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Od Gwiazdki Do Gwiazdki
Mo˝e wreszcie póêna jesieƒ przeplecie
si´ z zimowà aurà.
Posypie Êniegiem. Mróz zetnie wod´,
która na drogach Starej Mi∏osny tworzy niema∏e rozlewiska. Dla dzieci
oczekiwanie na pierwszy Ênieg
i Gwiazdk´ z pewnoÊcià d∏u˝y si´...
Natomiast dla doros∏ych czas przebiega szybko „ani si´ obejrzeç i znowu
Êwi´ta”. Bo˝e Narodzenie – najradoÊniejsze – pe∏ne zadumy i wzruszeƒ ob-

chodzone w zaciszu ogniska domowego. Ale niestety!
Nie wszystkim dane jest zasiàÊç do
sto∏u wigilijnego i Êwiàtecznego we
w∏asnym domu. Wielu bezdomnych ludzi czeka na pierwszà rozb∏ys∏à gwiazd´ wigilijnà pod go∏ym niebem.
Refleksje rodzà si´ same!
Niech symboliczne, puste miejsce
dla w´drowca b´dzie przeznaczone dla
najbardziej potrzebujàcych, a szczegól-
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nie dzieci pozbawionych ciep∏a rodziców i mi∏oÊci.
Niech serca Polaków otworzà si´
jeszcze bardziej na dobro, mi∏oÊç, zrozumienie.
Wigilia rozpocznie si´ wraz z pierwszà rozb∏ys∏à gwiazdà na niebie, a serca zadr˝à wzruszeniem przy ∏amaniu
op∏atka. Zapami´tajmy jego biel i kruchoÊç. W ten cudowny wieczór blask
kolorowych Êwiate∏ i migocàce p∏omyki Êwiec niech wprowadzà nas w Êwiàteczny nastrój zadumy, bo mo˝e przy
naszym stole zabrak∏o kogoÊ najbli˝szego, ale i radoÊci z powitania nowego ˝ycia.

Choinka
nie p∏acz
wiem
tak wiele
ju˝ straciliÊmy
˝e teraz trudno znaleêç
to co jeszcze zosta∏o
spójrz
pod choinkà
moje myÊli
zwiàzane jutrem czekajà
i Twoja troskliwoÊç
dla mnie prezentem
i ka˝dy uÊmiech
chocia˝ perlisty od ∏ez
jest dla mnie Êwi´tem
czy wiesz
Milenium niech b´dzie poczàtkiem
spe∏niania si´ ˝yczeƒ ca∏ej ludzkoÊci.

Nowa epoka
ostatnie
Bo˝e Narodzenie
przed dwutysi´cznym rokiem
mroênà Wigilià poprzedzone
skàpa∏ s∏oneczny blask
przez dwie noce srebrzy∏ si´ ksi´˝yc
okràg∏y jak tysiàclecia
a˝ utonà∏ w chmurnej przestrzeni
gdzie gwiazdka rozb∏ys∏a
na Ênie˝nym szlaku
do milenium
Irena ¸ukszo
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Wigilia Polska
Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia to Êwi´ta
rodzinne.
Do wieczerzy wigilijnej zasiadamy
zawsze z zapadni´ciem zmroku,
z chwilà ukazania si´ pierwszej gwiazdy, pilnie wypatrywanej przez dzieci.
Stó∏ nakrywamy bia∏ym obrusem,
pod którym rozk∏adamy siano. (Kolorowy obrus z drukowanymi Êwiàtecznymi wzorami pozostawiamy na drugi
dzieƒ Âwiàt). Na Êrodku stawiamy talerzyk z op∏atkiem. Obok Êwiec´ CARITASU ozdobionà ga∏àzkami Êwierku, jemio∏y, ma∏ymi bombkami, z∏oconymi szyszkami.
Wieczerz´ wigilijnà rozpoczynamy
wspólnà modlitwà i dzieleniem si´ poÊwi´conym op∏atkiem. W tej
wzruszajàcej i uroczystej
chwili wybaczamy sobie
wzajemnie wszelkie urazy
i przewiny. Stawiamy równie˝ nakrycie „dla nieobecnych”.
Jednym z najpi´kniejszych
staropolskich zwyczajów wigilijnych by∏o zapraszanie na
wieczerz´ ludzi samotnych.
Nikt bowiem nie powinien
w ten wieczór byç opuszczony i smutny.
Zestaw tradycyjnych daƒ
wigilijnych jest zró˝nicowany. Ka˝dy region naszego
kraju ma swoje w∏asne tradycje. Istniejà jednak pewne
prawid∏owoÊci.
Pierwsze danie stanowi
najcz´Êciej Êledê solony.
Mo˝e to byç Êledê marynowany, w oliwie, w Êmietanie lub w sa∏atce vinaigrette, oprócz
t e g o
karp
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lub szczupak faszerowany, karp w galarecie albo rolada z karpia z sosem
chrzanowym lub majonezowym.
Najpopularniejszà zupà wigilijnà by∏
i jest czysty barszcz czerwony z uszkami nadziewanymi grzybami lub
barszcz w fili˝ankach z pasztecikami
lub pierogami z kapustà i grzybami.
Równie˝ popularna jest zupa grzybowa z makaronem albo ∏azankami
i rosó∏ z ryb s∏odkowodnych. rzadko
podawana jest staropolska zupa migda∏owa – jest to przysmak szczególnie
ulubiony przez dzieci.
Danie g∏ówne stanowià ryby
Karp w szarym sosie, karp lub szczupak po polsku (ugotowany,posypany
posiekanym jajkiem i polany stopionym mas∏em), karp zapiekany w sosie
chrzanowym, ryba sma˝ona z dodatkiem pieczonych ziemniaków i kapustà duszona z grzybami.
Oprócz daƒ rybnych dawniej podawano groch z kapustà, fasol´ polanà
stopionym mas∏em, krokiety ziemniaczano-orzechowe z sosem grzybowym.
Na wigilijnym stole nie mo˝e zabraknàç potraw z maku. Sparzony odcedzony mak zemleç 2-3 razy lub
utrzeç w makutrze, dodaç roztopiony
miód, cukier, rodzynki, posiekanà
sma˝onà skórk´ pomaraƒczowà, posiekane orzechy i migda∏y.
W ten sposób przyrzàdzony mak
uk∏adamy
w
salaterce
„w kopczyk” przybieramy
ca∏ymi migda∏ami, po∏ówkami orzechów, owocami
z konfitury. Mo˝na ozdobiç bità Êmietanà. Mo˝na
równie˝ z bakaliami wymieszaç ∏azanki – podajemy wówczas na
ciep∏o. Inny sposób to do podstawowej masy makowej dodaç s∏odkà Êmietan´, 23 ∏y˝ki
rumu

