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Z∏ota jesieƒ

Weso∏a jesieƒ

Przysz∏a wreszcie z∏ota jesieƒ,
wi´c zbieramy kasztany w kieszeƒ.

Pewnego ∏adnego dnia
po drodze jesieƒ sz∏a.

Zrobimy z nich ludzikowe kasztanki,
dla Wojtka, Bartka i Anki.

Wszystkie liÊcie by∏y zielone
a jesieƒ zmienia∏a je w kolorowe.

Poszukamy kolorowych liÊci,
ile nam si´ w r´ku zmieÊci.

Mia∏a farb bez liku,
do malowania u˝ywa∏a patyków.

BaÊniowa jesieƒ

Zrobimy z nich pi´kne bukiety,
które zeschnà si´ niestety.

Mia∏a sukni´ ze z∏ota,
bo na takà mia∏a ochot´.

Czerwienià i bràzem s∏oƒce maluje liÊcie,
bajecznie jest wokó∏, spokojnie i mgliÊcie.

Lecz najbardziej jesienià lubi´
zup´ grzybowà, którà sam zrobi´

Jesieƒ wygoni∏a z parku lato.
Oz∏oci∏a drzewa z∏otem

WÊród szelestu suchych liÊci pod stopami,
zbieram do kosza jarz´bin´ i kasztany.

i spacer w lesie w jesiennym s∏oƒcu
i marz´ o zimie, ˝eby przysz∏a w koƒcu.

a dzieci patrzà na nià z ochotà.
Skàd ona mo˝e mieç takie z∏oto?!

Pi´kna jest ta polska jesieƒ, taka kolorowa,
czerwona, z∏ota, bràzowa, po prostu baÊniowa.

Jakub Grabowski, klasa III A
Szk. P. Nr 173

Pawe∏ Lebiedziewicz klasa III A
Szk. P. Nr 173

Kaja Walewska, klasa III A
Szk. P. Nr 173
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Z prac Rady Dzielnicy
Szanowni Paƒstwo,
XXXIII sesja Rady
Dzielnicy odby∏a si´
w listopadzie nie jak
zwykle w ostatni
czwartek, ale ju˝ 6 listopada. Innà nowoÊcià by∏a atmosfera
i poziom debaty. Po naprawd´ niemi∏ych doÊwiadczeniach ostatnich miesi´cy, które sk∏oni∏y mnie miesiàc temu
do wyra˝enia bardziej osobistych opinii na temat obrad naszej Rady, tym
razem naprawd´ mi∏a niespodzianka.
Krytyka i liczne pytania z jednej, a s∏owa poparcia z drugiej strony, a wszystko z zachowaniem kultury i spokoju.
Nie tylko ja mam nadziej´, ˝e b´dzie to
nowy standard naszych obrad.
W takiej atmosferze od razu lepiej
si´ pracuje, a by∏o nad czym. Po
pierwsze: Rada zaopiniowa∏a pozytywnie zmiany w bud˝ecie inwestycyjnym, gwarantujàce Êrodki na zakup
gruntów pod budow´ nowego przedszkola w Zielonej (380 tysi´cy w roku 2009) oraz pod budow´ szko∏y
podstawowej w Starej Mi∏osnie (do-

datkowe 2 miliony z∏otych jeszcze
w tym roku). Pieniàdze na grunt
pod przedszkole pochodzà ze zmodyfikowania harmonogramu budowy zespo∏u szkó∏ w Zielonej, zaÊ te
na grunt pod szko∏´ to niewykorzystana w tym roku kwota na budow´ ul.
Biesiadnej i Diamentowej. U˝ytkowników tych ulic od razu uspokajam,
ca∏a ta kwota znajdzie si´ w bud˝ecie
na inwestycje 2009.
Prócz powy˝szych spraw, Rada zajmowa∏a si´ ponadto sprawozdaniem
z realizacji bud˝etu Dzielnicy za
III kwarta∏y br., informacjà o stopniu
zaawansowania robót inwestycyjnych
i remontów, a tak˝e o stanie przygotowaƒ do zimy, o utrzymaniu czystoÊci
oraz o planowanej pomocy dla najubo˝szych mieszkaƒców. Ponadto
Rada uchwali∏a swój plan pracy
na rok 2009, w którym istotnà zmianà
b´dzie cz´stotliwoÊç zajmowania si´
sprawami planów zagospodarowania
przestrzennego (a˝ 4 razy w roku).
Kolejna sesja Rady Dzielnicy jest
zaplanowana na dzieƒ 18 grudnia br.
a z jej planowanym programem mo˝-

Relikwie po Ojcu Âw. Janie Pawle II
w Starej Mi∏oÊnie i Weso∏ej
W ostatnich dniach listopada b´dziemy mogli uczestniczyç w niecodziennym wydarzeniu. W trzech parafiach
na terenie Weso∏ej
wierni b´dà mieli mo˝liwoÊç modlitwy przed
krzy˝em, który trzyma∏
w d∏oniach Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II podczas
drogi krzy˝owej odprawianej w Wielki Piàtek 2005 r. Âwiat obieg∏a wtedy fotografia
Ojca Âwi´tego, który
przywar∏ do cierpiàcego
na krzy˝u Chrystusa.
Ów krzy˝ b´dzie mo˝na adorowaç podczas
nabo˝eƒstw najpierw
w Parafii Âw. Hieronima, nast´pnie w parafii Êw. Brata
Alberta, na koniec zaÊ w parafii
OpatrznoÊci Bo˝ej.
W parafii Âw. Hieronima, 25 listopada br. o godz. 20.00, odb´dzie si´ uro-
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czyste wprowadzenie i msza Êw. Krzy˝
po˝egnamy nast´pnego dnia, 26 listopada mszà Êw. o godz. 18.00. Po mszy
nastàpi przewiezienie
krzy˝a do parafii Êw.
Brata Alberta w Zielonej. Tam adoracja i nabo˝eƒstwa b´dà trwa∏y
do godziny 14.00, nast´pnego dnia. 27 listopada po godzinie 14.00
krzy˝ b´dzie przewieziony do parafii OpatrznoÊci Bo˝ej i tam pozostanie do godziny
19.00. Z terenu Weso∏ej relikwie pow´drujà
do parafii w Marysinie
Wawerskim.
Szczegó∏owy
plan
przebiegu nabo˝eƒstw i adoracji b´dzie mo˝na poznaç podczas og∏oszeƒ
parafialnych i na stronach internetowych parafii.
Izabela Antosiewicz

na si´ b´dzie zapoznaç na stronach
internetowych Urz´du Dzielnicy,
a tak˝e przeczytaç og∏oszenia na s∏upach informacyjnych w Dzielnicy.
Radny Dzielnicy
Marcin J´drzejewski

ZBIÓRKA
ODPADÓW
GABARYTOWYCH
Wydzia∏ Ochrony Ârodowiska informuje, ˝e poczàwszy od 15 listopada w 4 kolejne soboty odb´dzie si´
zbiórka odpadów gabarytowych z terenu Dzielnicy Weso∏a. Odbierane
b´dà wy∏àcznie stare meble. GotowoÊç wystawienia odpadów nale˝y
zg∏osiç do Wydzia∏u Ochrony Ârodowiska (tel. 773-60-36) lub osobiÊcie
w Urz´dzie w pokoju 212 podajàc
nast´pujàce informacje: nazwisko,
adres odbioru i zwi´z∏y opis gabarytów. Odpady b´dzie mo˝na wystawiç
przed posesj´ tylko w uzgodnionym
terminie odbioru. Prosimy o demonta˝ mebli w miar´ mo˝liwoÊci. Odpady niezg∏oszone lub nieuzgodnione
z Wydzia∏em Ochrony Ârodowiska
nie b´dà odbierane.
Poni˝ej przedstawiamy terminy
odbioru z poszczególnych osiedli
Dzielnicy Weso∏a:
15 listopada
– Zielona, Grzybowa, Groszówka
22 listopada
– Wola Grzybowska
29 listopada
– Centrum, Plac Wojska Polskiego
6 grudnia
– Stara Mi∏osna

Sprostowanie
Redakcja „WiadomoÊci Sàsiedzkich” informuje, ˝e b∏´dnie
podaliÊmy autora tekstu pt.:
„Dni «wyrwane» z ˝ycia gimnazjalisty – strata czy zysk?”. Panià K i n g ´ S a d l e j serdecznie
przepraszamy za t´ pomy∏k´.
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Zimowa pomoc najubo˝szym mieszkaƒcom Weso∏ej
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy w okresie
jesienno-zimowym w szczególny sposób troszczy si´ o najubo˝szych mieszkaƒców.
Podj´liÊmy dzia∏ania majàce na celu
zapewnienie naszym klientom pomocy finansowej w postaci zasi∏ków celowych, zasi∏ków celowych zwrotnych
oraz zasi∏ków celowych specjalnych
na zakup opa∏u i refundacj´ kosztów
ogrzewania elektrycznego lub gazowego bàdê te˝ na zakup drewna opa∏owego (w przypadku ogrzewania kominkowego).
W´giel dostarczany jest klientom
do miejsca zamieszkania. Inne wydatki
zwiàzane z ogrzewaniem sà refundowane po przedstawieniu przez Klientów stosownych faktur potwierdzajàcych poniesione wydatki na ten cel.
Rozpatrujemy równie˝ wnioski
klientów z proÊbà o sfinansowanie zakupu kuchni i piecyków w´glowych,
cz´sto z monta˝em, a tak˝e proÊby
klientów o pomoc finansowà na zakup

obuwia i odzie˝y zimowej.
W jad∏odajni Stowarzyszenia ALTER-EGO wydawane sà goràce posi∏ki. W przypadku, gdy osoba obj´ta tà
formà pomocy nie jest w stanie dotrzeç
do jad∏odajni, posi∏ki dostarczane sà
do miejsca zamieszkania.
Pracownicy socjalni sà w sta∏ym kontakcie z funkcjonariuszami s∏u˝b mundurowych (stra˝y miejskiej i policji)
w zakresie nadzoru miejsc pobytu
osób, które nale˝y objàç nadzorem
oraz stosownà opiekà.
Ka˝da osoba bezdomna mo˝e uzyskaç w OPS informacje o schroniskach
i noclegowniach oraz o miejscach,
w których wydawana jest ˝ywnoÊç.
Ustalamy na bie˝àco, czy wymienione
placówki dysponujà miejscami noclegowymi.
W miar´ potrzeb Klientów wydawane sà skierowania do ALTER-EGO,
gdzie mogà oni bezp∏atnie otrzymaç
˝ywnoÊç, Êrodki czystoÊci, itp. OÊrodek
Pomocy Spo∏ecznej wspó∏pracuje ze
Stowarzyszeniem Alter Ego równie˝

w zakresie zapewnienia osobom pozbawionym dachu nad g∏owà bez miejsca zamieszkania, schronienia na okres
jesienno-zimowy oraz ciep∏ej odzie˝y,
a tak˝e obuwia.
Udzielamy te˝ informacji o mo˝liwoÊci skorzystania z pomocy psychologa oraz porad prawnych, jednak
w okresie zimy najwa˝niejsza jest pomoc doraêna.
Liczy si´ tak˝e sprawna wspó∏praca
na poziomie lokalnym s∏u˝b spo∏ecznych z placówkami s∏u˝by zdrowia, policji, s∏u˝bami miejskimi, organizacjami
pozarzàdowymi, placówkami oÊwiatowymi oraz innymi podmiotami, które
mogà przyczyniç si´ do dotarcia z pomocà do najbardziej potrzebujàcych
osób i rodzin.
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
05-075 Warszawa
ul. 1 Praskiego Pu∏ku 21A
tel./fax: 022 773 44 12

Magia Âwiàt – szukamy najpi´kniejszych dekoracji Êwiàtecznych
Âwiecàce renifery, podÊwietlane ba∏wany, setki Êwiate∏ek, tysiàce watów…
Znak, ˝e nieuchronnie zbli˝ajà si´
Êwi´ta Bo˝ego Narodzenia. Jeszcze kilka dni i nastàpi wysyp Êwiecàcych
ozdób – na balkonach, w ogródkach,
przy ulicach.
Nie wiedzieç czemu, wszystkie te
Êwiàteczne ozdoby majà ogromny urok
po zmroku, a w Êwietle dziennym tracà
ca∏à swojà magi´ i wprawiajà nas
w pewne za˝enowanie. Wystarczy jednak, ˝e s∏oƒce zajdzie (a w grudniu zachodzi bardzo wczeÊnie) i ulegamy czarowi Êwiate∏ek, czerwieni wielkich nosów i tubalnych dêwi´ków. Bo ze Êwi´tami Bo˝ego Narodzenia ju˝ tak jest,
˝e budzà w ka˝dym z nas wspomnienia
z dzieciƒstwa, budzà nasze wewn´trzne
dziecko i zachwyt Êwiate∏kami, czerwienià i z∏otem.
Walka z wewn´trznym dzieckiem jest
z góry skazana na przegranà. Mo˝emy
tysiàc razy powtarzaç, ˝e plastikowy
ba∏wan z dwustuwatowà ˝arówkà
w pupie jest szczytem kiczu i z∏ego gustu, ale wieczorami i tak b´dziemy si´
uÊmiechaç do tego widoku, b´dziemy

chodziç na wieczorne spacery, a je˝eli
b´dziemy mieç troch´ szcz´Êcia i spadnie Ênieg i zaskrzypi – poczujemy magi´ Êwiàt.
Dla tych wszystkich, którzy nie wstydzà si´ swojego wewn´trznego dziecka,
którym ubieranie domu na Êwi´ta sprawia prawdziwà radoÊç, redakcja „WiadomoÊci Sàsiedzkich” przygotowa∏a
nie lada wyzwanie:

WIELKI KONKURS NA
NAJPI¢KNIEJSZA DEKORACJ¢
ÂWIÑTECZNÑ
Zg∏oszenia do konkursu przyjmujemy od 1 do 19 grudnia 2008 r. pod adresem e-mail stowarzyszenie@staramilosna.org.pl. Mo˝na zg∏aszaç zarówno dekoracje indywidualne, jak
i ca∏e ulice, a tak˝e szeregi oraz
budynki wielorodzinne z ca∏ej Weso∏ej. Komisja konkursowa b´dzie oceniaç zg∏oszone dekoracje w przedÊwiàteczny weekend, 20-21 grudnia,
po zachodzie s∏oƒca. Pod uwag´ b´dzie brany zarówno aspekt estetyczny

(w przypadku wszystkich kategorii),
jak i aspekt integracyjno-sàsiedzki.
W przypadku wàtpliwoÊci natury estetycznej, o werdykcie b´dzie przesàdza∏ w∏aÊnie ten drugi. Najpi´kniejsze
dekoracje uwiecznimy w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich”.
A tym wszystkim, których sama myÊl
o dekoracjach Êwiàtecznych i zbli˝ajàcych si´ Âwi´tach przyprawia o lekki
stres czy wr´cz panik´, namawiam
na lektur´ w d∏ugie zimowe popo∏udnie. Polecam ksià˝k´, która w grudniu
zawsze jest na czasie – „Ominàç Âwi´ta” Johna Grishama. Potem ju˝ ka˝da
dekoracja wzbudzi beztroski wybuch
Êmiechu. I o to w tych konkursach
przecie˝ chodzi.
UWAGA! Nie b´dà brane pod uwag´ zg∏oszenia, co do których zaistnieje
podejrzenie, ˝e w trakcie przygotowania dekoracji sàsiedzi dzia∏ali pod
przymusem, zostali zmuszeni do wzi´cia udzia∏u w konkursie przemocà lub
szanta˝em psychicznym lub te˝ ponieÊli uszczerbek na zdrowiu.
Anna Paw∏owska-Pojawa
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90. rocznica odzyskania przez Polsk´ Niepodleg∏oÊci
9 listopada br. w Weso∏ej odby∏y si´
uroczystoÊci zwiàzane z 90. rocznicà
odzyskania przez Polsk´ niepodleg∏oÊci zorganizowane przez Rad´ i Zarzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy, Dowództwo 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza KoÊciuszki oraz OÊrodek Kultury
w Dzielnicy Weso∏a.

UroczystoÊci rozpocz´∏a Msza
Âwi´ta w KoÊciele Âwi´tego Brata Alberta celebrowana przez Ksi´˝y Proboszczy wszystkich parafii dzielnicy
Weso∏a. Nabo˝eƒstwo uÊwietni∏ wyst´p zespo∏u PATRIA, który wykona∏
m.in. Rot´ i Modlitw´ Obozowà.
Po Mszy Âwi´tej uczestnicy uroczystoÊci wraz z pocztami sztandarowymi
i Kompanià Reprezentacyjnà 1. Warszawskiej Brygady Pancernej przeszli
pod kamieƒ upami´tniajàcy Polskà
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Organizacj´ Wojskowà, gdzie odby∏a
si´ dalsza cz´Êç dzielnicowych obchodów Âwi´ta Niepodleg∏oÊci.
UroczystoÊci pod pomnikiem rozpocz´to od odÊpiewania polskiego
Hymnu Narodowego. Nast´pnie Pan
Micha∏ Muskat przypomnia∏ wydarzenia ostatnich
dni poprzedzajàcych odzyskanie niepodleg∏oÊci przez Polsk´. Ogromne zainteresowanie
wszystkich zebranych wzbudzi∏a
scenka z Marsza∏kiem Józefem Pi∏sudskim, który zagrzewa∏ swoich
˝o∏nierzy do walki
o ojczyzn´.
Apel Pami´ci,
zakoƒczony salwà
honorowà,
poprzedzi∏ ceremoni´ sk∏adania wieƒcy. Wieƒce
pod Pomnikiem Polskiej Organizacji Wojskowej z∏o˝yli: w imieniu
Rady m.st. Warszawy – Ligia Krajewska, wiceprzewodniczàca Rady m.st.
Warszawy w asyÊcie Stra˝y Miejskiej,
w imieniu Rady Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy – Izabela
Antosiewicz, wiceprzewodniczàca Rady Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy wraz
z radnymi – Irenà
Kuk, El˝bietà Nowo-

pracowników Urz´du Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy – Edward K∏os,
Burmistrz Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy wraz ze swoimi zast´pcami
Krzysztofem Kacprzakiem oraz
Marianem Mahorem, w imieniu Do-

sielskà, Ma∏gorzatà Zar´bà,
Leszkiem Winiarskim, Józefem Wojtasiem,
w imieniu Zarzàdu Dzielnicy
Weso∏a m.st.
Warszawy oraz

Po cz´Êci oficjalnej, przy ognisku, zespó∏ PATRIA wykona∏ wiàzank´ kilkunastu pieÊni legionowych, Êpiewanych
ochoczo równie˝ przez licznie zabranych mieszkaƒców Weso∏ej, posilonych
porcjà goràcej grochówki.

wództwa 1. Warszawskiej Brygady
Pancernej im. Tadeusza KoÊciuszki
– podpu∏kownik Arkadiusz Siwak,
Szef Sztabu 1. Warszawskiej Brygady
Pancernej w asyÊcie majora Romana Madeja oraz kapitana Dariusza Gizy.

Wydzia∏ OÊwiaty i Wychowania
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
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Inwestycje 2009
Znamy ju˝ plany inwestycyjne Dzielnicy na
rok 2009. Publikowana poni˝ej tabela to na razie co
prawda tylko projekt, ale ju˝ uzgodniony z Biurem Inwestycji m.st. Warszawy i pozytywnie zaopiniowany
przez Rad´ Dzielnicy. Jego przyj´cie przez Rad´ Warszawy mo˝e si´ okazaç ju˝ tylko formalnoÊcià. Mam
nadziej´, ˝e tak si´ stanie, choç jak wielu z Paƒstwa,
wcale nie jestem tym zachwycony. Ale znajàc sytuacj´
bud˝etu m.st. Warszawy ciesz´ si´ z tego co mamy,
bo naprawd´ mog∏oby byç gorzej.
Pisa∏em ju˝ na ∏amach WS, o pogarszajàcej si´
sytuacji warszawskich finansów. Przypomn´ tylko, ˝e
z tytu∏u obni˝enia podatku dochodowego (tzw. PIT),
wp∏ywy do bud˝etu miasta (gminy dostajà ok. 40%
tego podatku) zmniejszà si´ o ok. 700 mln. z∏. Dodatkowo, w przysz∏ym roku spodziewany jest wzrost
„Janosikowego” (sk∏adki, jakà p∏acà gminy zamo˝niejsze na rzecz tych biedniejszych) o kolejne 300
mln. z∏. Dok∏adajàc do tego wariacki wzrost cen
us∏ug budowlanych, mamy ju˝ pe∏ny obraz sytuacji,
jaka nas czeka w inwestycjach w najbli˝szych latach.
Pocieszajàce jest to, ˝e pierwotny zakres inwestycji dzielnicowych, co roku, dzi´ki staraniom Zarzàdu
udawa∏o si´ w istotny sposób zwi´kszaç. Mam naLp.
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dziej´, ˝e i tym razem b´dzie podobnie. U∏atwieniem
jest fakt, ˝e obecnie nasza Dzielnica dysponuje sporà iloÊcià gotowych projektów wraz z pozwoleniami
na budow´. W przypadku pojawienia si´ dodatkowych pieni´dzy b´dzie mo˝na uruchamiaç takie inwestycje niemal „od r´ki”. Tu pragn´ zwróciç Paƒstwu uwag´ na kilka pozycji w poni˝szej tabeli, wyró˝nionych na zielono, gdzie przewidywane wydatki
na rok przysz∏y wynoszà 10 tys. z∏. To sà takie w∏aÊnie
projekty, gotowe do realizacji, wa˝ne dla naszych
mieszkaƒców i niestety „zamro˝one”, do czasu zdobycia dodatkowych funduszy. Jednak ich umieszczenie w projekcie bud˝etu jest màdrym posuni´ciem
Zarzàdu. JeÊli bowiem pojawià si´ owe wyczekiwane
fundusze, w prosty sposób, bo tylko zarzàdzeniem
Prezydenta m.st., bez koniecznoÊci uchwa∏ Rady
Miasta, b´dzie mo˝na te kwoty powi´kszyç do poziomu realnych potrzeb i ruszyç z ich budowà. OczywiÊcie ilu i których z tych pozycji taka sytuacja b´dzie
dotyczy∏a, nikt nie jest w stanie obiecaç.
Natomiast warto jeszcze zwróciç uwag´ na to, ˝e
w tej trudnej sytuacji W∏adze Dzielnicy zdecydowa∏y, i˝ priorytetem w inwestycjach sà obiekty oÊwiatowe. W przysz∏ym roku poch∏onà one ok. 80%
naszego bud˝etu inwestycyjnego. Najwi´ksza kwota
pójdzie na odk∏adanà od kilku lat budow´ hali
sportowej przy Gimnazjum nr 119, nieco mniejsza

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
Projekt drogowy ul. Trakt Brzeski
Budowa Êcie˝ki spacerowo-rowerowej wzdłu˝ ul. 1. Praskiego Pułku
Projekty ulic w os. Stara Miłosna i Groszówka
Projekty ulic w osiedlach:Centrum, Plac Wojska Polskiego, Wola Grzybowska
Projekty ulic w os. Zielona
Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkaƒców w os. Stara Miłosna
Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkaƒców w os. Zielona
Budowa oÊwietlenia dróg w osiedlach Zielona, Stara Miłosna i Centrum
Budowa ronda zachodniego: ul. GoÊciniec/ul. Jana Pawła II
Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkaƒców w os. Plac Wojska Polskiego
Modernizacja układu drogowego w os. Plac Wojska Polskiego
Budowa ul. Cyklamenowej
Budowa ul. Pogodnej
Budowa ul. Diamentowej
Budowa miejsca do zawracania pojazdów na ul. Bolesława Prusa wraz z przebudowà
skrzy˝owania z ulicà Brata Alberta
Budowa ul. Piaskowej
Budowa ul. PodleÊnej od ul. Brata Alberta do Jagielloƒskiej
Budowa ul. Ułaƒskiej
Budowa dróg osiedlowych w os. Centrum i Wola Grzybowska
Budowa ul. Głowackiego II etap
Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Jaspisowa, Rubinowa, Turkusowa,
Szmaragdowa wraz z systemem kanalizacji deszczowej
Budowa ul. Wschodniej
Budowa ul. Sagalli
Budowa zespołu budynków mieszkalnych komunalnych
Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 119, ul. Klimatyczna
Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 171 i Gimnazjum Nr 120
Budowa Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w os. Zielona
Budowa Przedszkola w os. Stara Miłosna
Budowa Przedszkola w os. Zielona
Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna
Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 174
Budowa ogrodzenia zespołu boisk na os. Plac Wojska Polskiego- etap II
Budowa placu zabaw w os. Plac Wojska Polskiego
Budowa chodnika w ul. GoÊciniec na odc. od ul. Jana Pawła II do ul. Poezji

na kontynuacj´ budowy zespo∏u szkó∏ w osiedlu
Zielona. Kwota na budow´ nowej szko∏y podstawowej w Starej Mi∏osnej na rok 2009 jest niewielka, bo
rok ten jest przeznaczony na wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budow´.
Jedynà du˝à inwestycjà drogowà w roku przysz∏ym b´dzie budowa ciàgu ulic Biesiadnej i Diamentowej, jest to bowiem inwestycja, której nie uda∏o si´ wykonaç w roku bie˝àcym. B´dà tak˝e kontynuowane prace przy rozpocz´tych wczeÊniej budowach ulic G∏owackiego i Piaskowej oraz kilku drobnych uliczkach osiedli Centrum i Wola Grzybowska.
Inwestycje na terenie naszej Dzielnicy uzupe∏nià
jeszcze te finansowane z bud˝etu centralnego – projekt
modernizacji Traktu Brzeskiego oraz budowa ronda zachodniego na skrzy˝owaniu ul. GoÊciniec i Jana Paw∏a II. Jest tak˝e nadzieja, ˝e MPWiK zacznie na naszym
terenie dzia∏aç nieco bardziej intensywnie, ale o tym
napiszemy, kiedy b´dà znane ich konkretne plany.
Wa˝à si´ tak˝e losy innej du˝ej inwestycji – budowy
przez ZDM ulicy Nowoborkowskiej, czyli po∏àczenia ze
Starej Mi∏osny z Mi´dzylesiem. Nie chc´ zapeszaç, ale
na razie sprawa wyglàda nieêle i byç mo˝e ju˝ pod koniec przysz∏ego roku dojedziemy do ul. Kociszewskich
po nowej, równej drodze. OczywiÊcie, jak tylko si´ to
potwierdzi, my o tym Paƒstwu powiemy.
Marcin J´drzejewski

Przewidywana całkowita
wysokoÊç wydatków
na inwestycj´
1 379 340
1 071 926
946 018
558 970
923 025
2 320 597
204 378
982 940
1 050 000
200 000
380 000
1 210 000
1 510 000
3 200 000

Dotychczas
zrealizowane

Planowane wydatki
w roku 2009

1 079 340
161 926
786 018
208 970
713 025
2 310 597
194 378
832 940
1 000 000
170 000
-

300 000
10 000
10 000
150 000
10 000
10 000
10 000
150 000
50 000
200 000
10 000
10 000
10 000
3 200 000

150 000

-

150 000

1 920 000
1 718 495
1 580 000
6 850 000
4 400 000

1 300 000
198 495
70 000
-

620 000
120 000
10 000
1 000 000
1 000 000

1 510 000

-

10 000

1 760 000
510 000
3 253 554
20 207 517
6 117 851
15 436 634
2 977 319
2 247 320
16 207 320
250 000
100 000
300 000
100 000

500 000
243 554
1 207 517
5 217 851
7 976 634
307 319
7 320
407 320
200 000
-

10 000
10 000
10 000
8 000 000
900 000
6 260 000
10 000
10 000
100 000
250 000
100 000
100 000
100 000
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Biesiady Sàsiedzkie 2009
PopularnoÊç organizowanych przez Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna bali
karnawa∏owych roÊnie z ka˝dym rokiem. Stàd pomys∏, by równie˝ w czasie tegorocznego
karnawa∏u zorganizowaç a˝ dwie Biesiady Sàsiedzkie. Tradycyjnie ju˝, bo dziesiàty rok z rz´du,
b´dziemy si´ bawiç w gronie bli˝szych i dalszych sàsiadów. Podobnie jak w latach ubieg∏ych,
miejscem spotkania b´dzie budynek gimnazjum nr 119 przy ul. Klimatycznej. Zarówno
10 stycznia 2009, jak i 21 lutego 2009 b´dziecie mogli Paƒstwo prze˝yç niezapomnianà noc
pe∏nà szalonej zabawy. PrzewidzieliÊmy dla Paƒstwa nie tylko obficie zastawione sto∏y oraz
dobrà muzyk´. ZadbaliÊmy tak˝e o program specjalny! Wszystkie te atrakcje (z wy∏àczeniem
alkoholu) zawarte sà w cenie zaproszenia – 100 z∏ od osoby. Bioràc pod uwag´ popularnoÊç
biesiad w latach poprzednich, sugerujemy poÊpieszne wykupienie zaproszeƒ, po wczeÊniejszej
rezerwacji pod numerami telefonów: 609 34 94 94 lub 607 31 46 67. Liczba miejsc, z racji
mo˝liwoÊci lokalowych i organizacyjnych jest ograniczona!

