednà z najwybitniejszych postaci w dziejach Polski. Dzi´ki
niemu Polska nie tylko zmartwychwsta∏a, lecz tak˝e rozwin´∏a si´ pod wzgl´-

4

dem ekonomicznym, spo∏ecznym, naukowym i kulturalnym. Prze˝y∏a prawdziwy renesans. Jego plany stworzenia
federacji paƒstw Europy Ârodkowo-wschodniej wyprzedza∏y epok´. Obecna rzeczywistoÊç polityczna naszego
kontynentu potwierdza s∏usznoÊç myÊli
tego wielkiego wizjonera”.
„Bez wàtpienia postaç Marsza∏ka jako cz∏owieka i Polaka powinna byç
wzorem do naÊladowania dla wspó∏czesnej m∏odzie˝y. Cechowa∏y go bowiem: niezwyk∏a si∏a moralna i duchowa, niez∏omnoÊç w dà˝eniu do celu,
a przede wszystkim g∏´boki patriotyzm. W obliczu powszechnej globalizacji, kszta∏towanie poczucia przynale˝noÊci narodowej i budzenie zwiàzków z ojczyznà jest obowiàzkiem nas
wszystkich”.
„W Starej Mi∏oÊnie mieszkam od
oÊmiu lat. Dla wielu moich dawnych

znajomych by∏a to zupe∏nie z niczym
nie kojarzàca si´ miejscowoÊç. Niejeden z nich jednak s∏ysza∏ o Dworku
Milusin w Sulejówku i jednoznacznie
∏àczy∏ go z postacià Marsza∏ka.”
„Nikt chyba nie ma wàtpliwoÊci, ˝e
Pi∏sudski jest najs∏awniejszym i najbardziej zas∏u˝onym dla kraju mieszkaƒcem naszych okolic”.
„Niezwyk∏a osobowoÊç polityczna,
mà˝ stanu, niedoÊcig∏y wzór dla wspó∏czesnych polityków”.
„W mojej rodzinie od pokoleƒ przechowuje si´ pamiàtki po Pi∏sudskim,
jeden z krewnych uczestniczy∏ w „Cudzie nad Wis∏à”. Naszymi zbiorami zasil´ szkolnà wystawk´”.
„Dobrze, ˝e pojedziemy do Milusina. Dotàd nigdy nie uda∏o mi si´ wejÊç
na jego teren, a zza p∏otu wyglàda nieciekawie.”

Warszawskie adresy Józefa Pi∏sudskiego
– szkolne wycieczki historyczne
W ramach przybli˝enia postaci Marsza∏ka – jego dzia∏alnoÊci politycznej
i ˝ycia prywatnego zaplanowaliÊmy
cykl wycieczek. Oto program wycieczki
historycznej dla klas III:
• „Kamieƒ” w Zielonej upami´tniajàcy manewry POW,
• „Milusin” – dworek, w którym
mieszka∏ wraz z ˝onà i córkami,
• Dworzec Wileƒski, z którego po raz
pierwszy zobaczy∏ Warszaw´,
• pl. Pi∏sudskiego,

• Kamienica przy ul. Niskiej – tu mieÊci∏o si´ jego warszawskie mieszkanie,
• Budynek „Zach´ty”,
• Cytadela,
• Panorama i cmentarz ˝o∏nierzy
z 1920 r. w Ossowie,
• Miejsca pami´ci w Radzyminie –
pomnik, cmentarz i Aleja Pami´ci,
• Forty w Beniaminowie,
• Wystawa poÊwi´cona Marsza∏kowi
w Belwederze.

STARA MI¸OSNA

Warszawskie adresy Pi∏sudskiego
— uczniowskie relacje
Nasza klasa jako pierwsza pojecha∏a
na wycieczk´ zorganizowanà w zwiàzku
z nadaniem naszej szkole imienia Józefa Pi∏sudskiego. Wypraw´ rozpocz´liÊmy od obejrzenia znajdujàcego si´
w Sulejówku obelisku poÊwi´conego
Marsza∏kowi i zwiedzenia Dworku Milusin. ZobaczyliÊmy tam zdj´cia i popiersie przedstawiajàce naszego przysz∏ego Patrona, poznaliÊmy ciekawostki z jego ˝ycia, us∏yszeliÊmy histori´ zakupu dworku. Kolejnymi punktami na-

szej wyprawy by∏y Dworzec
Wileƒski, plac Konstytucji,
Cytadela. Z ka˝dym z tych
miejsc wià˝e si´ inna historia
zwiàzana z postacià Józefa
Pi∏sudskiego. Znamy ju˝ opowieÊç o pierwszym pobycie
m∏odego polityka w Warszawie, o niezwykle widowiskowej defiladzie, w której bra∏ udzia∏, o dzielnicy, z której pochodzi∏a wybranka jego serca. Najwi´ksze jednak wra˝enie zrobi∏a na nas
wizyta w Cytadeli – miejscu wi´zienia

przeciwników politycznych ówczesnych
w∏adz.
Wycieczka by∏a udana, dzi´ki niej
wzbogaciliÊmy nie tylko naszà wiedz´
na temat przysz∏ego Patrona naszego
gimnazjum, ale te˝ na temat miejsc,
które dotàd mijaliÊmy oboj´tnie. Naszym Êladem udadzà si´ kolejne klasy,
˝yczymy im równie mi∏ych wra˝eƒ.
Opowiedzieli uczniowie kl II c.

Józef Pi∏sudski
• Urodzi∏ si´ w 1867r. w niezamo˝nej rodzinie ziemiaƒskiej
o starych tradycjach niepodleg∏oÊciowych. Dzieciƒstwo sp´dzi∏ na Wileƒszczyênie.
• Od 1886 r. studiowa∏ medycyn´ w Charkowie i prowadzi∏
dzia∏alnoÊç rewolucyjnà i niepodleg∏oÊciowà wÊród studentów.
• W 1887r, w zwiàzku z udzia∏em starszego brata w zamachu na
cara Aleksandra III zosta∏ aresztowany.
• W latach 1888-92 by∏ zes∏any na Syberi´.
• Po powrocie wstàpi∏ do Polskiej Partii Socjalistycznej i by∏
cz∏onkiem Centralnego Komitetu Robotniczego PPS oraz redaktorem naczelnym „Robotnika”.
• W 1900 r. zosta∏ ponownie aresztowany, zbieg∏ ze szpitala
w Petersburgu.
• W latach 1905-08 kierowa∏ organizacjà bojowà PPS, która
przeprowadzi∏a wiele udanych akcji przeciw zaborcom rosyjskim.
• Po roz∏amie w PPS (1906 r.), objà∏ przywództwo w PPS-Frakcji Rewolucyjnej i ze wzgl´du na trudnoÊci w prowadzeniu
dzia∏alnoÊci konspiracyjnej w zaborze rosyjskim, przeniós∏ si´
do Galicji.
• W 1908 r., wykorzystujàc kryzys mi´dzynarodowy poleci∏ K.
Sosnkowskiemu utworzenie tajnego Zwiàzku Walki Czynnej;
• W 1910 r. na bazie tego˝ Zwiàzku doprowadzi∏ do stworzenia
organizacji o charakterze paramilitarnym: Zwiàzek Strzelecki
we Lwowie i Towarzystwo Strzeleckie w Krakowie.
• Po wybuchu I wojny Êwiatowej, jako zwolennik rozwiàzania
kwestii polskiej przy pomocy Austro-W´gier, og∏osi∏ mobilizacj´ oddzia∏ów strzeleckich i utworzy∏ w Krakowie I Kompani´ Kadrowà.
• Na jej czele 6 sierpnia 1914 r. przekroczy∏ granic´ ziem
polskich zaboru rosyjskiego. Wobec braku poparcia ze
strony mieszkaƒców zaboru rosyjskiego nie zdo∏a∏ wznieciç powstania.
• W paêdzierniku 1914 r. poleci∏ utworzenie na tych ziemiach
Polskiej Organizacji Wojskowej i sta∏ si´ twórcà Legionów
Polskich,
• W latach 1914-16 by∏ dowódcà I Brygady Legionów Polskich.
• Po og∏oszeniu Aktu 5 listopada, zosta∏ mianowany szefem Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu.
• W lipcu 1917 r zosta∏ osadzony przez Niemców w wi´zieniu
magdeburskim za sprowokowanie tzw. kryzysu przysi´gowego wobec nieuchronnoÊci kl´ski paƒstw centralnych.
• Do Warszawy powróci∏ 10 listopada 1918 r.,
• W dniu 11 listopada Rada Regencyjna przekaza∏a mu w∏adz´
wojskowà.
• W dniu 22 listopada 1918 r., otrzyma∏ Urzàd Naczelnika
Paƒstwa,
• W marcu 1920 r. zosta∏ Marsza∏kiem Polski.
• Dà˝àc do odbudowy paƒstwa polskiego, prowadzi∏ wojn´
z bolszewickà Rosjà – by∏ autorem koncepcji dzia∏aƒ obronnych i wodzem Bitwy Warszawskiej (13-25 sierpnia 1920 r.),
która mia∏a decydujàce znaczenie dla wyniku wojny.
• W polityce wschodniej by∏ zwolennikiem federalistycznej
koncepcji Polski (z Litwà, Bia∏orusià, Ukrainà). Jako organizator odrodzonej Polski, kierowa∏ si´ zasadà nadrz´dnoÊci interesów paƒstwa, domaga∏ si´ ograniczenia roli partii politycznych, sprzeciwia∏ si´ tendencjom nacjonalistycznym, by∏
zwolennikiem wzmocnienia w∏adzy wykonawczej.
• W latach 1922-23 r. zosta∏ szefem sztabu generalnego WP,
• W grudniu 1922 r. zrezygnowa∏ z ubiegania si´ o prezydentur´, pozostajàc generalnym inspektorem Si∏ Zbrojnych.
• Po zabójstwie prezydenta – Gabriela Narutowicza i utworzeniu
rzàdów Chjeno-Piasta, wycofa∏ si´ z ˝ycia politycznego
i osiad∏ w Sulejówku.
• W 1926 r., dokona∏ „przewrotu majowego”, ponownie odrzuci∏ prezydentur´ i pe∏ni∏ funkcj´ ministra wojny i generalnego
inspektora Si∏ Zbrojnych,
• W latach 1926-28 i 1930 by∏ premierem – rzàdy sprawowa∏
przy pomocy oddanych mu ludzi ze Êrodowiska legionowego.
• Pod has∏ami „sanacji ˝ycia politycznego”, zwalcza∏ opozycj´,
doprowadzajàc do rozbicia Centrolewu, co zapewni∏o zwyci´stwo BBWR w wyborach1930 r. Powsta∏a opozycja i Pi∏sudski rozpoczà∏ walk´ z sejmem. Po antyrzàdowych wiecach
w 1930 r., poleci∏ rozwiàzaç parlament, a przywódców opozycji uwi´ziç w BrzeÊciu i postawiç przed sàdem.
• W polityce zagranicznej, stosowa∏ tzw. teori´ równowagi poprzez zawarcie dwustronnych umów o nieagresji z ZSRR
(1932 r.) i z Niemcami (1934 r.), szuka∏ tak˝e mo˝liwoÊci zawarcia sojuszy z Anglià i Francjà.
• Zmar∏ 12 maja 1935 r. w Belwederze.
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ZawiÊç

Halloween – horror na osiedlu
Czy w tym roku mieszkaƒcy osiedla po
raz kolejny b´dà zmuszeni znosiç wybryki m∏odzie˝y, która postanowi∏a obchodziç Êwi´to zmar∏ych na amerykaƒski,
pogaƒski sposób?
I znowu powieje grozà pomazanych pastà klamek, furtek, samochodów, czy te˝ niezliczonej
iloÊci dzwonków budzàcych ma∏e dzieci a przywo∏ujàcych na usta s∏owa na pewno nie parlamentarne.
Nale˝y mieç nadzieje, ˝e tym razem m∏odzi
aktorzy tearu ulicznego, skoro ju˝ koniecznie
chcà wprowadziç nas w swojski, zaoceaniczny
nastrój, zrobià to z w∏aÊciwà kulturà i wyczuciem.
I tu apel i proÊba do rodziców!