lub kilka kropli aromatu rumowego –
wówczas podajemy z kruchymi ciasteczkami.
Obecnie najcz´Êciej podajemy makowiec, ale mo˝na przecie˝ si´gnàç do
powy˝szych tradycyjnych potraw
z maku. Innym charakterystycznym
wypiekiem sà pierniki, które nale˝a∏o
upiec wczeÊniej, aby przez 2-3 tygodnie nale˝ycie „wypocz´∏y” i „skrusza∏y”.
Podawanie napojów alkoholowych
do wieczerzy wigilijnej nie nale˝a∏o do
tradycji, nieodzowny natomiast by∏
kompot z suszonych Êliwek, jab∏ek
i gruszek ze skórkà cytrynowà lub ze
Êliwek i fig (oddzielnie gotujemy namoczone Êliwki z cukrem i ma∏ym kawa∏kiem cynamonu, figi z sokiem
z ma∏ej cytryny i kawa∏kiem skórki cytrynowej, ugotowane kompoty ∏àczymy – cynamon i skórk´ cytrynowà usuwamy). Kompoty podajemy lekko
sch∏odzone.
Wieczerza wigilijna dobiega koƒca,
gromadzimy si´ wokó∏ choinki. WÊród
nocnej ciszy rozchodzi si´ g∏os i budzi
pasterzy, aby czym pr´dzej wybierali
si´ do Betlejem. Poeta Franciszek
Karpiƒski przypomina,˝e „Bóg si´ rodzi,moc truchleje”,˝e wszystko jest
jakby wbrew naturze „ogieƒ krzepnie,
blask ciemnieje”. Rozlegajà si´ ufne
proÊby, by Bo˝e Dzieci´ pob∏ogos∏awi∏o „ojczyzn´ mi∏à” wioski i miasta,
dom i maj´tnoÊç ca∏à.
Niechaj ten Wigilijny wieczór uÊwiadomi nam ogromnà si∏´ moralnà, jaka
p∏ynie z rodzinnego domu, z narodowej tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie.
Niech Wigilia Âwiàt Bo˝ego Narodzenia nie b´dzie dla naszych dzieci
jedynie okazjà do „licytowania si´”,
które dosta∏o najnowszà gr´ komputerowà, a które lepszy komputer. Nawet najskromniejszy upominek posiada w ten wieczór wartoÊç wyjàtkowà,
stajàc si´ symbolem ∏àczàcej ludzi mi∏oÊci i przyjaêni.
Zdrowych, pogodnych i weso∏ych
Âwiàt Narodzenia Paƒskiego oraz
wszelkiej pomyÊlnoÊci w rozpoczynajàcym si´ trzecim tysiàcleciu.
˚yczy
Ma∏gorzata Zygmunt
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„I natychmiast przy∏àczy∏o si´ do anio∏a
mnóstwo zast´pów niebieskich,
które wielbi∏y Boga mówiàc:
Chwa∏a Bogu na wysokoÊciach,
A na ziemi pokój ludziom,
W których sobie Bóg upodoba∏”