Zapraszamy serdecznie
Zarzàd Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna

Warto przeczytaç
Nied∏ugo Miko∏ajki. Wydawnictwo PERT poleca jako prezent
dla wszystkich
dzieci „Wielkie
przeboje Krzysia, Profesorka
i Fasolek”, autorstwa Andrzeja Grabowskiego – „Profesorka”.
Andrzej siada na starym tajemniczym fotelu i… przenosi si´ w przesz∏oÊç. Tak zaczyna si´ barwna opowieÊç o przygodach wspó∏czesnego ch∏opca w Êwiecie sprzed 25 lat.
Ksià˝ka Andrzeja Grabowskiego, autora wielu
znanych programów telewizyjnych dla dzieci,
to tak˝e sentymentalna podró˝ w czasy, gdy
powsta∏ zespó∏ Fasolki, dobrze znany najm∏odszym (i nie tylko). Pe∏ne zaskakujàcych
zwrotów wydarzenia przeplatane sà piosenkami Fasolek, Êpiewanymi przez kilka pokoleƒ
dzieci. Bo któ˝ nie zna „Kulfon, co z ciebie
wyroÊnie”, „Zajàc Poziomka” czy „Witaminki”. A jeÊli ktoÊ ich jeszcze nie zna, obok s∏ów
znajdzie zapis nutowy. A na do∏àczonej
do ksià˝ki p∏ycie – 16 piosenek z muzykà
Krzysztofa Marca. 72 strony w atrakcyjnym
formacie i twardej oprawie wzbogacajà pi´kne, pogodne ilustracje Iwony Weso∏y.
Wydawnictwo: Pert
Zamów: www.wydawnictwopert.pl

A doros∏ym polecamy – „Teksty wywrotowe 1992-2008” Stefana Bratkowskiego.
„Teksty, zamieszczone w tej ksià˝ce,
okreÊli∏em w jej tytule
jako wywrotowe nie
dla reklamy w epoce
modnego dziÊ oczekiwania na coraz nowe awantury. Pisa∏em te artyku∏y w ciàgu ostatnich 16 lat, by sprzeciwia∏y si´
stanowisku najbardziej czasem wp∏ywowych
w paƒstwie ludzi i ugrupowaƒ, a i ca∏ych partii.
Sprzeciwia∏y si´ zaÊ one i nadal si´ sprzeciwiajà
– utartym poglàdom, uznanym i powszechnie
akceptowanym, lub dominujàcym w najpowa˝niejszych Êrodowiskach spo∏ecznych kraju, biznesu, prawników, ekonomistów, urbanistów czy
te˝ ludzi decydujàcych o administracji paƒstwa.
Wreszcie – polemizowa∏y z wyobraênià, która nie
si´ga∏a miary naszego czasu, bàdê te˝ przekornie zwraca∏y honor i pami´ç niedocenianym krajom i zapomnianym ludziom, których przygodom i osiàgni´ciom coÊ naprawd´ jako naród
i kultura europejska zawdzi´czamy” – pisze we
wst´pie Stefan Bratkowski.
Wydawnictwo: Pert
Zamów: www.wydawnictwopert.pl
Anna Lipiƒska
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ydawnictwo PERT poszukuje dystrybutorów naszych ksià˝ek na terenie Weso∏ej
i okolic. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny:
(022) 613 28 34 lub 613 02 24.

W

Zapraszamy
do wspó∏pracy!
Poszukujemy osób, które zaj´∏yby si´ kolporta˝em naszej gazetki na terenie osiedla Stara
Mi∏osna, w Weso∏ej-Zielonej, Groszówce, Woli Grzybowskiej oraz
w Sulejówku.
Szczególnie potrzebne sà osoby z osiedli Pogodna i Aleja Akacjowa.
Do wspó∏pracy zapraszamy
równie˝ punkty us∏ugowe i handlowe, które chcia∏yby, aby by∏y
u nich wyk∏adane WiadomoÊci
Sàsiedzkie.
Wszystkich zainteresowanych
prosimy o kontakt telefoniczny
0 607 31 46 67 lub e-mailowy:
reklama@staramilosna.org.pl

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE
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Pomagamy potrzebujàcym
Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna ju˝ po raz
piàty przyst´puje do organizacji zbiórki charytatywnej.
Zwyczajem lat poprzednich
zbiórka ta b´dzie zwiàzana z nadchodzàcymi Âwi´tami Bo˝ego Narodzenia.
To czas szczególny, szykujàc wigilijny stó∏, pakujàc Êwiàteczne prezenty
nie mo˝emy zapominaç o tych, dla których Êwi´ta bywajà czasem t´sknoty do lepszego ˝ycia,
czasem ˝alu, ˝e los nie jest sprawiedliwy.
Beneficjentami tegorocznej zbiórki b´dà: Rodzinny Dom Dziecka w Weso∏ej, o którym pisaliÊmy na ∏amach WiadomoÊci Sàsiedzkich, oraz
Stowarzyszenie Alter Ego, dzia∏ajàce przy ulicy
Jeêdzieckiej.
Rodzinny Dom Dziecka prowadzony przez Paƒstwa Olszewskich otoczy∏ opiekà pi´cioro dzieci.
Jak ka˝da du˝a rodzina, borykajà si´ z trudami
codziennoÊci. Zakupione przez Paƒstwa artyku∏y
chemii gospodarczej czy przybory plastyczne dla
dzieci na pewno pomogà im spokojniej ˝yç.

Alter Ego to organizacja po˝ytku publicznego,
której g∏ównym celem jest niesienie pomocy
osobom z dysfunkcjami spo∏ecznymi. Sà to bezdomni, bezrobotni, ubodzy, opuszczajàcy zak∏ady karne bez mo˝liwoÊci powrotu do czynnego
˝ycia spo∏ecznego, itp. W siedzibie przy ulicy
Jeêdzieckiej 20 Stowarzyszenie prowadzi punkt
pomocy doraênej dla bezdomnych i najubo˝szych, jad∏odajni´ dla najubo˝szych oraz pogotowie pomocy postpenitencjarnej.
Sta∏ym programem pomocy obj´tych jest oko∏o 600 osób. Bioràc pod uwag´ fakt, ˝e wi´kszoÊç
tych osób to zarazem cz∏onkowie rodzin wielodzietnych, faktyczna sta∏a pomoc w postaci przekazywania ˝ywnoÊci, odzie˝y i innych niezb´dnych
artyku∏ów pierwszej potrzeby dociera systematycznie do grupy oko∏o 1100 osób. Alter Ego to
miejsce, gdzie nigdy nie powiedziano mi: „Nie,
dzi´kujemy, nie potrzebujemy”. Szerokie spektrum
udzielanej pomocy i bardzo liczna grupa jej odbiorców sprawiajà, ˝e ka˝da pomoc jest przez Alter
Ego przyjmowana z wdzi´cznoÊcià. Warto o tym
pami´taç, majàc na przyk∏ad do oddania u˝ywany
sprz´t gospodarstwa domowego czy meble.

Pod numerem telefonu: 22 760-86-40 mo˝na zg∏osiç ch´ç przekazania darowizn rzeczowych
i pieni´˝nych dla podopiecznych stowarzyszenia.
Tegoroczna akcja charytatywna b´dzie przebiega∏a podobnie do zesz∏orocznej. Przez dwa
kolejne tygodnie w piàtkowe wieczory oraz sobotnie przedpo∏udnia dy˝urowaç b´dà w niektórych sklepach wolontariusze stowarzyszenia.
B´dà oni rozdawaç „listy zakupów”. Zakupione
dary b´dziecie mogli Paƒstwo odk∏adaç do oznakowanych koszy umieszczonych za kasami.
Zbiórka b´dzie przeprowadzona 5 i 6 grudnia
oraz 12 i 13 grudnia. Ko∏a Wolontariuszy w szkole podstawowej oraz w gimnazjum przeprowadzà
dodatkowo na terenach szkó∏ zbiórk´ zabawek,
ksià˝ek oraz ma∏o zniszczonej u˝ywanej odzie˝y.
Mo˝ecie Paƒstwo tak˝e osobiÊcie, w ka˝dy wtorek
w godzinach 20-22, przywieêç do siedziby stowarzyszenia (budynek OSP, wejÊcie od ulicy GoÊciniec) dary rzeczowe lub pieni´˝ne dla podopiecznych Rodzinnego Domu Dziecka i Alter Ego. Osoby pragnàce w szczególny sposób w∏àczyç si´
naszej akcji proszone sà o kontakt telefoniczny: 609 34 94 94.
Izabela Antosiewicz
Prezes Stowarzyszenia Sàsiedzkiego
Stara Mi∏osna

Klub Kobiet Przedsi´biorczych w Weso∏ej
Dlaczego My?
Niektórym mo˝e wydawaç si´, ˝e
Weso∏a i okolice to tylko sypialnia
Warszawy.
Tymczasem
mieszkajàc tutaj od ponad 11 lat obserwujemy jak
kobiety profesjonalnie prowadzà w∏asne firmy i kreatywnie rozwijajà ró˝ne inicjatywy biznesowe i spo∏eczne. Ale jakoÊ nikt ich
za to nie chwali, nie pomaga w promocji ich firm, nie
organizuje dla nich szkoleƒ
ani spotkaƒ z lokalnymi
w∏adzami.
Trzeba to zmieniç! Dlatego 14 listopada mia∏o
miejsce pierwsze spotkanie
Klubu Kobiet Przedsi´biorczych, Jest to nowa inicjatywa dla
kobiet prowadzàcych w∏asne firmy
na terenie Weso∏ej, Sulejówka, Wiàzownej, Halinowa i okolic oraz dla
tych paƒ, które mieszkajà na naszym
terenie, ale swoje firmy prowadzà
gdzie indziej (tak˝e w Internecie). Nasze spotkania sà otwarte dla kobiet,
które dopiero myÊlà o samodzielnej
dzia∏alnoÊci gospodarczej lub Êwiadczà us∏ugi na zasadach umowy o dzie∏o lub na zlecenie. Osoby zaintereso-
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wane udzia∏em w nast´pnych spotkaniach prosimy o kontakt pod adresem:
malgorzata.krukowska@gmail.com.

po urlopach macierzyƒskich i wychowawczych;
– zapraszanie osób, które ju˝ zakoƒczy∏y swojà karier´ zawodowà lub dzia∏alnoÊç
gospodarczà, do opowiedzenia o swoich doÊwiadczeniach;
– rozwój osobisty, korzystanie z porad psychologów, autorytetów biznesu i wiedzy praktycznej;
• organizowanie pomocy dla
kobiet (np. pogotowie opiekunek i paƒ do sprzàtania,
pomoc psychologiczna);
• wspieranie wszelkich ciekawych inicjatyw, które potrzebujà naszego poparcia.

Celem naszej grupy jest:
• wzajemne poznanie si´;
• organizacja ciekawych szkoleƒ i spotkaƒ dla cz∏onkiƒ grupy;
• pomoc w zak∏adaniu i prowadzeniu
dzia∏alnoÊci w ramach mentoringu
i coachingu grupowego;
• dzielenie si´ wiedzà i wymiana doÊwiadczeƒ, na przyk∏ad:
– szkolenia dla osób zak∏adajàcych
i ju˝ prowadzàcych w∏asnà dzia∏alnoÊç, aktywizacja zawodowa osób

Inicjatorkami Klubu sà: Ma∏gorzata
Krukowska, wspó∏w∏aÊcicielka szko∏y
j´zykowej Tom Law’s School of English oraz wiceprezes Stowarzyszenia
Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna i Magdalena J´drzejewska, niezale˝ny konsultant PR, wieloletni redaktor kwartalnika dla rzeczoznawców majàtkowych,
cz∏onek Stowarzyszenia Sàsiedzkiego
Stara Mi∏osna i redakcji WiadomoÊci
Sàsiedzkich.
Ma∏gorzata Krukowska
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Nowy budynek policji
Od kilku miesi´cy z inicjatywy Zarzàdu Dzielnicy Weso∏a prowadzone
sà rozmowy, które zmierzajà do wybudowania nowego budynku komisariatu policji w Weso∏ej. Budynek ma
byç zlokalizowany na tej samej dzia∏ce, na której obecnie znajduje si´ siedziba policji. Powodem, dla którego
rozpocz´to dzia∏ania zmierzajàce
do budowy jest fakt, ˝e stary budynek
Urz´du, który kilka lat temu zosta∏
zaadaptowany na potrzeby policji,
znajduje si´ w kiepskim stanie technicznym i nie spe∏nia wymaganych

standardów. Warunkiem szybkiego
przeprowadzenia
inwestycji jest jej
wspó∏finansowanie
przez m.st. Warszawa. Odby∏y si´ ju˝
spotkania z przedstawicielami Kome-

ndy Sto∏ecznej Policji, Biura Bezpieczeƒstwa i Zarzàdzania Kryzysowego
m.st. Warszawy i Zarzàdu
Dzielnicy Weso∏a, na których omawiano zadania
ka˝dej ze stron podczas
realizacji inwestycji. Poli-

cja poinformowa∏a, ze zamierza zbudowaç podobny obiekt do tego, jaki
ju˝ istnieje w ¸omiankach (widoczny
obok na wizualizacji). Wymagana b´dzie jedynie adaptacja projektu
na potrzeby konkretnej lokalizacji,
czego koszty pokryte zostanà przez
m.st. Warszawa. Pad∏y te˝ deklaracje
co do mo˝liwoÊci sfinansowania tej
inwestycji. Wskazujà one, ˝e przy
sprzyjajàcych okolicznoÊciach nowy
budynek móg∏by powstaç do koƒca 2010 roku.
Adam K∏os

W
2008
O
R
T
WES

B

Y

YL
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A ...jak zabawa to tylko w GoÊciƒcu...
• zabawa przy zespole Metrum
• profesjonalny pokaz sztucznych ogni
• tradycyjne polskie dania

Szczegó∏y i rezerwacja pod tel.

022 773 30 02
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Park linowy w Weso∏ej?
– czyli kilka s∏ów o tym czy marzenia si´ spe∏niajà…
Pi´kna tegoroczna jesieƒ wyciàga nas z domu w weekendy. Tym razem daliÊmy wybór
dzieciakom, zasada by∏a prosta: mamy sp´dziç
czas na Êwie˝ym powietrzu i nikt ma si´ nie nudziç. Pomys∏y by∏y ró˝ne, ale to co wydawa∏o
si´ byç ciekawe dla 3-letniego Ignacego, nudzi∏o 10-letniego Maçka oraz
pi´cioletnich: Maurycego i Julk´.
Wreszcie jednomyÊlnie krzykn´li:
„park linowy”. Mieli racje – by∏ to
strza∏ w dziesiàtk´! PojechaliÊmy
do jedynego w Warszawie takiego
przybytku do parku w Powsinie.
Po krótkim szkoleniu i ubraniu ca∏ego
osprz´tu alpinistycznego dzieciaki
rozbieg∏y si´ po du˝ym ogrodzonym
terenie. Ka˝dy znalaz∏ tras´ adekwatnà do wzrostu i umiej´tnoÊci. Ignacy
dzielnie przepina∏ karabinki ok. 1,5 m
nad ziemià, pokonujàc coraz to nowe
przeszkody: mosty, mostki, tyrolki,
pochylnie, pale, podczas gdy starsze
dzieciaki potraktowa∏y najprostszà
tras´: super-kid jako rozgrzewk´ by nast´pnie
wdrapaç si´ na ok. 3m nad ziemi´ i w asekuracji doros∏ych stawiaç czo∏a nowym wyzwaniom: meandrujàcym palom, mostom, ró˝nym
wymyÊlnym drabinkom. 10-letni Maciek
poszed∏ jeszcze oczko wy˝ej na ok. 5 m
nad ziemi´, a doroÊli na trasie najtrudniejszej
o wdzi´cznej nazwie: adrenalina patrzyli na nas
z góry z ok. 10 m. Dzieciaki by∏y dumne, ˝e tak
powa˝nie si´ ich traktuje, ˝e powierza si´ im
tak odpowiedzialne zadanie, ˝e wyglàdajà jak
profesjonalni alpiniÊci, ˝e pokonali swoje strachy, ze bawili
si´ na równych prawach z doros∏ymi.
Dwie sp´dzone tam godziny
min´∏y naszym dzieciakom
w oka mgnieniu, a w nas doros∏ych zakie∏kowa∏a myÊl.
A mo˝e by tak w Weso∏ej stworzyç taki fajny park linowy. Mo˝e by wreszcie zrobiç coÊ dla
dzieci starszych i m∏odzie˝y.
Od tak dawna wszyscy narzekajà, nie bez racji, ˝e w Weso∏ej nie ma rozrywek dla naszej
gimnazjalnej m∏odzie˝y… Podstawa takiego przedsi´wzi´cia
to dobrze dobrany teren, najlepiej leÊny ze staro-drzewiem,
a przecie˝ u nas takich miejsc
Projekt
nie brakuje. Rozglàdn´liÊmy
si´ po okolicy i zaraziliÊmy
swoim marzeniem naszego burmistrza do spraw
kultury Mariana Mahora. Nie by∏o to trudne bo
sam ma dzieci i zna ich temperament i potrzeby.
Wspólnie marzyliÊmy typujàc miejsca naszym
zdaniem najkorzystniejsze. By∏y to zarówno
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dzia∏ki prywatne jak i tereny m.st. Warszawy
(potocznie zwane paƒstwowymi). Zasi´gn´liÊmy
te˝ rady eksperta, który dos∏ownie zachwyci∏ si´
tak du˝ym wyborem i wskaza∏ nam najoptymalniejsze, jego zdaniem tereny. Znalaz∏ si´ ju˝ pa-

sjonat, który wykona∏ wst´pny projekt…przy okazji przybli˝ajàc nam
koszty takiego przedsi´wzi´cia i ramy
czasowe Inwestycji. Teraz pozostaje
mieç nadziej´, ˝e ten pomys∏ nie utonie w biurokracji, ˝e spotka si´ z przychylnym podejÊciem w∏adz Dzielnicy
i Warszawy, bo przecie˝ na terenach
leÊnych i tak nic zbudowaç nie mo˝na, a jeÊli w przysz∏oÊci zmieni si´ ich
przeznaczenie, to konstrukcje linowe

Parku
w ka˝dej chwili mogà zniknàç jeszcze szybciej
ni˝ si´ pojawi∏y. Bo najlepsza wiadomoÊç jest taka, ˝e PARK LINOWY móg∏by powstaç w dwa
miesiàce i to razem ze szkoleniami przysz∏ych
pracowników i wszystkimi atestami.

Sami Paƒstwo przyznacie, ˝e park linowy
Êwietnie si´ tez wpisuje w klimat naszej dzielnicy
i na pewno, oprócz pouczajàcego zaj´cia dla naszych dzieci, wyciàga∏ by sprzed komputerów
i telewizora m∏odych i nie tylko warszawiaków. Ja
w imieniu mieszkaƒców weso∏ej trzymam r´k´ na pulsie delikatnie zara˝ajàc swoim marzeniem decydentów,
którzy ju˝ nie raz udowodnili, ˝e nie sà
oporni na fajne pomys∏y, a wszystkich, którzy popierajà takà inwestycj´
w naszej dzielnicy prosz´ o trzymanie
kciuków. Koƒcz´ co by nie zapeszaç.
Wi´cej informacji o parkach linowych na stronie: www.parkilinowe.org Poni˝ej cytat ze strony, z zak∏adki pt. „co to sà
parki linowe”.
„(…) Parki linowe
sà to specjalnie przygotowane tereny dla
zabaw z u˝yciem lin.
Bawiç si´ w nich mogà ludzie nawet bez
˝adnego doÊwiadczenia w tym kierunku,
zarówno dzieci, m∏odzie˝ jak i osoby starsze. Zapewniajà niezapomniane wra˝enia, adrenalin´ i wysi∏ek na Êwie˝ym powietrzu. Najcz´Êciej
zlokalizowane na terenie lasu, na solidnych drzewach, na których zawieszone sà drewniane podesty po∏àczone w trasy stalowymi linami po których poruszajà si´
klienci. Na ka˝dym odcinku czekajà na klienta ró˝ne przeszkody: mosty tyrolskie, k∏adki, zjazdy
ukoÊnà linà (tyrolki), przejÊcia po wiszàcych k∏odach, belkach a nawet skok na linie typu tarzan.
Aby bezpiecznie przejÊç tras´ nale˝y ubraç si´
w b´dàcà na wyposa˝eniu parku specjalnà uprzà˝
z lon˝ami, karabinkami i bloczkiem, za∏o˝yç
na g∏ow´ kask oraz przejÊç krótkie szkolenie pos∏ugiwania si´ tym sprz´tem u instruktora parku.
Moda na wypoczynek aktywny, sporty ekstremalne powoduje, ˝e w krajach zachodnich Europy takie parki spotkaç mo˝na cz´sto. Zw∏aszcza,
˝e jest to jedna z najbezpieczniejszych form aktywnego przebywania na wysokoÊci. W 2005 r.
powsta∏y 4. Jako pierwsze w Polsce powsta∏y
parki w WiÊle niedaleko centrum teraz po rozbudowie z 5 trasami i ∏àcznie 55 przeszkodami oraz
w Ustroniu na Równicy z 2 trasami i ok. 30 przeszkodami, oraz w Zabrzu i Piasecznie. W 2006
roku powsta∏y kolejne: W Podzamczu, Szczyrku,
Brennej, Bielsku Bia∏ej, Zakopanem, Kudowie
Zdrój, Z∏otym Stoku. W 2007 roku powsta∏y
kolejne (…)”.
Katarzyna Szaszkiewicz
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Na koƒcu Êwiata czyli
jak si´ mieszka poza ,,w∏aÊciwà” Warszawà
„Gdzie mieszkasz?” – standardowe pytanie na poczàtek
znajomoÊci – „Warszawa-Weso∏a” – odpowiadam. Ch∏opiec po mojej odpowiedzi zastyga w zdziwieniu, a˝ w koƒcu mówi: „Warszawa wcale
nie jest weso∏a!”.
To i tak jedna z ∏agodniejszych reakcji na mojà odpowiedê na pytanie
„gdzie mieszkasz?”. Zwykle s∏ysz´ raczej – „to
wieÊ!”, „tam si´ Êwiat koƒczy!”, „gdzie?” albo
ewentualnie „mam jednà znajomà z Weso∏ej. To
gdzieÊ strasznie daleko, prawda?”. Niektórzy
˝artujà wr´cz: „Czy ty do domu doje˝d˝asz
na wozie drabiniastym? A mo˝e na koniu? Czy
tam biegajà kury?”. Akurat to ostatnie to po cz´Êci prawda – na skrajnym wschodzie Weso∏ej
niektórzy hodujà kury. Konie te˝ – w okolicy jest
kilka oÊrodków jeêdzieckich.
Dok∏adnie rzecz bioràc mieszkam na jednym
z osiedli Weso∏ej – w Starej Mi∏oÊnie (kiedy nieraz
podaj´ ludziom wy∏àcznie nazw´ osiedla, wyglàdajà jakby myÊleli, ˝e mieszkam na innej planecie). Jest to niewielkie osiedle, najstarsze w ca∏ej
dzielnicy, które dopiero niedawno zacz´∏o wyglàdaç bardziej „miejsko” – betonowe p∏yty zamieniono na asfalt i kostk´, przy drogach ustawiono
lampy, wprowadzono nowy autobus kursujàcy
mi´dzy Starà Mi∏osnà, a dworcem w Weso∏ej oraz
wybudowano kilka nowych sklepów, wr´cz mini
– centrów handlowych (mówiàc „mini” mam
na myÊli coÊ naprawd´ ma∏ego). Weso∏a, zanim
sta∏a si´ Warszawà by∏a osobnym miastem (w co
nikt nie jest mi w stanie uwierzyç), dopiero niedawno – 27 paêdziernika 2002 roku (jest to najm∏odsza dzielnica Warszawy) przy∏àczono jà
do stolicy. Le˝y na terenie mazowieckiego parku
krajobrazowego, dlatego jest w niej mnóstwo
przepi´knych lasów. Ma te˝ w∏asnà podstawówk´, gimnazjum (jedno z najlepszych w Warszawie) oraz liceum. Istnieje jednak jedna powa˝na wada tego miejsca – wsz´dzie jest daleko.
Do „w∏aÊciwej” Warszawy dowozi mnie auto-

bus linii 502 lub 198 w po∏àczeniu z Szybkà Kolejkà Miejskà. Korzystam z tych po∏àczeƒ od niedawna – od kiedy chodz´ do liceum. WczeÊniej
te˝ wyje˝d˝a∏am do centrum stolicy, ale nigdy samotnie i raczej rzadko. Do wypadów ze znajomymi wystarcza∏a mi sama Stara Mi∏osna (po której
doskonale si´ spaceruje i jeêdzi na rowerze) oraz
po∏o˝one niedaleko centrum handlowe Promenada, gdzie równie˝ znajduje si´ kino Cinema City.
Rozpocz´cie nauki w liceum zmusi∏o mnie jednak
do codziennych wyjazdów na Mokotów – gdzie
znajduje si´ moja nowa szko∏a. OczywiÊcie, mo˝na powiedzieç, ˝e mog∏am sobie wybraç szko∏´
po∏o˝onà bli˝ej, ale nie chcia∏am po prostu rezygnowaç z marzeƒ, a klasa kulturowa w Kochanowskim by∏a tà wymarzonà. Kiedy tylko rozpocz´∏am moje wyprawy w miasto by∏am nim zupe∏nie przera˝ona – wszystko by∏o dwa razy
wi´ksze, szybsze i g∏oÊniejsze ni˝ w mojej ma∏ej,
wschodniej dzielnicy. Kiedy tylko porusza∏am si´
wolniej ni˝ poranny t∏um, chcàc poprzyglàdaç si´
nowym miejscom, s∏ysza∏am za plecami warkni´cia wÊciek∏ych ludzi. Tak jakby wolne chodzenie
sta∏o si´ nietaktem, wr´cz przest´pstwem. Przera˝a∏y mnie wielkie budynki i ich ogrom, a w wielkich budynkach by∏o mnóstwo ludzi, a z ˝adnym
z tych ludzi nie da∏o si´ nawiàzaç kontaktu. Przera˝a∏y mnie wszechobecne, mechaniczne dêwi´ki, takie jak hamujàce z piskiem metro, atakujàce
zewszàd reklamy, warczàce i tràbiàce na siebie
nawzajem samochody – tak inne od szumu
drzew i Êpiewu ptaków. To by∏o zupe∏nie inne doÊwiadczenie, zupe∏nie inna, wydajàca si´ z poczàtku chorà, rzeczywistoÊç.
Jednak najgorsze mia∏o dopiero nastàpiç
– a mianowicie poruszanie si´ po mieÊcie. Komunikacja miejska by∏a dla mnie jak czarna magia – nie rozró˝nia∏am tras poszczególnych autobusów, tramwajów, w metrze myli∏am kierunek
„Kabaty” z kierunkiem „M∏ociny”, a pozostawiona na Krakowskim PrzedmieÊciu do tej pory pytam – „Ale gdzie ja jestem? A któr´dy do domu?”
W∏aÊciwie to nadal potrafi´ dojechaç tylko
do najcz´Êciej odwiedzanych miejsc – szko∏a,