JesteÊmy narodem wolnym, z prawem wyboru; czy kultywujemy polskie tradycje, czy
popieramy obcà, czasami jak˝e odmiennà od
naszej kultur´. I na pewno warto na takie tematy z dzieciakami rozmawiaç.
Póki co, ani to, ani ˝adne inne Êwi´to nie mo˝e
byç pretekstem niejednokrotnie nawet chuligaƒskich zachowaƒ. Bo chcia∏am tu nadmieniç, ˝e
ww. to jedna z, powiedzmy sobie, mniej dokuczliwych reakcji na odmow´ brania udzia∏u w zabawie. Ubieg∏oroczne sygna∏y tych „huczniejszych”
obchodów Halloween powinny daç co bardziej
tolerancyjnym lub po prostu wygodnym rodzicom
wiele do myÊlenia.
Iza Zych

Rozgrywki
Sàsiedzkiej Ligi Siatkówki
rozpoczynajà si´ 23. paêdziernika o godzinie 1400

ZawiÊç cecha obrzydliwa
niszczy dusz´ jest dra˝liwa
Wywo∏uje zniech´cenie, nienawiÊç
do ludzi i zwàtpienie
Unikaj zawiÊci zatem,
przez ca∏y rok, tak zimà jak latem.
Dusza twa wyszlachetnieje,
przypomniawszy dawne dzieje
z lat m∏odoÊci grzechów pe∏ne,
bez skruchy i nadaremne,
spowiednikowi wyznane,
zma˝à ca∏kowicie plam´.
Dusza twoja odrodzona, weso∏a
zadowolona – zdepcze zawiÊç,
z∏oÊci zatem i tak powiejesteÊ bratem, bliênim moim – ci´ mi∏uj´.
Wcale tego nie ˝a∏uj´.
Maria Zieliƒska
Licencja Ministerstwa
Finansów nr 220

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

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

Do naszej Ligi zg∏osi∏o si´ podobnie jak na wiosn´ 9 dru˝yn siatkarskich:
KLUB TKM, WRANA, GRIM TEAM, BRACIA, TYTANOWE GWOèDZIE, JASTRZ¢BIE, WESOLANDIA, DREAM TEAM, oraz SOMSIEDZI (prosz´ korekt´ o nie poprawianie nazw dru˝yn – pisownia zosta∏a uzgodniona z organizatorami). Pi´ç
z nich wyst´powa∏o w sezonie wiosennym, a cztery dru˝yny sà to nowe zg∏oszenia. Wszystkim dru˝ynom serdecznie dzi´kujemy za przystàpienie do
wspólnej zabawy i ˝yczymy sukcesów na parkiecie.
Mecze ligowe b´dà rozgrywane w sali gimnastycznej Szko∏y Podstawowej
nr 173 przy ulicy GoÊciniec. Spotkania b´dà rozpoczyna∏y si´ od godziny 1400
wg ustalonego harmonogramu w nast´pujàce soboty: 23. paêdziernika, 6., 20.,
27. listopada oraz 11. i 18. grudnia.
Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców siatkówki do goràcego
dopingu.
Krzysztof Kacprzak

DIETETYK
in˝. Joanna Neuhoff-Murawska

projektowanie diety na indywidualne potrzeby
05-077 Warszawa-Weso∏a, ul. Pogodna 78
tel. 424 80 90, 0605 352 467
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Nasz adres: ul. Jana Paw∏a II 15F
(obok sklepu Kacperek) Warszawa-Weso∏a
tel. 022 760 86 38
pon.-pt.: 1100–1900
sobota: 1000–1400
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Kodeks
segregatora
By∏am goràcym zwolennikiem wprowadzenia wolnostojàcych pojemników
na odpady segregowane i by∏abym nadal, gdybym mog∏a, chocia˝ troch´,
zmieniç nasze ba∏aganiarskie przyzwyczajenia. PomyÊla∏am sobie, ˝e to
mo˝e przez niewiedz´ wyrzucacie Paƒstwo do tych pojemników kartony po
mleku albo pude∏ka po jogurtach i zostawiacie obok po∏amane miski…
Moim skromnym zdaniem laika – nigdy nie by∏am ekspertem w tej dziedzinie,
najprostszym rozwiàzaniem by∏oby
umieszczenie na pojemnikach instrukcji,
co i jak nale˝y wrzucaç. Poniewa˝ odbierajàcy nasze segregowane Êmieci oraz
p∏acàcy za ich odbiór nie wpadli jeszcze
na ten pomys∏ – postanowi∏am napisaç
kodeks „segregatora”. Po pierwsze, dlatego, ˝e czuj´ si´ po cz´Êci odpowiedzialna za ten ba∏agan przy pojemnikach
(w koƒcu to ja bardzo chcia∏am, ˝eby one
w ogóle by∏y). Po drugie, g∏´boko wierz´
w to, ˝e nikt Paƒstwu nie powiedzia∏, co
mo˝na wtórnie przetworzyç i co tak naprawd´ jest dzia∏aniem ekologicznym.
Mamy na naszym terenie mo˝liwoÊç
korzystania z 5 rodzajów pojemników
na odpady segregowane: siatkowe ko-

Nadajàce si´ do powtórnego wykorzystania

Nie nadajàce si´ do wtórnego wykorzystania

TWORZYWA SZTUCZNE
Pojemniki, butelki po napojach oraz p∏ynach do
mycia naczyƒ oznaczonych symbolami: PET (politer eftalanu etylenu), PEHD i PE (polietylen)
oraz PP (polipropylen).

– butelki, pojemniki z zawartoÊcià,
– pojemniki po olejach silnikowych, p∏ynach przeciw
zamarzaniu,
– artyku∏y jednorazowego u˝ytku, tubki,
– sprz´t gospodarstwa domowego,
– zabawki,

PAPIER
– gazety i czasopisma,
– papier szkolny, komputerowy i biurowy,
– ksià˝ki w mi´kkich ok∏adkach,
– bràzowe torby papierowe
– zeszyty
– czyste arkusze tektury falistej

– papier zabrudzony ˝ywnoÊcià, t∏uszczem, substancjami chemicznymi, smo∏à,
– papier faksowy,
– ksià˝ki w twardej oprawie,
– kalka,
– papier zawierajàcy wewnàtrz foli´ aluminiowà,
plastykowà (czyli popularne kartony po mleku
i napojach),
– zabrudzona, powlekana plastykiem, woskiem tektura falista.

SZK¸O
– bezbarwne i kolorowe butelki bez nakr´tek
– s∏oiki szklane po artyku∏ach spo˝ywczych

sze na tworzywa sztuczne, niebieskie
kosze na papier, zielone na szk∏o kolorowe, bia∏e na szk∏o bia∏e oraz dodatkowo oznakowane, ma∏e kosze na zu˝yte baterie (na terenach szkó∏).
Jak wynika z powy˝szego zestawienia (êród∏o: Internet) nie wszystko, co
si´ nam wydaje – si´ nadaje. Màdrzejsi o t´ wiedz´ segregujmy nadal, ˝eby

– szklanki, talerze szklane,
– ˝arówki, reflektory,
– szyby okienne, samochodowe i zbrojone,
– lustra,
– doniczki,
– szk∏o kryszta∏owe, okularowe,
– lampy telewizyjne,
– ceramika i p∏ytki ceramiczne

nasze dzieci nie mog∏y nam zarzuciç,
˝e zu˝yliÊmy „ca∏à ziemi´” i nic dla
nich nie zosta∏o. I pami´tajmy, ˝e ca∏y
nasz trud ma tylko wtedy sens, jeÊli te
posegregowane materia∏y b´dà mog∏y
byç ponownie przetworzone – inaczej
i tak wczeÊniej czy póêniej trafià na
wysypisko.
Izabela Antosiewicz

K.S. Weso∏a – Szkó∏ka Pi∏karska
Trwa nabór dla ch∏opców z roczników 1990–96 do szkó∏ki pi∏karskiej prowadzonej przez weso∏owski klub sportowy. Zainteresowanych zapisami lub
dodatkowymi informacjami kierujemy
do trenerów poszczególnych dru˝yn:
Rocznik: 1990–91 - trener Piotr Ba-

naszek (w zast´pstwie trenera informacji udziela wiceprezes klubu Andrzej
Czesuch 0-501 055 760).
Rocznik: 1992 - trener Dariusz Dêwiga∏a (tel. 0-601 227 369).
Rocznik: 1993–94 - trener Jaros∏aw
Okuƒ (tel. 0-601 143 669).

Rocznik: 1995–96 - trener Dariusz
Boczek (informacja o udziale u wiceprezesa Mariana Mahora tel. 0-606 248
743).
ZACH¢CAMY – ZAPRASZAMY!!!
Marian Machor

J¢ZYK ANGIELSKI

PROMOCJA: TIPSY AKRYLOWE

DLA

akryl kolor, ˝ele, artystyczne zdobienie

•
•
•

DZIECI (RÓWNIE˚ 5–6-LATKÓW)
M¸ODZIE˚Y
DOROS¸YCH

STARA MI¸OSNA UL. STOKROTKI 18
TEL. 0-692 075 812

MANICURE – PEDICURE
oraz inne zabiegi kosmetyczne
Osiedle Stara Mi∏osna, ul. Cyprysowa 9
tel. 509 097 586
7

STARA MI¸OSNA

www.staramilosna.org.pl
Mi∏o mi poinformowaç Czytelników
„WiadomoÊci Sàsiedzkich”, ˝e 22 paêdziernika uruchomiona zosta∏a nowa
witryna internetowa Stowarzyszenia
Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna. Mo˝na
na niej znaleêç informacje dotyczàce
Stowarzyszenia m. in. aktualnoÊci, organizowane imprezy, dokumenty Stowarzyszenia, etc. Swój kàcik ma nasza
gazetka – mo˝na tam znaleêç archiwalne numery WS (w tym momencie
od 41 do 50). Odr´bna cz´Êç witryny
poÊwi´cona jest Sàsiedzkiej Lidze
Siatkówki (wyniki, regulamin, terminy
rozgrywek). Mo˝na te˝ znaleêç link do
witryny Rowerowego Zlotu Cyklistów.
W witrynie SSSM znajduje si´ równie˝ wiele linków do innych stron.
Cz´Êç z nich wià˝e si´ z dzia∏alnoÊcià
samorzàdowà (Dzielnica Weso∏a,
Urzàd m. st. Warszawy, Portal Samorzàdowy), inne – z okolicami Starej
Mi∏osny (np. Mazowiecki Park Krajobrazowy), pozosta∏e – po prostu

mogà okazaç si´ u˝yteczne
(program TV, prognoza pogody). Ciekawostkami mogà si´
okazaç np. witryna poÊwi´cona przedwojennej Warszawie
lub witryna pokazujàca stan
korków w wybranych miejscach Warszawy.
Witryna Stowarzyszenia zosta∏a wykonana przez grup´ grafików
stale wspó∏pracujàcych z firmà Najcomp. Po stworzeniu pierwszej wersji
witryny zosta∏a ona udost´pniona do
testowania cz∏onkom Stowarzyszenia, którzy zg∏osili wiele cennych
uwag. Zosta∏y one uwzgl´dnione
w kolejnej wersji, tym razem dost´pnej ju˝ wszystkim u˝ytkownikom
Wszechnicy Wiedzy Wszelakiej.
W dalszym ciàgu jesteÊmy otwarci na
wszelkie propozycje modyfikacji
i rozbudowy witryny. Mo˝na je nadsy∏aç na adres: wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl.

Zakoƒczenie Sezonu 2004
VI Zawody o puchar Burmistrza
Weso∏ej w biegu na orientacj´
i rowerowej jeêdzie na orientacj´
Termin: 7 listopada 2004 roku (niedziela)
Miejsce: Weso∏a, oÊ. Stara Mi∏osna
Forma: Dzienne, indywidualne, w formie „biegu wariantowego”. Bieg wariantowy jest po∏àczeniem biegu klasycznego i scorelaufu. Zawodnicy startujà ze startu masowego (wszyscy
razem). Kilka pierwszych punktów jest po∏o˝onych bardzo blisko siebie i nie ma okreÊlonej
kolejnoÊci zaliczania. Nast´pne punkty sà u∏o˝one jak w biegu klasycznym, a˝ do kolejnej
grupy punktów, usytuowanych znowu w bardzo
niewielkich odleg∏oÊciach od siebie i bez narzuconej kolejnoÊci ich zaliczania. Zwyci´˝a
zawodnik, który pokona ca∏à tras´ w jak najkrótszym czasie.
Patronat: Urzàd Miasta Sto∏ecznego
Warszawy, Burmistrz Dzielnicy Weso∏a m. st.
Warszawy
Organizatorzy: GIBnO „AMATOR” Warszawa
przy wspó∏pracy przyjació∏ i Stowarzyszenia
Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna.
Centrum zawodów: Szko∏a Podstawowa Nr 3,
Weso∏a – Stara Mi∏osna, Trakt Brzeski 18
Kategorie wiekowej: Wszystkie kategorie wie-
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Warto zaznaczyç, ˝e niektóre elementy witryny nie zosta∏y jeszcze zrealizowane, choç przewidziano dla
nich miejsce (galeria, informator
handlowy, ksi´ga goÊci). Prawdopodobnie podobne rozwiàzania b´dà
stosowane równie˝ w przysz∏oÊci, dlatego te˝ w przypadku stwierdzenia, ˝e
jakiÊ element witryny nie dzia∏a, nie
nale˝y wzywaç serwisu komputerowego, a po prostu spróbowaç jeszcze
raz... za jakiÊ czas.
Zapraszam na www.staramilosna.org.pl.
Piotr Górski

Zakoƒczenie
Sezonu 2004
VI Zawody o Puchar Burmistrza Weso∏ej
w biegu na orientacj´

kowe, (z mo˝liwoÊcià po∏àczenia
w przypadku ma∏ej liczby zg∏oszeƒ)
Specjalna trasa OPEN dla osób
poczàtkujàcych
Sekretariat: Czynny w dniu zawodów
w godz. 8.00 – 11.00
Start: W rowerowej jeêdzie na
orientacj´- godz. 9.00 – dojazd 3 km.
W biegu na orientacj´ o godz. 11.30
Wpisowe: Kategorie KM-18 i starsi
oraz OPEN 10,00 z∏. Pozosta∏e kategorie
5,00 z∏. W przypadku startu w jeêdzie
i biegu na orientacj´ op∏ata za drugie
zawody – 50%
Zg∏oszenia: Do dnia 2 listopada 2004 r.
Zg∏oszenia imienne zawierajàce imi´, nazwisko, rok urodzenia, kategori´ i ew. nr PZBnO
przyjmuje: Tomasz Cis-Bankiewicz, tel. 0-691
513 478, tel./fax 613-18-49, e-mail:
tomasz.cisbankiewicz@henkel.at Zg∏oszenia
w dniu zawodów jedynie w miar´ wolnych kart
startowych lub w kategoriach OPEN oraz KM-10N i KM10R.