˚ycz´ Wszystkim moim Parafianom, by
zgodnie ze S∏owem Bo˝ym, Bóg sobie w nas
upodoba∏, byÊmy byli ludêmi upodobania
Bo˝ego: ka˝dy i wszyscy; by Pan spoglàda∏
na nas z upodobaniem. By tak by∏o, potrzeba nam jeszcze „bardziej s∏uchaç Boga ni˝
ludzi” (Dz 5,29)
Najdoskonalszy wzór takiego s∏uchania
ukazuje nam Maryja – Matka Pana. Ona
„zachowywa∏a wszystkie S∏owa Bo˝e i rozwa˝a∏a je w swoim sercu” (por. ¸k 2,19).
Niech Chrystus – S∏owo, które Cia∏em si´
sta∏o, b´dzie naszà mocà na ka˝dy dzieƒ,
niech b´dzie mocà ludzkoÊci i Êwiata Trzeciego Tysiàclecia.
Ksiàdz Jerzy Banak
Proboszcz Parafii

Na te najpi´kniejsze w roku
Âwi´ta, Âwi´ta Mi∏oÊci i Pojednania,
w imieniu Rady Dzielnicy
sk∏adam Paƒstwu
najserdeczniejsze ˝yczenia.
Dzi´kuj´ za miniony rok wspólnych
poczynaƒ na rzecz staromi∏oÊniaƒskiej
spo∏ecznoÊci.
˚ycz´ Paƒstwu i sobie,
aby w pierwszym roku
Nowego Tysiàclecia radoÊç wspólnego
budowania rzeczy ma∏ych i wielkich by∏a
w Starej Mi∏oÊnie stale obecna.
Ewelina Kozak

Przewodniczàca Rady Dzielnicy

Wszystkim mieszkaƒcom
Starej Mi∏osny,
Bo˝ego b∏ogos∏awieƒstwa,
spokoju i radoÊci
na ca∏y czas
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
i ca∏y Nowy Rok 2001
˝yczy w imieniu stra˝aków
z OSP Stara Mi∏osna Prezes
El˝bieta Ko∏buk.

Z okazji zbli˝ajàcych si´ Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
i Nowego 2001 Roku wszystkim Mieszkaƒcom
naszego pi´knego miasta sk∏adamy najserdeczniejsze
˝yczenia zdrowia, pogody ducha, wszelkiej pomyÊlnoÊci
w ˝yciu osobistym, rodzinnym i zawodowym.

Niech nadchodzàce
Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia
przyniosà
Paƒstwu radoÊç,
spokój i nadziej´ lepszego jutra
a Nowy, 2001 Rok
niech b´dzie rokiem spe∏nionych marzeƒ.
Radni AWS Rady Powiatu Miƒskiego z Weso∏ej
El˝bieta Nowosielska
Marcin J´drzejewski
Otto Tomasz Cymerman

Niech Âwi´ty Florian
czuwa nad Waszymi domami.

Na Âwi´ta Bo˝ego
Narodzenia
oraz
Nowy 2001 Rok
wszystkim
mieszkaƒcom
Starej Mi∏osny
sk∏adam
najserdeczniejsze
˝yczenia
zdrowia,
pogody ducha,
spe∏nienia marzeƒ
oraz wszelkiej
pomyÊlnoÊci.
Czes∏aw Mroczek
Starosta Miƒski
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Kochany Âwi´ty Miko∏aju!!!
Gwiazdka zbli˝a si´ wielkimi krokami. Jak co roku dzieci piszà listy do
Âwi´tego Miko∏aja,. przelewajàc na papier swoje najskrytsze pragnienia. Niestety, mo˝emy zamieÊciç tylko nieliczne fragmenty listów uczniów klas I-III
ze Szko∏y Podstawowej nr 3 w Weso∏ej.
Mamy nadziej´, ˝e ich marzenia
spe∏nià si´ w czasie tegorocznych Âwiàt
Bo˝ego Narodzenia i ˝adne dziecko
nie b´dzie si´ smuciç, a oprócz prezentów pod choinkà odnajdà równie˝ atmosfer´ ciep∏a i mi∏oÊci zarówno
w otoczeniu najbli˝szych, jak i zupe∏nie
obcych ludzi.
Bardzo Ci´ kochamy, bo nigdy o nas
nie zapominasz...
Ania Mierzejewska
Zawsze co roku przynosi∏eÊ dla mnie
prezenty, prosz´ Ci´, abyÊ w te Miko∏ajki da∏ mi figurk´. Mam te˝ inne marzenia...
Tomek Mileszyk
Czasami jestem niegrzeczny, ale zdarzy mi si´ byç bardzo grzecznym i pos∏usznym. Chcia∏bym mieç samochód
na baterie...
Patryk Âwiderski