Naczynia Kuchenne
Garnki • Patelnie • Sztuçce • No˝e
Czajniki • Galanteria Kuchenna • Porcelana
Zamówienia indywidualne, prezenty Êlubne itp.
Sklep – Sulejówek ul. Dworcowa 72, tel. 783-39-57
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centrum, Metro Politechnika, Rondo Jazdy Polskiej, szko∏a taƒca irlandzkiego, blok babci
na Goc∏awiu, Instytut Teatralny. Z resztà mam
problemy. Nawet kiedy ktoÊ mi wyjaÊnia „idê
tam, skr´ç tam, wsiàdê w to, wysiàdê tam, przesiàdê si´ w tamto i dalej to ju˝ wiesz” – mam
wra˝enie, ˝e mówi po chiƒsku. Nie kojarz´ nazw
ulic z konkretnymi miejscami oraz tras autobusów z jakimikolwiek charakterystycznymi punktami. Wszystko jest dla mnie identyczne. W Weso∏ej inna by∏a ka˝da droga (bo albo by∏a to droga asfaltowa, albo piaszczysta, albo kamienista,
albo z betonowych p∏yt albo z kostki), ka˝dy
sklep, ka˝dy punkt spotkaƒ (takich jak: przy krzy˝u, koÊciele, blokach, gimnazjum, podstawówce,
na placu zabaw). Wszystko by∏o unikatowe.
„W∏aÊciwa Warszawa” wyglàda dla mnie jak
wielkie miasto klonów ka˝dego rodzaju.
Moje nieprzystotosowanie nie zawsze traktowane jest przyjaênie. Kiedy pytam jak mam wróciç do domu s∏ysz´ nie raz „Nie wiesz? Chyba
˝artujesz!”. Tak jakby ka˝dy musia∏ wiedzieç
gdzie co jest. A przecie˝ jakbym spyta∏a takà
osob´ gdzie jest ulica Konwaliowa na terenie
Starej Mi∏osnej to us∏ysza∏abym „Jest taka? Chyba ˝artujesz!”. I gdzie tu sprawiedliwoÊç?
Zauwa˝y∏am te˝, ˝e Warszawiacy bojà si´ du˝ych odleg∏oÊci. Mniej ni˝ kilometr to dla nich
za du˝o. Na moich przedmieÊciach przemierzam
codziennie kilka kilometrów, aby dostaç si´
gdziekolwiek lub po prostu spacerujàc. Kiedy
s∏ysz´ wi´c, ˝e osoba mieszkajàca na Kabatach
denerwuje si´, ˝e ma d∏ugi dojazd do mojej szko∏y (czyli na Mokotów), a na koniec musi przejÊç
kawa∏ drogi od metra (w rzeczywistoÊci jest to
kilkaset metrów), dostaj´ bia∏ej goràczki.
W∏aÊciwie mo˝e nie powinnam mówiç, ˝e ja
jestem nieprzystosowana do ˝ycia we „w∏aÊciwej” Warszawie, tylko jej mieszkaƒcy nie sà
przystosowani do ˝ycia na przedmieÊciach. Kiedy jedna z kole˝anek mieszkajàcych w oko∏ocentrowych dzielnicach Warszawy odwiedzi∏a Starà
Mi∏osnà przerazi∏a si´ kiedy w pewnym momencie spaceru skoƒczy∏ si´ chodnik z kostki, a zacz´∏a si´ piaszczysta droga. Stan´∏a oÊwiadczajàc, ˝e dalej nie idzie. Ja przynajmniej próbuj´ iÊç
dalej przez warszawskie centrum, choç nie zawsze mi wychodzi.
Martyna Nowosielska
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Zwyci´zcà Minimaratonu zosta∏ Alex Celiƒski z Byledobiec
Anin, który 7 km 195 m pokona∏
w czasie 25:43 i o 17 sekund wyprzedzi∏ Tomasza Lipca. Trzeci
na mecie zameldowa∏ si´ S∏awodzieƒ, na dworze. O ósmej pojawili si´ pierwsi
mir Zduƒczyk z wynikiem 28:03. Rywalizacj´
biegacze. O 8.30 pierwszy zawodnik ruszy∏
wÊród paƒ wygra∏a Katarzyna Panejko-Wanat,
na tras´ maratonu. Przy okazji sprawdzi∏, czy orreprezentujàca klub Byledobiec Anin (29:47).
ganizatorzy stan´li na wysokoÊci zadania i czy
W maratonie rywalizacja trwa∏a niemal trzy
na trasie biegu da si´ zgubiç, czy nie bardzo. Nie
godziny. Zwyci´˝y∏ Zbigniew Koper z Legionoda∏o si´, chyba, ˝e ktoÊ bardzo chcia∏.
wa ze znakomitym wynikiem 2:53:09. Jako druA potem zacz´li przybywaç bohaterowie dnia.
gi na met´ przybieg∏ Robert Celiƒski (ByledoMaratoƒczycy i ci którzy postanowili si´ zmierzyç
biec Anin) – 3:08:28. Trzecie miejsce w rywaliz jednà szóstà dystansu, czyli z p´tlà 7 km 195 m
zacji zajà∏ Wojciech Wanat (Byledobiec Anin)
– 3:21:21. Piàte miejsce zajà∏
najszybszy staromi∏oÊnianin,
Jaros∏aw Skaruz, zdobywajàc
tytu∏ Mistrza Starej Mi∏osny
w Maratonie. Rywalizacja paƒ
by∏a bardzo wyrównana i zaci´ta. Wygra∏a debiutujàca
w maratonie Patrycja Bereznowska (4:25:40) przed Jolantà Wagner (4:26:00).
Okaza∏o si´, ˝e mimo trudnej trasy, niektórym uda∏o si´
pobiç swoje rekordy ˝yciowe,
inni z powodzeniem zadebiutowali w maratonie. Na mecie
na wszystkich czeka∏y koce
termiczne, goràca herbata
oraz… goràcy bigos. Ten
ostatni dowo˝ony by∏ w kilku
„rzutach” ze SMAKOSZA, którego w∏aÊcicielka postawi∏a
Zawodnicy przygotowujà si´ do startu. Fot. Barbara Krzewska.
sobie za cel, aby nikt z maratoƒczyków nie wyjecha∏ ze
w tzw. Minimaratonie. Zazwyczaj bywa tak, ˝e
Starej Mi∏osny g∏odny. I celu dopi´∏a, wszyscy
w krótkim biegu startuje znacznie wi´cej osób ni˝
jedli a˝ im si´ uszy trz´s∏y. A czuwajàca
w d∏ugim. Tu by∏o odwrotnie. W krótkim biegu
nad zdrowiem maratoƒczyków karetka na ca∏e
wystartowa∏o 36 osób, na tras´ maratonu ruszyszcz´Êcie okaza∏a si´ niepotrzebna.
∏y 44 osoby, w tym – dwie kobiety.
Maraton w Starej Mi∏oÊnie okaza∏ si´ sukceTrasa wiod∏a Êcie˝kami Mazowieckiego Parku
sem nie tylko sportowym, ale i organizacyjnym.
Krajobrazowego. Nie by∏a ∏atwa. Ju˝ na pierwA przede wszystkim – spodoba∏ si´ biegaczom.
szym kilometrze – pierwszy piaszczysty podbieg.
Kilkoro ju˝ zapowiedzia∏o, ˝e w przysz∏ym roku
Jak wyliczyli skrupulatni maratoƒczycy – podobpojawià si´ w Starej Mi∏oÊnie ponownie. Dlatego
no na ka˝dy kilometr przypada∏ co najmniej jeden
warto pami´taç, ˝e w organizacj´ maratonu zapodbieg. Do tego sporo korzeni, które co okrà˝eanga˝owa∏o si´ bardzo, bardzo wiele osób
nie wydawa∏y si´ wy˝sze. Tylko ma∏ym kawa∏– cz∏onków i sympatyków SSSM, cz∏onków ich
kiem trasa wypada∏a na asfalt przy Zagórzu, by
rodzin, wolontariuszy, przedstawicieli w∏adz Wepo kilkuset metrach wróciç do lasu. Du˝a p´tla
so∏ej. Im wszystkim wielkie dzi´ki!
bieg∏a Fabrycznà do czerwonego szlaku na PraAnna Paw∏owska-Pojawa
buckiej, potem czerwonym do skrzy˝owania
szlaków, nast´pnie ˝ó∏tym w stron´ Zagórza, poPS. Moje prywatne podzi´kowanie kieruj´ przede
tem ulicà, lasem znowu w kierunku ˝ó∏tego szlawszystkim do Izy Antosiewicz, która panowa∏a
ku, ˝ó∏tym, wydmà, nast´pnie skr´ca∏a w Fanad ca∏à organizacjà i zawsze wiedzia∏a, do kogo
brycznà w kierunku Jana Paw∏a II, tu˝ przed linià
zadzwoniç, do Piotra Kossowskiego, z którym
domów zakr´ca∏a w lewo, wzd∏u˝ lasu, wchodziwspólnie w piàtkowà zimnà noc znakowaliÊmy le∏a w las i p´telkà zawraca∏a do Fabrycznej. Tu˝
Ênà tras´ i uda∏o nam si´ to zrobiç ca∏kiem dobrze
przy bramie mety ustawiono punkt od˝ywiania
oraz do Marka Troniny – za wymyÊlenie Maratonu
– a w nim wod´, napoje izotoniczne, tace z banaw Starej Mi∏oÊnie i za wyznaczenie nowej trasy
nami i czekoladà, napoje i od˝ywki w∏asne zaw trybie awaryjno-ekspresowym. A tak˝e dla biewodników. Potem na punkt trafi∏a te˝ goràca hergaczy, którzy t∏umnie przybyli na start. I dla kibibata, bo pogoda nie rozpieszcza∏a biegaczy, choç
ców, którzy pojawili si´ na trasie i wspierali zawodby∏o doÊç przyjemnie.
ników ciep∏ym s∏owem.

Kameralny, rodzinny, towarzyski
– V Maraton w Starej Mi∏oÊnie
Rozgrywany od pi´ciu lat kameralny maraton
w Starej Mi∏osnej zgromadzi∏ w tym roku podobnà liczb´ uczestników, jak we wszystkich czterech poprzednich razem wzi´tych. Tak przynajmniej twierdzi Robert Celiƒski z Anina, który
przez trzy kolejne lata zwyci´˝a∏ w staromi∏oÊniaƒskim maratonie. W tym roku musia∏ zadowoliç si´ drugim miejscem.
Kiedy we wrzeÊniu ruszy∏y zapisy do maratonu, nikt nie spodziewa∏ si´, ˝e
malutkim maratonem w Starej
Mi∏oÊnie zainteresujà si´ biegacze z… ca∏ej Polski. Informacja
o maratonie pojawi∏a si´ na najpopularniejszych portalach biegowych i w magazynach dla biegaczy. Pod koniec wrzeÊnia
strona Stowarzyszenia Sasiedzkiego Stara Mi∏osna z informacjà
o maratonie zacz´∏a prze˝ywaç
prawdziwe obl´˝enie. Ju˝ po kilku dniach do biegu zg∏osi∏o si´
ponad 10 osób, a potem liczba
ta systematycznie ros∏a. Przyjazd do Starej Mi∏osny zapowiadali biegacze z Pomorza, ze Âlàska oraz, rzecz jasna, z Warszawy i okolic.
Na tydzieƒ przed maratonem
liczba ch´tnych do zmierzenia si´
z królewskim dystansem przekroczy∏a 50 osób i… okaza∏o si´, ˝e
ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa trzeba zmieniç tras´, tak, aby nie wchodzi∏a ona w osiedlowe uliczki i w ogóle mo˝liwie omija∏a ulice. W trybie nieomal awaryjnym zespó∏ organizacyjny zdecydowa∏ o przeniesieniu Biura Zawodów w okolice
spalonego rancza na ul. Fabrycznej. Tam te˝ mia∏
nastàpiç start. Co jednak z trasà, która zosta∏a
wyznaczona kilka lat temu i która przewidywa∏a
start zupe∏nie gdzie indziej…? Z pomocà organizatorom przyszed∏ twórca staromi∏oÊniaƒskiego
maratonu, szef Fundacji Maratonu Warszawskiego, Marek Tronina. W Êrod´ wyznaczy∏ nowà tras´, w czwartek pokaza∏ jà ni˝ej podpisanej (pokaza∏ oznacza w tym przypadku wspólne obiegni´cie siedmiokilometrowej trasy i zapami´tanie
punktów krytycznych oraz zapami´tanie mapy
przez urzàdzenie do tego przeznaczone) i voila!
Nowa trasa jeszcze tego samego dnia zosta∏a pokazana internautom.
W sobot´ od Êwitu przy spalonym ranczo
na Fabrycznej zaczà∏ si´ niezwyk∏y ruch. Stan´∏y dwa harcerskie namioty-szatnie, namiot Biura
Zawodów, generator z pràdem, przenoÊne toalety i sanitariaty, wielka dmuchana brama startomety. Pojawi∏y si´ te˝ t∏umy wolontariuszy
– dzieci i doros∏ych, którym w wolnà sobot´
chcia∏o si´ wstaç o Êwicie i sp´dziç wcale nie
najcieplejszy ranek, a w∏aÊciwie prawie ca∏y
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B´d´ wi´cej startowa∏ na krótszych dystansach.
I z∏ami´ trójk´…
Biega od… dwóch lat.
Zaczà∏ tu˝ przed trzydziestkà. Na zawodach
kibicujà mu ˝ona, a od
czerwca – równie˝ córeczka. Jaros∏aw Skaruz
ma 31 lat i 25 paêdziernika zosta∏ mistrzem
Starej Mi∏osny w Maratonie. Na co dzieƒ pracuje przy obliczeniach dotyczàcych bezpieczeƒstwa w firmie, która jest
jednym z najwi´kszych w Europie producentów
wyposa˝enia samochodowego.

MieszkaliÊmy ju˝ wtedy z ˝onà w Starej Mi∏oÊnie,
dokàd przeprowadziliÊmy si´ pod koniec 2006 r.
Biega∏em troch´ po lesie, ale najd∏u˝sze dystanse
to by∏o ok. 20 km. Prawie wszystkie treningi robi∏em w jednym tempie. Nie bra∏em udzia∏u w zawodach, kompletnie nie wiedzia∏em, na jaki wynik
mog´ si´ porywaç. Zaczà∏em w tempie ok. 6 minut na kilometr, spokojnie. Z niepokojem czeka∏em na 20. km. Potem na 30. Po 30. faktycznie organizm zaczà∏ bardzo protestowaç, zwolni∏em, ale
podjà∏em walk´ z samym sobà i na 40. kilometrze
by∏em jeszcze w stanie przyspieszyç.
I?
Tydzieƒ póêniej przebieg∏em jeszcze 10 km
w Run Warsaw, namówi∏em ˝on´, która zadebiutowa∏a na dystansie 5 km. A potem by∏a… d∏uga
przerwa. W∏aÊciwie do koƒca roku nie biega∏em.
W styczniu 2008 pobieg∏em w biegu Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy, ale to by∏ bieg towarzyski, rekreacyjny, bez pomiaru czasu. Zaczà∏em
myÊleç o kolejnym maratonie, ale tak˝e o startach
na krótszych dystansach. Od wiosny zaczà∏em
trenowaç ju˝ wed∏ug jakiegoÊ planu, pi´ç razy
w tygodniu, robiàc coraz d∏u˝sze wybiegania.
W marcu zadebiutowa∏em w Pó∏maratonie Warszawskim uzyska∏em wynik 1:44. SzeÊç tygodni
póêniej, w Ostro∏´ce, przy bardzo wysokiej temperaturze, poprawi∏em ten wynik, mia∏em czas 1:38.

Spodziewa∏eÊ si´, ˝e zostaniesz mistrzem
Starej Mi∏osny w maratonie?
JS: Nie. Trudno by∏o to zauwa˝yç na trasie, tym
bardziej, ˝e trasa sk∏ada∏a si´ z p´tli, wi´c byli zawodnicy, których dublowa∏em, nie bardzo wiedzia∏em, kogo goni´. Dowiedzia∏em si´ dopiero za metà.
3 godziny 24 minuty na trudnej leÊnej trasie, miejscami piaszczystej, z wieloma podbiegami, to nie lada osiàgni´cie…
Tak. W∏aÊciwie zrealizowa∏em swój plan z nawiàzkà, bo satysfakcjonowa∏ mnie ka˝dy wynik
poni˝ej 3:30. Tym bardziej, ˝e dopiero w piàtek
ostatecznie zdecydowa∏em, ˝e wystartuj´. Tydzieƒ przed staromi∏oÊniaƒskim maratonem
w trakcie d∏ugiego biegu po lesie musia∏em jakoÊ
niefortunnie postawiç nog´ i do Êrody dotkliwie
odczuwa∏em tego konsekwencje. W∏aÊciwie ju˝
mia∏em zrezygnowaç, dopiero piàtkowy trening
pokaza∏, ˝e mog´ spróbowaç ostro˝nie pobiec. I tak te˝ zaczà∏em, nie za szybko, rozsàdnie.
Na trasie kibicowa∏a mi ˝ona i prawie pi´ciomiesieczna córa – to te˝ dodawa∏o si∏ i motywowa∏o.

Ostro∏´k´ pami´tam, upa∏ by∏ potworny, ja
tam mia∏am najs∏abszy wynik w tym roku.
Po Ostro∏´ce zaczà∏eÊ przygotowania do Maratonu Warszawskiego?
Nie od razu. Tydzieƒ po Ostro∏´ce by∏a sztafeta
Weso∏a Stówa – tu w Starej Mi∏oÊnie. Uda∏o nam
si´ zebraç dru˝yn´ nieomal sàsiedzkà i wybiegaliÊmy 6 miejsce. Kibicowa∏a mi ˝ona – wtedy
w ósmym miesiàcu cià˝y. Pod koniec maja pobieg∏em jeszcze w Biegu Truskawki w Truskawiu, niespe∏na 10 km krosowej trasy w Puszczy Kampinoskiej, bardzo fajny bieg. Kilka dni póêniej urodzi∏a
si´ moja córeczka i na kilka dni zrobi∏em sobie
przerw´ w bieganiu. Towarzyszy∏em ˝onie w trakcie porodu – to by∏o niesamowite prze˝ycie i tego
si´ nie da porównaç z niczym innym. Ale bieganie
ju˝ si´ jakoÊ wpisa∏o w nasze wspólne ˝ycie, wi´c
jeszcze w czerwcu pobieg∏em w Sulejówku w Biegu Marsza∏ka na 10 km, z wynikiem 41:21. To jest
niesamowite i fantastyczne w bieganiu, ˝e w∏o˝ona praca na treningach procentuje i bardzo szybko
mo˝na zobaczyç efekty. I ˝e na poczàtku w∏aÊciwie ca∏y czas mo˝na si´ poprawiaç.

Mówisz, jakby taki wynik by∏ czymÊ normalnym. Dla wielu osób samo przebiegniecie maratonu to ju˝ du˝y wyczyn. Który to by∏ Twój start
na tym dystansie i jaki masz najlepszy wynik?
WczeÊniej pobieg∏em dwa maratony warszawskie – w 2007 r. i wtedy zaj´∏o mi to 4 godziny i 5 minut. W tym roku ukoƒczy∏em XXX
Flora Maraton Warszawski z wynikiem 3:14:27.
To prawie godzina ró˝nicy! Jak si´ przestaje
byç truchtaczem-amatorem i staje si´ biegaczem,
dalej amatorem, ale ju˝ zaawansowanym…?
W ubieg∏ym roku w ogóle na sam pomys∏ przebiegni´cia maratonu wpad∏em oko∏o po∏owy roku.

DETEKTYW

Licencja
nr 0000505

Us∏ugi dla osób prywatnych i firm:
– rozwody, majàtek, wiarygodnoÊç biznesowa, badania
antypods∏uchowe, ekspertyzy, doradztwo, inne.

www.renoma2.com.pl
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Latem ju˝ zaczà∏em powa˝nie myÊleç o porzàdnym przygotowaniu do maratonu. Korzystajàc z kalkulatorów wyliczy∏em, jaki czas móg∏bym
uzyskaç w maratonie, poszuka∏em planów treningowych, m.in. planu Jurka Skar˝yƒskiego, ale
najbardziej przypad∏ mi do gustu plan Greiffa. I wed∏ug planu zaczà∏em si´ przygotowywaç.
Latem pobieg∏em jeszcze w Biegu Powstania
Warszawskiego – fantastycznej imprezie nie tylko
z powodów sportowych. Ale pami´tam, ˝e
na ostatnim kilometrze, na bie˝ni jeszcze si´
z kimÊ Êciga∏em. Wynik tego biegu, 40 minut 25
sekund, da∏ mi podstawy, ˝eby myÊleç o wyniku 3: 15 w maratonie. I na taki czas zaczà∏em si´
przygotowywaç. Trenowa∏em 5 razy w tygodniu.
Dzisiaj mog´ powiedzieç – warto by∏o. Pobieg∏em
dok∏adnie tak, jak chcia∏em, ile chcia∏em i w∏aÊciwie nie mia∏em ˝adnych kryzysów po drodze.
Biegasz od dwóch lat, z przerwami, a ju˝
osiàgnà∏eÊ bardzo wiele. WczeÊniej uprawia∏eÊ jakiÊ sport?
W czasach licealnych sporo jeêdzi∏em na rowerze, najd∏u˝sza dzienna „przeja˝d˝ka” liczy∏a
nieco ponad 300 km. Potem by∏y studia na Politechnice Warszawskiej i mia∏em jakoÊ mniej czasu, ale i mniej ch´ci na sport. W∏aÊciwie dopiero Run Warsaw 2006 mnie zainspirowa∏, ˝eby
si´ spróbowaç z bieganiem i dystansem.
˚ona Ci zawsze kibicuje?
Nie tylko kibicuje. Pi´ç miesi´cy po urodzeniu
córeczki sama zaczyna troch´ biegaç. Na razie
to sà bardziej marszobiegi, ale chce w przysz∏ym roku przebiec 10 km. A ja chc´ jej pomóc,
˝eby zrealizowa∏a ten cel.
A Twoje plany?
Na nast´pny sezon? Na pewno wi´cej startów
na krótszych dystansach. To pozwala ∏atwiej
oceniç form´ i robiç post´py. A ja chyba ca∏y
czas mam potencja∏, ˝eby si´ rozwijaç.
A cel biegowy?
Jak chyba ka˝dego ambitnego amatora – z∏amaç 3 godziny. I to zanim rekord Êwiata zejdzie
poni˝ej 2 godzin. A potem – mo˝e maratony zagraniczne, mo˝e któryÊ z wielkich maratonów.
Gdzie jest szybka trasa?
Najbli˝ej? Mówià, ˝e w Berlinie? Powodzenia!
Rozmawia∏a Anna Paw∏owska-Pojawa

Firma „KOMPLEKS“
• Pranie dywanów
Sulejówek, ul. Sobieskiego 35
• Pranie tapicerek meblowych
tel. 022 783 46 06, 602 581 285
• Pranie wyk∏adzin dywanowych
• Pranie i czyszczenie tapicerek samochodowych ATRAKCYJNE CENY
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II Turniej Szachowy Grand Prix SP 173
26 paêdziernika w SP 173 odby∏ si´
II Turniej Szachowy Grand Prix
SP 173. Do gry przystàpi∏o 50-ciu zawodników. Rozegrano 7 partii syste-

mem szwajcarskim po 15 minut
na zawodnika. S´dzià turnieju by∏a p.
Agnieszka Brustman.
Najlepszymi zawodnikami okazali
si´:
W kategorii wiekowej (1998-1996)
I miejsce – Bartosz Nowicki (KS Weso∏a)
II miejsce – Pawe∏ Jarmu∏a (Polonia
Warszawa)

III miejsce – Miko∏aj Kozakow
(UKS „Czternastka” Ursus)

W kategorii wiekowej (2002-1999)
I miejsce – Aleksy
Kozakow (UKS
„Czternastka” Ursus)
II miejsce – Dominik Rzeszowski
(MKS Polonia Warszawa)
III miejsce – Weronika Górska (MKS
Polonia Warszawa).
Tytu∏ najlepszej zawodniczki wywalczy∏a uczennica SP 173, Kinga Pastuszko z MKS Polonia Warszawa.
Szczegó∏owe informacje o wynikach
turnieju mo˝na znaleêç na www.chess
arbiter.com

Sukces naszych
∏uczników!