Stara Mi∏osna
7 listopada 2004

Stowarzyszenie
Sàsiedzkie
Stara Mi∏osna

Ubezpieczenie: Uczestnicy ubezpieczajà si´
we w∏asnym zakresie. Zawodnicy biegajà na
w∏asnà odpowiedzialnoÊç!
Komunikat techniczny: Szczegó∏owy komunikat techniczny b´dzie dost´pny w dniu zawodów.

Serdecznie zapraszamy

STARA MI¸OSNA

Witajcie
wÊród
nas

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

Pierwszy z cyklu
„Koncertów w gimazjum”
W czwartkowy wieczór 21 paêdziernika aula gimnazjum nr
119 w Starej Mi∏oÊnie zape∏ni∏a si´ prawie setkà wielbicieli talentu zmar∏ego niedawno rosyjskiego barda Bu∏ata Okud˝awy.
Przez pó∏torej godziny niewielki fragment spóÊcizny Mistrza
przypomnieli pani Anna Lenartowicz (s∏owo) i Wies∏aw Kowalski (Êpiew, gitara). Pani Anna zaprzentowa∏a fragmenty wspomnieƒ Okud˝awy, jego wiersze, angegdoty zwiàzane z jego ˝yciem. Pan Wies∏aw zaÊpiewa∏ kilkanaÊcie piosenek po polsku

Kubus Falkowski (22.07.2004)
i jego starsza siostra Zuzia
(04.01.2002)

Mateusz Dra˝an
Urodzi∏ si´ 27.05.04. i wa˝y∏ 3500g.

Witamy w naszej rubryce kolejnego
sponsora. Od wrzeÊnia mo˝na za
darmo sfotografowaç buêki naszych
milusiƒskich w firmie FOTO OSKAR.
Zdj´cie uka˝e si´ w naszej rubryce,
a rodzice otrzymajà odbitk´ 10x15 cm
do domu. Poza tym wykonane
w∏asnor´cznie zdj´cia mo˝na zostawiç
w sklepie Baby Boom ul. Jana Paw∏a róg
Diamentowej i w naszych OÊrodkach
Zdrowia. Wersj´ elektronicznà mo˝na
przes∏aç samemu na adres: wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl (zdj´cie musi byç wówczas zeskanowane na
wymiar 4x5 cm i rozdzielczoÊç 300 dpi).
Zg∏oszenia do najbli˝szego numeru
przyjmujemy do 12 listopada 2004 r.

Fryt Oskar
Urodzi∏ si´ 27.10.2003

Profesjonalne Studio Fotograficzne
i jednà w wersji orginalnej, w tym te nabardziej znane (np.
„Puszkin”, „Modlitwa”).
Koncert mog∏ dojsc do skutku dzi´ki wspó∏pracy Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna z Urz´dem Dzielnicy Weso∏a,
OÊrodkiem Kultury Weso∏a oraz Gimnazjum nr 119.
Organizatorzy, mile zaskoczeni dobrym odbiorem spektalu,
zapowiedzieli kontunuacj´ wieczornych spotkaƒ z kulturà
w gimnazjum. Majà si´ one odbywaç raz w miesiàcu i mieç raczej charakter kameralny. Na nast´pny koncert zapraszamy
w ostatni czwartek listopada. O tym, kto wystàpi poinformujemy
na naszych ∏amach i na plakatach. Do zobaczenia!
Magdalena J´drzejewska

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

Diagnostyka — Leczenie — Profilaktyka
05-077 Warszawa-Weso∏a
Os. Stara Mi∏osna
ul. Cienista 71

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

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

lientów
sta∏ych k
la
d
i
k
i˝
n
Z

➥ Robimy zdj´cia ze wszystkich
noÊników cyfrowych

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

tel. 0506 089 587
pon.-pt.:10-19, sobota 9-15, Niedziele na zamówienia!!!
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STARA MI¸OSNA
402 - LINIA PRZYSPIESZONA
Przystanek: FABRYCZNA —> DW.CENTRALNY

Rozk∏ad jazdy autobusów
W poprzednim numerze WS podaliÊmy nowy przebieg linii autobusowych przez Weso∏à. Na podanie rozk∏adów jazdy wszystkich autobusów z wszystkich przystanków niestety nie mamy miejsca.
Podajemy wi´c tylko odjazdy z p´tli na Osiedlu Stara Mi∏osna w kierunku centrum Warszawy.
704 - LINIA PODMIEJSKA
Przystanek: FABRYCZNA —> WIATRACZNA
| DZIE¡ POWSZEDNI
| ÂWI¢TO i SOBOTA
|Godz. Minuty
| Godz. Minuty
| 4 | 48
| 4|
| 5 | 35
| 5 | 08
| 6 | 11 47
| 6 | 58
| 7 | 23 59
| 7|
| 8 | 38
| 8 | 23
| 9 | 18 58
| 9 | 18
| 10 | 48
| 10 | 28
| 11 | 38
| 11 | 18
| 12 | 28
| 12 | 08 58
| 13 | 18
| 13 | 48
| 14 | 08 58
| 14 | 38
| 15 | 48
| 15 | 28
| 16 | 28
| 16 | 18
| 17 | 08 43
| 17 | 08
| 18 | 18 53
| 18 | 08
| 19 | 43
| 19 | 08
| 20 | 38
| 20 | 08 53
| 21 | 33x
| 21 |
| 22 | 38
| 22 | 28
| 23 |
| 23 |
| 0 | 05x
| 0 | 05x
720 - LINIA PODMIEJSKA
Przystanek: FABRYCZNA —> WIATRACZNA
| DZIE¡ POWSZEDNI
| ÂWI¢TO i SOBOTA
|Godz. Minuty
| Godz. Minuty
| 5 | 00 40
| 5|
| 6 | 40
| 6 | 03
| 7 | 18
| 7 | 58
| 8 | 28
| 8|
| 9|
| 9 | 53
| 10 | 38
| 10 |
| 11 |
| 11 | 43
| 12 | 18
| 12 |
| 13 |
| 13 | 23
| 14 | 18
| 14 |
| 15 | 08
| 15 | 03
| 16 | 23
| 16 | 43
| 17 | 03 58
| 17 |
| 18 | 47x
| 18 | 43
| 19 |
| 19 |
| 20 | 08
| 20 | 23
| 21 |
| 21 | 58
| 22 | 08
| 22 |
| 23 | 43x
| 23 | 33x

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

722 - LINIA PODMIEJSKA
Przystanek: FABRYCZNA —> WIATRACZNA
| DZIE¡ POWSZEDNI
| ÂWI¢TO i SOBOTA
|Godz. Minuty
| Godz. Minuty
| 5 | [31]
| 5 | [31]
| 6|
| 6 | [54]
| 7 | [03]
| 7|
| 8 | [56]
| 8 | [55]
| 9|
| 9|
| 10 |
| 10 | [47]
| 11 | [06]
| 11 |
| 12 |
| 12 | [32]
| 13 | [06]
| 13 |
| 14 | [41]
| 14 | [12]
| 15 |
| 15 | [52]
| 16 | [41]
| 16 |
| 17 |
| 17 | [33]
| 18 | [34]
| 18 |
| 19 |
| 19 | [32]
| 20 | [51]
| 20 |
| 21 |
| 21 | [03]
| 22 | [31]
| 22 | [26]
| 23 | [50x
| 23 | [50x
137 - LINIA ZWYK¸A
Przystanek: FABRYCZNA
(LUBELSKA)

—>

| DZIE¡ POWSZEDNI
|Godz. Minuty
| 4 | 53
| 5 | 21 51
| 6 | [20]51
| 7 | 21 51
| 8 | [19]51
| 9 | 21 51
| 10 | [21]51
| 11 | 21 51
| 12 | [21]51
| 13 | 21 51
| 14 | [21]51
| 15 | 21 51
| 16 | [21]51
| 17 | 21 51
| 18 | [21]50
| 19 | 20 49
| 20 | [21]51
| 21 | 21 56x
| 22 | [33]x
| 23 | 09x

| ÂWI¢TO i SOBOTA
| Godz. Minuty
| 4 | 48
| 5 | [26]
| 6 | 06 46
| 7 | [27]
| 8 | 08 46
| 9 | [21]51
| 10 | [21]51
| 11 | [21]51
| 12 | [21]51
| 13 | [21]51
| 14 | [21]51
| 15 | [21]51
| 16 | [21]51
| 17 | [21]51
| 18 | [21]56
| 19 | [36]
| 20 | [20]58
| 21 | [43]
| 22 | [33]x
| 23 | 04x

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

614 - LINIA NOCNA
Przystanek: FABRYCZNA —> DW.CENTRALNY
| ROZK¸AD NOCNY
|
|Godz. Minuty
|
| 23 | 28
|
| 0 | 28
|
| 1 | 28
|
| 2 | 28
|
| 3 | 28
|
| 4 | 28
|

Szczegó∏owy rozk∏ad jazdy komunikacji miejskiej mo˝na
znaleêç na stronie www.ztm.waw.pl

SALON

FIRAN i ZAS¸ON
•
•
•
•
•
•
•

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

KOREKCYJNA

dla dzieci z elementami metody Dennisona.

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

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

773 22 53
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Weso∏a – Stara Mi∏osna
ul. S∏onecznej Polany 5

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

x - kurs tylko do przystanku P¸OWIECKA
[ ] - autobus niskopod∏ogowy

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

mgr Beata i Jacek Horszczaruk

Tel.

| ÂWI¢TO i SOBOTA
| Godz. Minuty
| 5|
| 6|
| 7|
| 8|
| 9|
| 10 |
| 11 | NIE
| 12 | KURSUJE
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |

DW.WSCHODNI

OÂRODEK REHABILITACJI
I ODNOWY BIOLOGICZNEJ

➣ GIMNASTYKA

| DZIE¡ POWSZEDNI
|Godz. Minuty
| 5 | 53
| 6 | 23 53
| 7 | 28 5
| 8 | 23 3
| 9|
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 | 53
| 15 | 28 58
| 16 | 33 58
| 17 | 28
| 18 | 03 33
| 19 | 03 28x 58x
| 20 | 23x 53x

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

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

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

STARA MI¸OSNA

Kàcik bibliofila
Norman Davies – Powstanie ‘44
W poprzednim numerze W. S. wymieniajàc nowoÊci z naszej bibilioteki
zaproponowa∏am Paƒstwu pozycj´, do
której z racji ogromnego nià zainteresowania, chcia∏am powróciç.
Mam na mysli obszernà publikacj´
autorstwa brytyjskiego pisarza i historyka N. Daviesa, dotyczàcà historii Powstania Warszawskiego.
Ksià˝ka to bardzo szczegó∏owy zapis
tamtych dni opatrzony wst´pem na temat sytuacji poprzedzajàcej ten okres,
rozbudowana o histori´ ju˝ po Powstaniu a˝ po wspó∏czesnoÊç. Davies kolejny
raz pokazuje, ˝e historia to jego pasja.
Od lat zwiàzany z naszym krajem (doktorat na U.J.) liczne polskie odznaczenia, honorowe obywatelstwo Krakowa, Lublina i Wroc∏awia), a przede
wszystkim
˝ona
Polka zna losy Polski lepiej od niejednego Polaka.
Jego ostatnia
praca to wielki
ho∏d z∏o˝ony powstaƒcom-romantykom, ho∏d dla
walki z góry skazanej na niepowo-

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

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

REHABILITACJI, MASA˚U, FIZYKOTERAPII
DLA OSÓB DOCHODZÑCYCH.

NOWA PROPOZYCJA
KRIOTERAPIA
I POLE
MAGNETYCZNE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Nasz adres:

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

dzenie, ale tak˝e bardzo przejrzyste
umiejscowienie tego patriotycznego
zrywu na tle polityki zagranicznej, zarówno zachodniej jak i wschodniej.
I nie brakuje tu Êmia∏ych s∏ów pot´piajàcych bolszewicki terror jak i oboj´tnoÊç aliantów.
Literatura dla doros∏ych:
1. Gardner K. Dar syreny
2. Ka∏u˝yƒski Z. Do czytania pod prysznicem znalezione w osobistej szufladzie
3. Masterton G. Wybuch
4. Fuentes C. Fotel Or∏a
5. Bolecka A. Concerto d’amore
Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Kozio∏ D. Dobranoc mój anio∏ku
2. Karp J. Julek czyli Karp
3. Lindo E. Sekret Mateusza
4. Janssen K. Mój brat jak huragan
5. Wilson J. Dziecko ze Êmietnika
Literatura popularnonaukowa:
1. Kiec I. W kabarecie
2. Panati Ch. Niezwyk∏e dzieje zwyk∏ych
rzeczy
3. Banaszak J. Podstawy ekologii (dla
studentów)
4. Miller R. M. Sekrety koƒskiego
umys∏u
5. Oszajca W. Troch´ zostawiç Bogu
Iza Zych