Poszukaj w swoim worku
domku i podaruj mi go...
Marta Rybus
Nie zapomnij równie˝ o biednych dzieciach b´dàcych w szpitalach, w Domu
Dziecka, a przede wszystkim o dzieciach...
Mateusz Soçko
Mieszkam w Starej Mi∏oÊnie. Pod choink´ chcia∏abym dostaç NEW BABY
BORN, zabawk´...
Ola Knop
Bardzo lubi´ dostawaç prezenty, ale
mam ich du˝o, wi´c w pierwszej kolejnoÊci prosz´ o zabawki dla bezdomnych dzieci...
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Natalka Woiƒska
Najpierw chcia∏em Ci podzi´kowaç za
prezenty, które dosta∏em od Ciebie
w poprzednich latach...
Krystian Kalata
Wypatruj´, kiedy przyjedziesz na swoich saniach...
KrzyÊ Szymaniak
Prosz´ Ci´ przynieÊ mi mercedesa klasy C (do zabawy)...
Kuba Niewiadomski
Mam nadziej´, ˝e w te Âwi´ta Bo˝ego
Narodzenia te˝ mnie odwiedzisz. Bardzo Ci´ prosz´ o prezenty dla mnie
i dla moich sióstr...
Kasia Wynimko
Serdecznie Ci´ pozdrawiam. Nie zapomnij o mnie i o innych...
Marcin Jerzman
Bardzo bym chcia∏a od Ciebie dostaç
nowy plecak, zestaw szkolny, naklejki
i miÊka z Twojego kraju...
Basia Wiosek
Wiem, ˝e mo˝esz spe∏niaç marzenia
dzieci. Moim marzeniem jest umieç
czarowaç...
Magda Ulikowska
Bardzo chcia∏bym dostaç od Ciebie
pod choink´ gr´ komputerowà (motocykle) i jakàÊ ciekawà ksià˝k´...
GrzeÊ Napiórkowski
Prosz´ Ci´, przynieÊ mi na gwiazdk´ Walkmena...
Daniel Szelàg
Moje osiedle znajduje si´ blisko
Warszawy. Chodz´ tam do
szko∏y.
Moje hobby to malowanie i p∏ywanie...
Agata Szulim
Ka˝dy dar to dla mnie
wielka radoÊç...
Monika Rowicka
Ca∏y rok czekam na ten dzieƒ, w którym przyjdziesz do mojego domu.
By∏am grzeczna i ca∏y rok chodzi∏am
pilnie do szko∏y...
Ania Cacko
Chcia∏bym dostaç du˝y samochód
zdalnie sterowany...
Arek Bach
Bardzo prosz´ Ci´, ˝ebyÊ w∏o˝y∏ mi do
buta naklejki...
Olga Wysocka-Korzun
Ale jak nie móg∏byÊ do mnie trafiç, to
podaj´ Ci mój adres...
Ola Ry˝kowska
Bardzo chcia∏bym dostaç królika mi-

niaturk´.
B´d´ go
dobrze
k a r m i ∏
i opiekowa∏
si´ nim...
To ja Micha∏
Delura
Chcia∏abym dostaç w prezencie rozbrykanego êrebaka...
Jagoda Bereda
Bardzo si´ martwi´ o dzieci z Domów
Dziecka, które nie majà rodziców. MyÊl´, ze i tam jest ubrana choinka i jest
weso∏o...
Agnieszka Dobrogosz
˚ebyÊ, Miko∏aju, nie zab∏àdzi∏, masz
mój adres...
Radek Kotuniak
Miko∏aju, poniewa˝ mieszkasz tak daleko, zapewne nie wiesz, co si´ dzieje
w Polsce. Tegoroczna jesieƒ by∏a s∏oneczna, ciep∏a i kolorowa...
Marcin Kruk
W tym roku prosz´ Ci´ o du˝o prezentów dla biednych dzieci, kosteczki dla
bezdomnych piesków...
Marta Modzelewska
Wiem, ˝e musisz odwiedziç wiele innych
dzieci, ale b´d´ czekaç na Ciebie z niecierpliwoÊcià. ˚ycz´ Ci dobrej drogi...
Natalka Guzak
Miko∏aju! Jak Ty to robisz, ze w ciàgu
jednej nocy potrafisz dotrzeç do
wszystkich dzieci?! Przyjedê do mnie
szybko...
Karol Gniazdowski
MyÊl´, ˝e objedziesz ca∏y Êwiat i ka˝de
dziecko dostanie swój prezent.
Teraz si´ z Tobà ˝egnam...
Iza Budzisz
Ty te˝ chyba masz jakieÊ marzenie?
˚ycz´ Ci wszystkiego najlepszego
z okazji Twoich urodzin...
Krysia Domaszczyƒska
Bardzo jestem ciekaw, co tam u Ciebie
s∏ychaç...
Karol Ciechomski
Ciekawa jestem, jak si´ czujesz i Twoi
pomocnicy elfy...
Magda
Szkoda, ˝e Ci´ nie widzia∏em. Bardzo
chcia∏bym Ci´ poznaç...
Jan Górczyƒski
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Co robisz,
kiedy nie
rozwozisz
prezentów?
Halszka
I ˝eby ludzie pomagali innym ludziom, ˝eby wszyscy
mieli prac´...
Agnieszka
Koz∏owska
Spisa∏am,
co
bym
dostaç
chcia∏a...
Natalka Dymowska