Puchar O˝arowa 2008
w szponach KS WESO¸A
Wielki sukces m∏odych adeptów ∏ucznictwa w Pucharze O˝arowa
2008 r. Zwyci´zcà V Fina∏owej Rundy Pucharu O˝arowa i ca∏ej edycji
tych zawodów zosta∏a w kategorii dzieci Janina Lekki, drugie miejsce
zaj´∏a Klaudia ¸adziak ex aequo z Anastazjà Stachwiuk (wszystkie z KS
WESO¸A). Najm∏odsza nasza zawodniczka, Nika Stachwiuk w swojej
kategorii zaj´∏a trzecie miejsce, a Alek Janczarek drugie.
M∏oda ekipa KS WESO¸A, po zaskakujàco udanym sezonie, pokaza∏a
swojà klas´. Dzi´ki Êwietnemu wyszkoleniu podium by∏o wr´cz oblegane przez zawodników weso∏owskiego klubu. Zwyci´zcom gratulujemy
i ˝yczymy tak wysokiej formy w przysz∏ym sezonie.
Wszystkich uczniów ch´tnych do wzi´cia udzia∏u w zaj´ciach ∏uczniczych, w ramach programu „Otwarte Sale”, zapraszamy we wtorki
i czwartki w godzinach 17-18 na sal´ gimnastycznà Szko∏y Podstawowej nr. 174, ul. Pl. Wojska Polskiego 28, Warszawa-Weso∏a. Zaj´cia sà
bezp∏atne.
Hanna Koz∏owska

Nagrody oraz dyplomy wr´czy∏a zwyci´zcom dyrektor Mariola Wróblewska.
Turniej by∏ kolejnà okazjà do rywalizacji pasjonatów tej królewskiej gry.
Mimo, i˝ zwyci´zców jest tylko kilku
to wi´kszoÊç uczestników turnieju odnios∏o swoje ma∏e sukcesy. Poczàtkujàcy zawodnicy mieli okazj´ zdobyç
„ma∏e” punkty i nabraç apetytu na
„wi´ksze” zwyci´stwa. Mamy nadziej´,
˝e spotkania szachowe w SP 173 wpiszà si´ w kalendarze turniejowe zawodników zaawansowanych.
Na III Turniej z edycji Grand Prix
SP 173 zapraszamy 29 listopada 2008 r.
(sobota).
Teresa Osypiuk, Marta Drabarek

Lecznica Stomatologiczna
ELIXIR sp. z o.o.
lek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko
+ DOROÂLI
+ DZIECI
+ ORTODONCJA
+ IMPLANTY

+ CHIRURGIA
+ RTG cyfrowe z´ba
+ PANTOMOGRAF
+ PROTETYKA

Godziny otwarcia: pon.–pt. 830–2030, sobota 830–1330
tel. 022 773 21 12, 022 795 74 62
05-077 Warszawa-Weso∏a, Os. Stara Mi∏osna, ul. Kameliowa 12

ROLETKI · WERTIKALE · ˚ALUZJE · OKNA
PCV · MOSKITIERY · DRZWI ALUMINIOWE
MONTA˚, SERWIS OKIEN

Solidnie, ceny konkurencyjne
Tel.

0 502 028 554
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XX Bieg Niepodleg∏oÊci
Kto po lekturze zesz∏ego numeru
WiadomoÊci Sàsiedzkich wysnu∏ wniosek, ˝e sàsiedzi biegnàcy we wrzeÊniowej sztafecie Ekiden b´dà pró˝nowaç
przez nast´pne dwanaÊcie miesi´cy,
ten zapomnia∏ chyba jak silna i szalona bywa mi∏oÊç w m∏odych zwiàzkach.
Dru˝yna „Stara Mi∏osna Run for Fun”,
jak ka˝dy dziewiczy byt, potrzebuje
szczególnej piel´gnacji, a dowodem
wzajemnej mi∏oÊci jej najwierniejszych
cz∏onków staç si´ mia∏ wspólny bieg
w Warszawie, organizowany corocznie w dniu odzyskania niepodleg∏oÊci przez Polsk´.
Do uczestnictwa w tym dziesi´ciokilometrowym wyÊcigu r´ce
podnieÊli ochoczo Iza i Piotr Antosiewiczowie oraz ja wraz z ma∏˝onkà Emilkà. Symboliczny wymiar
imprezy sk∏oni∏ nas do przyj´cia
bardzo prostego za∏o˝enia: staraç
si´ trzymaç razem, niezale˝nie
od indywidualnych mo˝liwoÊci oraz
apetytów na wynik. Troch´ na zasadzie zasiedzenia oddelegowany zosta∏em do zrealizowania tej pozornie prostej strategii.
Rozpocz´cie biegu mia∏o nastàpiç na Krakowskim PrzedmieÊciu
przy pomniku Miko∏aja Kopernika.
Widzàc oczami wyobraêni pi´ç tysi´cy osób ÊciÊni´tych niczym sardynki przed linià startu tam˝e, zdecydowaliÊmy si´ zajàç pozycje
na ty∏ach. Przy takim usytuowaniu
wiadomo by∏o, ˝e b´dziemy wyprzedzaç innych zawodników, tote˝
w oczekiwaniu na wystrza∏ startera zacz´liÊmy formowaç si´ dla w∏asnego
bezpieczeƒstwa w falang´ o dwurz´dowym szyku. Tymczasem spostrzegliÊmy, ˝e t∏um przed nami zaczà∏ si´ jakby przemieszczaç. Niewiele zastanawiajàc tak˝e ruszyliÊmy powoli naprzód. Z poczàtku przesuwaliÊmy si´
niedbale pow∏óczàc nogami. Szybsze,
bardziej szykowne ruchy powodowa∏yby natychmiastowe kolizje z koƒczynami innych. W takich ma∏o komfortowych warunkach osiàgn´liÊmy rondo de Gaulle'a. Od Placu Trzech Krzy˝y biegnàca grupa zacz´∏a si´ nieco
„rozciàgaç” i kiedy na poczàtku Alei
Ujazdowskich przerzedzi∏a si´ na tyle,
˝e da∏o si´ poczuç wiatr we w∏osach,
wysunà∏em si´ na prowadzenie dru˝yny, zostajàc jednoczeÊnie jej zajàcem.
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– jak zajàc goni∏ wielb∏àdy

Tu warto przedstawiç genez´ i cel takiego dzia∏ania. Zajàc w j´zyku biegowym, jak sama nazwa wskazuje, jest
osobà, która ucieka. Za zajàcem goni
grupa biegaczy, którzy wiedzà, ˝e majà
utrzymywaç do niego sta∏à odleg∏oÊç.
Ale i zajàc te˝ coÊ wie. Mianowicie, nie
mo˝e on grupie uciec. Konkretnie, zajàc musi biec od poczàtku do koƒca
równym, z góry okreÊlonym tempem.
Zaufany zajàc zwalnia praktycznie bie-

gaczy z potrzeby samodzielnego pilnowania tempa biegu, zw∏aszcza, ˝e w∏aÊciwe wyczucie w∏asnego tempa spada
wraz ze zm´czeniem. W j´zyku angielskim s∏owem dobrze opisujàcym rol´
biegowego szaraka jest pacemaker.
Ogólnie, zadaniem zajàca jest przebiegni´cie od startu do mety w ÊciÊle okreÊlonym czasie, a to bezpoÊrednio przek∏ada si´ na tempo. Zwykle na trasie
du˝ych biegów ulicznych jest kilka
„etatowych” zaj´cy, a ka˝dy z nich biegnie innym tempem. Je˝eli ktoÊ nastawia si´ na konkretny wynik czasowy,
ale obawia si´, ˝e w pojedynk´ nie b´dzie móg∏ wyczuç lub utrzymaç jednostajnego tempa, do∏àcza na starcie
do w∏aÊciwej dla niego grupy.
Powrócimy jednak do naszego biegu.
Jak to w ˝yciu bywa jedni pracujà, a inni obijajà si´. Jako zajàc musia∏em
wi´c ustaliç pr´dkoÊç przelotowà b´dàcà kompromisem mo˝liwoÊci zawodni-

ków naszej grupy: Kto przed tà biegowà imprezà trenowa∏ w pocie czo∏a
i reszty cia∏a, temu tempo lekkie by∏o,
a kto pobiec chcia∏ na kredyt, tego
móg∏ dotknàç kryzys (te˝ jak w ˝yciu,
ostatnio…). Szcz´Êliwie ró˝nice osobnicze w naszej dru˝ynie by∏y nieznaczne, tote˝ wi´kszych problemów z zachowaniem jednoÊci nie by∏o.
I tak, w walecznych nastrojach, mijaliÊmy co kilka chwil tablice z oznaczeniami liczby pokonanych ju˝ kilometrów. Im dalej w las jednak, tym wi´ksze odnosi∏em wra˝enie, ˝e poprzestawia∏ je chyba mocno wiejàcy wiatr.
Jak si´ póêniej okaza∏o, bardzo wielu
biegaczy mia∏o podobne obserwacje,
dlatego nie si∏y przyrody nale˝a∏oby
tu ganiç za niedok∏adnoÊç kilometrowego oznakowania trasy.
Po mini´ciu Alei Genera∏a Sikorskiego, na siódmym kilometrze da∏
si´ nam we znaki pope∏niony wczeÊniej b∏àd taktyczny. Za∏o˝yliÊmy, ˝e
przy wzgl´dnie niskiej temperaturze
powietrza dodatkowe napoje nie b´dà nam potrzebne i na czas biegu
nie wzi´liÊmy za pazuch´ ani kropli.
Moja ma∏˝onka zacz´∏a jednak odczuwaç pragnienie, przez co bieg∏o
jej si´ z coraz wi´kszym trudem.
Szcz´Êliwie nasi przyjaciele, przez
których zostaliÊmy wczeÊniej wyprzedzeni, mieli ze sobà spory zapas
podstawowego dla ˝ycia trunku.
W tak kryzysowej sytuacji zdecydowa∏em si´ pozostawiç grup´ i pobieg∏em
do przodu po pomoc. Przyniesiona zdobyczna woda tchn´∏a w Emilk´
na powrót ch´ci do szybkiego biegu,
lecz nasza czteroosobowa grupa si∏à
rzeczy zdà˝y∏a ju˝ si´ zdezorganizowaç. Iza z Piotrem, niczym niestrudzone suszà wielb∏àdy pognali do przodu
i dystansu, który rozdzieli∏ nas podczas
tego zawirowania ju˝ do finiszu nie
uda∏o si´ nam w ca∏oÊci odrobiç.
Na mecie wspólnie i jednog∏oÊnie
okrzykn´liÊmy ten bieg bardzo udanym. OkolicznoÊci radosne, s∏oneczna i ciep∏a pogoda jak na zamówienie,
kibice na swoich miejscach, a damska
cz´Êç dru˝yny by∏a w takiej dyspozycji,
˝e ku zaskoczeniu ustanowi∏a w tym
szczególnym dniu nowe rekordy swego
˝ycia. Panowie, kapelusze z g∏ów!
Piotr Kossowski
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Trudna sztuka origami
8 listopada w siedzibie Stowarzyszenia Sàsiedzkiego (w budynku OSP) podczas kolejnych w tym
roku warsztatów plastycznych
uczyliÊmy si´ trudnej sztuki origami – tworzyliÊmy pi´kne przedmioty z papieru. By∏a to Êwietna zabawa zarówno dla dzieci jak
i dla rodziców. W kameralnym
gronie powstawa∏y statki, ˝abki,
kule, motyle. Tak nam si´ to
spodoba∏o, ˝e na pewno powtórzymy w przysz∏oÊci. Origami jest
wspania∏à propozycjà na zabawy
w gronie rodziny w d∏ugie jesienne i zimowe wieczory.
Do koƒa roku zapraszamy jeszcze na dwa spotkania: 22 listopada b´dziemy wykonywali papier
na Êwiàteczne prezenty i kartki
Êwiàteczne. 13 grudnia zaÊ ozdobimy ró˝nymi technikami pi´kne
sklejkowe ozdoby choinkowe
i wykonamy (tradycyjnie ju˝) kolorowe ∏aƒcuchy choinkowe.
Koszt warsztatów: dzieci – 8 z∏, rodzina – 15 z∏.

OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a zaprasza na wernisa˝ prac Bogdana Bonawentury Strzemiecznego
pt. „Cz∏owiek Powrót za widnokràg”. Otwarcie wystawy nastàpi
26 listopada (Êroda) o godz. 19.30
w OÊrodku Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”- filii OÊrodka Kultury (Stara
Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 25, I pi´tro). Zapraszamy wielbicieli sztuki
pi´knej i niebanalnej.

Do zobaczenia!
Magdalena J´drzejewska

Jak uszcz´Êliwiç dachowca?
Rok temu przygarn´liÊmy pó∏rocznà kotk´.
B∏àka∏a si´ d∏ugo przy Klubie Maluszka w Sulejówku. Nikt nie chcia∏ jej wziàç, choç by∏a Êliczna i weso∏a. W koƒcu zdecydowaliÊmy si´ jà
przygarnàç. Dzieci by∏y zachwycone, nada∏y jej
imi´ Lady. Przez 10 miesi´cy nie wypuszczaliÊmy jej z domu, ale w te wakacje postanowiliÊmy spróbowaç daç jej troch´ wolnoÊci, której
ewidentnie jej brakowa∏o. Okaza∏o si´, ˝e Lady
na podwórku pod naszym blokiem bardzo si´
podoba∏o. Ch´tnie dawa∏a si´ g∏askaç innym
dzieciom, a ich mamy by∏y zadowolone, ˝e mogà spokojnie pozwoliç pobawiç si´ dzieciom ze
znanym, czystym i zdrowym kotkiem. Lady sta∏a si´ pupilkiem dzieci z naszego bloku. ZdecydowaliÊmy si´ tak˝e wziàç jà ze sobà na kemping. ByliÊmy tam 3 tygodnie. Okaza∏o si´, ˝e
Lady wspaniale tam si´ zadomowi∏a. Trzyma∏a
si´ zawsze blisko namiotu, szybko zaprzyjaêni∏a si´ z nowymi dzieçmi, a nawet z psem, który dotàd uchodzi∏ za wroga kotów. Nigdy nie

zdarzy∏o si´, aby wróci∏a w jakikolwiek sposób
skrzywdzona.
Równo rok po przyj´ciu Lady nagle kotka nam
zgin´∏a. SzukaliÊmy jej, ale bez skutku. By∏am
pewna, ˝e ktoÊ jà wzià∏ do siebie. MyÊla∏am, ˝e
posz∏a za jakimiÊ dzieçmi, które uprosi∏y rodziców, aby zosta∏a z nimi. Okaza∏o si´, ˝e wzià∏ jà
pewien Pan, mi∏oÊnik kotów (ma ich 4) uwa˝ajàc, ˝e ratuje jej ˝ycie. (Lady znajdowa∏a si´ wtedy ok. 300 m od domu). Dzi´ki temu, ˝e napisa∏
og∏oszenie, odnaleêliÊmy jà. Pan odda∏ nam kotk´, ale zapowiedzia∏, ˝e jak znajdzie jà jeszcze raz
to nam jej ju˝ nie odda, bo KOTÓW SI¢ NIE WYPUSZCZA. JesteÊmy okrutni dla naszej kotki i nieodpowiedzialni skoro jà wypuszczamy… Lady
nadal chcia∏a wychodziç, prosi∏a pod drzwiami,
˝eby jà wypuÊciç. WypuÊciliÊmy. Jak dawniej
chodzi∏a sobie po podwórku lub w okolicy i jak
zawsze wraca∏a po kilku godzinach pod drzwi.
Niestety, tym razem spotka∏a jà inna mi∏oÊniczka
kotów (ma 2 koty), równie˝ nie dalej ni˝ 300 m

Mechanika pojazdowa
• Silniki, rozrzàdy
• Zawieszenia, hamulce
• Sprz´g∏a, g∏owice
• Alternatory, rozruszniki
Wystawiamy faktury VAT
4, Stara Mi∏osna
022 773 18 61 0607 092 124 ul. Jeêdziecka

***
Natomiast w ka˝dy wtorek
o godz. 18.00 i piàtek o godz. 17.00
zapraszamy na próby chóru. Zaj´cia
prowadzone sà przez Joann´ Kie∏biewskà – doÊwiadczonego pedagoga i nauczyciela Êpiewu. M∏odzie˝
i dzieci chcàce poznaç tajniki Êpiewu
klasycznego zapraszamy na spotkania do OÊrodka Kultury (Weso∏a, ul.
Starzyƒskiego 21).

22 paêdziernika na terenie Centrum Pogodna
zaginà∏ pies bouvier, czarny, podobny do sznaucera. Osob´, która wie gdzie jest, prosz´ o kontakt – 607 205 073. Nagroda. Igor Pogorzelski.
od domu. Widzàc czystego, zadbanego kotka
z obro˝à na szyi (z naszym numerem telefonu)
uzna∏a jà za bezdomnà i odda∏a…. tamtemu Panu, który poprzednio si´ nad nià zlitowa∏. Tym razem Pan, tak jak obieca∏ nie odda∏ nam kotki…
Czy u niego jest szcz´Êliwsza? Mo˝e… Nasze
dzieci nie sà szcz´Êliwsze bez Lady, zw∏aszcza 3letnia Marysia. Codziennie wyglàdajà, czy Lady
nie wróci∏a. Majà nadziej´, ˝e kiedyÊ kotka wymknie si´ Panu i wróci do nas.
Mo˝e Pan, u którego teraz jest Lady, przeczyta
ten list i zlituje si´ nad naszym kochanym dachowcem i nad st´sknionymi dzieçmi i zwyczajnie wypuÊci kotk´. Ona z pewnoÊcià do nas trafi.
Z naszego okna widaç okna mieszkania, w którym teraz przebywa – to naprawd´ blisko…
Monika Zarzyƒska

Pediatra i lekarz rodzinny
Wizyty domowe
dr Ewa Karczewska, tel. 601 91 43 19
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Kàcik bibliofila
Dariusz
Kaêmierczak
„Cesarskie ci´cie”
Ârodowisko lekarskie w ma∏ym
powiatowym
szpitalu. M∏ody,
ambitny ginekolog – Bogdan Kaszuba z ambicjami na fotel
dyrektorski, atrakcyjna pacjentka –
Iwona Bukowska, by∏y funkcjonariusz
s∏u˝by bezpieczeƒstwa – Adam Bieƒ,
có˝ ∏àczy te postaci?
Ludzkie, odwieczne pragnienia posiadania w∏adzy, pieniàdza, stanowiska, dziecka wplecione w jak dobrze
nam znane realia Êwiata korupcji, braku kompetencji i zasad niestety dotykajàcych równie˝ personel medyczny.
Autor, który sam jest lekarzem, a po-

wieÊç „Cesarskie ci´cie” to jego literacki debiut stara∏ si´ pokazaç czytelnikowi „szpital od kuchni”.
Zgrabnie
skonstruowana akcja
i ca∏kiem niez∏y j´zyk zach´cajà niewàtpliwie do si´gni´cia po t´ lektur´.
Zapraszam do biblioteki.
***
Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Kaêmierczak D. – Cesarskie ci´cie
2. Lausch R. – Dwa ˝ycia, dwie mi∏oÊci
3. Buck P. S. – Smocze ziarno
4. Coetzee J. M. – Zapiski ze z∏ego roku
5. Nowik N. – Imperium koÊci s∏oniowej
6. Fallaci O. – Si∏a rozumu
7. Agus M. – Ból kamieni
8. Williams P. – Wzloty i upadki Super
Mamy
Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Jennings S. – Franklin urzàdza piknik

2. Angerborn I. – Gdybym nie pomyli∏a
psów
3.Dziamska D. – Papierowa wioska
smerfów czyli orgiami p∏askie z kwadratu
4. Grzelak A. – Herbata szcz´Êcia
5. T∏. Górecka – Piotrek ratuje Tomka
– na podst. serii stworzonej przez W.
Awdry’ego
Literatura popularnonaukowa:
1. Red. nauk. Panasiuk A. – Gospodarka turystyczna (podr. akademicki)
2. Graka∏owska H. – Sa∏atki na ka˝dà
okazj´
3.Oprac. Ko∏o Cichociemnych Spadochroniarzy A.K. – Drogi Cichociemnych
4. Dervan-Schreiber D. – Antyrak; nowy styl ˝ycia
5.Bardadyn M. – Odchudzajàca
ksià˝ka kucharska: wed∏ug diety
strukturalnej
6. Fisher R. – Dochodzàc do Tak: negocjowanie bez poddawania si´
Iza Zych

Toksyczne plotki o szczepionkach- AUTYZM i RT¢å
To ju˝ ostatni tekst z tej serii, majàcej nas uodporniç na fa∏szywe informacje o szkodliwoÊci
i niepotrzebnoÊci szczepieƒ. Pierwszy odcinek
tego cyklu by∏ o tym jak „nienaturalne” oddzia∏ywanie szczepionki ma si´ do skutków „naturalnego” przebiegu chorób takich jak t´˝ec czy b∏onica. Drugi by∏ o przyczynach powstawania iluzji, ˝e choroby zakaêne obj´te obowiàzkiem
szczepieƒ w ogóle przesta∏y istnieç. Iluzja ta polega na tym, ˝e w szczepionej populacji pojedyncze nieodporne osoby sà bezpieczne.
Niewiele brakowa∏o, a ten trzeci odcinek nie
powsta∏by na czas, bo ca∏à naszà rodzin´ dopad∏ rotawirus – wirus wywo∏ujàcy infekcje jelitowe. Wirusy z tej rodziny sà tak silnie zakaêne
˝e kontakt z nimi mia∏o obecnie blisko 100%
dzieci do piàtego roku ˝ycia na ca∏ej planecie.
Nie ma znaczenia czy stosujemy homeopati´
i cudowne zio∏a czy stawiamy na zdrowà diet´
i nowoczesnà higien´ – ani magia ani nawet dobry, zdrowy styl ˝ycia nie chronià przed zara˝eniem tak silnie zakaênym wirusem. Prawid∏owa
opieka sprawia za to, ˝e choroba staje si´ mniej
groêna. Polskie dzieci raczej nie umierajà na rotawirusy, ale bardzo cierpià a niekiedy – tak jak
moje – sà ratowane w szpitalu. W ubo˝szych
krajach ta choroba zabija ich pó∏ miliona rocznie.
Nie ma na nià lekarstwa, ale od 2006 r. jest
szczepionka, niestety droga, ale poma∏u tanieje
i mo˝na ju˝ oszcz´dziç maluchom, nabywania
odpornoÊci w sposób „naturalny”. Ale do rzeczy.
Ostatnia seria toksycznych plotek g∏osi, ˝e
w szczepionkach jest rt´ç i ˝e to powoduje autyzm. WieÊç ta urodzi∏a si´ w pod koniec zesz∏e-
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go wieku w Stanach Zjednoczonych, w Êrodowiskach rodziców dzieci chorych na autyzm. Szukajàc przyczyny choroby swoich dzieci, skojarzyli sobie, ˝e w czasie kiedy zdiagnozowano
u ich dzieci autyzm (z regu∏y oko∏o 3 roku ˝ycia)
przechodzi∏y one szczepienie na odr´. Zaniepokojenie wzbudzi∏ thimerosal – konserwant b´dàcy organicznym zwiàzkiem rt´ci. Konserwant
mia∏ sporo zalet, dzia∏a∏ w bardzo maleƒkich iloÊciach. Po wstrzykni´ciu i „rozpuszczeniu si´
w organizmie” ten – rzeczywiÊcie toksyczny
zwiàzek – wyst´powa∏ w dawce „homeopatycznej”(Êladowej – nie majàcej wykrywalnych skutków). Do tego rt´ç w postaci thimerosalu wydala∏a si´ z organizmu co do ostatniej czàsteczki
w przeciàgu miesiàca. Mimo wszelkich dowodów na jego nieszkodliwoÊç, jedynie ze wzgl´du
na niepokój który wywo∏ywa∏, zosta∏ wycofany
w latach 90 tych. Dzisiejsze szczepionki sà pakowane w jednorazowe strzykawki, a nie w fiolki po kilka dawek i nie potrzebujà konserwantów.
Ale liczba diagnozowanych przypadków autyzmu dalej roÊnie, a mit – trwa. W mojej najbli˝szej rodzinie te˝ sà osoby dotkni´te autyzmem:
jeden przypadek jest Êrednio ci´˝ki, dwa l˝ejsze.
Jedna z tych osób jest ju˝ doros∏a, bardzo inteligentna i dobrze sobie radzi – uchodzi jedynie
za orygina∏a. We wszystkich trzech przypadkach, dla ca∏ej rodziny jest jasne, ˝e oni tacy byli od poczàtku. Cechy, które póêniej zosta∏y zakwalifikowane jako autystyczne, by∏y widoczne
od najwczeÊniejszego dzieciƒstwa. Szczepienie
na odr´ zbiega si´ w czasie jedynie ze stwierdzeniem choroby a wycofany przed laty konserwant

nie mo˝e byç przyczynà dzisiejszych przypadków autyzmu. ˚adna z tych hipotez nie t∏umaczy
dlaczego kilka razy cz´Êciej chorujà ch∏opcy.
Ci´˝ko si´ z tym pogodziç, ale prawdziwe przyczyny na razie sà nieznane. Mamy do dyspozycji jedynie nie do koƒca sprawdzone hipotezy,
nawzajem ze sobà sprzeczne. I tak jest w wielu
innych sprawach. Co robiç? Proponujemy coÊ
takiego: na poczàtek przyjàç, ˝e ka˝da informacja na tematy medyczne to jeden k´s z dania
o wielkoÊci wieloryba. JeÊli chcemy si´ zadowoliç tylko k´sem lepiej zaczàç od w∏aÊciwej strony. Na przyk∏ad od strony www z rozszerzeniem.
edu lub od Wikipedii. Prywatne strony internetowe i pras´ brukowà lepiej zostawiç na póêniej,
kiedy troch´ wejdziemy w temat. Na popularnych portalach radzimy czytaç uwa˝nie wiele
g∏osów z dyskusji i najlepiej ze Êrodka bo pierwsi odzywajà si´ ci którzy nie zdà˝yli pomyÊleç.
Je˝eli ktoÊ podpierajàc si´ tytu∏em profesorskim
opowiada rzeczy sprzeczne z wiadomoÊciami
z podstawówki – nale˝y zachowaç wyjàtkowà
ostro˝noÊç, zaÊ osobom proponujàcym cudowne lekarstwa na wszystko – od razu podzi´kowaç. Solidne sprawdzenie jakiejkolwiek informacji to dziÊ du˝a praca wymagajàca czasu i wysi∏ku popartego rozsàdkiem, ale przypadku decyzji
o zdrowiu ten trud si´ naprawd´ op∏aca.
Dorota Wroƒska – Redaktor gazetki,
z wykszta∏cenia biolog
Andrzej Wroƒski – Lekarz Chorób
Wewn´trznych oraz Specjalista
Onkologii Klinicznej
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Witajcie
wÊród
nas

Oto kolejni nasi
najm∏odsi sàsiedzi.
Ich
rodzicom,
a tak˝e rodzicom
wszystkich innych
weso∏owskich maluchów, ˝yczymy wiele radoÊci. A wy, drogie
maleƒstwa, serdecznie
witajcie wÊród nas! RoÊnijcie
zdrowo i bàdêcie radoÊcià dla swoich
rodziców. Mieszkacie w malowniczo po∏o˝onej dzielnicy,
wokó∏ sà pi´kne lasy i czeka na was spore grono nieco
tylko starszych kolegów i kole˝anek.

foto – Fotooskar

Ka˝dy maluch, którego zdj´cie publikujemy,
otrzymuje
drobny upominek od
naszego sponsora –
sklepu Baby Boom.
Upominki sà do odbioru w sklepie. Nieposiadajàcym portretu nowonarodzonego maleƒstwa
nasz kolejny sponsor, firma Foto-OSKAR takie zdj´cie wykona za darmo! Zdj´cie uka˝e si´
Gabriela Przedpe∏ska-Kot,
urodzi∏a si´ 10 maja 2008 r.
w naszej rubryce a rodzice otrzymaWaga 3559 g, wzrost 51 cm.
jà odbitk´ 10x15 cm. Wykonane
w∏asnor´cznie zdj´cia mo˝na zostawiç w sklepie Baby Boom ul. Jana Paw∏a II (róg Diamentowej).
Wersj´ elektronicznà mo˝na przes∏aç na adres: wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl (zdj´cie musi byç zeskanowane conajmniej na wymiar 4x5 cm i rozdzielczoÊç 300 dpi). Zg∏oszenia
do najbli˝szego numeru przyjmujemy do 10 grudnia 2008 r.
Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych mieszkaƒców
Weso∏ej. Zrobicie pi´knà pamiàtk´ swojemu dziecku!