Zapraszamy na
wystaw´ do biblioteki
w Starej Mi∏oÊnie
Po rzeêbie przysz∏a kolej na fotografi´ i pastele.
Czyje prace b´dziemy tym razem
oglàdaç?
Autorka mieszka w Weso∏ej, to pani
Gra˝yna Paulska.
Jej obrazy to pe∏ne ciep∏a, bardzo
osobiste zapisy wewn´trznych prze˝yç.
Pi´kne nenufary przeniesione na papier nic nie tracà na swojej ulotnoÊci
i romantycznoÊci.
A to tylko jeden z tematów kolejnej
wystawy...
Serdecznie zapraszamy od 8 listopada jak zwykle w godzinach pracy biblioteki: pon., wt. pt. 13–18, czw. 1015, tel. 773 83 66.
Iza Zych
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Ach, co to by∏ za mecz!
W ch∏odny i deszczowy, drugi weekend
paêdziernika (a dok∏adniej w czwartek
7.10. br. o godz. 18.00), na boisku Gimnazjum nr 119 w Starej Mi∏oÊnie stan´∏y
naprzeciw siebie dru˝yny: zielonych i pomaraƒczowych. Na trybunach zgromadzi∏o si´ oko∏o 100 kibiców. Gwizdek s´dziego oznajmi∏ poczàtek 72 godzin gry
non-stop w pi∏k´ no˝nà.
W taki oto tradycyjny sposób rozpoczà∏ si´, jak˝e niecodzienny, rozgrywany ju˝ po raz drugi MEGA MECZ
w pi∏k´ no˝nà w Starej Mi∏oÊnie. Po kilkudziesi´ciu godzinach gry bez ani jednego przestoju, w czasie którym na mu-

przewag´.
Wszyscy
uczestnicy MEGA MECZU
stwierdzili jednak, ˝e w tej
grze nie ma pokonanych!
Wszyscy jesteÊmy zwyci´zcami, poniewa˝
pokazaliÊmy i˝:
w zdrowym ciele – zdrowy
duch, rzeczy
wydawa∏oby si´

rawie boiska wystàpi∏o prawie 500 graczy-zapaleƒców
zmieniajàcych si´ co dwie godziny (mi´dzy innymi v-ce
Burmistrz E. K∏os, v-ce Burmistrz E. Zdzieborski, Przew.
Rady Dzielnicy M. J´drzejewski, radni J. WojtaÊ,
M. Mahor), w niedziel´
10.10. br. o godz. 18.00, gdy
zabrzmia∏ koƒcowy gwizdek
arbitra, na tablicy wyników
widnia∏ rezultat 613: 612 dla
pomaraƒczowych. Zwyci´ska
bramka pad∏a na siedem minut przed koƒcem meczu.
Mimo bardzo goràcego dopingu dla zielonych skandowanego przez licznà grup´
kibiców,
pomaraƒczowi
utrzymali jednobramkowà
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niemo˝liwe – sà do pokonania (zw∏aszcza ze
Stowarzyszeniem) oraz
jak si´ bawiç, to od poczàtku a˝ do samego
koƒca! !!
Sekretariat (prowadzony przez cz∏onków
Stowarzyszenia) przez
ca∏y czas gry prowadzi∏
protokó∏ meczu. Dzi´ki
temu mo˝emy podzieliç si´ z Wami teraz kilkoma danymi statystycznymi (patrz ramka).
Organizatorem
meczu by∏o Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna.
Za przygotowanie
logistyczne imprezy odpowiada∏
Marcin J´drzejewski (pomys∏odawca tego najwi´kszego jak do
tej pory naszego przedsi´wzi´cia).
Trenerem koordynatorem dru˝yn,
zapewniajàcym zachowanie ciàg∏oÊci gry, by∏ Pawe∏ Malinowski.
W organizacji imprezy uczestniczyli bardzo aktywnie nie tylko
cz∏onkowie Stowarzyszenia, ale
równie˝ 44 Mazowiecka dru˝yna
Harcerzy, Urzàd Dzielnicy, Dom
Kultury w Weso∏ej, KS WESO¸A
(z Prezesem Zbigniewem Petrowem na czele; udzia∏ wszystkich
dru˝yn klubowych), nauczyciele
wychowania fizycznego z Gimnazjum 119 (Piotr Banaszak, Gerard
Snopek; udzia∏ dru˝yn klasowych
dziewczàt i ch∏opców) oraz kapita-

STARA MI¸OSNA
Termin gry
Czas gry
Jednostka czasowa gry
Uczestnicy
Liczba strzelonych bramek
Liczba graczy
Liczba s´dziów
Liczba kartek
IloÊç wydanych herbat, pàczków
Najwytrwalszy zawodnik

nowie
uczestniczàcych
w grze ekip (Wojtek Gospodarczyk, Tadeusz Walicki, Micha∏ Kurek, Waldek
¸adowski, Tomek Pasek,
Marian Mahor, Radek
Dmitruk, Janek Szyszko,
Mi∏osz B∏aszczak, Zbigniew Macio∏ek). Szczególne s∏owa uznania za
dyspozycyjnoÊç nale˝à si´
licznemu rodowi Szambelanów. Podzi´kowania kierujemy równie˝ do naszego
s p o n s o r a, bez którego
impreza nie mia∏aby takiej
s∏odkiej oprawy:
„Piekarnie Putka”.
Pawe∏ Malinowski

Najm∏odszy zawodnik
Najlepszy strzelec
Strzelec 1 bramki

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Strzelec 100 bramki

–

Strzelec 200 bramki

–

Strzelec 300 bramki

–

Strzelec 400 bramki

–

Strzelec 500 bramki

–

Strzelec 600 bramki

–

Strzelec 700 bramki

–

07.10–10.10.2004r.
4 320 min(72 godz)
120min(2 godz)
kobiety / m´˝czyêni
1 225 (w tym 5 samobójczych)
487
8
˝ó∏tych – 0 czerwonych – 0
(tyle, ˝e trudno zliczyç)
¸ukasz Katana 12 godzin gry
Józef Szambelan 9 godzin gry
Krystian Szambelan
11 lat
Krystian Szambelan
36 bramek
Tomasz Struzik
dru˝yna. M. Mahora (samorzàdowa)
Tomasz Leêaƒski
dru˝yna Wojtka Gospodarczyka
Grzegorz Lipka
dru˝yna Rados∏awa Dmitruka
Marcin Macio∏ek
dru˝yna kl. IIa Gim nr 119
Przemys∏aw ˚eglew
dru˝yna KS. Weso∏a
Pawe∏ Lesiƒski
dru˝yna Wojciecha Gospodarczyka
J´drzej Jab∏oƒski
dru˝yna kl. IIa Gim. nr 119
Dariusz S´k
dru˝yna Rados∏awa Dmitruka
Piotr Olszewski
dru˝yna KS. Weso∏a
Daniel Walicki
dru˝yna Tadeusza Walickiego
¸ukasz Szambelan
dru˝yna Waldemara ¸adowskiego
Micha∏ Lesiak
dru˝yna Zbigniewa Macio∏ka
Miros∏aw Rawski
dru˝yna KS. Weso∏a

Strzelec 800 bramki

–

Strzelec 900 bramki

–

Strzelec 1000 bramki

–

Strzelec 1100 bramki

–

Strzelec 1200 bramki

–

Najlepsi Strzelcy
1. Krystian Szambelan
2. Micha∏ Szambelan
3. Sylwester Szambelan
4. J´drzej Jab∏oƒski
5-6. Hubert Kalinowski
5-6. Adam Pogorzelski
7. Antoni Jab∏oƒski
8-9. Karol Kopeç
8-9. ¸ukasz Katana
10. Norbert Szambelan

36 bramek
30 bramek
29 bramek
27 bramek
25 bramek
25 bramek
24 bramek
21 bramek
21 bramek
19 bramek

Wynik Meczu
612:613
zieloni-pomaraƒczowi

Fotoreporta˝
wykona∏:

S∏odycze dla
zawodników
zapewni∏:

13

STARA MI¸OSNA

Pomoc spo∏eczna – nie tylko od zasi∏ków…
W ÊwiadomoÊci powszechnej utar∏o si´
przekonanie, i˝ pomoc spo∏eczna jest instytucjà zajmujàcà si´ wy∏àcznie rozdawaniem pieni´dzy i to osobom wcale na
t´ pomoc nie zas∏ugujàcym: bezrobotnym, którzy nie chcà podjàç ˝adnej pracy; uzale˝nionym, którzy ka˝dà pomoc
zmarnotrawià; oraz przest´pcom, niegodnym spo∏ecznego zaufania i wsparcia… ÂwiadomoÊç taka w∏aÊciwa jest dla
osób ˝yciowo zaradnych, ekonomicznie
samodzielnych, potrafiàcych sprostaç
wymaganiom zmieniajàcych si´ warunków ekonomicznych i spo∏ecznych. To,
istotnie, cenna umiej´tnoÊç- podjàç wyzwanie samodzielnoÊci gospodarczej
w okresie kszta∏tujàcego si´ od podstaw
kapitalistycznego rynku pracy. Nie ka˝dy umiej´tnoÊç t´ jednak posiada…
W dobie du˝ego bezrobocia – miejsc
pracy sta∏ej, stabilnej, socjalnie zabezpieczonej jest niewiele; w sektorze prywatnym znamienne jest wykorzystywanie cz∏owieka przez cz∏owieka, niejednokrotnie – bez poszanowania jego podstawowych praw pracowniczych.
Wielkà sztukà jest zatem owa umiej´tnoÊç przystosowania do nowych, trudnych warunków na rynku pracy. Ci, którym si´ to udaje, majà, oprócz licznych
stresów wynikajàcych z troski o dalsze
powodzenia, powody do zadowolenia.
Cz´sto jednak zapominajà o drugim
cz∏owieku, który w tym marszu przez
zmieniajàce si´ warunki ˝ycia, nie zawsze potrafi dotrzymaç kroku i nadà˝yç
za zachodzàcymi zmianami.

A przecie˝ w ka˝dym spo∏eczeƒstwie
zjawiskiem typowym jest istnienie ró˝nych
kr´gów: ludzi bogatych, wykszta∏conych,
samodzielnych – jest jeden, niezbyt wielki,
elitarny kràg; sà te˝ jednak kr´gi szersze –
wype∏nione osobami o nieco ni˝szym statusie materialnym i zawodowym, a tak˝e –
oddalajàc si´ coraz bardziej od elitarnego
centrum – osobami s∏abszymi, mniej zaradnymi, dla których z powodu braku wykszta∏cenia i kwalifikacji brakuje miejsca
na rynku pracy, którzy nie sà w stanie zapewniç swym dzieciom edukacji na miar´
wspó∏czesnych wymogów. Najbardziej odleg∏ym od elity jest kràg potocznie nazywany „marginesem spo∏ecznym”, do którego
zaliczani sà ci, którzy nie mogàc sprostaç
normom ˝ycia spo∏ecznego – próbujà je
omijaç, czy wr´cz ∏amaç: ludzie odrzucani
przez spo∏eczeƒstwo. Inaczej mówiàc: wykluczeni spo∏ecznie.
G∏ównym zadaniem pomocy spo∏ecznej jest udzielenie wsparcia, nie tylko finansowego, osobom i rodzinom zagro˝onym wykluczeniem spo∏ecznym, wsparcia, które z jednej strony przeciwdzia∏aç
b´dzie owemu wykluczeniu, z drugiej zaÊ
– stymulowaç do przezwyci´˝ania barier
i stopniowego aktywnego usamodzielniania si´ poszczególnych osób.
Podczas mojej pracy socjalnej wÊród
mieszkaƒców Weso∏ej spotka∏am ludzi
o wielkim potencjale zasobów i mo˝liwoÊci, a tak˝e – od dawna nie wykorzystywanych uprawnieƒ.
W przytulnym pó∏mroku w domu Pana
Bogdana Bonawentury Strzemiecznego,

OÊrodek Rehabilitacji i Odnowy
Biologicznej PLUS zaprasza
OÊrodek Rehabilitacji i Odnowy
Biologicznej PLUS mieszczàcy si´
w Starej Mi∏osnej przy ul. S∏onecznej
Polany 5 tel. 773-22-53 proponuje:
• AEROBIC
zaj´cia odbywajà si´ rano i wieczorem: poniedzia∏ki i Êrody – 900, soboty
– 930, poniedzia∏ki, wtorki, Êrody
i czwartki – 1930. Proponowane çwiczenia majà na celu wzmocnienie i kszta∏towanie mi´Êni brzucha, nóg, poÊladków i ràk jak równie˝ poprawiajà kondycj´ i sprawnoÊç ogólnà organizmu.
W celu osiàgni´cia jak najlepszych rezultatów proponujemy gimnastyk´, na
którà sk∏adajà si´ elementy wybrane
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z ró˝nych metod: pilates, aerobic, streching, çwiczenia z hantlami... Gimnastyka ta jest odpowiednia dla wszystkich niezale˝nie od wieku i kondycji,
gdy˝ intensywnoÊç çwiczeƒ mo˝na dobieraç indywidualnie.
• GIMNASTYKA KOREKCYJNA
Z ELEMENTEMI METODY
DENNISONA dla dzieci
W zale˝noÊci od rodzaju i stopnia zaawansowania wady dziecko mo˝e
uczestniczyç w zaj´ciach indywidualnych lub grupowych (ma∏e grupy). Po
nieodp∏atnym przebadaniu dziecka rehabilitanci zaproponujà odpowiedni
program leczenia.