Przecie˝ zdà˝ysz obdarowaç prezentami wszystkie dzieci. Naprawd´ doceniam Twój trud...
Angelika Makarska
W mojej szkole zosta∏a zorganizowana
akcja pod has∏em:
„I Ty mo˝esz zostaç Âwi´tym Miko∏ajem”...
Ola Grochowska
Poprosz´ jeszcze o zdrowie dla mamy...
Micha∏ Dybko
Kiedy b´dziesz u ma∏ych dzieci, na
pewno Ci powiedzà wierszyki lub zaÊpiewajà piosenk´...
Marcin
Dzi´kuje Ci, Miko∏aju, za to, ˝e zawsze
pami´tasz o mnie i o moich rodzicach.
Pozdrawiam – Pola Buczkowska
Gdy myÊl´ o zbli˝ajàcych si´ Êwi´tach,
zastanawiam si´, jak mo˝esz wchodziç
przez komin do mojego domu?...
Dominika Stefaniak

Bo˝e Narodzenie
w polskiej tradycji
(wg ksià˝ki Zbigniewa Kuchowicza
„Obyczaje Staropolskie”; Wyd. ¸ódzkie, ¸ódê, 1975)
(...) JeÊli tylko pozwala∏y na to warunki,
Êwi´ta obchodzono weso∏o i syto, we
wszystkich Êrodowiskach spo∏ecznych
przygotowywano na ten okres ró˝ne tradycyjne potrawy. Bodaj najwi´kszym
w tym czasie przysmakiem by∏y rozmaicie
przyprawione ryby i grzyby oraz placki na
miodzie, s∏odycze, trunki. Ze Êwi´tami ∏àczy∏y si´ ponadto rozmaite zwyczaje. Do
powszechnie znanych nale˝a∏o np. rozÊcie∏anie na pod∏odze i pod obrusem s∏omy. Czyniono to rzekomo na pamiàtk´
betlejemskiej stajenki. Potocki tak o tym
pisa∏:
Stary zwyczaj w tem majà chrzeÊcijaƒskie
domy,
Na Bo˝e Narodzenie po izbie s∏aç s∏omy,
˚e w stajni Âwi´ta Panna le˝a∏a po∏ogiem
(...)*1
W istocie by∏a to jednak pozosta∏oÊç
z pogaƒskich jeszcze czasów, majàca zwiàzek z dawnym Êwi´tem agrarnym.
W niektórych domach pod obrus podÊcie∏ano siano, na wsiach natomiast ustawiano w kàcie izby snop s∏omy. W dniu
tym panowa∏y ró˝ne wró˝by, np. by by∏
urodzaj, ciskano ziarnem o powa∏´; panny
i kawalerowie ciàgn´li êdêb∏a s∏omy lub
siana spod obrusa – zielone êdêb∏o oznacza∏o Êlub w tym karnawale, zwi´d∏e –
oczekiwanie, ˝ó∏te – staropanieƒstwo lub
pozostanie w stanie kawalerskim. (...)

Post´pujàc wedle tradycyjnych zwyczajów inwentarzowi dawano w jadle pokruszony op∏atek, zapraszano przed domostwa zwierzyn´ i rzucano jej po˝ywienie,
byd∏o karmiono potrawami pozosta∏ymi
z wigilii. (...)
W pewnych regionach kraju s∏om´ s∏ano na posadzce koÊcielnej, a uczniowie
udawali w koÊciele g∏osy ptaków i d´li
w piszcza∏ki. (...)
Wieczerza wigilijna gromadzi∏a wszystkich domowników, bez wzgl´du na ich
pozycj´ spo∏ecznà. W miastach np. s∏u˝ba
i czeladnicy zasiadali do sto∏u razem z mistrzami. Reliktem dawnych wierzeƒ by∏
powszechnie stosowany zwyczaj zostawiania pustego miejsca, czasem tak˝e jad∏a,
dla zmar∏ych i nieobecnych. Spo˝ycie wilii
poprzedza∏o ∏amanie si´ op∏atkiem, przy
którym ˝yczono sobie wzajemnie zdrowia
i pomyÊlnoÊci (w wi´kszych miastach smarowano niekiedy op∏atki miodem). Wigilijne jad∏o, o okreÊlonej tradycjà iloÊci potraw, spo˝ywano w uroczystym i podnios∏ym nastroju, wypijano jednak do niego
znacznà iloÊç trunków, zdarza∏o si´ wi´c
cz´sto, ˝e biesiadnicy wstawali od sto∏u
mocno podochoceni.
Wierzono, ˝e w dniu wigilijnym woda
w studniach zamienia∏a si´ w wino, ˝e
zwierz´ta mówià o pó∏nocy ludzkim g∏osem, ˝e mi∏e s∏owo wybranej przyniesie