MORFEUSZ
Przyjęcia
Okolicznościowe
ul. Szosa Lubelska 20
05-077 Warszawa-Wesoła
tel. 508 12 88 92
lub 022 612 93 98
www.wesele.waw.pl

K A R M Y i A K C E S O R I A dla PSÓW i KOTÓW
M O J E Z O O (022) 760-23-15
na telefon, z dostawà do domu GRATIS

0-502-718-285
dobra cena
wysoka jakoÊç
szybko
solidnie

S∏u˝ymy fachowà poradà w wyborze karmy
Arion, Royal Canin, Eucanuba, Best Choice, Magnuson,
Nutra, Hills, oraz inne na zamówienie klienta
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W´drówka Szlakiem Orlich Gniazd
„Dlaczego w∏aÊciwie mówi si´ Szlak
Orlich Gniazd?” zapyta∏a mnie jedna z uczestniczek wyjazdu. Za odpowiedê najlepiej móg∏by pos∏u˝yç widok
zamku w Bobolicach, szczególnie
od strony pó∏nocnej. Pot´˝ny ostaniec
skalny, wysoki na 30 metrów, na szczycie opasany kr´giem murów i zwieƒczony strzelistà wie˝à. Niedost´pna siedziba rycerska, jak gniazdo or∏ów, bezpiecznie chowajàcych m∏ode,
ale gotowych w ka˝dej chwili wzbiç si´
w powietrze i ruszyç na ∏owy...
Zamek Bobolicki, mogliÊmy podziwiaç na trasie zorganizowanego przez
Stowarzyszenie Sàsiedzkie wyjazdu,
nale˝y do najbardziej malowniczych.
Jego historia, jest podobna do kilkudziesi´ciu innych zamków rozrzuconych po ca∏ej Jurze Krakowsko-Cz´stochowskiej. Jeszcze we wczesnym
Êredniowieczu sta∏ tam drewniany
gród, który za czasów króla Kazimierza

Brama zamku w Ojcowie, jeden z nielicznych,
ale za to pi´knie zachowanych jego fragmentów.

Wielkiego zosta∏ zastàpiony murowanym zamkiem, strzegàcym przebiegajàcej wówczas t´dy granicy pomi´dzy
Polskà a Âlàskiem. By∏ siedzibà rycerskich rodów i przez dziesiàtki lat trwa∏
niezdobyty. Dopiero nowoczesna
szwedzka artyleria w latach „potopu”
skruszy∏a kamieƒ, doprowadzajàc warowni´ do upadku. Po „potopie” nie
wróci∏ ju˝ do dawnej ÊwietnoÊci, powo-
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li podupadajàc,
a˝ w czasach zaborów zosta∏ zupe∏nie zruinowany. Obecne czasy,
dla
Bobolic,
w
przeciwieƒstwie do innych
Orlich Gniazd,
okaza∏y si´ – niespodziewanie
–
szcz´Êliwe.
Resztki zamku
kupi∏a
rodzina paƒstwa Laskowskich, która
po sfinansowanych przez siebie
badaniach archeologicznych,
przeprowadzi∏a
jego odbudow´.
Niby feniks z popio∏ów, Bobolicki
zamek powoli odzyskuje nale˝ny
Orle Gniazdo w Bobolicach.
sobie blask per∏y
Jeszcze kilka lat temu by∏y tu tylko sm´tne resztki murów obronnych.
Êredniowiecznych
fortyfikacji.
Jest nadzieja, ˝e tak˝e „bliêniaczy” jaskinie i fantastyczne ostaƒce skalne,
zamek, w po∏o˝onym zaledwie 2 km malownicze doliny i wzgórza poroÊni´dalej Morsku, doczeka si´ powrotu te bukowym lasem.
Nasz wyjazd zacz´liÊmy w∏aÊnie
do dawnej ÊwietnoÊci, bo i tu rodzina Laskowskich wy∏o˝y∏a olbrzymie od „pustyni”. Pisz´ w cudzys∏owie, bo
pieniàdze – trwajà ju˝ prace archeolo- w Weso∏ej sà miejsca, gdzie mo˝giczne. Jak˝e gorzko brzmia∏y napisa- na znaleêç wi´cej piachu. Ca∏a jej
ne na tablicy informacyjnej s∏owa, ˝e wschodnia cz´Êç, którà odwiedziliÊmy,
nie doÊç ˝e ˝adna instytucja nie do∏o˝y- to ju˝ w∏aÊciwie sosnowy zagajnik.
∏a nawet z∏otówki,
to termin ich zakoƒczenia jest niemo˝liwy do przewidzenia ze wzgl´du
na
nieustanne
urz´dnicze ingerencje...
Szkoda, ˝e takich
Laskowskich jest
w Polsce tak niewielu, bo inne Orle
Gniazda nadal czekajà na swoich wyI to by by∏o na tyle, jeÊli chodzi o wschodnià cz´Êç Pustyni B∏´dowskiej...
bawców.
Ale Jura to nie
tylko zamki. To kraina niezwykle ma- Dzieje si´ tak, bo wbrew obiegowym
lowniczych widoków i wspania∏ych oso- opiniom, pustynia B∏´dowska nie jest
bliwoÊci. Poczàwszy od pustyni B∏´- tworem naturalnym. Tysiàce lat temu
dowskiej (raczej jej resztek), poprzez ros∏y tu bory sosnowe, wykarczowane
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rabunkowo przez cz∏owieka na opa∏
do wytapiania rud ˝elaza. A poniewa˝
w rejonie tym pok∏ady piasku si´ga∏y 17 m g∏´bokoÊci, nastàpi∏a erozja
wierzchniej warstwy gleby i ok. 40 tys.
ha gruntu zamieni∏o si´ w najprawdziwszà pustyni´. Jeszcze w czasie II wojny Êwiatowej, pustynia by∏a
poligonem, na którym do swojej misji
w Afryce çwiczy∏ s∏ynny oddzia∏ niemiecki Afrika Korps. Niestety, opady
py∏u zawierajàcego najró˝niejsze
sk∏adniki mineralne, da∏y pod∏o˝e
do sukcesji lasu, i po pustyni B∏´dowskiej powoli zostaje ju˝ tylko
wspomnienie...
Jeden z bardziej charakterystycznych Jurajskich ostaƒców - wielb∏àd.

Po dwóch dniach pe∏nych wra˝eƒ
obrazowo opowiedzia∏a
nam o warunkach ˝ycia lu- wracaliÊmy do Warszawy w dobrych
dzi pierwotnych.
Ostaƒce skalne to
na Jurze codziennoÊç.
My na d∏u˝ej zatrzymaliÊmy si´ przy Okienniku Wielkim, jednym
z najbardziej charakterystycznych. Swojà nazw´ zawdzi´cza, „oknu”
przebijajàcemu na wylot
Ruiny zameczku w Bydlinie
Niespodziewany gospodarz jaskini Wierzchowskiej Górnej ... jego szczyt.
w
blasku
pochodni
nabra∏y
niesamowitego klimatu
Poza tym zwiedzaliÊmy
Za to jaskiniom Jurajskim wiedzie zamki, zamki i zamki – od najpot´˝si´ ca∏kiem nieêle. Z kilkudziesi´ciu niejszych w Ogrodzieƒcu i Olsztynie, nastrojach, a jedna z uczestniczek zainznanych, do zwiedzania udost´pnio- przez Smoleƒ, Ojców, Pieskowà Ska∏´, spirowana lawinà przekazywanych
nych jest zaledwie kilkanaÊcie, z tego 6 a˝ po maleƒki zameczek myÊliwski przez przewodników informacji napimo˝na zwiedzaç bez specjalistycznego w Bydlinie. Ten ostatni zobaczyliÊmy sa∏a nawet utwór poetycki.
w nietypowej scenerii. PoszliÊmy
Marcin J´drzejewski
do niego po zmroku i oglàdaliÊmy
foto: Joanna Januszewska,
go w blasku pochodni.
Marek Kossowski, Anna Lato

Kierownictwo wyjazdu na podejÊciu do zamku
Ogrodzieniec od strony góry Janowskiego...

sprz´tu. My wybraliÊmy najd∏u˝szà
– Wierzchowskà Górnà, której ∏àczna d∏ugoÊç wszystkich podziemnych
korytarzy si´ga prawie jednego kilometra! Biuro turystyczne, które nià
zarzàdza, przygotowa∏o dla naszej
grupy specjalnà niespodziank´.
W jednej z odleg∏ych komór, czeka∏a na nas w ciemnoÊci przebrana za neandartalk´ aktorka, która

...I sam zamek w Ogrodzieƒcu w pe∏nej krasie.
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Âlubowanie klas pierwszych w naszych szko∏ach
SP nr 171
Dzieƒ 14 pa˝dziernika to wyjàtkowa
data. Wszystkim kojarzy si´ ze Êwi´tem pracowników oÊwiaty – przecie˝ to
Dzieƒ Komisji Edukacji Narodowej. My
postanowiliÊmy, ˝e b´dzie to równie˝
wyjàtkowy dzieƒ dla naszych najm∏odszych ˝aków, dzieƒ, który na zawsze
pozostanie w ich pami´ci.
Ju˝ od poczàtku wrzeÊnia nasi milusiƒscy wiedzieli, ˝e czeka ich uroczyste pasowanie na ucznia. Wszyscy byli tym faktem bardzo przej´ci i niezwykle ci´˝ko pracowali, aby w tym dniu
jak najlepiej zaprezentowaç swoje
umiej´tnoÊci recytatorskie i muzyczne,
pokazaç, ˝e sà godnymi, aby staç si´
pe∏noprawnymi uczniami szko∏y.
Wreszcie nasta∏ d∏ugo oczekiwany
dzieƒ. W pi´knie udekorowanej sali
gimnastycznej zebrali si´ uczniowie klas 0-6,
dyrekcja, grono pedagogiczne, inni pracownicy

szko∏y i rodzice. UroczystoÊç naszà uÊwietnili
goÊcie – dyrektor DBFO Andrzej Dominiak, naczelnik Wydzia∏u OÊwiaty Dzielnicy Weso∏a Jo-

nie powitali swoich m∏odszych kolegów i zaprosili do szko∏y – „szko∏a drzwi swe otwiera goÊcinnie, szko∏a dzisiaj serdecznie was przyjmie”- mówili. Nast´pnie pierwszaczki
zaprezentowa∏y program artystyczny
przygotowany pod kierunkiem wychowawców. U niejednego rodzica
dostrzec mo˝na by∏o w oku ∏ezk´
wzruszenia. Pó˝niej przyszed∏ czas
na z∏o˝enie Êlubowania. Nast´pnie
dyrektor szko∏y Bogumi∏a Banasiak-Kowalik ka˝de dziecko pasowa∏a
na ucznia i wraz z wychowawcami
wr´czy∏a legitymacj´ szkolnà i pamiàtkowe tablo ufundowane przez
Rad´ Rodziców. Po uroczystoÊci mali bohaterowie dnia poszli na s∏odki
pocz´stunek, po którym udali si´
do domu.
Mamy nadziej´, ˝e dzieƒ ten na zawsze zostanie w ich pami´ci.

lanta Skweres i ksiàdz proboszcz Zbigniew Wojciechowski. Uczniowie klas czwartych serdecz-

Wychowawczynie klas 1a i 1b
A. Porzeziƒska, A. Pawlikowska

Dzieƒ 7 listopada by∏ wyjàtkowy dla
uczniów klas pierwszych Szko∏y Podstawowej nr 173 w Weso∏ej. Tego
dnia do braci uczniowskiej wstàpi∏o 114 pierwszaków. Zostali oni serdecznie powitani przez burmistrza Mariana Mahora oraz panià Dyrektor
Katarzyn´ G∏usek-Wojciechowicz. Dzieci wspaniale prezentowa∏y si´
w strojach galowych. Dodatkowym elementem by∏y granatowe birety.
Po raz pierwszy dzieci za∏o˝y∏y charakterystyczne dla naszej szko∏y kamizelki, do których przypi´te by∏y znaczki: „Pasowanie na ucznia Szko∏y Podstawowej nr 173 w Warszawie”. Po pomyÊlnie zdanym egzaminie
uczniowie na r´ce dyrektor z∏o˝yli Êlubowanie oraz zostali uroczyÊcie
pasowani na uczniów. TrzecioklasiÊci ciep∏o powitali m∏odszych kolegów oraz obdarowali ich s∏odkimi upominkami. Wa˝nym momentem

SP nr 173

uroczystoÊci by∏o wr´czenie przez wychowawców: E. Walczuk, K. Korczyƒskà, H. Wi´sek, A. Krzy˝anowskà i G. Wyrzykowskà dyplomów
oraz pierwszego dokumentu uczniowskiego – legitymacji szkolnej. Du˝o
radoÊci sprawi∏a te˝ sesja fotograficzna, na której wykonano pamiàtkowe zdj´cia klasowe.
Wychowawcy klas I
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W Spo∏ecznej Szkole Podstawowej nr 12
im. Emanuela Bu∏haka w Weso∏ej odby∏a si´
25 paêdziernika (w sobot´), tradycyjna uroczystoÊç – Êlubowanie uczniów klas pierwszych i uczniów Spo∏ecznej Szko∏y Muzycznej I stopnia. Obok licznie reprezentowanych rodziców tego dnia by∏y z nami tak˝e osoby zaprzyjaênione ze szko∏à: ksiàdz
pra∏at Stefan Wysocki i ksiàdz proboszcz naszej parafii Zbigniew Wojciechowski.

SSP nr 12

Bogaty program uroczystoÊci wype∏ni∏y: wyst´py uczniów i szkolnego zespo∏u wokalnego „Studio 12”. PierwszoklasiÊci Êlubowali rzetelnie pracowaç i szanowaç spo∏ecznoÊç szkolnà, strzec dobrego imienia szko∏y.
Pani dyrektor Anna Dziama wielkim piórem pasowa∏a ka˝dego ucznia. Potem
odby∏o si´ Êlubowanie uczniów szko∏y muzycznej, którzy zaprezentowali publicznoÊci zdobyte ju˝ umiej´tnoÊci gry na pianinie, skrzypcach i perkusji.
Na twarzach dzieci i rodziców widaç by∏o powag´, skupienie i radoÊç. Podziw
goÊci wzbudzi∏ polonez w wykonaniu nowo pasowanych uczniów.
W uroczystoÊci brali udzia∏ drugoklasiÊci, którzy podarowali m∏odszym kole˝ankom i kolegom pamiàtkowe zak∏adki do ksià˝ek. Po zakoƒczeniu cz´Êci oficjalnej
i artystycznej dzieci i rodzice spotkali si´ w klasach na wspólnym pocz´stunku.
Tak pi´kne wydarzenie mogliÊmy oglàdaç dzi´ki zaanga˝owaniu i ogromnej
pracy wychowawczyƒ: Anny Dzi´giel i Beaty Demianiuk oraz nauczycielki muzyki Renaty Struzik. Dekoracje sali przygotowa∏a Maria Diksa. Serdecznie im dzi´kujemy, a uczniom ˝yczymy wielu sukcesów.
Wychowawcy klas I
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Maturalny chaos
Jak co roku poczàtek wrzeÊnia przyniós∏
nam nowy rok szkolny, który tym razem zaskoczy∏ wszystkich uczniów i nauczycieli mnogoÊcià zmian dotyczàcych matur w latach
2010-2011. Od d∏u˝szego czasu i niezale˝nie
od ekipy rzàdzàcej, pomys∏y ministerstwa edukacji na reorganizacj´ egzaminu dojrza∏oÊci sà
mocno kontrowersyjne, a wed∏ug wielu osób
zwiàzanych na co dzieƒ z oÊwiatà (a zatem
i uczniów), równie˝ chybione. A owych maturalnych nowinek jest niema∏o – od os∏awionego obowiàzkowego testu z matematyki, po
ide´ likwidacji matur dwuj´zycznych. Ale
wszystko po kolei...
Pomys∏ wprowadzenia matematyki jako
przedmiotu obowiàzkowego do zdawania na egzaminie wieƒczàcym lata nauki w szkole Êredniej pojawia∏ si´ ju˝ od jakiegoÊ czasu. Ostatecznie prawie dwa lata temu zdecydowano, ˝e
uczniom przyjdzie si´ zmagaç z obliczeniami, figurami i wykresami ju˝ na maturze w roku 2009
(a wi´c najbli˝szej). Liczne protesty placówek
edukacyjnych spowodowa∏y, ˝e matematyka
do∏àczy do przedmiotów obowiàzkowych dopiero rok póêniej. Trudno si´ jednak dziwiç skargom- tegoroczny egzamin dojrza∏oÊci b´dà zdawa∏y osoby urodzone w 1990 roku, które dwa
lata temu ju˝ chodzi∏y do liceów i techników.
Niemo˝liwe by∏oby wi´c ich skuteczne przygotowanie do tego sprawdzianu. Sprawa nieco
przycicha∏, ale wkrótce nasta∏o lato 2008 roku,
kiedy pojawi∏a si´ informacja, ˝e matur´ z matematyki obowiàzkowo b´dzie zdawa∏ tylko
rocznik 1991. Szybko jednak okaza∏o si´, ˝e jest
to pog∏oska i dziÊ wiadomo, ˝e i m∏odsi uczniowie b´dà musieli do tego egzaminu przystàpiçna stronie internetowej CKE dost´pne sà ju˝ nawet wymagania z matematyki na rok 2011. Mimo wszystkich sceptycznych g∏osów, to jednak
nie egzamin z matematyki jest tym, co najbardziej oburza uczniów.
Kolejny, tym razem ju˝ znacznie bardziej bulwersujàcy fakt, to likwidacja matur dwuj´zycznych. W paêdzierniku na licealistów z klas,
gdzie poza j´zykiem polskim wyk∏adowym jest
równie˝ j´zyk obcy, pad∏ blady strach. Ministerstwo stwierdzi∏o bowiem, ˝e bezcelowe jest
wydawanie pieni´dzy na tworzenie arkuszy
w najpopularniejszych w Polsce j´zykach obcych (jak angielski, francuski, hiszpaƒski czy
niemiecki) i zapowiedzia∏o, ze dwuj´zyczny eg-

Drodzy Sàsiedzi
W obliczu zbli˝ajàcej si´ zimy schronisko
Bo˝eny Wahl „Ostatnia szansa” goràco apeluje
o pomoc dla swoich psich podopiecznych.
Zapotrzebowanie jest ogromne. Na koce, materacyki, psie pos∏anka…
JeÊli chcielibyÊcie Paƒstwo wesprzeç t´ akcj´
i moglibyÊcie przekazaç niepotrzebne Wam ju˝
powy˝sze dobra, prosimy o kontakt telefoniczny
0 601 306 696 lub b.kossowska@medianet.pl

zamin zostaje odwo∏any natychmiast, czyli nie
mogliby do niego przystàpiç nawet uczniowie
z ostatnich klas. Dla wielu m∏odych ludzi by∏oby to absolutne przekreÊlenie trzech, lub te˝
nawet czterech, lat pracy i pozbawienie szansy
na studia za granicà czy potwierdzenie nabytych zdolnoÊci j´zykowych. Decyzja MEN natychmiast wywo∏a∏a burz´ w Êrodowisku
oÊwiatowym. Dyrektorzy wielu szkó∏, w których istniejà oddzia∏y dwuj´zyczne, w porozumieniu ze sobà, natychmiast wystosowali protest zarówno do Kuratorium OÊwiaty, jak
i do Ministerstwa Edukacji Narodowej. OczywiÊcie takie dzia∏anie musia∏o daç efekt i dziÊ wiadomo, ˝e ostatnia matura dwuj´zyczna odb´dzie si´ w 2011 roku. Mimo wszystko elitarne
licea na pewno nie z∏o˝à broni i b´dà walczy∏y
przynajmniej o wyd∏u˝enie tego terminu.
Ostatnie dwie zmiany w sposobie egzaminacji uderzajà przed wszystkim w uczniów
z lepszych szkó∏, dla których na maturze liczy
si´ coÊ wi´cej ni˝ tylko potrzebne do zaliczenia,
skàdinàd s∏ynne ju˝, 30%. Nowe zasady przewidujà bowiem mo˝liwoÊç zdawania tylko
trzech przedmiotów na poziomie rozszerzonym
oraz koniecznoÊç napisania najpierw arkusza
podstawowego, a dopiero potem zaawansowanego, w przypadku zdawania na wy˝szym poziomie któregokolwiek z przedmiotów obowiàzkowych (zaliczajà si´ do nich: j´zyk polski,
matematyka oraz dowolny nowo˝ytny j´zyk obcy). Paradoksalnie wi´c, jeÊli ktoÊ chce zdawaç
matur´ rozszerzonà ze wszystkich przedmiotów obowiàzkowych, to dodatkowe mo˝e zaliczyç co najwy˝ej na poziomie podstawowym.
Tym, którzy mieli w planach zaliczenie na poziomie rozszerzonym j´zyka obcego oraz wi´cej ni˝ dwóch innych przedmiotów nie pozostaje zatem nic innego, jak rezygnacja z któregoÊ
z nich, a wi´c zamkni´cie sobie drogi choçby
do ubiegania si´ o indeksy ró˝nych uczelni. Nie
mog´ ukryç, ale w∏aÊnie ta zmiana wywo∏a∏a
we mnie najwi´ksze oburzenie. Nale˝´ bowiem
do licznego grona wymienionych powy˝ej
uczniów, którzy chcieli podejÊç do przynajmniej 4 egzaminów na poziomie rozszerzonym.
OczywiÊcie mo˝na powiedzieç, ˝e pozostaje
matura podstawowa, ale to raczej marna pociecha – wi´kszoÊç uczelni premiuje podwójnie
wynik uzyskany na stopniu zaawansowanym.
Druga wspomniana przeze mnie zmiana, to koniecznoÊç podejÊcia równie˝ do matury podstawowej, gdy ktoÊ chce zdawaç rozszerzony
j´zyk polski, matematyk´ bàdê j´zyk obcy. Pomys∏ ten wydaje si´ byç pozbawiony jakiegokolwiek sensu. Owszem, próby argumentacji,
˝e ten przymus mo˝e uratowaç osoby, które
„porwa∏y si´” na poziom rozszerzony, ale go
nie zaliczy∏y, jest do pewnego stopnia akceptowalny, ale zastanówmy si´: czy jeÊli ktoÊ nie
jest pewien swoich umiej´tnoÊci, to czy powinien zdawaç matur´ rozszerzonà? Na szcz´Êcie dyrektorzy wi´kszoÊci czo∏owych war-