ze Êcian i wszystkich stojàcych mebli spoglàda∏y na mnie obrazy i rzeêby, zrobione
r´kà artysty o bogatej w przesz∏oÊci karierze artystycznej. Dzie∏a te domaga∏y si´
wydobycia z pó∏mroku i pokazania szerszej spo∏ecznoÊci lokalnej.
Dzi´ki goÊcinnoÊci zaprzyjaênionej
Biblioteki Publicznej w Starej Mi∏oÊnie
oraz ogromnej motywacji Pana Strzemiecznego do wykorzystywania w∏asnych uprawnieƒ, zasobów i mo˝liwoÊci
podj´te zosta∏y dzia∏ania zmierzajàce do
zorganizowania wystawy prac artysty,
uwieƒczone wernisa˝em w dniu 10 wrzeÊnia 2004. Wystawa dzie∏ niezwykle
skromnego, ale jak˝e kreatywnego artysty stanowi dla mnie przes∏anie nadziei
na popraw´ warunków ˝ycia dzieci takich jak Dorotka, Natalka, Rafa∏ i Karol, których ogromnym szcz´Êciem jest
udzia∏ w ˝yciu codziennym i owocnej
twórczoÊci dziadka. Jest on dla nich i dla
ca∏ej naszej spo∏ecznoÊci lokalnej pewnym wzorcem; sposobem na ˝ycie –
w którym jest miejsce i czas na refleksj´,
jest sposób jej wyra˝enia, jest szansa na
podniesienie presti˝u rodziny oraz jej
sytuacji materialnej.
W czasach narastajàcych dysproporcji
spo∏ecznych, w których Êcierajà si´ dwa
przeciwstawne Êwiaty: komercji i konsumpcji z jednej oraz ubóstwa i wynikajàcych z niego problemów spo∏ecznych
z drugiej strony – niezwykle cenne sà
wzorce, które zaproponowa∏ nam Pan
Bogdan Bonawentura Strzemieczny.
Ma∏gorzata Murawska
Zaj´cia grupowe odbywajà si´ w poniedzia∏ki i czwartki o godzinie 18:00.
Program tych zaj´ç obejmuje çwiczenia kszta∏tujàce i wzmacniajàce mi´Ênie
posturalne, mi´Ênie stóp, çwiczenia
rozciàgajàce i oddechowe wp∏ywajàce
na harmonijny rozwój fizyczny dziecka.
• REHABILITACJA RUCHOWA
Proponujemy leczenie schorzeƒ kr´gos∏upa i narzàdu ruchu, wynikajàcych
z przecià˝enia, przem´czenia, dyskopatii, zmian zwyrodnieniowych, stresu... W leczeniu wykorzystujemy metody terapii manualnej, neuromobilizacji, masa˝u, shiatsu i akupresury.
Wy˝ej wspomniana terapia daje równie˝ bardzo dobre rezultaty w leczeniu
stanów pourazowych.
• MASA˚E I FIZYKOTERAPIA
Serdecznie zapraszamy
mgr Beata i Jacek Horszczaruk
tekst sponsorowany
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Co paliç a czego nie – rzecz o liÊciach i Êmieciach
Jesienià sporo palimy. W ogieƒ idà liÊcie
i resztki z ogródków. Na budowach oprócz
nagminnego palenia odpadków rozpoczyna si´ pora na dogrzewanie prymitywnymi
paleniskami, do których k∏adzie si´ dos∏ownie wszystkiego co popadnie.
Warto wi´c wyjaÊniç, co wolno, a czego nie.
Wolno paliç liÊcie i resztki z ogródka
Nowa ustawa o utrzymaniu czystoÊci
dopuszcza palenie pozosta∏oÊci roÊlinnych
pochodzàcych z zabiegów agrotechnicznych, o ile ma to miejsce w zabudowie rozproszonej lub terenach rolniczych. Takie
ognie wolno paliç przez ca∏y rok, ale pod
warunkiem nie zadymiania miejsc wspólnego u˝ytkowania i sàsiednich posesji.
Oznacza to, ˝e jeÊli ktoÊ ma du˝y
ogród, to mo˝e sobie liÊcie spaliç. Jed-

nak przy wi´kszoÊci posesji na naszym
osiedlu ogródki sà na tyle niedu˝e, ˝e
spalenie wilgotnych liÊci i nie zadymienie sàsiadów jest niewykonalne. W tych
wypadkach lepiej chyba skorzystaç
z prowadzonej przez urzàd dzielnicy
akcji „LiÊcie”. Polega ona na nieodp∏atnym odbieraniu zapakowanych
w worki liÊci (bez innych resztek), pod
warunkiem ˝e zbierze si´ razem 10 lub
wi´cej worków i zg∏osi to do urz´du
dzielnicy pod telefon 773 60 36.
Âmieci i odpadków budowlanych paliç
nie wolno
Charakterystyczny swàd, który towarzyszy paleniu Êmieci, to nie tylko przykroÊç dla nosa. Przy spalaniu w prymitywnych warunkach tworzyw sztucznych wytwarza si´ ca∏a gama silnie tru-

Rzecz b´dzie o oty∏oÊci

Geny niewinnie oskar˝one
Temat to dziÊ powszechnie znany, mo˝e troch´ oklepany, ale naprawd´ arcyciekawy...
Wg WHO oty∏oÊç w XXI wieku b´dzie tym samym,
czym na∏óg palenia papierosów by∏ w wieku XX, coraz
g∏oÊniej mówi si´ o prawdziwej epidemii oty∏oÊci
w skali Êwiata.
Jednak najcz´Êciej znamy wi´cej mitów ni˝ faktów
na jej temat.
Weêmy chocia˝by temat wagi nale˝nej.
Zasada utrzymania wagi jest tak prosta, ˝e nie dziwi
nawet dziecka w wieku szkolnym: nale˝y jeÊç tyle, ile
jest si´ w stanie spaliç. Logicznym wnioskiem wyp∏ywajàcym z tego prawa jest fakt, i˝ osoba z nadwagà je
wi´cej, ni˝ wynoszà jej wydatki energetyczne.
Niby proste, ale niezbyt wygodne, nak∏ada to na nas
odpowiedzialnoÊç za w∏asnà wag´, a nie ka˝dy chce jà
dêwigaç sam.
Od kiedy naukowcy znaleêli gen oty∏oÊci od razu trafi∏ on na ∏aw´ oskar˝onych za „d˝um´ XXI wieku”.

I rzeczywiÊcie jest on winny, ale...
Zastanawiajàcy jest fakt, dlaczego nasz organizm magazynuje tkank´ t∏uszczowà, mimo, ˝e skutki oty∏oÊci sà
naprawd´ op∏akane, lista komplikacji zdrowotnych stale
si´ wyd∏u˝a, roÊnie liczba chorych na cukrzyc´, mia˝d˝yc´, niedokrwiennà chorob´ serca i wielu innych chorób,
a pomimo tych schorzeƒ organizm i tak gromadzi swoje
zapasy.
Aby wyjaÊniç to zjawisko, musimy udaç si´ z wizytà
do cz∏owieka jaskiniowego, przyjrzeç si´, jak ˝y∏, jakie
mia∏ problemy i jak nauczy∏ si´ je rozwiàzywaç.
Paleolit nie by∏ okresem sprzyjajàcym prze˝yciu,
cz∏owiek sta∏ przed wieloma wyzwaniami, tak jak my nie
móg∏ dopuÊciç do wyzi´bienia organizmu, bez niczyjej
pomocy musia∏ ogrzaç dom, zadbaç o jego bezpieczeƒstwo, do sklepu mia∏ bardzo, bardzo daleko...
Od˝ywia∏ si´ dzikimi roÊlinami, czasem wyd∏uba∏ robaka, a czasami uda∏o mu si´ upolowaç „grubsze zwierz´”,
dzi´ki czemu ca∏a spo∏ecznoÊç najada∏a si´ do syta.

TA X I - W E S O ¸ A
tel.

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

DOJAZD GRATIS 24 h

1.60 z∏
1 km

PRYWATNE PRZEDSZKOLE

oezji 17

ul. P

tel. 773 25 90
0-505 115 773

jàcych zwiàzków z os∏awionymi dioksynami na czele. Trujàce, dra˝niàce lub
rakotwórcze substancje powstajà równie˝ przy spalaniu resztek farb, rozpuszczalników lub opakowaƒ po pestycydach. Do tego nale˝y pami´taç, ˝e to
co wdychamy, truje nas znacznie mocniej ni˝ to, co zjemy, bo toksyny wch∏oni´te przez p∏uca dostajà si´ do organizmu z omini´ciem ochronnej bariery
wàtroby. Dlatego, jeÊli ktoÊ w bezpoÊrednim otoczeniu naszego domu dopuszcza si´ takich praktyk, to naprawd´ powa˝nie nam szkodzi, do tego pope∏nia wykroczenie, za które powinien
zostaç ukarany mandatem. Mamy wi´c
pe∏ne prawo zareagowaç, domagajàc
si´ interwencji stra˝y miejskiej.
Dorota Wroƒska
Jego ˝ycie podzielone by∏o na dwa okresy: czas g∏odu i czas uczty.
Podczas uczty magazynowa∏ energi´ odk∏adajàc
tkank´ t∏uszczowà, którà spala∏ w okresie g∏odu. Uczy∏
si´ jednak w∏aÊciwie zarzàdzaç zapasami.
Je˝eli g∏ód si´ przed∏u˝a∏, to nasz przodek oszcz´dza∏
zapasy energii, spala∏ nawet mi´Ênie, aby tylko nie zu˝yç do koƒca w∏asnego t∏uszczu, który by∏ na wag´ z∏ota, dzi´ki temu mia∏ szans´ doczekaç nast´pnego okresu uczty.
Ci, którzy gospodarowali tkankà t∏uszczowà najlepiej
,prze˝ywali, znajdowali bez problemów partnerów,
w koƒcu byli „dobrà partià”. Z czasem umiej´tnoÊç gromadzenia t∏uszczu i oszcz´dzania go w czasie g∏odu zosta∏a utrwalona w genach, które... mamy wszyscy.
Wszyscy wi´c jesteÊmy potencjalnymi grubasami,
nasza waga, poza naprawd´ nielicznymi wyjàtkami, zale˝y tylko od nas.
Stawiam wniosek o uniewinnienie genów, gdy˝ nadwaga i oty∏oÊç jest konsekwencjà naszych wyborów dotyczàcych trybu ˝ycia i sposobu od˝ywiania si´.
Pozdrawiam wszystkich
in˝. Joanna Neuhoff -Murawska
dietetyk

MATEMATYKA
Korepetycji w zakresie GIMNAZJUM i LICEUM
udziela nauczycielka
z wieloletnim doÊwiadczeniem

773 35 98
SANTEX - ANTONI SOSZY¡SKI
• BLACHARSTWO I LAKIERNICTWO:
SAMOCHODY OSOBOWE I CI¢˚AROWE •
• MECHANIKA POJAZDOWA •
• WYMIANA EKOLOGICZNA OLEJÓW MOBIL •
• HOLOWANIE POJAZDÓW • WULKANIZACJA •
05-077 Weso∏a (Zakr´t)
tel. (0 22) 773 24 25
ul. Âwierkowa 6
kom. 0-6000 626 90

15

STARA MI¸OSNA
Impreza spotka∏a si´ z ogromnym zainteresowaniem ze strony
szkó∏ (obecni byli wszyscy niemal dyrektorzy naszych placówek oÊwiatowych) a przede wszystkim ze strony
uczniów, którzy przybyli na zawody w imponujàcej liczbie 86 uczestników. Takiej frekwencji nie powstydzi∏yby si´ najwi´ksze
dzielnice Warszawy, jak Praga Po∏udnie czy
Ursynów, liczàce sobie grubo ponad 100 tysi´cy mieszkaƒców. Âwiadczy to niezbicie
o wielkiej popularnoÊci, jakà cieszy si´
w Weso∏ej „królewska gra”. Ogromna
w tym zas∏uga Klubu Sportowego WESO¸A, który systematycznie rozwija sekcj´ szachowà i wk∏ada w to du˝o serca, a tak˝e wieloletniego ju˝ animatora szachów w Weso∏ej, pana Jana Brustmana.
Ogromne brawa dla organizatorów
Mistrzostw i dla wszystkich, którzy przyczyniajà si´ do popularyzacji szachów
wÊród naszych dzieci.
Po rozegraniu turnieju w systemie
7 rund po 15 minut dla ka˝dego zawodnika na 1 parti´, wyniki koƒcowe przedstawiajà si´ nast´pujàco:

Szachy w Weso∏ej
W sobot´, 16 paêdziernika, w Gimnazjum nr 119 w Starej Mi∏oÊnie odby∏y si´
I Szachowe Mistrzostwa Szkó∏ Podstawowych i Gimnazjów Dzielnicy Weso∏a m. st.
Warszawy. Turniej zorganizowa∏ Klub
Sportowy WESO¸A przy wsparciu Wydzia∏u Sportu, Turystyki i Wypoczynku,
a honorowy patronat objà∏ Burmistrz
Dzielnicy Weso∏a – Jacek Wojciechowicz.

Nie mo˝na pominàç milczeniem osobistego, mozolnego wk∏adu, jaki w∏o˝yli w organizacj´ imprezy: pani Ewa Tucholska jako gospodarz (Gimnazjum nr 119), panowie Miros∏aw Macià˝ek i Pawe∏ Staniszewski jako organizatorzy (K.S. WESO¸A)
i pan S∏awomir Luliƒski reprezentujàcy
Burmistrza i Urzàd Dzielnicy.