Ju˝ nied∏ugo zbli˝a si´ Gwiazdka. Chcia∏bym, ˝ebyÊ nie zapomnia∏ o mnie...
Janusz Konowrocki
Na samà myÊl o Tobie Êciska mnie serce...
Piotrek Bienias
Na pewno masz du˝o pracy? Jak si´
czuje Twoja ˝ona?...
Patrycja Szambelan
Mam bardzo fajne kole˝anki i kolegów...
Klaudia Czerska
Bardzo chcia∏bym dostaç gr´ Monopol...
Mateusz Krzy˝ewski
Odpocznij na moich sankach, które narysowa∏em...
Piotrek
I Tobie, Miko∏aju, ˝ycz´ „Weso∏ych
Âwiàt”
Sebastian Mucha
Fragmenty z listów dzieci
do Âwi´tego Miko∏aja
wybra∏a Irena ¸ukszo
mi∏oÊç, podarek lub pomyÊlnoÊç, a wygrana w karty powodzenie przez ca∏y
rok. Nie znano wówczas tak popularnych dziÊ choinek (w poczàtkach XVIII
wieku na Pomorzu przystrajano Êwiecide∏kami rózgi dla dzieci, podobny zwyczaj istnia∏ tak˝e na Podhalu), szeroko
natomiast praktykowano odwieczny
zwyczaj dawania i przyjmowania prezentów – tzw. kol´dy. O pó∏nocy ruszano do
koÊcio∏a na pasterk´. Poniewa˝ jednak
wi´kszoÊç jej uczestników znajdowa∏a
si´ pod wp∏ywem wypitych trunków, nabo˝eƒstwo mija∏o zwykle w weso∏ym,
a nawet swawolnym nastroju. JeÊli chodzi o m∏odzie˝ krakowskà, to wiadomo
np., ˝e dopuszcza∏a si´ w tym dniu w koÊciele rozmaitych wybryków. Do ulubionych ˝artów nale˝a∏o nalanie do kropielnicy atramentu, zaszywanie modlàcym
si´ niewiastom sukien nicià, lub te˝ przyczepianie kl´czàcej kobiecie koƒca
spódnicy do ko∏nierza. Zbytków takich
dopuszczali si´ zresztà nawet i mistrzowie.
W dniu 26 grudnia, w dzieƒ Êw. Szczepana zwyczajowo godzono do pracy s∏u˝b´, która czeka∏a na ofert´ kwaterujàc po
szynkach i karczmach. Stàd te˝ powsta∏o
przys∏owie: “Na Êw. Szczepan ka˝dy sobie
pan”. W dniu tym obsypywano si´ powszechnie owsem. Wed∏ug dawnych wierzeƒ mia∏o to sprowadziç pomyÊlnoÊç i zapewniç dobre urodzaje, koÊció∏ zwyczaj
ten interpretowa∏ zaÊ jako pamiàtk´ m´czeƒstwa Êw. Szczepana. (...)
Przypis:
*1 W. Potocki, Ogród fraszek, t. I,
wyd. A. Bruckner, Lwów 1907, s. 32.