szawskich „ogólniaków” planujà przeprowadzenie rozmów z przedstawicielami MEN i Kuratorium na temat wspomnianych wy˝ej zmian.
O tym, ˝e nie tylko mi nie podobajà si´ ostatnie zmiany na egzaminie maturalnym Êwiadczà
wypowiedzi dwóch uczennic liceów, mieszkanek
Weso∏ej:
Alicja Juêków, klasa 0, XV LO im. Narcyzy
˚michowskiej, o maturach dwuj´zycznych:
„Chciano zmieniç prawo, zupe∏nie nie wiedzàc, jak wa˝na jest matura dwuj´zyczna. Wtedy mia∏am wra˝enie, ˝e ˝yjemy w coraz bardziej
zacofanym kraju. Chocia˝ ja nie czuj´ si´ êle
z tym, ˝e ucz´ si´ o rok d∏u˝ej w liceum, bo to
mi si´ podoba, to jednak wiele osób w mojej klasie poczu∏o si´ oszukanych. W koƒcu dodatkowy rok nauki poszed∏by na marne, a ich znakomita znajomoÊç j´zyka nie mog∏aby byç wykazana na maturze i na studiach za granicà”.
Dagmara Kowalczyk, klasa II, IV LO im. Adama Mickiewicza, o innych zmianach:
„Gdy dowiedzia∏am si´, ˝e b´d´ pierwszym
rocznikiem, który napisze matur´ obowiàzkowà
z matematyki, autentycznie si´ przerazi∏am. Nie
wià˝´ mojej przysz∏oÊci z tym przedmiotem
i bardzo boje si´, ˝e z∏y wynik z tego egzaminu
mo˝e zawa˝yç na studiach... JeÊli chodzi
o przedmioty obowiàzkowe, to jest to absolutna pomy∏ka– „rozszerzeniowcy” nie powinni byç
zmuszani do pisania równie˝ podstawy! Przecie˝, nie oszukujmy si´, to naprawd´ bez sensu... W kwestii przedmiotów rozszerzonych, to
trzy wydajà si´ byç dobrym rozwiàzaniem, chocia˝ najlepiej by∏oby, gdyby ka˝dy móg∏ wybraç
bez problemu z czego i jakà matur´ chce pisaç”.
Od d∏u˝szego czasu mówi si´ równie˝
o podniesieniu minimum procentowego potrzebnego do zdania egzaminu dojrza∏oÊci.
Mia∏oby to nastàpiç na maturze w 2012
lub 2013 roku, a zaliczajàcy by∏by minimalnie
czterdziestoprocentowy wynik. Jak wp∏yn´∏oby
to na zdawalnoÊç matur? Pewnie kiepsko, ale
nie oszukujmy si´: matura nie mo˝e byç egzaminem ∏atwym czy wr´cz banalnym. Dla przyk∏adu: we Francji za dobry wynik uznaje si´,
kiedy ów sprawdzian zdaje 60% uczniów
(a przecie˝ nie chodzi o to, ˝e tamtejsi maturzyÊci sà g∏upsi – po prostu egzamin jest trudniejszy i dotyczy w´˝szych specjalizacji).
W dzisiejszych realiach w Polsce uznano by to
za kl´sk´. Ale czy my przypadkiem nie dà˝ymy
do tego, by doÊcignàç Zachód?
Mam nadziej´, ˝e mimo wszystko Ministerstwo Edukacji Narodowej weêmie pod uwag´
skargi i apele, i odwo∏a choçby cz´Êç swoich
decyzji, bàdê te˝ je zmodyfikuje. W koƒcu chodzi o dobrà wspó∏prac´ mi´dzy oÊwiatà i w∏adzà, a nie o usilne udowadnianie swojej wy˝szoÊci i mocy.
Karol Dziwiƒski
klasa I, LXVII LO
im. Jana Nowaka-Jezioraƒskiego
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OpowieÊci bajlandlowej treÊci
W dawnych czasach, tak dawnych, ˝e nikt ju˝
tego nie pami´ta, ˝y∏ sobie w staro˝ytnych Chinach Ma∏y Piesek. Kiedy si´ urodzi∏ by∏ tak Êliczny,
˝e ka˝dy kto go zobaczy∏ od razu zaniemówi∏ z zachwytu, a kiedy po chwili odzyskiwa∏ g∏os móg∏ jedynie chwaliç Pieska i g∏askaç jego mi´kkie,
cudowne futerko. Dooko∏a pieska zapanowa∏a cudowna atmosfera, radoÊç, dobroç i oczywiÊcie –
jak to w takich sytuacjach si´ zdarza – pojawi∏o si´
bardzo wiele prezentów dla Pieska. Ma∏y Piesek
mia∏ wszystko: grzebyki do czesania, szczotki
do drapania, koÊci do gryzienia, pos∏anko do le˝enia, lusterka do przeglàdania, kocyki do otulania,
a nawet mia∏ kokardki od najs∏ynniejszej malarki.
Prezentów by∏o bez liku. Wszystko, co najlepsze, by∏o natychmiast przynoszone do Pieska
i nikt nawet nie pomyÊla∏, ˝e Piesek móg∏by czegoÊ nie mieç.
Piesek rós∏ szybko, zdrowo, radoÊnie i kolorowo, bo jego ˝ycie takie w∏aÊnie by∏o. Czasami
inni patrzàc na Pieska mówili: „Takie ˝ycie powinni mieç wszyscy!” albo „Nasz Piesek ma takie ˝ycie jakie my chcieliÊmy mieç – w nim spe∏niajà si´ nasze marzenia!”
Wszyscy cieszyli si´ Pieskiem i wspierali go
mówiàc:
– „Piesku, chodê do lustra zobacz jaki jesteÊ
pi´kny”,
– „Piesku, jak pi´knie biegasz, masz takie
zgrabne nó˝ki”,
– „Piesku, twoje futerko jest takie mi´kkie, ˝e
nawet baranek takiego nie ma”,
– „Piesku, jesteÊ taki mi∏y, dobry, pi´kny, ˝e
na ca∏ym Êwiecie nie by∏o, nie ma i nie b´dzie
takiego jak ty”.
Piesek s∏ucha∏ tego wszystkiego i coraz bardziej by∏ przekonany, ˝e jest kimÊ wspania∏ym,
wyjàtkowym, najlepszym i najcudowniejszym
na ca∏ym Êwiecie. „Przecie˝ takiego Pieska jak ja
nie ma na ca∏ym Êwiecie” – powtarza∏ to sobie
z dumà i radoÊcià.
Tak mija∏ czas, bo czas zawsze szybko mija
kiedy jest „dobrze” – tylko kiedy si´ czeka na to
„dobrze” to wtedy si´ d∏u˝y.
KtóregoÊ dnia Piesek pomyÊla∏ sobie, ˝e czas
ju˝ samodzielnie zwiedzaç Êwiat i wybra∏ si´
w podró˝ po okolicy. Idàc leÊnà Êcie˝kà spotka∏
przy wysokim drzewie ˚yraf´, która za pomocà
swojej si´gajàcej do nieba szyi jad∏a liÊcie z samego czubka drzewa. Piesek przez chwil´ przyglàda∏ si´ ˚yrafie i w koƒcu zdenerwowa∏ si´, ˝e
˚yrafa go nie widzi i nie podziwia. Zaczà∏ szczekaç a˝ ˚yrafa spojrza∏a i zacz´∏a si´ rozmowa.
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– ˚yrafa, jakà ty masz d∏ugà szyj´. Spójrz
na mojà jaka jest pi´kna, proporcjonalna i zgrabna – powiedzia∏ troch´ kpiàco Piesek.
– Ja potrzebuj´ takiej szyi – spokojnie odpar∏a ˝yrafa – poniewa˝ jadam liÊcie na wysokich
drzewach. Gdybym mia∏a takà szyj´ jak ty, pewnie umar∏abym z g∏odu – uÊmiechn´∏a si´ przyjaênie ˚yrafa.
– Chcesz powiedzieç, ˝e nie chcia∏abyÊ takiej
pi´knej szyi jak moja? – oburzy∏ si´ Piesek.
– Nie – odpar∏a ˚yrafa – mnie si´ podoba
moja …
– Pierwszy raz spotykam kogoÊ tak niemi∏ego
– mruknà∏ Piesek i pobieg∏ dalej.
Po chwili na drodze pojawi∏ si´ S∏oƒ, który
akurat szed∏ do wodopoju. S∏onie, jak wiecie, sà
olbrzymie, wi´c nie zawsze zauwa˝à Ma∏ego
Pieska od razu. Znowu Piesek poczu∏ si´ ura˝ony, ˝e S∏oƒ nie zauwa˝y∏ go i nie podziwia∏ tak jak
wszyscy, których zna∏ w swoim dotychczasowym ˝yciu. Wtedy wywiàza∏a si´ taka rozmowa:
– S∏oniu jaki ty masz s∏aby wzrok – powiedzia∏
z wy˝szoÊcià Piesek – ja zauwa˝y∏em ci´ od
razu, a ty mnie dopiero po chwili.
– Hahahaha – uÊmia∏ si´ S∏oƒ, który by∏ ju˝
stary i bardzo màdry.
– Z czego si´ Êmiejesz? – zdziwi∏ si´ Piesek – to
smutne, ˝e nie dostrzegasz mojego pi´kna tak jak
inni. Wspó∏czuj´ Ci, bo jesteÊ taki Êlepy, gruboskórny i oci´˝a∏y. Ja mam wspania∏y wzrok, jestem
wysportowany i poruszam si´ z wdzi´kiem…
– Szkoda twojego wspania∏ego g∏osu – przerwa∏ Pieskowi S∏oƒ – na pouczanie tak niedoskona∏ej istoty jak ja.
– W∏aÊnie – powiedzia∏ Piesek i biegnàc dalej,
doda∏ ju˝ sam do siebie – szkoda mojego pi´knego g∏osu dla gruboskórnego S∏onia, który i tak
tego nie doceni.
Podró˝ Pieska stawa∏a si´ m´czàca – nie
doÊç, ˝e bola∏y go ju˝ nó˝ki nieprzyzwyczajone
do biegania, to jeszcze wokó∏ spotyka∏ si´ z niezrozumieniem innych zwierzàt. Postanowi∏ wi´c
odpoczàç na pi´knej polanie, z której roztacza∏
si´ wspania∏y widok na wysokie góry.
Nie siedzia∏ jednak d∏ugo sam, poniewa˝ zaraz
przysiad∏a si´ do niego ciekawska Ma∏pa, która
mia∏a zwyczaj interesowaç si´ wszystkim nowym i wtykaç nos w nie swoje sprawy.
– O jaki ∏adny Ma∏y Piesek …- zagada∏a
wÊcibska Ma∏pa.
Piesek ucieszy∏ si´, bo wreszcie spotka∏ kogoÊ, kto widzia∏ jego pi´kno. Zaczà∏ wi´c pozujàco ustawiaç g∏ow´, stroiç miny
i uÊmiechaç si´ jak do zdj´ç.
– A co taki ∏adny Ma∏y Piesek robi w naszej okolicy?
– zapyta∏a wÊcibska Ma∏pa
z nadziejà, ˝e dowie si´ czegoÊ
co jej si´ przyda do zdobycia
jedzenia lub osiàgni´cia jakichÊ innych korzyÊci.

Kàcik Ma∏ego Geniusza*
Witajcie Mali wzrostem ale wielcy duchem Geniusze!
Od dziÊ w Gazecie WiadomoÊci
Sàsiedzkie b´dziecie mogli si´
sprawdziç i wygraç atrakcyjne nagrody Bajland.
Oto pierwsza zagadka:

Kto zgodnie z prawdà
mo˝e powiedzieç:
„Ojciec mojego ojca
nie jest moim dziadkiem”
Odpowiedzi prosimy przesy∏aç
e-mailem na adres bajland@bajland.pl z tytu∏em „Zagadka”.
WÊród osób, które przeÊlà dobre
odpowiedzi rozlasujemy nagrod´
g∏ównà. SpoÊród odpowiedzi najbardziej kreatywnych rozlosujemy
nagrod´ „dodatkowà”.
Rozstrzygni´cie konkursu w nast´pnym numerze WS.
* Ma∏y Geniusz to dziecko do 12 roku ˝ycia, od 12 do 18 roku ˝ycia to ju˝ Âredni
Geniusz i powy˝ej to ju˝ Doros∏y Geniusz.

– Wybra∏em si´ na spacer – odpowiedzia∏
z dumà Piesek i doda∏ – mieszkam na co dzieƒ
w luksusach i chcia∏em zobaczyç jak ˝yje si´
mniej pi´knym ode mnie zwierz´tom.
– Och Pi´kny Piesku, twoje pi´kno zas∏uguje
na coÊ wi´cej ni˝ ta polana. Nigdy nie widzia∏am
zwierz´cia pi´kniejszego i màdrzejszego od ciebie. Pragn´ zostaç przy tobie i nacieszyç swoje
oczy twojà doskona∏oÊcià. Prosz´ zabierz mnie
w swoje luksusy abym mog∏a ci´ podziwiaç codziennie …- tu Ma∏pa zamilk∏a z wahania i zapyta∏a – a czy w twoim luksusie sà banany i pomaraƒcze?
– Mam wszystko czego zechc´ – odpowiedzia∏ z dumà Piesek – mog´ mieç ca∏e stosy bananów i pomaraƒczy jeÊli tylko o tym wspomn´.
– Och Pi´kny, Najpi´kniejszy Piesku Êwiata
i wszechÊwiata, chodêmy czym pr´dzej i wspomnij
o bananach i pomaraƒczach i melonach jeszcze
abym mog∏a podziwiaç ci´ z pe∏nym ˝o∏àdkiem, bo
wtedy zobacz´ ca∏e twoje pi´kno i màdroÊç.
I w ten sposób Piesek, idàcy dumnie z przodu,
i Ma∏pa, skaczàca za nim i chwalàca go przez
ca∏à drog´ dotarli do domu Pieska.
Ale co by∏o dalej o tym dowiecie si´ w nast´pnym odcinku.
Kecaj Ak∏ep
Animator Bajland
www.bajland.pl
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Listy do redakcji
Dewastacja trawnika na Groszówce
Szanowni Paƒstwo,
Przesy∏am do wykorzystania w „WiadomoÊciach” list o dwukrotnym w ciàgu roku „poprawianiu” za publiczne pieniàdze trawnika przy ul. ˚e-

2007
romskiego w osiedlu Weso∏a-Groszówka. AktywnoÊç firm ogrodniczych w tym przypadku spowodowa∏a zniszczenia wczeÊniej posadzonych roÊlin

2008
oraz podkopanie ogrodzeƒ posesji przy ulicy o d∏ugoÊci ok. 400 m (pomimo bezpoÊrednich próÊb
mieszkaƒców, aby nie obni˝aç powierzchni trawnika). W za∏àczeniu dwie fotografie: z 2007 i 2008 r.
Pe∏na dokumentacja fotograficzna u autora.
z powa˝aniem
Przemys∏aw Stolarz
***
Autobusy
Droga Redakcjo,
Serdecznie dzi´kujemy za zaj´cie si´ problemem
komunikacji autobusowej. Obecne rozwiàzanie jest
w pe∏ni zadowalajàce (rozumiem, ˝e na korki nikt
nie ma wp∏ywu). Cieszymy si´ z nowej linii dzi´ki
której mamy dodatkowà mo˝liwoÊç po∏àczeƒ
i szybki dojazd do ÂródmieÊcia.
z powa˝aniem
K. (podpis nieczytelny)
***
Droga p. T. Opieki
We wrzeÊniowym numerze WS p. Tadeusz Opieka dokonuje kolejnej historycznej oceny: budowy
przez Spó∏k´ Ziemskà „Centrum Pogodna”, postawy Wspólników Spó∏ki, faktu i sposobu rozwiàzania
Mi´dzyresortowego Pracowniczego Zespo∏u Budowy Mieszkaƒ i Domów Jednorodzinnych, za∏o˝enia
Zrzeszenia, a tak˝e proponuje dzia∏ania zmierzajàce
do rozwiàzania skomplikowanych problemów majàtkowych powsta∏ych po rozwiàzaniu Zespo∏u.

Nie budzi moich zastrze˝eƒ dokonana ocena wyniku budowy „Centrum Pogodna” powszechnie
wiadomo, ˝e w jej efekcie powsta∏a „czarna dziura”
finansowa ∏atana sprzeda˝à ziemi.
Wspólnikom Spó∏ki Ziemskiej zarzuty dà˝enia
do zaw∏aszczenia wspólnego mienia cz∏onków Zespo∏u by∏y stawiane ju˝ wielokrotnie i myÊl´, ˝e zainteresowani, jeÊli si´ z nimi nie zgadzajà, powinni
wypowiedzieç si´ na ∏amach WS.
Nie mo˝na si´ jednak˝e zgodziç z zarzutem postawionym przez p. T. Opiek´ tym cz∏onkom Zespo∏u, którzy czynnie zaanga˝owali si´ w sprawy Zespo∏u, i˝ „mylnie poddali si´ tezie, ˝e jedynym
s∏usznym rozwiàzaniem jest rozwiàzanie Zespo∏u”.
To nie by∏a ˝adna mylna teza tylko koniecznoÊç
prawna i ekonomiczna.
Przepisami wprowadzajàcymi ustaw´ o Krajowym Rejestrze Sàdowym wspólnicy spó∏ek cywilnych zostali zobowiàzani do zg∏oszenia swojej dzia∏alnoÊci do rejestru przedsi´biorców, do dnia
31 marca 2001 r. Cz∏onkowie Zespo∏u rejestracji tej
nie dokonali, przesàdzajàc tym samym o koniecznoÊci zakoƒczenia dzia∏alnoÊci Zespo∏u w dotychczasowej formie, tj. spó∏ki cywilnej.
Je˝eli p. T. Opieka chcia∏ kontynuowaç dzia∏alnoÊç Zespo∏u jako spó∏ki cywilnej to móg∏ si´ wraz
z innymi cz∏onkami zg∏osiç si´ do rejestru przedsi´biorców i nie by∏oby ˝adnego problemu z nast´pstwem prawnym, zobowiàzujàcym do zaspokojenia
roszczeƒ nie tylko 100 osób z „zamra˝arki” ale tak˝e innych, które budowa∏y sami sobie domy i uwa˝a∏y, ˝e nie zosta∏y w∏aÊciwie rozliczone.
Nie tylko Spó∏ka Ziemska by∏a w katastrofalnej sytuacji finansowej, ale i Zespó∏ nie by∏ w lepszej. Nie
by∏o Êrodków na wybudowanie stu mieszkaƒ cz∏onkom, którzy nie reagowali na sk∏adane przez Zespó∏
oferty wspó∏finansowania budowy mieszkaƒ gdy˝
uznali, ˝e wp∏acone wczeÊniej wk∏ady uprawniajà ich
do otrzymania mieszkaƒ bez ˝adnych dop∏at.
W tej sytuacji wr´cz konieczne by∏o samorozwiàzanie si´ Zespo∏u i powo∏anie Zrzeszenia, którego
celem statutowym jest m.in. reprezentowanie interesów majàtkowych wobec Spó∏ki i które umownie
podj´∏o si´ pe∏nienia funkcji likwidatora Zespo∏u.
W przeciwnym razie Spó∏ka Ziemska zosta∏aby
jako jedyny pomiot decydujàcy o sposobie wykorzystania wspólnego majàtku bez jakiejkolwiek
spo∏ecznej kontroli.
P. T. Opieka nie powinien te˝ t´skniç za upragnionym nast´pstwem prawnym Zrzeszenia po Zespole,
bo gdyby zosta∏o przyj´te, to wielosettysi´czne roszczenia zg∏aszane do Spó∏ki i zabezpieczane przez Sàdy na jej majàtku, by∏yby zg∏aszane do Zrzeszenia,
a wówczas zabrak∏oby Êrodków na etat dla p. Prezesa Zarzàdu.
To ostatni dzwonek,
aby przerwaç proces
przedawnienia, stwierdza p. T. Opieka.
Tak, rzeczywiÊcie, to
ostatni dzwonek, aby
Zrzeszenie jako faktyczny likwidator Zespo∏u
podj´∏o prawne kroki zapobiegajàce przedawnieniu roszczeƒ cz∏onków
rozwiàzanego Zespo∏u
wobec Spó∏ki w∏adajàcej
ich wspólnym majàtkiem.
Przedawnienie
tych roszczeƒ pozwoli
Wspólnikom na uw∏asz-

czenie si´ na ca∏ym majàtku nabytym za fundusze
cz∏onków b. Zespo∏u. Min´∏o ju˝ ponad pó∏ roku dzia∏alnoÊci nowego Zarzàdu Zrzeszenia, a nie podj´to
˝adnego dzia∏ania w kierunku umo˝liwienia cz∏onkom Zespo∏u dochodzenia swoich praw.
Jedynym „sukcesem” Zrzeszenia jest przegrana w II instancji sprawa o uchylenie uchwa∏y
o zmianie umowy Spó∏ki.
Co w tej sytuacji proponuje p. prezes Zarzàdu
Zrzeszenia? A no:
1) apeluje „aby cz∏onkowie Zespo∏u scedowali
swoje uprawnienia do wspólnego majàtku
na rzecz Miasta Sto∏ecznego Warszawy”.
Je˝eli p. Prezes chce ten pomys∏ zrealizowaç
przed up∏ywem okresu przedawnienia roszczeƒ
to powinien daç dobry przyk∏ad i jak najszybciej
zrzec si´ notarialnie swoich praw majàtkowych
cz∏onka Zespo∏u na rzecz m.st. Warszawy, namawiajàc jednoczeÊnie pozosta∏ych ok. 3200
cz∏onków Zespo∏u do zrobienia tego samego. Je˝eli p. Prezes tego niezw∏ocznie nie uczyni to
znaczy, ˝e chce „goniç króliczka” zapraszajàc
do tej gonitwy m.st. Warszawa, które stanie si´
wspó∏winne za jego niedogonienie;
2) uwa˝a, i˝ „Nale˝y przeprowadziç proces z upowa˝nienia cz∏onków Zespo∏u ˝e Spó∏ka kupujàc
tereny za pieniàdze i na rzecz cz∏onków Zespo∏u
dzia∏a∏a POZORNIE.... Miasto powinno to przeprowadziç w Sàdzie Ksiàg Wieczystych i przejàç
nasz wspólny majàtek, jako mienie komunalne
– taka jest droga, którà powinniÊmy pójÊç”.
Dokàd nas ta wskazana przez p. Prezesa T. Opiek´
„Êwietlana” droga doprowadzi? Zgodnie z art. 83 kodeksu cywilnego niewa˝ne jest oÊwiadczenie woli z∏o˝one drugiej stronie za jej zgodà dla pozoru. JeÊli dosz∏oby do uniewa˝nienia zawartych przez Spó∏k´
umów nabycia gruntów, to mia∏oby ten skutek, ˝e ca∏e nasze Osiedle zosta∏oby uznane za wybudowane
na gruntach poprzednich w∏aÊcicieli, a wi´c stanowi
ich w∏asnoÊç. Skoro Spó∏ka nie sta∏a si´ w∏aÊcicielem
gruntów to nie mog∏a te˝ ich zbywaç i przenosiç w∏asnoÊci mieszkaƒ na rzecz cz∏onków Zespo∏u. Niewa˝ne sà zatem zawarte przez p. T. Opiek´ ze Spó∏kà zarówno umowa o nabycie mieszkania jak i umowa
o nabycie dzia∏ki (zawarta ju˝ po rozwiàzaniu Zespo∏u).
Je˝eli jednak p. Prezes pozyska Miasto i sk∏oni innych
cz∏onków Zespo∏u do pójÊcia tà „jedynie s∏usznà” drogà to ˝ycz´ powodzenia. Je˝eli Spó∏ka naby∏a grunty
pozornie, to nie ma jej czego odbieraç i nieprzyzwoicie
jest oferowaç Miastu jak Zag∏oba Niderlandy.
Faktycznie: nie jest tak pi´knie i uczciwie jak mia∏o byç, ale te˝ nie mo˝na przyjàç propozycji, które
powsta∏y z pomieszania z poplàtaniem problemów.
Wac∏aw Rukat
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Kij kijowi nie równy
Rozpoczynamy
zimowy
sezon
z „Nordic Walking” w Starej Mi∏oÊnie.
Wszystkich mi∏oÊników tego sportu zapraszamy na imprez´ zorganizowanà
przy udziale firmy Walker, Ecademy
Polska oraz Szko∏y J´zykowej Tom
Law’s School of English.
6 grudnia, w sobot´ o godzinie 10-ej
odb´dzie si´ pó∏godzinny wyk∏ad na
temat „Nordic Walking”, a potem
trenerzy firmy Walker przeprowadzà
pó∏toragodzinny trening na trasie leÊnej w Starej Mi∏oÊnie. Firma zapewnia 50 kompletów profesjonalnych
kijków. Osoby, które chcà zarezerwowaç sprz´t oraz wziàç udzia∏ w wyk∏adzie i szkoleniu w terenie proszone sà
o wys∏anie maila na adres: info@tomlaws.pl. Wyk∏ad b´dzie mia∏ miejsce
w szkole Tom Law’s przy ul. GoÊciniec 18 (vis a vis szko∏y podstawowej
nr 173) w Starej Mi∏oÊnie. W przypadku du˝ego zainteresowania miejsce wyk∏adu mo˝e ulec zmianie. Informacje o imprezie b´dà dost´pne
na stronie Stowarzyszenia Sàsiedzkiego: www.staramilosna.org.pl oraz
www.tomlaws.pl
Mam nadziej´, ˝e spotkamy si´ równie˝ z osobami, które ju˝ od kilku sezonów uprawiajà ten sport w Starej Mi∏oÊnie. Chcia∏abym, aby Stara Mi∏osna
sta∏a si´ stolicà „Nordic Walking”
na Mazowszu. Prosz´ o kontakt trenerów i doÊwiadczonych „chodziarzy”,

którzy chcieliby kontynuowaç tego typu imprezy pod egidà Stowarzyszenia
Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna.
Ma∏gorzata Krukowska

NIEZB¢DNIK
NORDIC WALKERA
Najwa˝niejsze wskazówki dla poczàtkujàcego
entuzjasty Nordic Walking
1. Co to jest Nordic Walking?
Nordic Walking, wymyÊlony w Finlandii
w 1997 r., to nowy rodzaj ca∏orocznej rekreacji
ruchowej na Êwie˝ym powietrzu, polegajàcy
na maszerowaniu i odpychaniu si´ za pomocà
specjalnie zaprojektowanych kijków, najlepiej
jednocz´Êciowych i wykonanych z w∏ókna w´glowego, dzi´ki którym podczas poruszania si´,
zaanga˝owane sà równie˝ mi´Ênie górnej po∏owy cia∏a.
2. Nordic Walking mogà uprawiaç
• EntuzjaÊci aktywnoÊci fizycznej w ka˝dym
wieku.
• Ludzie pragnàcy zrzuciç zb´dne kilogramy
i utrzymaç prawid∏owy ci´˝ar cia∏a.
• Osoby chcàce skutecznie wzmocniç wszystkie mi´Ênie zw∏aszcza górnej po∏owy cia∏a.
• Osoby szukajàce bezpiecznego i skutecznego
sposobu na zwi´kszenie swojej aktywnoÊci fizycznej i popraw´ kondycji.
• Byli sportowcy, pragnàcy wróciç do dobrej
formy i uzyskaç po˝àdanà intensywnoÊç, ale
bez du˝ego obcià˝ania stawów.

www.motortest.com.pl

motortest
Krzysztof Szadkowski
rok za∏. 1979
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Zapraszamy do Salonu przy ul. Hynka 2a (Warszawa-Ok´cie).
Godziny otwarcia: pon.-pt. 9.00-18.00, sob. 9.00-15.00.

Tel./fax 022 868-01-21 do 23
Oferujemy luksusowe samochody ró˝nych marek
na zamówienie z gwarancjà.