GRUPA SP klasy 0–3
dziewcz´ta:
1. Macià˝ek, Aleksandra (S.P. nr 171) – 4,5 pkt
2. Michalak, Kasia (S.P. nr 174) – 4,0 pkt
3. Wali∏ko, Klaudia (S.P. nr 173) – 3,0 pkt

„WALBUD”

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

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

tel. 773 28 10, tel. kom. 0506 22 11 65
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ch∏opcy:
1. Macià˝ek, Micha∏ (S.P. nr 171) – 7,0 pk
2. Rytel, Bartosz (Spo∏eczna S.P.) – 6,0 pkt
3. Mahor, Maks (S.P. nr 173) – 5,0 pkt
GRUPA SP klasy 4–6
dziewcz´ta:
1. Kott, Joanna (S.P. nr 171) – 4,5 pkt
2. Kuczerowska, Joanna (S.P. nr 171) – 5 pkt
3. Pruchniewska, Nina (S.P. nr 171) – 3,5 pkt
ch∏opcy:
1. Tulwin, Micha∏ (Spo∏eczna S.P.) – 7,0 pkt
2. Obr´balski, Pawe∏ (Spo∏eczna S.P.) – 6 pkt
3. Saraniewicz, Micha∏ (S.P. nr 173) – 5,5 pkt
GRUPA GIMNAZJUM
ch∏opcy:
1. ˚urkowski, Andrzej (Gimnazjum 119) – 7,0 pkt
2. Wierzbowski, Mateusz (Gimnazjum 119) – 5,0 pkt
3. B∏aszczak, ¸ukasz (Gimnazjum 119) – 5,0 pkt
DRU˚YNOWO
w kategorii szkó∏ podstawowych:
S.P. nr 173 w Starej Mi∏oÊnie,
w kategorii gimnazjów:
Gimnazjum nr 119 w Starej Mi∏oÊnie.

Puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe wr´czali: w imieniu Burmistrza – jego zast´pca
pan Edward K∏os, w imieniu gospodarza, –
dyrektor Gimnazjum 119 pani Ewa Tucholska, w imieniu organizatora – prezes K.S.
WESO¸A pan Zbigniew Petrów. Wszyscy
zabierajàcy g∏os zgodnie ˝egnali uczestników s∏owami: Do zobaczenia za rok!
Marian Mahor

STARA MI¸OSNA

Ze Starej Mi∏osnej na sceny Europy
Od czasów kiedy Wiech pisa∏ o swoim
Wuju „W´˝yku” ze Starej Mi∏osnej bardzo wiele si´ tu zmieni∏o. Nowe osiedla
pe∏ne rozmachu, pi´kne domy wokó∏ zalesionego terenu Mi∏osnej. To dziÊ nie
peryferyjna dzielnica, ale ˝ywe centrum
m∏odszej populacji Warszawy. A wÊród
nich wielu znamienitych lekarzy, adwokatów, biznesmenów, artystów. I w∏aÊnie dziÊ mo˝emy porozmawiaç z m∏odà
artystkà – mieszkankà Starej Mi∏osnej
panià Ma∏gorzatà Kubala, której wykonanie partii Królowej Nocy z „Czarodziejskiego fletu” W. A. Mozarta
w Wiedniu br. uznano za mistrzowskie.
Jak trafi∏a Pani do Wiednia z tak trudnà partià jak Królowa Nocy?
– Otrzyma∏am stypendium na udzia∏
w Wiener Meisterkurs, o które stara∏am
si´ ju˝ od zesz∏ego roku. Jest to bardzo
presti˝owy kurs mistrzowski organizowany pod patronatem Opery Wiedeƒskiej. Na przes∏uchanie wybra∏am ari´
Królowej Nocy – jednà z trudniejszych,
ale i najbardziej efektownych w moim
repertuarze. Zaryzykowa∏am i uda∏o si´.

– RzeczywiÊcie, mia∏am to szcz´Êcie,
˝e na swojej wokalnej drodze spotka∏am wspania∏e polskie koloratury, którym tak wiele zawdzi´czam. Szczególnie ciep∏o wspominam nie˝yjàce ju˝
Halin´ Mickiewiczówn´ i Bogn´ Sokorskà. Studia muzyczne ukoƒczy∏am
pod kierunkiem naszej niedoÊcignionej
Królowej Nocy – Zdzis∏awy Donat.
Wspó∏pracuj´ te˝ z uznanà w Europie
koloraturà Sylwià Geszty.
W Polsce Êpiewa pani z wieloma orkiestrami – a co robi koloratura w Zespole Artystycznym Wojska Polskiego?
– Moja wspó∏praca z Zespo∏em rozpocz´∏a si´ w 2002 r., kiedy to zaproszono mnie do udzia∏u w koncercie galowym i trwa do dnia dzisiejszego. To
wspania∏y Zespó∏ majàcy ogromnà tradycj´ i bogaty repertuar- nie tylko

o charakterze czysto wojskowym, ale
równie˝ operowym i operetkowym. Nale˝y zaznaczyç, ˝e z Zespo∏em zawsze
wspó∏pracowali wybitni artyÊci: jak
chocia˝by wspomniana ju˝ wczeÊniej
Zdzis∏awa Donat czy Bernard ¸adysz.
A kiedy us∏yszymy Ma∏gorzat´ Kubala
w Starej Mi∏osnej – czy mo˝emy na to
liczyç?
– Zawsze ch´tnie, kiedy tylko mam
na to czas, Êpiewam dla „swojej” publicznoÊci. Chcia∏abym bardzo wystàpiç
specjalnie dla mieszkaƒców Starej Mi∏osnej i mam nadziej´, ˝e w najbli˝szym
czasie nadarzy si´ taka okazja.

Czy taki kurs pomaga w karierze m∏odej Êpiewaczki?
– MyÊl´, ˝e przede wszystkim daje
mo˝liwoÊç konfrontacji i potwierdzenia
w∏asnych mo˝liwoÊci. Wiedeƒ jak wiadomo jest wielkim europejskim centrum
muzycznym i dobra ocena tamtejszej publicznoÊci bardzo nobilituje. Otrzyma∏am zaproszenie do koncertu i zda∏am
ten „egzamin” pomyÊlnie. Teraz przede
mnà kolejne koncerty i wiele pracy.

A czego mog´ ˝yczyç Pani na przysz∏oÊç?
– Koncertów, koncertów, koncertów …
Dzi´kuj´ za rozmow´.
Z Ma∏gorzatà Kubala rozmawia∏
Aleksander Czajkowski-¸adysz

Wiem ˝e pracowa∏a pani ze znakomitymi pedagogami…

SPECJALISTYCZNY GABINET

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

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

(

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

PROFILAKTYKA
LECZENIE ZACHOWAWCZE
LECZENIE DZIECI

LASEROTERAPIA
PROTEZY, NAPRAWA
PROTETYKA: KORONY, MOSTY

WYBIELANIE Z¢BÓW
LECZENIE CHIRURGICZNE
RTG Z¢BÓW - CYFROWO
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Us∏ugi posadzkarskie
uk∏adanie, cyklinowanie i lakierowanie pod∏óg
Jerzy S´pka
Stara Mi∏osna, ul. Malwy
zadanie 25, dzia∏ka 1531

CZYNNE:
codziennie
w niedziele

6.00 - 22.00
9.00 - 15.00

D E L I K AT E S Y

Ko
l
LO ekt
TT ur
O a

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

dogodny dojazd
parking

tel. (022) 773 28 98
0603 379 677

niskie ceny

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

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

773 47 54,

fax

815 40 76

SAMOOBS¸UGA

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

tel. 773-25-30

u nas kupisz
szybko, tanio
i prawie wszystko

akceptujemy karty p∏atnicze

BEZP¸ATNA STOMATOLOGIA
DLA OSÓB UBEZPIECZONYCH W NFZ
- STOMATOLOGIA
ZACHOWAWCZA
- STOMATOLOGIA DZIECI¢CA
- CHIRURGIA
STOMATOLOGICZNA

- PROTETYKA
- PROFILAKTYKA
- PERIODONTOLOGIA

TELEFON 0 691 031 747
STARA MI¸OSNA, UL. JANA PAW¸A II 15 F
WEJÂCIE OD ULICY DOLOMITOWEJ 14

18

Zapraszamy do sklepu

RYBNO–GARMA˚ERYJNEGO
Polecamy w szerokim asortymencie:
• przetwory rybne i ryby,
• wyroby garma˝eryjne,
• pó∏miski okolicznoÊciowe.
pon.–pt. 9.00–20.00, sob. 9.00–15.00
Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 106
tel. 773 22 27

STARA MI¸OSNA

Pomó˝my szeÊciolatkom
Minà∏ pierwszy miesiàc nauki. SzeÊciolatki zdà˝y∏y ju˝ przyzwyczaiç si´ do
szko∏y. W zerówce powinny nauczyç si´
pisania, czytania, liczenia...
Pami´tajmy jednak, ˝e gotowoÊç do
opanowania tych umiej´tnoÊci nie powstaje nagle w wieku szeÊciu lat, lecz
narasta i doskonali si´ przez pierwszych
kilka lat ˝ycia dziecka. Wszelkie dzia∏ania ogólnorozwojowe doskonalà procesy poznawcze, które sà potrzebne w nauce w ogóle. Rozwój pewnych funkcji
psychicznych usprawnia proces uczenia
si´ dziecka. W zwiàzku z tym innà gotowoÊç do podj´cia nauki w zerówce majà te dzieci, które chodzi∏y do przedszkola od trzeciego czy czwartego roku
˝ycia, a innà te, które po raz pierwszy
przysz∏y do grupy szeÊciolatków.1
Ró˝nice w poziomie umiej´tnoÊci
szczególnie widoczne sà w sprawnoÊci
manualnej, która, mi´dzy innymi, decyduje o przygotowaniu dziecka do pisania.
W zerówce prowadzimy bardzo du˝o
zaj´ç i zabaw, które t´ sprawnoÊç rozwijajà. Jednak rodzice mogà równie˝
wiele zrobiç, aby ich dzieci sprawniej
pos∏ugiwa∏y si´ r´kami.
Niewàtpliwie sprawnoÊç r´ki zwiàzana
jest ze sprawnoÊcià ca∏ego cia∏a. Wa˝ne
sà wi´c çwiczenia gimnastyczne i zabawy
ruchowe, które t´ sprawnoÊç doskonalà.
W jaki sposób dziecko mo˝e çwiczyç
w domu? Proponuj´ porannà gimnastyk´ z ca∏à rodzinà z u˝yciem ró˝nych
przyborów np. pi∏ek, zabawek, gazet,
jazd´ na rowerze, skoki na skakance,
chodzenie po drabinkach na placu zabaw, taniec, aerobik...
Z zabaw ruchowych szczególnie wartoÊciowe sà zabawy z rzucaniem, chwytaniem, toczeniem, celowaniem, po-

koju po zabawie (ustawianie zabaniewa˝ wyrabiajà koordynacj´ wzrokowek na miejsce),
wo-ruchowà. Mogà to byç wszelkie zabawy z pi∏kà: gra w „Kolanko”, w „Zbi- • pomoc mamie w gnieceniu ciasta,
jaka”, w „Dwa ognie”, rzuty pi∏eczkà • pranie ubranek dla lalek, swojej bielizny (majteczek, skarpetek),
do celu np. do koszyka ustawionego
w pewnej odleg∏oÊci czy do tarczy, co • obieranie ugotowanego jajka ze skorupki,
dodatkowo mobilizuje dziecko, gdy˝
• r´czne wyciskanie soku z owoców.
mo˝e zdobyç punkty.
Drodzy rodzice, pami´tajmy jednak
Bardzo wa˝ne sà czynnoÊci samoobs∏ugowe wykonywane przez szeÊciolat- o tym, ˝e nasze dzieci b´dà tym ch´tka np. sznurowanie butów, zapinanie niej uczestniczy∏y w ró˝nych „zaj´guzików, suwaków, ale równie˝ samo- ciach”, im cz´Êciej b´dà przez nas dodzielne zak∏adanie kurtki, obuwia, ros∏ych chwalone. Pochwa∏a mobilizuje
je do dzia∏ania, dzi´ki niej czujà si´ doczapki czy rajstop.
SprawnoÊç manualnà rozwijajà rów- cenione, wa˝ne, potrzebne i dlatego
nie˝ wszelkie prace techniczne i plastycz- nawet wtedy, gdy coÊ im nie od razu
ne. Pozwólmy dziecku, równie˝ w domu, wychodzi, sà gotowe podjàç prób´ jeszrysowaç, malowaç farbami, lepiç z pla- cze raz, a˝ w koƒcu, z waszà pomocà,
steliny, wycinaç, wydzieraç, tworzyç coÊ osiàgnà zamierzony cel.
mgr Ewa Knop
z papieru poprzez jego sk∏adanie i sklejanauczycielka ze Szko∏y Podstawowej nr 173
nie czy bawiç si´ mi´kkim drutem.
W domu dziecko mo˝e wykonywaç
bardzo du˝o ró˝nych czynnoÊci, które
b´dà kszta∏ci∏y sprawnoÊç r´ki. Oto
1 Przewodnik Metodyczny. „ABC szepropozycje:
Êciolatka” Anna ¸ada-Grodzicka
• samodzielne mycie si´ (w tym mycie
ca∏ego cia∏a),
• samodzielne pos∏ugiwanie si´
g r z e b i e n i e m Studio nauki j´z. rosyjskiego, t∏umaczeƒ i konsultacji lingwistycznych
(czesanie w∏o(Matura 2005, certyfikaty, egzaminy wst´pne)
sów),
Weso∏a-Centrum
77-34-087, 0504 69 79 18
•smarowanie
www.russkajaizbuszka.blo.pl
twarzy czy ràk
kremem,
• samodzielne jedzenie, pos∏ugilek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko
wanie si´ sztuçcami, równie˝
LECZENIE DZIECI I DOROS¸YCH RTG Z¢BÓW
no˝em,
• samodzielne
Godziny otwarcia: poniedzia∏ek, wtorek, czwartek 1500-2030, Êroda, piàtek 900-1300
sprzàtanie po- Tel. 773-21-12 Weso∏a, Osiedle Stara Mi∏osna, ul. Hiacyntowa 19

„RUSSKAJA IZBUSZKA”

Gabinet Stomatologiczny

R´czna Myjnia Samochodowa
Zakr´t, ul. Trakt Brzeski 119
05-077 Warszawa-Weso∏a 4

-

-

NISKIE
CENY
Miƒsk Maz.