5

STARA MI¸OSNA

Wigilijne prezenty
Tradycja, to nie tylko s∏owo, to tak˝e
bycie narodu. W filmie A. Barei pt. MiÊ
by∏o to imi´ dziewczynki, bo kilkadziesiàt lat istnienia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej jakoby zniszczy∏o prawdziwe jego znaczenie. Jednak autorzy filmu doskonale wiedzieli ˝e j´zyk, tradycja, kultura, to s∏owa znaczàce, ˝e naród jest i b´dzie istnia∏ nadal. Mimo innych wp∏ywów i kultur.
JesteÊmy najcz´Êciej wychowywani
w tradycji chrzeÊcijaƒskiej, choç niektóre zwyczaje, szczàtkowo przechowa∏y si´ jeszcze z pogaƒskich czasów.
Zosta∏y one przystosowane do naszego
narodowego etosu, zmieni∏y si´ i sta∏y
si´ polskimi. Obecne amerykanizowanie naszych tradycji tak˝e jest tylko
czymÊ przejÊciowym, co musi si´ poddaç narodowej ciàg∏oÊci kulturowej.
Koniec roku to okazja do Êwi´towania, bo wierzymy, ˝e mija ten trudniejszy czas, a nadchodzi lepszy. Dlatego
˝yczymy sobie wszystkiego najlepszego. Nowy czas nieprzypadkowo zdarzy∏
si´ pod koniec roku. Narodzi∏ si´ Chrystus i da∏ poczàtek nowej historii.
W polskiej tradycji, najwa˝niejszym
jest jednak dzieƒ oczekiwania, tzn.
Wigilia.
Ca∏e ˝ycie czekamy na CoÊ? Wigilia
w Polsce to oczekiwanie na zjawienie
si´, stàd dodatkowe nakrycie na stole.
A potem obdarowywanie Innych, jako
˝e przez ca∏y rok zbieraliÊmy dla siebie.
Tradycja dawania prezentów jest
w Polsce d∏uga. Tak jak Êwi´to, czyli robienie czegoÊ, czego przez ca∏y czas nie
robiliÊmy. Na wsi (a warto wspomnieç,
˝e my w wi´kszoÊci ze wsi pochodzimy)
dawano kasz´, ziemniaki i inne potrzebne produkty. OczywiÊcie tym, co
mieli najmniej. Inaczej by∏o w miastach, bo te zdominowane by∏y przez

inne nacje, chocia˝ i tam zachowywano
wolne miejsce przy stole.
W Starej Mi∏oÊnie, jak pami´tam
i jak opowiadajà ci starsi, by∏o kiedyÊ
podobnie, ale troch´ inaczej. Mo˝e
dlatego, ˝e nasi mieszkaƒcy ˝yli na pograniczu miasta i wsi. Nie by∏o wi´c typowej relacji: dwór – reszta. Prezenty
jednak by∏y, najcz´Êciej praktyczne, np.
skarpety. W okresie okupacji, ze zrozumia∏ych wzgl´dów, najcz´stszym podarunkiem by∏o dobre s∏owo.
Natomiast prawdziwy rozkwit tradycji
obdarowywania nastàpi∏ po wojnie.
W latach pi´çdziesiàtych w naszych domach pojawi∏y si´ zabawki. Na poczàtku
zwyk∏e proste, np. drewniane klocki,
szmaciane lalki, póêniej coraz bardziej
skomplikowane. Lalki zacz´∏y mówiç
„mama” i ruszaç oczami, samochody jeêdzi∏y, a pi∏ki by∏y skórzane. Prócz powojennych paczek z UNRY pojawi∏y si´ wype∏nione s∏odyczami torebki z zak∏adów
pracy. Dotyczy∏o to oczywiÊcie jedynie
tych, których rodzice pracowali w Warszawie. W coraz mniej licznych rodzinach zajmujàcych si´ jedynie rolnictwem, prezenty nadal by∏y praktyczne.
I tak trwa do dzisiaj. Tylko zabawki
sà coraz dro˝sze
i bardziej skomplikowane. OczywiÊcie nadal zale˝y to
od zamo˝noÊci rodziny, bo wiele naszych dzieci na
gwiazdk´
nie
otrzymuje nic, lub
tylko paczk´ ze
s∏odyczami, ubraniem, fundowanà
przez jakàÊ organizacj´ pomocowà.

❆

Serdeczne
˝yczenia
❆

❆
❆
❆
Êwiàteczne
i noworoczne
❆
❆ ❆
❆ sk∏ada
❆

❆

❆

❆

❆
Krzysztof Kaêmierski
❆ ❆
❆
❆
Firma WARS-BRUK

wy !
No lep
sk

Kawy i herbaty
z ca∏ego Êwiata

Niedawno, przygotowujàc si´ do napisania tego tekstu, przeprowadzi∏em
wÊród naszych mieszkaƒców maleƒkà
sond´. Pyta∏em si´, co dostawali przez
lata w Êwiàtecznym prezencie. I podobnie jak z podarkami imieninowymi,
wi´kszoÊç nie pami´ta∏a, chyba ˝e to
by∏ samochód, albo z∏oty naszyjnik.
Wiemy, ˝e prezenty nale˝y dawaç, chyba jednak niezbyt starannie je wybieramy, mo˝e ze zbyt ma∏a serdecznoÊcià
skierowanà do obdarowywanej osoby.
Tak jak mechaniczne zabawki szybko
si´ psujà, tak te˝ mechaniczne dawanie
prezentów niszczy tradycj´, wypacza jej
sens. I na koniec coÊ jeszcze smutniejszego, coÊ co mo˝emy przemyÊleç przy
wigilijnym stole.
Na pytanie, co najcz´Êciej dostawa∏eÊ
na gwiazdk´, jedna z odpowiedzi
brzmia∏a w „ryj”. Bo nadal, w niektórych domach, wieczór wigilijny zaczyna
si´ od powrotu z pracy nietrzeêwego ojca, awantury i p∏aczu dzieci obdarowanych nowymi wspomnieniami. ˚ycz´
wszystkim, by w pogodnej, pe∏nej mi∏oÊci atmosferze, otoczeni szcz´Êliwymi
dzieçmi, podzielili si´ op∏atkiem i zasiedli do wigilijnego sto∏u. A kol´dy niech
si´ niosà od domu do domu.
Bogdan Jag∏owski