• Czynni sportowcy szukajàcy urozmaicenia
w swoich programach treningowych.
• Pacjenci w trakcie procesu rehabilitacji ruchowej oraz psychoterapii.
• Ludzie w podesz∏ym wieku szukajàcy zdrowej
aktywnoÊci ruchowej z wykorzystaniem
sprz´tu, który mogà u˝ywaç w ∏atwy, bezpieczny, i efektywny sposób.
3. Zalety Nordic Walking
• Buduje sprawnoÊç sercowo-naczyniowà oraz
znakomicie dotlenia.
• Wzmacnia wszystkie mi´Ênie zw∏aszcza górnej po∏owy cia∏a w sposób ∏agodny.
• Stosunkowo tani i ∏atwy do nauczenia dla
osób poczàtkujàcych.
• Mo˝liwy do uprawiania przez ca∏y rok
na Êwie˝ym powietrzu i w dowolnym terenie.
• Po˝era efektywnie kalorie (oko∏o 400
kcal/godz.).
• Nie daje odczucia takiego zm´czenia jak podczas joggingu czy biegu, a efekt treningowy
jest nie mniejszy, a nawet lepszy.
• Stwarza mo˝liwoÊç dopasowywania intensywnoÊci wysi∏ku od bardzo niskiej do bardzo
wysokiej.
• Odcià˝a stawy i rozluênia napi´cia mi´Êniowe
zw∏aszcza w okolicy barków i szyi.
• Skutecznie poprawia kondycj´ fizycznà nawet
podczas niewielkiego tempa marszu.
• Stanowi Êwietnà zabaw´ i jest „bardzo towarzyski”, powodujàc stan euforii
• Poprawia nastrój, stwarza okazje do niesamowitych doznaƒ i uzale˝nia, stajàc si´ aktywnoÊcià ruchowà na ca∏e ˝ycie.
4. Fakty naukowe
• konsumuje oko∏o 400 kal./godz. (w porównaniu z 280 kal./godz. podczas normalnego
marszu)
• t´tno jest o 5-17 uderzeƒ na minut´ wy˝sze
(130/min w normalnym marszu to w Nordic
Walking 147/min to jest wzrost o 13%)
• konsumpcja energii wzrasta podczas u˝ywania kijków przeci´tnie o 20% w porównaniu ze
zwyk∏ym marszem bez kijków
• mo˝liwy jest wzrost konsumpcji energii a˝
do 46% (badania Instytutu Coopera, 2002)
• poch∏anianie tlenu mo˝e byç wy˝sze o 4.55.5ml/kg/min.
• anga˝uje niemal 90% wszystkich mi´Êni,
najmocniej mi´Ênie koƒczyn górnych, klatki
piersiowej, brzucha, poÊladków i koƒczyn
dolnych.
• nie obcià˝a dodatkowo stawów i kolan, redukujàc to obcià˝enie znaczàco – Êrednio
oko∏o 5kg odcià˝enia z ka˝dym wbiciem
kijka w pod∏o˝e (o 26% podczas schodzenia
w dó∏).
5. Sprz´t do uprawiania Nordic Walking
a. Kijki
Prawid∏owà technik´ i efektywny trening
mo˝na najlepiej osiàgnàç za pomocà sprz´tu
specjalnie zaprojektowanego do Nordic Wal-
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king. Dla zapewnienia sobie sprawnego i bezpiecznego treningu, nale˝y dobraç sobie odpowiednie kijki koncentrujàc si´ na kilku wa˝nych
detalach. Dobre kijki muszà posiadaç:
• Trwa∏e, lekkie, z niewielkà wibracjà, jednocz´Êciowe trzonki (np. kijki wykonane z w∏ókna w´glowego)
• Ergonomicznie zaprojektowane r´kojeÊci
• System wymiany r´kojeÊci
• Specjalnie zaprojektowany system pasków
oferujàcy znakomite przeniesienie mocy i
wsparcie dla r´ki.
• Wymienialny i wygi´ty pod prawid∏owym kàtem grot kijka wykonany z twardej stali
• „Asfaltowà ∏apk´”, czyli nasadk´ na grot dla
lepszego odepchni´cia i absorpcji wstrzàsów
b. D∏ugoÊç kijka
Wzrost x 0.68 (zaokràgliç do najbli˝szej d∏ugoÊci ni˝szej o 5cm).
Kàt przedramienia w stosunku do ramienia powinien wynosiç 90 stopni, gdy kijki sà trzymane
na wysokoÊci r´kojeÊci, a groty kijków opierajà
si´ o pod∏o˝e pod kàtem prostym.
Inne wa˝ne czynniki decydujàce o doborze
d∏ugoÊci kijków to poziom sprawnoÊci fizycznej,
opanowana technika marszu, ruchomoÊç w stawach, proporcja koƒczyn dolnych, pr´dkoÊç
marszu oraz rodzaj terenu i nawierzchni.
c. Odzie˝ treningowa
• U˝ywamy funkcjonalnej, oddychajàcej i szybko schnàcej odzie˝y sportowej, która umo˝liwi w∏aÊciwà termoregulacj´ podczas treningu
o dowolnej porze roku i nie och∏odzi za mocno
cia∏a nawet podczas obfitego pocenia, które
wyst´puje podczas marszu Nordic Walking.
• Wybieramy dobrze dopasowane koszulki,
spodenki lub getry, które umo˝liwià swobodnà
i doÊç intensywnà prac´ koƒczyn górnych

i dolnych w szerokim zakresie ruchu, typowym dla Nordic Walking.
• W ch∏odne dni, zw∏aszcza zimà ubieramy si´
trzy-warstwowo, pierwsza warstwa przy ciele
odprowadza wilgoç na zewnàtrz, druga utrzymuje ciep∏o a trzecia chroni przed wiatrem
i wodà.
d. Buty treningowe
• Na poczàtek mo˝na u˝ywaç butów do chodzenia i joggingu.
• Buty do Nordic Walking powinny mieç elastycznà, dobrze perforowanà, anty-poÊlizgowà podeszw´, umo˝liwiajàcà bezpieczny
marsz nawet po trudnym terenie.
• Pi´ta powinna byç chroniona przez system redukujàcy skutki uderzenia pi´tà o pod∏o˝e
podczas rozpoczynania ka˝dego kroku, oraz
wk∏adki utrzymujàce pi´t´ we w∏aÊciwym po∏o˝eniu podczas marszu.
• System wk∏adek i takie wyprofilowanie, które
umo˝liwia przenoszenie energii, po uderzeniu
pi´ta o pod∏o˝e przez Êródstopie na cz´Êç
przednià stopy (podbicie), co umo˝liwi lepsze
odepchni´cie.
• Wzmocniony nosek buta oraz jego cz´Êç
przednia powinna byç na tyle szeroka, aby
palce swobodnie przemieszcza∏y si´, nieÊciÊni´te (rozmiar buta raczej o 1.5 cm wi´kszy
ni˝ normalnie).
• Cholewka wyprofilowana, przylegajàca
do stopy, z materia∏ów oddychajàcych (wodoodpornych), dobre zabezpieczenie Êci´gna
Achillesa.

6. Technika Nordic Walking
Nordic Walking mo˝na uprawiaç na poziomie
Zdrowotnym, Fitness i Sportowym:
Technika rekreacyjno-zdrowotna jest zalecana dla tych osób, które maja wszelkiego rodzaju ograniczenia ruchowe, aby pracowaç
nad swojà kondycjà i zdrowiem na niskim poziomie intensywnoÊci, w mi∏y i przyjemny
sposób.
Technika fitness jest çwiczeniem ca∏ego cia∏a.
Podczas prawid∏owo wykonywanej techniki,
çwiczàcy poznajà na sobie wszystkie pozytywne efekty tej formy treningu.
Technika sportowa jest odpowiednia dla bardzo
wytrenowanych sportowców Nordic Walking
staje si´ czymÊ wi´cej ni˝ tylko chodzeniem
z kijkami. Oprócz technik treningu górskiego,
chodzenia, biegania skakania po ró˝nych pod∏o˝u, istotna cz´Êcià techniki sportowej sà
çwiczenia wzmacniajàce wszystkie du˝e grupy mi´Êniowe.
Najlepszym sposobem nauczenia si´ prawid∏owej techniki, która umo˝liwi odniesienie wymiernych korzyÊci zdrowotnych, jest uczestniczenie w zaj´ciach prowadzonych przez certyfikowanych instruktorów. W celu uzyskania
dalszych informacji prosimy o kontakt –
www.nordicwalk.pl lub www.walker.pl.
Piotr Kowalski
Trener Nordic Walking

e. R´kawiczki
• Pomagajà w lepszym chwycie r´kojeÊci.
• Zapobiegajà otarciom naskórka.
• Muszà byç lekkie, dobrze dopasowane i wykonane z materia∏ów oddychajàcych.

Kasia Wota
Instruktor Nordic Walking

RYBY W¢DZONE

BIURO RACHUNKOWE
Licencja MF Nr 14424/99

Siedziba: Warszawa-Weso∏a
Stara Mi∏osna
ul. Irydowa 16

• Cz´Êç d∏oniowa z materia∏em antypoÊlizgowym
• Zimà z pi´cioma palcami, latem z dwoma zakrytymi.

metodà tradycyjnà, super Êwie˝e
(pstràg, karp, jesiotr)

tel./fax 022 773 26 93
0 695 708 695
email: fismag@poczta.fm

Czynne od wtorku do piàtku 10-18, w soboty 10-15.
Sulejówek, ul. Kombatantów 130, tel. 22 783 23 29

Us∏ugi posadzkarskie

KANCELARIA PRAWNA

uk∏adanie, cyklinowanie i lakierowanie pod∏óg
Jerzy S´pka

Tel. 0 602 774 471, 0 604 235 076

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

tel. 022 773 28 98
0603 379 677

UL. LEÂNYCH ZIÓ¸ 12
05-077 Warszawa–Weso∏a
§
§
§
§
§
§

§

obs∏uga firm
porady dla klientów
podania, umowy, pozwy
prawo pracy
prowadzenie spraw sàdowych
mo˝liwoÊç dojazdu do klienta
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C hemia i inne towary
z N iemiec
Godziny otwarcia:
pon-pt – 10-19
sob – 9-14
3.. PLN

ODZIE˚ NA WAG¢
TYDZIE¡ WYPRZEDA˚Y!!!
PON.-WT. 1-2.12.08 – 22 z∏/kg!
ÂR. 3.12.08
– 18 z∏/kg!
CZW.-SOB. 4-6.12.08 – 3 z∏/sztuka!
NAST¢PNIE 100% WYMIANA TOWARU

NOWY TOWAR !!! 8.12.2008 !!!

Pon.-pt. 9.00-18.00
Sob.
9.00-14.00

TUTAJ

➜

Czynne:

!
AMY!!
Z
S
A
R
ZAP
E
IENNI
Z
D
O
C
!
AWY!!
T
S
O
D
NOWE

W-Wa Weso∏a, os. Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 23, lok. C-3
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Mini poradnik genealoga amatora - cz´Êç 1
Na proÊb´ czytelników naszej gazetki powtarzamy pierwsze odcinki mini poradnika genealoga-amatora (w skrócie).

Od czego zaczàç poszukiwania?
Na to pytanie jest prosta odpowiedê – od siebie. Prac´ zaczynamy od zapisania najwa˝niejszych danych o sobie, takich jak: data i miejsce
urodzenia, imiona i nazwiska rodziców oraz informacje dotyczàce chrztu – data i miejsce (parafia), a tak˝e imiona i nazwiska chrzestnych.
Nast´pnie zbieramy dokumenty: Êwiadectwa
szkolne, legitymacje, metryki, dyplomy itp. Zapisujemy równie˝ kolejne miejsca zamieszkania
i miejsca zatrudnienia oraz wa˝ne wydarzenia.
Osoby zam´˝ne lub ˝onate dopisujà dat´
i miejsce Êlubu oraz imi´ i nazwisko wspó∏ma∏˝onka, a tak˝e zbierajà takie same dane – jak
o sobie – na temat wspó∏ma∏˝onka. Potem przychodzi kolej na dzieci i wnuki. Zapisujemy ich
imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia,
wszystko to w miar´ mo˝liwoÊci uzupe∏niajàc
dokumentami, np. aktami urodzenia, Êlubu.
Wybieramy równie˝ fotografie, najlepiej charakteryzujàce nas i naszych bliskich na danym
etapie ˝ycia. OczywiÊcie wszystkie zdj´cia podpisujemy (data, miejsce, okolicznoÊci, osoby
sfotografowane).

Po zebraniu informacji o sobie, wspó∏ma∏˝onku i dzieciach przychodzi czas na rodziców
i rodzeƒstwo. Dane zbieramy podobnie jak
wczeÊniej. Tu mo˝emy napotkaç na trudnoÊci,
szczególnie gdy jedno lub oboje z rodziców nie
˝yjà. Wtedy zapisujemy wszystko, co pami´tamy, ∏àcznie z opisem fizycznym. Im wczeÊniej
to zrobimy tym b´dzie ∏atwiej. JeÊli rodzice
odeszli, spisujemy daty ich zgonów, pogrzebów, zbieramy akty zgonu. Dokumentujemy
miejsca ich spoczynku.
JeÊli rodzice ˝yjà nale˝y z nimi porozmawiaç
lub poprosiç o spisanie wspomnieƒ.
Tak samo post´pujemy w przypadku dziadków i rodzeƒstwa rodziców.

Od czego zale˝y sukces badaƒ genealogicznych?
Powodzenie badaƒ genealogicznych zale˝y
od kilku czynników. Jednym z nich jest status
spo∏eczny rodziny. Im wy˝szy by∏ status rodziny, tym ∏atwiej odszukaç przodków, gdy˝ pozostawili po sobie wi´cej dokumentów. Ocenia
si´, ˝e w przypadku rodzin szlacheckich
i mieszczaƒskich mo˝na odnaleêç przodków
nawet z prze∏omu XV i XVI wieku, natomiast
w przypadku rodzin ch∏opskich – najdalej
z prze∏omu XVII i XVIII wieku.

Kolejnym czynnikiem jest iloÊç i stan zachowanych dokumentów. Przez nasz kraj przetoczy∏y si´ liczne wojny, zdarza si´ wi´c, ˝e poszukiwane akta uleg∏y ca∏kowitemu zniszczeniu lub
ich stan uniemo˝liwia odczytanie.
Wa˝na jest równie˝ tzw. ciàg∏oÊç miejsca
zamieszkania kolejnych pokoleƒ danej rodziny.
Znacznie ∏atwiej jest odszukaç przodków, którzy przez lata zamieszkiwali ten sam obszar.
WÊród badanych przeze mnie rodzin mam tylko jednà rodzin´, która przez oko∏o 300 lat
mieszka∏a w jednej miejscowoÊci. W tym przypadku zaledwie w ciàgu kilkugodzinnej kwerendy w miejscowej parafii uda∏o mi si´ odnaleêç przodka urodzonego w 1740 roku. Jednak
wi´kszoÊç polskich rodzin doÊç cz´sto zmienia∏a miejsca zamieszkania – przeci´tnie raz
na pokolenie. Wtedy poszukiwania idà znacznie trudniej.
I jeszcze jeden bardzo istotny czynnik – nazwisko, a w zasadzie cz´stoÊç jego wyst´powania. Znacznie ∏atwiej jest odtworzyç histori´ rodziny o rzadkim nazwisku, gdy˝ mamy wtedy
mniejszy materia∏ do analizy.
Joanna Januszewska
– Polskie Towarzystwo Genealogiczne
j.januszewska@neostrada.pl

SALON

FIRAN i ZAS¸ON
TKANINY
KARNISZE
ART. POÂCIELOWE
Najw
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„DECOJUMA”
SULEJÓWEK
ul. Kombatantów 63
(jadàc ze Starej Mi∏osnej za torami w prawo)

tel. 022 760 10 52, kom. 0509 95 95 97
pon.-pt.: 10.00-18.00, sob.: 10.00-14.00
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Beton Towarowy ❖ Transport ❖ Pompa
05-462 Wiàzowna, Duchnów, Szosa Miƒska 48
tel. 022 795 15 94, 022 795 11 14
tel. kom. 0601 384 524
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Zapraszamy do nowego Spa!
•
•
•
•
•
•

Kosmetyka
Masa˝e
Sauna, ¸aênia
Manicure, Pedicure
Tai chi
Nauka taƒca

Mo˝liwoÊç zakupu bonów prezentowych na Âwi´ta
PROMOCJA
KUPON RABATOWY 50 z∏ NA DOWOLNY
ZABIEG PIEL¢GNACYJNY TWARZY

HOME SPA
cha
Cze
wa
a
∏
s
ni
Bro

ajki
aK
ha∏
Mic

P∏owiecka

ul. Bronis∏awa Czecha 85
tel. 022 613 32 81
www.homespa.com.pl

meble sosnowe
oferujemy:

∏ó˝ka ● materace ● szafy ● komody
biurka●witryny ●sto∏y ●krzes∏a ●
m∏odzie˝owe●zestawy i inne

5%

Miƒsk Mazowiecki
ul. Pi∏sudskiego 39
tel./fax 025 759 02 59
Warszawa
ul. Bartycka 175 lokal 5K
tel. 022 499 53 54
ul. P∏owiecka 25 (róg Âwieckiej)
tel./fax 022 815 35 98

www.sosnowemeble.pl e-mail:meble.sosnowe@op.pl
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Art. Szkolno-Biurowe

Fitness Art

ZAPRASZAMY

...to sposób
na ˝ycie

* tusze, tonery
* laminowanie do A3
* bindowanie

* ksià˝ki
* pralnia i magiel
(punkt przyj´ç)
* prasa i bilety

M A S Z N A D WA G ¢ , kr´pujesz si´ pójÊç
na aerobik, a chcesz coÊ zrobiç dla siebie?

Otwarte: poniedzia∏ek-piàtek od 7.30 do 18.00
sobota od 9.00 do 15.00
ul. Jana Paw∏a II 15e, tel.: 022 773 04 16, 501 075 094

MAMY åWICZENIA DLA CIEBIE:

sklep internetowy – www.kacper.net.pl

B O DY S L I M – zaj´cia dla osób z nadwagà, odpowiednio dobrane tempo, optymalne çwiczenia nie
obcià˝ajàce stawów i kr´gos∏upa, kameralna grupa.
Na miejscu mo˝esz zamówiç diet´ lub
masa˝ wspomagajàcy odchudzanie.

Ewa Gadomska

Poniedzia∏ki i Êrody o 17:00

DO¸ÑCZ DO NAS!

05-077 Warszawa
ul. Mahoniowa 4
tel. 022 773 15 68

Szczegó∏y w recepcji klubu.

Fitness Art
Stara Mi∏osna, ul. Trakt Brzeski 60/60a
(obok delikatesów K&M)

Tel. (022) 773 14 33

Biuro Księgowe

licencja nr 0513/06

www.fitnessart.pl

UGA
BSŁ
O
NA
PEŁ

Serwis samochodowy MOTOLAB
Warszawa-Weso∏a, Trakt Brzeski 1
773 22 49, 022 773 22 50

• MECHANIKA POJAZDOWA
Tel. 022
przeglàdy okresowe – pogwarancyjne
przeglàdy pojazdów przed zakupem
naprawa uk∏adów hamulcowych
naprawa zawieszeƒ i uk∏adów jezdnych
naprawa skrzyƒ biegów
naprawy silnikowe (naprawy g∏ówne, naprawy g∏owic,
uk∏adów rozrzàdu)
• DIAGNOSTYKA I NAPRAWA
systemy wtrysku paliwa – benzynowe i diesla
elektroniczne systemy komfortu
uk∏ady hamulcowe ABS/ASR
systemy bezpieczeƒstwa AIR-bag i ESP
• UK¸ADY EOBD
• KLIMATYZACJA – OBS¸UGA I NAPRAWA
• GEOMETRIA KOMPUTEROWA
• WYMIANA OPON
• OBS¸UGA FLOT
• SAMOCHODY ZAST¢PCZE
• HOLOWANIE
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CZYNNE:
codziennie
w niedziele

6.00 - 21.30
8.30 - 17.00

D E L I K AT E S Y

Ko
l
LO ekt
TT ur
O a

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

ZEGARMISTRZ

- ZEGARY; ZEGARKI
- NAPRAWA; SPRZEDA˚
- BATERIE; SZK¸A ITP.

- PASKI; BRANSOLETY

Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 158
tel. 0606 657 692
pn-pt w godz. 10-18, sob. w godz. 10-14

BIURO RACHUNKOWE Lic. MF 9130/98

dogodny dojazd
parking

niskie ceny
SAMOOBS¸UGA

Bilety MZK i karty telefoniczne Âwie˝e pieczywo 2 razy dziennie
Stara Mi∏osna ulica Jana Paw∏a II 108, tel. 022 773 25 30

ZAPRASZAMY DO NOWEGO PUNKTU

przy ulicy Rumiankowej 18, tel. 022 773 69 15

W „Groszku” kupisz
szybko, tanio i prawie wszystko

nasz
nowy sklep

Us∏ugi ksi´gowe w pe∏nym zakresie, doradztwo podatkowe, us∏ugi kadrowe i ZUS
ul. Trakt Brzeski 54A, Warszawa-Weso∏a (pawilony handlowe)
tel. 022

773 25 69, 022 73 38 91
www.podatkiwesola.pl

akceptujemy karty p∏atnicze i talony Sodexho

US¸UGI GEODEZYJNE

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI

•
•
•
•
•
•

O F E R U J E :

☛ ZABIEGI KINEZYTERAPEUTYCZNE
☛ MASA˚ LECZNICZY

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. 022 773 83 49
fax 022 773 83 69

☛ TERAPIA MANUALNA

SPECJALISTYCZNY GABINET

☛ ZABIEGI Z ZAKRESU FIZYKOTERAPII:

STOMATOLOGICZNY

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW

Dr n. med. Iwona Bzd´ga

ortopeda-traumatolog

lekarz stomatologii ogólnej

Dr n. med. Wojciech Bzd´ga

Nasz adres: Weso∏a – Stara Mi∏osna,
ul. J. Paw∏a II 264, tel. , 022-773-14-97
www.rehabilitacja-staramilosna.pl
gabinet@rehabilitacja-staramilosna.pl

KARNETY I KORZYSTNE RABATY
10% ZNI˚KI DLA EMERYTÓW
MO˚LIWOÂå ZAKUPU
SZWEDZKICH PROFILOWANYCH
PODUSZEK ORTOPEDYCZNYCH,
KOREKTORÓW DO SIEDZENIA
I POD PLECY,
ORAZ STABILIZATORÓW STAWÓW.

specjalista protetyki stomatologicznej,
chirurg stomatolog

(022 773 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

K L I M AT Y Z A C JA
PROFESJONALNIE
SPRZEDA˚ – MONTA˚ – KONSERWACJA

Klimatyzatory: HITACHI, FUJI ELECTRIC
do domów, sklepów, mieszkaƒ i innych obiektów
tel.

0 501 595 435,

fax 022 353 88 01, klimaromar@wp.pl
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Poradnia Okulistyczna
dla Dzieci i Doros∏ych
Punkt Optyczny
Warszawa – Weso∏a / Stara Mi∏osna,
ul. Jana Paw∏a II 25
Tel. 022 – 374 00 94
• Leczenie chorób oczu u dzieci i doros∏ych
• Leczenie jaskry, retinopatii cukrzycowej i zespo∏u
suchego oka
• Program wczesnej diagnostyki i leczenia jaskry
(profilaktyka jaskry)
• Angiografia fluoresceinowa
• Fotografia przedniego odcinka i dna oka
• Dobór okularów, soczewek kontaktowych i pomocy
optycznych
• Pomiar ciÊnienia Êródga∏kowego, Komputerowe badanie
wzroku
• Komputerowe badanie pola widzenia, Drobne zabiegi
okulistyczne

Chrapiesz? Masz bezdech?

✓ Zapisy bez skierowania, Krótkie terminy
✓ Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ)

Radiochirurgia – prze∏om w leczeniu chrapania

www.chrapanie-bezdech.pl
Warszawa, ul. Lanciego 13

tel. (022) 408 01 10

1 zabieg - 25 zł, 10 zabiegów w karnecie 200 zł

Zapraszamy
na terapię podciśnieniową
która gwarantuje:
• Redukcję zbędnych centymetrów
w obwodzie talii, pośladkach i udach
• Likwidację cellulitu
• Poprawę krążenia krwi i limfy
• Ujędrnienie skóry
• Wzrost przemiany materii
• Szybsze spalanie tkanki tłuszczowej
• Poprawienie kondycji ﬁzycznej

tel. (0) 508 050 629
34

OPTIMED☺
Niepubliczny Zak∏ad Opieki Zdrowotnej, Zak∏ad Lecznictwa Specjalistycznego i Rehabilitacji,
04-330 Warszawa, ul. Kordeckiego 49 (wejÊcie od ulicy Serockiej)

www.optimed.waw.pl

Zapraszamy !!!

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

DOM POGRZEBOWY
„JANKOWSCY”
• odbiór zw∏ok ca∏à dob´, kompleksowo na terenie
ca∏ego kraju
• kredytowanie kosztów pogrzebu w ramach zasi∏ku ZUS
• sala po˝egnaƒ bezp∏atnie
• ch∏odnia do 3 dni bezp∏atnie
• kilkadziesiàt trumien
15 lat doÊwiadczenia
do wyboru na
w bran˝y
miejscu
• busy i autokary
do przewozu
uczestników
uroczystoÊci
• wiàzanki
i wieƒce
z w∏asnej
kwiaciarni
• oprawa muzyczna ceremonii pogrzebowej
• kremacje i ekshumacje

Sulejówek – Mi∏osna, ul. Armii Krajowej 76
– czynne od 8 do 18
Stara Mi∏osna, ul. GoÊciniec 10 – czynne od 8 do 16

Telefony ca∏odobowe:
022 783-42-47, 0-602-212-794, 0-608-630-479

SOLARIUM ZULUS
W naszej ofercie znajdziecie Paƒstwo
3 urzàdzenia opalajàce najwy˝szej klasy
renomowanych firm Êwiatowych

1. ¸ó˝ko ERGOLINE 600 z klimatyzacjà i nag∏oÊnieniem
posiadajàce lampy podwójnie bràzujàce.
2. ¸ó˝ko SOLTRON 600 z klimatyzacjà i nag∏oÊnieniem,
posiadajàce dwukolorowe, które oprócz lepszego opalania
nóg dodatkowo stymulujà przemian´ materii, poprawiajà
ukrwienie i pobudzajà profiilaktyk´ antycelulitowà.
3. TUBA (∏ó˝ko stojàce) posiadajàce 180 watowe lampy
z efektem bràzujàcym.
– W sprzeda˝y kosmetyki przed i po opalaniu
– Kàcik dla dzieci
– Karnety, karty sta∏ego klienta, promocje

promocja
ZBIERAJ PUNKTY – ODBIERAJ
NAGRODY
1 min. = 1 pkt.
Serdecznie Zapraszamy
pn.–pt. 10–20, sobota 11–16
tel. +48 600 133 333
ul. Jana Paw∏a II 23 lok. C1
06-077 Warszawa Weso∏a
(obok poczty i przychodni)
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• REHABILITACJA PO URAZACH
• FIZYKOTERAPIA
• MASA˚E: lecznicze, relaksacyjne i wyszczuplajàce

•

Gimnastyka korekcyjna
zaj´cia indywidualne i grupowe
z elementami „gimanstyki mózgu“ – metoda Dennisona.