1 km
MYJNIA

lin
Lub

-

tel. 0 606 281 521
kompleksowe
Warszawa
Tr a k t B r z e s k i
czyszczenie wn´trz
pranie tapicerki
czyszczenie
i konserwacja skóry
woskowanie pojazdów
Czynne: pon.-pt. 8 – 20, sob. 8 – 17

GABINET KOSMETYCZNY

Faktury VAT

ANETA

PROFESJONALNIE WYKONUJEMY
ZABIEGI NA TWARZ I NA CIA¸O
Os. Stara Mi∏osna ul. PoÊwiaty 18/1
tel. (022) 795 70 50, kom. 0502 50 86 56
Godziny pracy: wt.-pt. 10-19, sobota 9-15
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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
Niedaleko jest DOMEKO
www.domeko.com.pl
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domeko@poczta.wp.pl

STARA MI¸OSNA

Na kolonii êycie p∏ynie
Wakacje, wakacjie i... ju˝ po wakacjach.
Wydawa∏oby si´, ˝e dopiero zaczynaliÊmy letni odpoczynek, a tu ju˝ jesteÊmy
po pierwszym wrzeÊnia – po rozpocz´ciu
nowego roku szkolnego.
Niektórzy uczniowie ze Szko∏y Podstawowej nr 173 spotkali si´ w lipcu na
koloniach organizowanych przez Biuro
Turysztyczne „Parys” w miejscowosci
Dobczyce – Ja∏owcowa Góra. Chocia˝
cz´Êç dzieci by∏a tam ju˝ dwukrotnie
(Zielona Szko∏a i zesz∏oroczne kolonie),
jednak˝e z wielkà ch´cià pojecha∏y tam
po raz trzeci.
MyÊl´, ˝e by∏ to dobry wybór, gdy˝ jest
to wspania∏y oÊrodek z wieloma boiskami, placem zabaw i basenem.
Niezapomniane wra˝enia przynios∏y
ró˝ne imprezy organizowane w czasie
trwania kolonii. Pyszny ketchup z musz-

tardà i chrzanem, jajko rozbijane na g∏owie, kàpiel w zimnej wodzie czy wysmarowanie dêemem to na pewno nie zatarte wspomnienia nowych kolonistów,
którzy musieli przejÊç chrzest kolonijny
(chwa∏a im za to)
Z kolei ciekawe, czy rodzice niektórych kolonistów wiedzà, ˝e na czas trwania kolonii stali sie teÊciami? Tak, drodzy Rodzice – to Wasze dzieci w czasie
Êlubów kolonijnych przyrzek∏y sobie
pranie „pachnàcych” skarpetek, kupowanie najdroêszych kosmetyków itp.
Tak˝e w „Mini Playback Show” goÊciliÊmy wielkie gwiazdy estrady i podziwialiÊmy ich wyst´py z takimi przebojami,
jak np. „Dragostea din tei” czy „Pszczó∏ka Maja”, Êwietnie przy tym si´ bawiàc.
OczywiÊcie, jak przysta∏o na kolonie,
odby∏y si´ ciekawe wycieczki. Zwiedzie-

materace
producent

WiadomoÊci Sàsiedzkie
Stara Mi∏osna

• spr´˝ynowe
• lateksowe
• piankowe

www.

liÊmy Kraków z przepi´knym Wawelem
i Sukiennicami, Wieliczk´ z kopalnià soli (z lizaniem Êcian po uprzednim zezwoleniu pana przewodnika) , oraz Zakopane z wjazdem na Guba∏ówk´ (oraz szaleƒczà jazdà na letnich saneczkach),
z wizytà pod Wielkà Krokwià i spacerach po Krupówkach (oraz wydaniem
ostatnich „dudków”).
Ale, jak wszystko co dobre, szybko
sie koƒczy. Jednak˝e myÊl´, ˝e wspomnienia z tegorocznych kolonii w Dobczycach na d∏ugo pozostanà w naszej
pami´ci.
Bo˝ena Wojciechowska

.pl

Komfort snu

Weso∏a, ul. Nizinna 8
tel. 773 20 46
Kredyty hipoteczne ju˝ od 4,99%!

- pismo mieszkaƒców Starej Mi∏osny.
Redaguje zespó∏: Izabela Antosiewicz (sekretarz redakcji), Katarzyna G∏usek, Magdalena J´drzejewska, Marcin J´drzejewski (redaktor naczelny), Justyna Ko∏akowska, Marian Mahor, Dorota Mierzejewska (reklama, tel.
773 13 13), Beata Niewiadomy, Anna Susicka, Dorota
Wroƒska, Izabella Zych. Foto: Iza Antosiewicz, Magda
J´drzejewska, autorzy.
Kontakt z redakcjà: tel.: 613 34 37, fax: 613 18 49,
e-mail: wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl
Adres do korespondencji:
04-506 Warszawa, ul. Minerska 1
Wydawca: NAJ-COMP. ISSN 1509-0833.
Nak∏ad: 5.000 egz.,
Gazeta bezp∏atna! Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów i
korekty j´zykowej. Za informacje zawarte w reklamach Redakcja nie odpowiada.

Reklama: Dorota Mierzejewska – tel. 773-13-13

Tom Law’s School of English
w Starej Mi∏oÊnie od 1997 roku

Refinansowanie kredytów mieszkaniowych w innych bankach.
Bez faktur, por´czycieli i ubezpieczenia na ˝ycie.
Szybka decyzja kredytowa.
Profesjonalne doradztwo.

Doradca d/s Produktów Finansowych
Piotr Antosiewicz
tel. 0 601 244 970
(22) 636 28 98

773-32-70
773-33-70

Zapraszamy na kursy j´zykowe:
Angielski, Francuski, Niemiecki, Hiszpaƒski, Holenderski.

Aktualny plan zaj´ç ➜ www.tomlaws.edu.pl
NOWOÂå:
Przygotowanie do egzaminu TELC
(The European Language Certificate)
40-godzinny kurs zakoƒczony egzaminem w naszej szkole
Zapisy w siedzibie Szko∏y, po telefonicznym umówieniu si´.
Weso∏a – Stara Mi∏osna, ul. GoÊciniec 18, tel: 773-32-70,
773-33-70, kom. 0-603-322-827 lub 0-504-123-283.
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STARA MI¸OSNA
ObjaÊnienia podano w kolejnoÊci innej ni˝ w diagramie. Dla u∏atwienia podano d∏ugoÊç
Sponsorem krzy˝ówki jest firma
s∏ów oraz ujawniono wszystkie litery M wyst´pujàce w krzy˝ówce.
Êwi´tujàca (22 paêdziernika)
3-literowe:
nych
pierwszy
rok
pracy na naszym Osiedlu.
– chiƒska energia ˝ycia
– znak probierczy na wyrobach jubiler– inicjator Wielkiego Skoku i „rewolucji
skich
kulturalnej”
– zwitek
N2 A P A R70 S T47 E 9 K
– ˝adnego meczu nie przepuÊci
4-literowe:
K A S36 A C11 J50 A
U74
D1
A
A51 L K A Z32 A R
– „epokowy” stop miedzi z cynà
6-literowe:
– ... niszczy ˝elazo, a k∏amstwo dusz´
– ... blade lub pieczone
R
A
Y
P E44 R S62 Z E58 R O29 N
O13
A
A
– koÊció∏ parafialny
– goÊci i Morsy, i Foki
A
N
T
Y
K
W
A
E
A
K
W
Y
N
A
J
E
M
– najwi´kszy przyjaciel Stasia i Nel
– imitacja
60
68
18
41
– Panda, Punto lub Ducato
– mityczny, jednooki, dziki olbrzym
C8
Y
L
D14 R E39 S
F A R A
S
I84
16
– strój sportowy
– najwy˝szy urz´dnik w staro˝ytnej reH27 O R R O64 R
O55
C66 H80 I38
E
K U10 R C26 Z 89
– trop
publice rzymskiej
– tybetaƒski mnich buddyjski
– pi´kna Cyganka z opery Bizeta
B
A P A C17 Z
H
L
C42 H20 I 3 L E85
81
– straszy z ekranu
5-literowe:
– wyzwisko
L75 A D88
J
W23 P53 I45 S O W86 E
B
S
O 65
69
28
– bo˝ek p∏odnoÊci i urodzaju, weso∏y toA
C21 E25 C79 H12 A
Z
Z
P R I24 M O48
warzysz Dionizosa
7-literowe:
40
– cudowna zdobycz Aladyna
– byle czego nie jada
A78 T49 R A P A
G
M A O87
T
C19 A R M E61 N59
– do zarzucania broni lub poklepywania
– czarter
L
U
I33
L A M35 A
F I A T77
R
A
A
– Geronimo
– czcionka rodem ze staro˝ytnego Rzy– gie∏dowe za∏amanie
mu
B A L E 4 T K52 A
I57
B
Z
W N I43 O7 S E34 K73
– i bielak, i szarak
– jedyny w swoim rodzaju
– kanapkowe êród∏o cholesterolu
– mauretaƒski pa∏ac
U
O82
E
M I22 S46 T R54 Z Y N83 I 5
N
A76
63
– królowa∏ na parkietach lat 60.
– myÊliciel
M O N O T Y P
J
D
S
M
A
K
O
S
Z
– lepszy Êmiechu ni˝ p∏aczu
– na nodze primabaleriny
72
71
56
30
31
37
– ∏agodzi wstrzàsy
– namys∏, zastanowienie
A R E67 S Z15 T A N6 T
– ma∏˝onka Ozyrysa, patronka magii
– p∏acone przez nowowst´pujàcego
Litery z pól ponumerowanych utworzà rozwiàzanie krzy˝ówki – aforyzm indyjski.
– osoba Êwiecka podejmujàca sta∏à
– przepis na zdrowie
s∏u˝b´ przy klasztorze
– roz∏am w KoÊciele
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
– paƒstwo z Ziemià Ognistà
– wyciàgany, b∏´dny lub s∏uszny
– papka ziemniaczana
– z∏omowanie
– pe∏nomocnictwo „przeszukiwacza”
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44
– po pierwsze
9-literowe:
– pok∏ad bogaty w surowiec
– koƒ silny jak byk
45 46 47 48 49
50 51 52
53 54 55 56 57 58 59 60 61
62 63 64 65 66 67
– prawnik w firmie
– na najwy˝szym podium
– radny
– na palcu krawcowej
68
69 70 71 72 73 74
75 76 77 78
79 80 81 82 83 84 85
86 87 88 89
– szczególne rekolekcje
– za kratkami
– t∏o, podstawa
WÊród osób, które do 12 listopada br. nadeÊlà na adres mailowy redakcji prawid∏owe rozwiàzanie krzy˝ówki zostanie rozlosowana
– ze zdj´ciami z wakacji
nagroda którà jest 15% rabat na wybranà par´ butów w sklepie K&K ul. Jana Paw∏a II 23 – Centrum Pogodna.
– z∏ota nagroda dla jazzmanów tradycyj-

„K&K”

Jolka

Droga Redakcjo!
W naszym kraju panuje coraz wi´ksza znieczulica, oboj´tnoÊç na drugiego cz∏owieka. A jednak sà jednostki o wielkim i otwartym sercu. Pragn´ w paru zdaniach opowiedziec
to co widzialam dnia 5.X.04 r. jadàc autobusem z Weso∏ej Zielonej do Starej Mi∏osnej. W autobusie zas∏ab∏a kobieta, w autobusie pe∏nym ludzi ka˝dy przyglàda∏ si´
z oboj´tnoÊcià i bezradnoÊcià. Na przystanku wesz∏a elegancka kobieta i od razu zainteresowa∏a si´ z∏ym stanem pasa˝erki, badajàc t´tno i êrenice, krzykn´∏a „prosze
natychmiast wezwaç karetk´” prosi∏a o pomoc, aby po∏o˝yç nieprzytomnà na pod∏odze, dwóch ospa∏ych panów ruszy∏o si´ z miejsca i pomog∏o. Kobieta badajàc nieprzytomnà momentalnie podj´∏a akcje reanimacyjnà, nie zwa˝ajàc na swoje ∏adne
ubranie. Po paru minutach trudnej reanimacji wróci∏a akcja serca, jednak karetki
wcià˝ nie by∏o. Reanimacj´ wznowiono po paru minutach, pasa˝erka nie oddycha∏a. Zsinia∏y jej r´ce. Pani reanimowa∏a z wielkim zaanga˝owaniem i wysi∏kiem. Z autobusu by∏o tylko s∏uchaç „dobre rady” pr´dzej, wolniej, mo˝e wody” Nikt nie ruszy∏
do pomocy. Pani, jak si´ póêniej okaza∏o piel´gniarka – Maria Krzy˝owska. Walczy∏a ostatkiem si∏ o utrzymanie akcji serca pasa˝erki. Trwa∏o oko∏o dwudziestu minut
od wezwania zanim przyjecha∏a karetka i pacjentk´ przejà∏ zespó∏ reanimacyjny.
Pragn´ apelowac do wszystkich ludzi „obudêcie si´”, „miejcie serce”. Znieczulica i obojetnoÊç na drugiego cz∏owieka rani ca∏e spo∏eczeƒstwo. Czy to tylko jednostki sà wsród nas z takim wielkim i kochajàcym sercem, jak Pani Maria?
Pragn´, droga redakcjo, na ∏amach waszej gazety serdecznie podzi´kowaç Pani Marii
Krzy˝owskiej za wzorowà, pe∏nà poÊwi´cenia postaw´ obywatela. To dzi´ki niej ta kobieta
˝yje! !! To ona – Pani Maria nie zwa˝ajàc na nic uratowa∏a jej ˝ycie, a nie by∏o to ∏atwe.
Ja jako pasa˝erka autobusu prze˝y∏am bardzo to zdarzenie.
Pragn´ w ten sposób podzi´kowaç nieznajomej Pani Marii i powiedzieç, ˝e sà
wÊród nas wspaniali ludzie, godni naÊladowania.
Anna Majewska

Listy

Rozwiàzanie
krzy˝ówki
z nr 50
Prawid∏owe rozwiàzanie
krzy˝ówki z nr 50
brzmia∏o: „Z∏ota polska
jesieƒ”. Nagrod´:
atrakcyjny upominek
kwiatowy ufundowany
przez Kwiaciarni´
FLOWER POWER
wylosowa∏a
pani Krystyna Âwistak.
Gratulujemy!

AUTO NAPRAWA
• Silniki
• Sprz´g∏a
• Przeguby
• Hamulce
• Zawieszenia
ul. Jeêdziecka 4, 05-077 Warszawa-Weso∏a
tel.: 773 18 61, 0607 092 124

Elektromechanika Pojazdowa
Magdalena
Gaw´cka
tel.

773 14 30
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LECZENIE DZIECI I DOROS¸YCH,
PROTETYKA, RTG Z¢BÓW
ul. Kryszta∏owa 6
05-077 Warszawa Weso∏a

• Elektronika pojazdowa
• Radiomonta˝ (nag∏aÊnianie pojazdów)
• Zestawy g∏oÊnomówiàce
• Alarmy
• Uk∏ady ABS itp
Wystawiamy faktury VAT
ul. Jeêdziecka 4, 05-077 Warszawa-Weso∏a
tel.: 773 18 61, 0501 560 979, e-mail: arekgu@interia.pl

STARA MI¸OSNA
◗ Matka 2-letniej dziewczynki zaopiekuje si´ dzieckiem u siebie w domu (istnieje mo˝liwoÊç dowiezienia dziecka do opiekunki) tel. 773-33-92
◗ Fachowa opieka nad dzieçmi w wieku szkolnym i przedszkolnym tel. 0-502725-944
◗ Firma RADAN – profesjonalny monta˝ i serwis instalacji gazowych, atrakcyjne ceny, wieloletnie doÊwiadczenie, wtrysk gazu, instalacje tradycyjne. St.
Mi∏osna ul. Trakt Brzeski 53 tel. 0-888-90-85-68
◗ Kupi´ dzia∏k´ budowlanà w Weso∏ej lub Starej Mi∏osnej do 1000m2 tel. 77338-96, 0-606-733-903
◗ Rosyjski-szukam pilnie dla gimnazjalisty (4 x 60 min./tyg.) tel. 773-13-26 (po
godz. 20.00), 0-601-316-616
◗ Matematyka i chemia-szukam pilnie dla gimnazjalisty tel. 773-13-26 (po
godz. 20.00), 0-601-316-616
◗ Kosmetyczna firma NU SKIN szuka kobiet do sprzeda˝y kosmetyków tel. 0606-643-281
◗ Korepetycje z j´z. polskiego – wszystkie stopnie nauczania tel. 773-28-07
◗ Do wynaj´cia domek wolnostojàcy: pokój, kuchnia, ∏azienka, korytarz i podwórko 500 m2 oraz budynek gospodarczy tel. 773-24-42 (po godz. 16).
Og∏oszenia drobne publikujemy za darmo.
Najlepiej przesy∏aç je mailem na adres:
wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl

SKLEP ALKOHOLE I WINA ÂWIATA M&P
NAJWI¢KSZY WYBÓR WIN I ALKOHOLI W POLSCE Warszawa-Weso∏a

DOWÓZ DO KLIENTA
ZAMÓWIENIA NA WESELA
(ekstra ceny, mo˝liwoÊç zwrotu nadwy˝ki)

Czynny:
poniedzia∏ek-piàtek

900-2200

UPOMINKI, DEGUSTACJE, PROMOCJE

sobota-niedziela

1000-2200

DOSTAWY NA IMPREZY

z

KOSZE PREZENTOWE
K A R T Y S TA ¸ E G O K L I E N TA

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

Exp

res

PRACOWNIA PROTETYCZNA
EWA WAÂ
tel.: 760 90 76, 605 40 38 42

PROTEZY • NAPRAWA

STARA MI¸OSNA
Trakt Brzeski 54c
tel./fax 773 38 62

DOBRE, NAJNI˚SZE CENY NA CO DZIE¡

10 tym k
% up
na up on
wi us em
na tu

◗ LEKCJE RYSUNKU, MALARSTWA I GRAFIKI. Ab-studio – mgr in˝. arch.
Agata Brzyzka. ul. Brylantowa 23 (niedaleko Kredyt Banku). Równie˝ konsultacje i porady przedegzaminacyjne do szkó∏ plastycznych i na WAPW.
◗ US¸UGI DOMOWE – Trzepanie bezpy∏owe dywanów, tapicerki, wyk∏adzin
oraz pranie (renowacja) maszynà KIRBY. Czas schni´cia 1,5 godziny. tel.
783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ M∏oda, pracowita, dyspozycyjna, urzàdzenia biurowe szuka pracy biurowej
na ca∏y etat.
◗ Pranie dywanów „na sucho”, usuwanie roztoczy z ∏ó˝ek i materaców, czyszczenie mebli tapicerowanych przy u˝yciu profesjonalnego urzàdzenia firmy
KIRBY. Tel.: 0 (22) 812 55 72, 0 506 365 676.
◗ Studentka zaopiekuje si´ dzieckiem popo∏udniami oraz w weekendy. Oferuje
tak˝e pomoc w nauce. Telefon kontaktowy: 0-509-369-684.
◗ Studentka informatyki udzieli korepetycji z Informatyki. Telefon kontaktowy:
0-509-369-684.
◗ Tworzenie podstawowych stron www, maszynopisanie komputerowe. Telefon kontaktowy: 0-509-369-684.
◗ Sprzedam fotelik samochodowy Renolux od 9 kg do 15 kg w dobrym stanie, konia na biegunach do lat 3. Tel. (022) 424 28 35 Stara Mi∏osna.
◗ ORIFLAME – zarabiaj nie tylko na sprzeda˝y 0 508 59 45 56.
◗ Szukam pracy, m∏ody, dyspozycyjny, tel. 509 309 724.
◗ Wynajm´ tanio powierzchni´ magazynowà do 20 m2 (bez biura) w okolicach Starej Mi∏osnej. Telefon: 0509 677 704.
◗ Hydraulika10 lat pisemnej gwarancji na system i robocizne napisz: piotrek68@neostrada.pl 7732214 601245748.
◗ Angielski z Anglikiem, dyplomowany nauczyciel z Londynu. Tel: 773 38 99.
◗ Poszukuj´ doÊwiadczonej niani do 6-miesi´cznego dziecka. Praca od stycznia, pon.- pt., 10 godz. dziennie.
◗ Szko∏a J´zykowa TOM LAW’S SCHOOL OF ENGLISH poszukuje wykwalifikowanych lektorów j´zyka niemieckiego, tel. 773-32-70, 773-33-70, 060332-28-27.
◗ Angielski sam wchodzi do g∏owy. Lekcje indywidualne. 45 z∏ za godz. lekcyjnà. Tel. 773-11-23, 0-601 37 97 35.
◗ Szukam pracy jako pomoc domowa, opiekunka do dzieci – tel. 505 103 948.
◗ Korepetycji z historii, j´zyka polskiego i j´zyka angielskiego (FCE) udziela doÊwiadczona studentka prawa Uniwersytetu Warszawskiego – solidnie, kontakt 608 293 145.
◗ Kupi´ fotelik samochodowy dla dziecka od 0 do 18 kg za rozsadna cene – 509-578-211.
◗ MATEMATYKA w Starej Mi∏osnej – korepetycje, przygotowanie do egzaminów, pomoc na studiach – emerytowana nauczycielka liceum w Wilanowie
– tel. 773 14 13.
◗ Zaopiekuje si´ dzieckiem, tel. 504 257 460.
◗ Sprzedam wózek dzieci´cy (gondola + spacerówka) w kolorze bordowym,
idealny na drogi Starej Mi∏osnej oraz podgrzewacz firmy AVENT - telefon
773-84-32.
◗ KOMIS artyku∏ów dzieci´cych (czynny: wt-pt w godz. 1100-1800; sobota
1100-1600) Stara Mi∏osna – ul. Jeêdziecka 20 (w dawnej siedzibie przychodni) – tel. 773 14 13 – KUPI lub przyjmie w komis markowe foteliki samochodowe, foleliki rowerowe, a tak˝e zimowy sprz´t sportowy dla dzieci (narty, buty narciarskie, sanki, kombinezony, kurtki).
◗ Wynajme niedrogo wyposa˝ony zak∏ad fryzjerski tel.: 773-31-85.
◗ Kupi´ dzia∏k´ budowlanà w promieniu do 10 km od Starej Mi∏osny, ok. 1000
m2. Tel. 0 609 606 501.
◗ Sprzedam zmywark´. Telefon: 601 631 937.

◗ Manicure, pedicure, henna,w domu u klienta.Terminy uzgadniane
telefonicznie. Tel. 795-71-88.
◗ Samochody u˝ywane, ci´˝arowe, maszyny budowlnae i inne z Nemiec,
pomog´ w sprowadzeniu i za∏atwieniu formalnoÊci. tel. 0503 837 033.
◗ Student UW (Pedagogika nauczanie j´zyka angielskiego) po pobycie w USA,
udzieli korepetycji z j. angielskiego dla uczniów szk. podstawowej, gimanzjum i liceumj. Tel. (0) 505-552-873 773-11-95.
◗ Nauczyciel nauczania zintegrowanego pomo˝e w nauce, uzupe∏ni
wiadomoÊci tel. 773-84-11 (po 20.00) lub 0692-131-703.
◗ Sprzedam ma∏o u˝ywany odkurzacz do liÊci firmy BOSCH. Cena do
uzgodnienia tel. 773-37-34.
◗ Znaleziono bluz´ ch∏opi´cà na 140 cm z napisem z przodu, info 773 13 15.
◗ 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.: 0-509-222-448
◗ ROSJANKA – TANIO!- korepetycje, konwersacje, t∏umaczenia (z dojazdem
do ucznia) tel.: 773-54-53
◗ Psycholog i pedagog prowadzi zaj´cia reedukacyjne z j´z. polskiego i matematyki – konsultacje, porady. tel.: 0601-097-058, 773-12-22 wieczorem
◗ J´z. niemiecki – profesjonalne t∏umaczenia: zwyk∏e, przysi´g∏e, expresowe
tel. 773-28-70

s

OG¸OSZENIA DROBNE

Sklep piekarsko-cukierniczy

„PAKO”

zaprasza po Êwie˝e pieczywo i ciasta domowe
Torty na zamówienie
pon.–pt. 7.00–19.00, sob. 7.00–15.00
Warszawa-Weso∏a „Centrum Pogodna”, ul. Jana Paw∏a II 25
tel. 0-601 157 262, 0-601 178 418

AN
TENY
SPRZEDA˚, MONTA˚

SATELITARNE: obrotowe, stacjonarne
„CYFRA +”, „Polsat cyfrowy”
Zestawy cyfrowe bez abonamentu
Instalacja anten telewizyjnych
Naprawy RTV i SAT
„LEMAG” tel. 815 47 25, 0501 123 566

Warszawa, ul. Br. Czecha 29

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

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

tel. 773 83 49
fax 773 83 69

BIURO RACHUNKOWE FISMAG
(Licencja Ministerstwa Finansów nr 14424/99)

Pe∏ny zakres us∏ug ksi´gowo-podatkowych
NISKIE CENY
Siedziba: Warszawa-Weso∏a, ul. Jana Paw∏a 37 m. 54

tel.

773 26 93

kom.

Urodziny
w Klubie Tenisowym

0 505 868 173
Rezerwacja: tel. 773 00 70,
0 602 240 800
Stara Mi∏osna, ul. Zakr´towa 12
(przy Rumiankowej)

„ POHULANKA “ d l a d z i e c i o d 4 d o 1 4 l a t
Specjalnie przygotowana sala zabaw i sala dyskotekowa
Gry, zabawy i konkursy prowadzà profesjonalni animatorzy
Zapewniamy pocz´stunek

Konkursy i zabawy na korcie tenisowym
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STARA MI¸OSNA

WYWÓZ NIECZYSTOÂCI
p∏ynnych i sta∏ych
Szeroki wybór daƒ,
rezerwacje telefoniczne,
przyj´cia okolicznoÊciowe,
dania na wynos.

Warszawa-Weso∏a, ul. Szosa Lubelska 2
tel. 773 37 67, tel./fax 773 24 63

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

zapraszamy codziennie w godz. 1200–2000

tel. 773 84 92

GADOMSKA NIERUCHOMOÂCI
Licencja nr 51

Od 1990 r. sprzedaj´ w Starej Mi∏osnej
mieszkania i domy

0601 355 130

oddzwoni´

Dzwoƒ, korzystna i bezpieczna sprzeda˝!!
04-076 Warszawa
ul. Waszyngtona 79/81 m. 1
(przy Rondzie Wiatraczna)

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

AUTORYZOWANA
STACJA OBS¸UGI

–
–
–
–

sprzeda˝ samochodów
naprawa gwarancyjna
naprawa pogwarancyjna
czeÊci

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

JSCU
MIE
A
N
DYT
KRE