•

Aerobic – pilates, çw. wyszczuplajàce,
çw. kszta∏tujàce, stretching

•
tel.

Joga dla kr´gos∏upa

022 773 22 53 ul. Warszawa-Weso∏a
S∏onecznej Polany 5

TA X I - W E S O ¸ A
tel. 022

773 70 31, tel. kom. 0-601 220 910
DOJAZD GRATIS 24 h

PRACOWNIA PROTETYCZNA
EWA WAÂ
tel.: 022 773 29 67•022 760 86 74•605 40 38 42

s

• NOWOCZESNE METODY LECZENIA:
– bólów kr´gos∏upa
– zmian zwyrodnieniowych
– bólów g∏owy
– wad postawy: zaj´cia indywidualne i grupowe
– dyskopatii

Systemy alarmowe, domofony, kontrola dost´pu,
TV przemys∏owa, instalacje antenowe.
ul. Rumiankowa 35/10
tel. 022-353-58-87
05-077 Warszawa Weso∏a
fax 022-773-84-69
www.nodbiz.com.pl
e-mail:info@nodbiz.com.pl
tel. 0602 398 468

res

mgr Beata Dobrowolska-Horszczaruk

PROTEZY • NAPRAWA

Exp

OÊrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej

US¸UGI ELEKTRYCZNE

Monta˝ i naprawa video- i domofonów.
Naprawa sprz´tu AGD (pralek, zmywarek
lodówek itp.) i pod∏àczanie nowych urzàdzeƒ.
Pod∏àczanie czujników temperatury do pieców gazowych.

tel. 0500 322 255 – Jan Stachyra

APTEKA
LEKI GOTOWE i RECEPTUROWE

mgr farm. Jolanta Borkowska
05-077 Warszawa-Weso∏a
ul. Jeêdziecka 22c
tel. 022 773 00 45

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

LICENCJA MINISTERSTWA FINANSÓW NR 3682/2003

BIURO RACHUNKOWE

AKTYW

PE¸EN ZAKRES US¸UG KSI¢GOWYCH, ZUS
05-077 Warszawa-Weso∏a
ul. Jana Paw∏a II 23/B4
(Centrum Pogodna)

tel./fax 022 773 84 60
tel.kom. 0609 53 77 47
e-mail : renfafa@op.pl

AUTO NA GAZ
R

A

D

A

N

• Mechanika pojazdowa
• Atrakcyjne ceny
• Wieloletnie doÊwiadczenie
• Monta˝ i serwis samochodowych instalacji gazowych
• Klimatyzacja
• Wulkanizacja

ul. 1 Praskiego Pu∏ku 62 (wjazd od S. ˚eromskiego)
05-075 Warszawa-Weso∏a
tel. 888 90 85 68, 501 92 02 72
tel. 022 499 80 59
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MarcPol S.A. najwi´ksza polska sieç handlowa z bran˝y spo˝ywczej
poszukuje do pracy w swoim sklepie przy Trakcie Brzeskim 35,
kandydatów na stanowiska:

KIEROWNIK SALI
OPERATOR KOMPUTERA
KASJER-SPRZEDAWCA
SPRZEDAWCA
(dzia∏ tradycji: mieso, w´dliny, sery, ryby, garma˝)

MAGAZYNIER
Proponujemy:
• Elastyczny czas pracy
• Szkolenia stanowiskowe
• Krótki okres próbny
• Atrakcyjne wynagrodzenie
Zainteresowane osoby zapraszamy codziennie w godz. 8.00-16.00
do siedziby biura: 02-665 Warszawa, ul. Al. Wilanowska 365, tel. (22) 547-05-41
lub do przes∏ania aplikacji na adres: rekrutacja@marcpol.waw.pl
Przekaznaych aplikacji nie zwracamy. Skontaktujemy si´ wy∏àcznie z wybranymi osobami

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

MASA˚E
Marta Jastrz´bska
Dyplomowany refleksolog, masa˝ysta
tel. kom.

0 604 705 816

05-075 Warszawa/Weso∏a, ul. D∏uga 28 A
e-mail:shantih.masaze@gmail.com
http://Shantihmasaze.blogspot.com

•
•
•
•
•
•
•

Masa˝e modelujàce sylwetk´
Refleksoterapia (masa˝ akupresurowy stóp)
Masa˝ goràcymi kamieniami bazaltowymi
Hawajski masa˝ Lomi Lomi Nui
Masa˝ klasyczny
Masa˝ wibracyjny
Masa˝ baƒkami chiƒskimi

Masa˝e ju˝ od 20,00 z∏ !!!

Nowootwarta

KWIACIARNIA
przy sklepie

ROMA

ul. Jana Pawła II 13 B/ róg Jodłowej
zaprasza
Oferujemy:
❀ du˝y wybór kwiatów ci´tych i doniczkowych,
❀ kompozycje okolicznoÊciowe,
❀ wiàzanki Êlubne,
❀ wiàzanki i wieƒce pogrzebowe,
❀ dekoracje samochodów i wn´trz,
❀ upominki,
❀ doniczki ceramiczne ozdobne w du˝ym wyborze,
❀ ziemia i od˝ywki do kwiatów.

Godziny otwarcia:
pon.- pt. 7.00-20.00
sob. 7.00-18.00
niedz. 9.00-17.00

Tel. 022 773 12 93
Akceptujemy karty płatnicze
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O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
◗ Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi w domu
tel.: 022-773-28-21, 0-506-032-318.
◗ Tipsy: ˝elowe, french, szklane. Wtapianie halogenów. Za∏o˝enie 70 z∏, uzupe∏nienie 50 z∏. Dojazd
gratis. Tel. 0-509-464-146.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego – wszystkie stopnie
nauczania tel. 022-773-28-07.
◗ Szafy, garderoby, okna – 0-601-22-30-20.
◗ Ch´tnie naprawi´ monitor, drukark´, CD-ROM,
DVD-ROM lub stacjonarne DVD, tak˝e inne
tel. 022-773-96-35.
◗ Rosyjski – nauczycielka z certyfikatem Uniwersytetu w Petersburgu. St. Mi∏osna tel. 022-773-22-54.
◗ Foto-, video- reporta˝e, wesela, studniówki, komunie, cyfrowa jakoÊç zapewni niezapomniane
wra˝enia 0-603-313-938.
◗ Angielski z Anglikiem (dyplomowany nauczyciel
z Londynu) tel. 022-773-38-99.
◗ Sprzedam mieszkanie w W-wa Weso∏a os. Stara Mi∏osna. Dwupoziomowe 114 m2. ¸adnie wykoƒczone z pi´knym ogrodem, 99 r. III p. Cena: 673 000. Tel. 0 792 544 555
◗ PRANIE DYWANÓW, wyk∏adzin i tapicerki meblowej oraz samochodowej maszynà i Êrodkami firmy Karcher. Dojazd bezp∏atny. tel. 0510-126-840.
◗ US¸UGI ELEKTRYCZNE, naprawa sprz´tu AGD
oraz monta˝ i naprawa domofonów. Stara Mi∏osna tel. 0500-322-255 JAN STACHYRA.
◗ AUTO NA GAZ – tel. 501-92-02-72, 888-90-8568, 022-499-80-59.
◗ J´z. niemiecki – profesjonalne t∏umaczenia: zwyk∏e, przysi´g∏e, expresowe tel. 022-773-28-70.
◗ Esperal – odtrucia alkoholowe ca∏odobowo, lek.
med. chirurg (dyskrecja zapewniona) tel. 0-60162-22-62.
◗ SKRZYPCE – udzielam lekcji i gram na Êlubach
tel. 0-515-34-94-60.
◗ Regeneracja tonerów do drukarek HP, sprzeda˝
materia∏ów eksploatacyjnych. Stara Mi∏osna,
tel. 606-939-443.
◗ Serwis drukarek komputerowych, Stara Mi∏osna,
tel. 604-403-067.
◗ Gara˝e, blaszaki, transport i monta˝ GRATIS 0603-313-938.
◗ Drobne naprawy domowe – „Z¸OTA RÑCZKA”.
Tel. 783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ Stancja w Miƒsku Mazowieckim 0-603-313-938.
◗ Francuski z dojazdem - tylko Stara Mi∏osna, tel. 0602 276 202
◗ Us∏ugi transportowe i kurierskie, dla firmy i dla
domu. Tel.: 889 744 630.
◗ Zatrudni´ ekspedientk´ do sklepu odzie˝owego
w Sulejówku. Tel. 501 218 655.
◗ J¢ZYK ROSYJSKI – skutecznie, sympatycznie –
nauka, t∏umaczenia, konsultacje, przepisywanie
w cyrylicy. DoÊwiadczony lektor i t∏umacz jez.
ros. Tel. 504 697 918. Pomoc przy pisaniu prezentacji maturalnych z j´z. polskiego, szczególnie
przy tematach zwiàzanych z kulturà Rosji.
◗ RENCISTA poszukuje pracy (stolarstwo i inne)
tel. 022-773-19-85.
◗ Student sprzedaje odtwarzacze MP4. Prezentacja
u klienta. Âwietny prezent. Tel. 022 773-2078, 0509-043-962.
◗ Dachy. Krycie z materia∏em 022-760-85-47.
◗ Posiadam samochód Fiat Ducato Max i czas wolny. Tel. 0513-144-668.
◗ ZU˚YTE OPONY do utylizacji nieodp∏atnie przyjm´. Wulkanizacja. St. Mi∏osna ul. Trakt Brzeski 19
tel. 0501-086-581.
◗ Pracownika do hurtowni elektrycznej. Od
Pon-Piàt. 9-17. Praca na komputerze. Dzia∏ sprzeda˝y. Od 1500 pln netto. tel. (022) 783 02 18.
E-mail: semielectronic@poczta.onet.pl.
◗ OGRODY, zielone tereny, dachy, tarasy, wn´trza,
parki, place zabaw, otoczenie rezydencji i hoteli,
projektuje in˝. z dyplomem SGGW. Na ˝yczenie
wykonawstwo, nadzór, piel´gnacja, tak˝e systemy
nawadniajace i inne z dziedziny land art. Kontakt:
jagnart@architekci.pl, tel. 507 285 400.

◗ MIESZKANKO – ma∏e, samodzielne dla czystej, odpowiedzialnej, pracujacej Pani. Tel. 695 330 414.
◗ Wró˝enie – lepsze samopoczucie – tel. 0-691257-038.
◗ Czyszczenie futer i ko˝uchów metodà futrzarskà.
Sulejówek, ul. Kombatantów 130. Tel.: 783 12 12.
◗ Nieodp∏atna zbiórka z∏omu metali kolorowych, puszek po piwie, akumulatorów, grzejników, pieców,
pralek, akumulatorów itp. a tak˝e makulatury (gazety, tektura). Prosimy o kontakt telefoniczny pod
nr. tel. 0 503 90 26 53. JesteÊmy co miesiàc.
◗ Organizacja Garden Party, Kinderbali i Pikników. Obs∏uga przyj´ç wszelkiego rodzaju (urodziny, imieniny, jubileusze, komunie). Tel. kom. 505 618 300.
◗ GEOGRAFIA – korepetycje, przygotowania do egzaminów i matury, student V roku geografii
na UW, dojazd do ucznia, tel. 606-808-358.
◗ M∏ody m´˝czyzna (student) przyjmie dodatkowe
prace. Mam 24 lata, sumienny i pracowity,
tel. 606-808-358.
◗ Ch´tnie naprawiam rowery, tel. 606-808-358.
◗ Zatrudnimy osob´ do pracy w biurze podró˝y
na stanowisko sprzedawcy imprez turystycznych
itp., oraz osob´ do sprzàtania. Tel. 022 207-21-88.
◗ Wycena nieruchomoÊci – Helena Chyliƒska, tel.
kom. 668 126 186 lub tel. 022 848 77 96.
◗ Kupi´ ma∏e dwupokojowe mieszkanie w Starej
Mi∏osnej lub okolicy tel. 668 126 186.
◗ Solidna, pracowita, niepalàca kobieta przyjmie
prac´ jako pomoc domowa: sprzàtanie, prasowanie, gotowanie itp. Tel. 502 600 475.
◗ Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe w Starej Mi∏oÊnie. 67 m, wykoƒczone w wysokim standardzie.
Tel. 504 127 902.
◗ Przygotuj r´ce na mroênà zim´! Oferuj´ profesjonalne zabiegi parafinowe na d∏onie. 30 z∏ za zabieg. Przy dziesi´ciu zabiegach p∏acisz tylko za 9!
Dojazd do klientki GRATIS. Telefon 504078160.
◗ Prace remontowo-wykoƒczeniowe, w tym: malarskie, hydrauliczne, uk∏adanie glazury, modernizacje ∏azienek, uk∏adanie paneli oraz inne nietypowe. tel. 0 601 91 80 49.
◗ Us∏ugi OGRODNICZE, sprzàtanie ogrodów, tak˝e
malowanie + „z∏ota ràczka”. Prosz´ o kontakt
tel. 0507-097-028.
◗ Kierownik budowy – Nadzory tel. 0608-612-979.
◗ STYLIZACJA PAZNOKCI: tipsy, ˝el, akryl, manicure, zdobienia artystyczne – produkty Perfect Lady. Dojazd do klientki gratis! Serdecznie zapraszam 691-945-598.
◗ Pedagog-terapeuta pomo˝e dzieciom w trudnoÊciach szkolnych: dysleksja, dysgrafia, dysortografia. Tel. 022 872 96 31, kom. 0 604 753 455.
◗ Walka wr´cz – Combat Kalaki. Info:
tel. 609 835 761, www.dynamis-kalaki.yoyo.pl
◗ Bezp∏atne doradztwo ubezpieczeniowe, OFE. Tel.
501 104 755.
◗ 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.
◗ Uk∏adanie, cyklinowanie parkietów – tel. 773-4964, 0-602-707-127.
◗ Ch´tnie przyjm´ sprzàtanie mieszkaƒ, biur.
Tel.: 0504- 960-914.
◗ KOMPUTERY – sklep internetowy TELAP. W ofercie notebooki, monitory, telewizory, akcesoria,
sieci, serwis. Sprzeda˝ ratalna www.telap.pl Kontakt: 022 773 04 40, 504 251 007, 509 040 75.
◗ ORIFLAME – dostawy na zamówienie
– tel. 695 330 414
◗ Korepetycje z j´z. polskiego i matematyki- szko∏a
podstawowa i gimnazjum – powtórzenia, pomoc
w bie˝àcej nauce, pracach domowych; j´z. polski-liceum – powtórzenia, przygotowanie do matury, pomoc w prezentacjach. Tanio, mo˝liwoÊç
dojazdu. Tel. 503 553 622.
◗ Fryzjerk´, fryzjera na ca∏y lub pó∏ etatu, dobre warunki, mi∏a atmosfera. Salon w Wawrze.
Tel.: 022 673 52 70.

◗ Sprzedam mieszkanie w Starej Mi∏osnej. 84 m,
przestronne 3 pokoje. Kuchnia oddzielnie, salon
z kominkiem, dwie sypialnie. ¸azienka z wannà
i kabinà prysznicowà, WC osobno. BezpoÊrednio
tel 0600 450 269.
◗ Do WYNAJ¢CIA mieszkanie 88 m. Trzy pokoje.
Cz´Êciowo umeblowane bàdê bez mebli. BezpoÊrednio tel. 0600 450 269.
◗ SZUKAM POKOJU DO WYNAJ¢CIA! Spokojna studentka szuka pokoju w okolicach Starej Mi∏osnej,
Weso∏ej, Sulejówka. Najch´tniej w mieszkaniu bez
w∏aÊciciela, z m∏odymi ludêmi. Tel 511-790-274.
◗ Glazura, terakota, malowanie oraz inne prace wykoƒczeniowe-solidnie tel. 798698433.
◗ Sprzedam GOLFA V, bogato wyposa˝ony, zadbany, przebieg 41000 km, rok 2004. Tel. 502-392815. Polecam!
◗ GLAZURNIK – profesjonalista, 20 lat praktyki.
Tel. 501 80 50 46 lub (022) 783 24 28 (po 21).
◗ Gimnazjalistka z doÊwiadczeniem ch´tnie wyprowadzi psy w Starej Mi∏osnej. Tel. 608092306.
◗ NIEMIECKI – korepetycje, przygotowania do egzaminów udziela absolwent germanistyki U.W. Dojazd gratis. tel: 0602-120-632; 022 773-82-31.
◗ Prace porzàdkowe w domu i ogrodzie, drobne
prace remontowe (+ glazura, terakota, malowanie); referencje; tel.: 513 878 452.
◗ Firma zatrudni samodzielnà ksi´gowà na jeden
dzieƒ w tygodniu. Warunki do uzgodnienia.
tel: 0784-069-163.
◗ BIOLOGIA – korpetycje; pracownik naukowy i nauczyciel biologii; tel: 773-28-29; 508 528 249.
◗ Rosyjski, t∏umaczenia – teksty prawnicze, medyczne, techniczne, inne (zwyk∏a leksyka, oraz
arhaiczna – np. z koƒca XIX w.). Rodowita Rosjanka z dyplomem warszawskiej uczelni. Zero
b∏´dów. Dla sta∏ych klientów zni˝ki. tel. 660-330450 oraz (22) 773-17-89 (wieczorem).
◗ Kuchenki gazowe, zmywarki, pralki pod∏àcze oraz
inne us∏ugi hydrauliczno-sanitarne, drobne prace
typu „z∏ota ràczka”. Tel. 0-22 773-82-27 lub
0-516-262-825.
◗ Szukam m∏odej i atrakcyjnej korepetytorki – przygotowanie do FCE. t. 505 945 986.
◗ Angielski konwersacje. 0-790 273 883.
◗ Zapraszamy do Studia AFRODYTA, us∏ugi fryzjerskie damsko-m´skie i stylizacja paznokci, ul.
Agatowa 18 (wejÊcie od ul. Platynowej) Stara Mi∏osna, tel. (022) 7733626.
◗ Monta˝ anten zbiorczyczch tv i sat i telewizji n
Weso∏a tel. 663-677-701.
◗ US¸UGI ELEKTRYCZNE monta˝ domofonów, naprawy, anteny tv i sat telewizja N. Tel: 663-677701 WESO¸A.
◗ NIEMIECKI – nauczanie i korepetycje, udziela nauczycielka z doÊwiadczeniem. tel: 604-507-779.
◗ Poszukuj´ pracy od pon.-pt. Studiuj´ zaocznie
psychologi´. Jestem zainteresowana pracà biurowà lub jako opiekunka. Zainteresowanych prosz´ o kontakt 513408998.
◗ Przyjm´ prasowanie 501 792 951.
◗ Us∏ugi remontowo-wykoƒczeniowe. Glazura, terakota, ocieplanie poddaszy, strychów, Êcianki dzia∏owe z p∏yt G/K, malowanie, g∏adzie, sufity podwieszane, tynki strukturalne, itp. Tel. 691-396-473.
◗ Logopeda, dojazd do ucznia, tel. +504 530 760.
◗ Sprzedam za symboliczne 50 PLN komputer:
obudowa ATX, zasilacz, Procesor AMD Sempron 2400 z p∏ytà g∏ównà, 512 DDR, karta graficzna, muzyczna. Tel. 509222450.
◗ Nadruki na odzie˝y technologià flock (zamsz).
Drukujemy na czapkach, bluzach, spodniach,
kurtkach, elementach tkanin itp. 22/ 773-70-41.
Warszawa Weso∏a Narutowicza 19.

◗ SPRZÑTANIE. Energiczna, dok∏adna i uczciwa
z wieloletnià praktykà poszukuje pracy, 2-3 razy
w tyg. tel. 0722176321.
◗ Potrzebna kosmetyczka i fryzjerka. Tel. 509-301-031.
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem, wieczorami, w weekendy lub w tzw „sytuacjach awaryjnych” kiedy
nie ma z kim zostawiç dziecka, najch´tniej z Weso∏ej-Zielonej, Weso∏ej, Marysina Wawerskiego.
Tel. kontakt. 0507-602-383.
◗ Sprzedam dzia∏ki, od 3000 m2 do 1ha w Pustelniku gm. Stanis∏awów, przeznaczone pod zabudow´ produkcyjnà, magazynowo-sk∏adowà i handlu
hurtowego. Cena 40z∏ m2. Tel. 0698-708-630.
◗ Remonty mieszkaƒ i domów jednorodzinnych
– glazura, terakota, hydraulika, elektryka, systemy
w∏amaniowe, malowanie, g∏adzie itp. Us∏ugi wykonywane fachowo i solidnie. Tel.: 509-358-336.
Stara Mi∏osna i okolice.
◗ UBEZPIECZENIA – firma ALLIANZ. Zadzwoƒ
i umów si´ na spotkanie. Agent ubezpieczeniowy
przyjedzie, wyjaÊni, wyt∏umaczy i doradzi. Kontakt: Stara Mi∏osna 0501 272 633.
◗ ROSYJSKI- mgr Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu
Warszawskiego. Korepetycje, t∏umaczenia.
tel. 515 631 107.
◗ Do wynaj´cia lokal u˝ytkowy o powierzchni 40m2
(z w∏asnym parkingiem) w Starej Mi∏oÊnie przy ul.
Torfowej. Tel. Kontaktowy: 022 773- 33-18.
◗ Sprzedam wózek, spacerówk´, fotelik firmy Roan
dodatkowo du˝y kojec, le˝aczek bujany i chodzik.
Kontakt: 0501175896.
◗ Wspólnota mieszkaniowa poszukuje elektryka
celem konserwacji oraz wszelkich napraw w budynku wspolnota135@wp.pl tel. 0509-349-171.
◗ Oddam psa rasy FILLA BRAZYLIJSKA, ma 3 lata,
jest spokojny, przyzwyczajony do ma∏ych i duzych dzieci, do kota. Potrzebuje kontaktu z ludêmi i mi∏oÊci. Tel: 605203703.
◗ Kupi´ bezpoÊrednio 3-4 pokojowe mieszkanie lub
segment w rozsàdnej cenie. tel. 692 263 925.
◗ DoÊwiadczona mama zajmujàca si´ 3letnià
dziewczynkà ch´tnie zaopiekuje si´ rówieÊnikiem
lub starszym dzieckiem w niepe∏nym wymiarze
godzin. Mo˝liwoÊç podwo˝enia samochodem
do szko∏y. Tel: 501 792 951.
◗ Malutki Êliczny 2-miesi´czny piesek York dla twojego dziecka. Cena 1.2 tys. (do negocjacji).
Tel. 0 500 810 567.
◗ Nastolatka z wielkà ch´cià b´dzie wyprowadza∏a
pieski na spacer. Tel. kont. 660296596
(cena do ustalenia).
◗ Instalacje elektryczne i hydrauliczne oraz naprawy, fachowo i solidnie. Tel.: 509-358-336. Stara
Mi∏osna i okolice.
◗ GLAZURA, MALOWANIE – drobne prace budowlane,+prace porzàdkowe w domu i ogrodzie; Referencje. Tel: 513 878 452.
◗ Poszukuj´ lokalu u˝ytkowego o powierzchni
10-15 m2 do wynaj´cia w tej okolicy (mo˝e byç
ma∏o atrakcyjna lokalizacja). Tel. 509-807-157.
◗ GLAZURA-HYDRAULIKA. Uk∏adanie glazury, terakoty, paneli pod∏ogowych wymiana drzwi i wszelkie remonty osobiÊcie tel. 0-502-215-245.
◗ Psycholog: www.terapia-psycholog.pl
◗ Malowanie, g∏adzie, ocieplenia poddaszy, uk∏adanie kostki brukowej. Tel. 506195647.
◗ Zamieni´ dwa mieszkania na dom w stanie surowym lub do remontu. Tel. 507 728 316.
◗ Studentka SGH udzieli korepetycji z MATEMATYKI z zakresu szko∏y podstawowej, gimnazjum i liceum tel. 609 084 967.
◗ Chemia, fizyka, matematyka – korepetycje w zakresie Gimnazjum, przygotowanie do egzaminu.
Mo˝liwoÊç dojazdu do ucznia. Tel. 694 934 859.

Og∏oszenia drobne publikujemy za darmo.

Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.
Najlepiej przesy∏aç je e-mailem na adres:
wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl
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Reklama:
Joanna Januszewska
0 607 31 46 67
reklama@
staramilosna.org.pl

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Zapraszam
y
na
WIELKIE OTWARCIE
kolejnej placówki handlowej sieci M&L DELIKATESY
Stara Mi∏osna – Galeria Sosnowa
ul. Jeêdziecka 21 F
w dniu 2 2 . 1 1 . 2 0 0 8 (sobota) godz. 9.00
oraz

Jesienny Festyn Rodzinny
dnia 2 3 . 1 1 . 2 0 0 8 (niedziela) od godz. 14.00

Serdecznie zapraszamy na dobrà zabaw´
i zawsze udane zakupy!
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Licencja nr 51

POSZUKUJEMY: DOMÓW, MIESZKA¡
I DZIA¸EK W STAREJ MI¸OSNEJ

0601 355 130

oddzwoni´

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

tel. 022 870 55 55
www.gadomska.pl
ewa@gadomska.pl

WYWÓZ NIECZYSTOÂCI
p∏ynnych i sta∏ych
Warszawa-Weso∏a, ul. Szosa Lubelska 2
tel. 022 773 37 67, tel./fax 022 773 24 63

POSZUKUJEMY:
domów, mieszkaƒ
i dzia∏ek
kupno – sprzeda˝ – wynajem
PoÊrednik licencjonowany nr 232

• Warszawa ........................................ 022 617 49 20
• Weso∏a – Sulejówek ...................... 022 773 02 70
• Gm. Halinów – Wiàzowna ............ 022 773 02 71
• Wawer Józefów – Otwock ............ 022 773 02 72
• Dzia∏ki inwestycyjne ........................ 501 773 670
ul. Dolomitowa 2, 05-077 Warszawa-Weso∏a
e-mail: biuro@j-n.pl
www.jablonski.com.pl
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