GABINET STOMATOLOGICZNY
lek. stomatolog Beata Bedra

Degustacja na miejscu
Przyjdê, spróbój!

• profilaktyka
• leczenie zachowawcze – doroÊli i dzieci
• protetyka
• ortodoncja – leczenie wad zgryzu
• badania profilaktyczne – bezp∏atnie

Czynne 7 dni w tygodniu
w sobot´ 9-18, niedziel´ 11-18
Weso∏a, ul. I Praskiego Pu∏ku 10, tel. 0606 29 65 65

tel. 773-27-95
0602 785 695

q kawy i herbaty – ponad 150 smaków!
q dzbanki, czajniki, fili˝anki
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Z prac Rady Dzielnicy
To ju˝ prawie zima, choç ciàgle niebywale ciep∏o, na szcz´Êcie przed nadejÊciem mrozów uda∏o si´ zakoƒczyç jesienne zamierzenia Rady.
W najbardziej niebezpiecznym przew´˝eniu b. Torfowej mo˝na ju˝ przejÊç
po chodniku. Jest to chodnik tymczasowy, u∏o˝ony z rozbiórkowych p∏ytek,
bez kraw´˝ników, Êcie˝ki rowerowej,
niestety, ciàgle jeszcze bez oÊwietlenia.
Krótki reporta˝ o tym, jak powstawa∏,
zamieÊciliÊmy na kolejnych stronach
„WiadomoÊci Sàsiedzkich”. Ja ze swej
strony raz jeszcze serdecznie dzi´kuj´
wszystkim, którzy pomogli w budowie
chodnika.
Jeden z pokojów zajmowanych
przez Rad´ Dzielnicy w pawilonach
przy Jeêdzieckiej – sympatycznie urzàdzony dzi´ki pracy spo∏ecznej radnych
Dzielnicy i cz∏onków Stowarzyszenia
Sàsiedzkiego – zosta∏ zaadaptowany
na potrzeby klubu osiedlowego. Jeszcze w listopadzie Rada Dzielnicy zorganizowa∏a w nim wystaw´ fotografii,
mieszkaƒca Starej Mi∏osny, Andrzeja
Wierzbieƒca, z której krótkà relacj´
zamieÊciliÊmy na kolejnych stronach
„WiadomoÊci Sàsiedzkich”. Dzi´ki
przychylnej postawie w∏adz miasta,

Rada Dzielnicy planuje zorganizowanie w tym mini klubie, po Nowym Roku, zaj´ç dla dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych, zale˝nie od Paƒstwa ch´ci i potrzeb.
W chwili oddawania tego numeru
„WiadomoÊci” do druku, dobiegajà
koƒca prace nad prze∏o˝eniem p∏yt na
ulicy Jana Paw∏a II, w okolicy ulicy
Diamentowej, w miejscu praktycznie
nie wysychajàcego, ogromnego bajora.
I tym razem uda∏o si´ skoordynowaç
spo∏eczne zaanga˝owanie okolicznych
mieszkaƒców, pomoc w∏adz miasta
oraz w∏adz Zespo∏u.
Wszystkie te drobne posuni´cia
mnie osobiÊcie bardzo cieszà i napawajà optymizmem, co do mo˝liwoÊci
wspó∏pracy wszystkich si∏ samorzàdowych, zespo∏owych i spo∏ecznych w nowym tysiàcleciu, czego sobie i Paƒstwu
z ca∏ego serca ˝ycz´.
Ewelina Kozak
Przewodniczàca Rady Dzielnicy
Biuro Rady Dzielnicy: ul. Jeêdziecka 20,
p. 225, czynne: pon., czw. godz. 16.30 –
20.00; wt., Êr., pt. godz. 9.00 – 12.30. Telefon/fax 773 30 24.
Z powodu urlopu P. Beaty ˚urawskiej Biuro
Rady Dzielnicy b´dzie zamkni´te w dniach 18
– 30 grudnia br.

Co s∏ychaç w gminie
XXIX sesja,
26 paêdziernika 2000 r.
Sesja odby∏a w sali nowego Ratusza
przy ulicy 1 Pu∏ku Praskiego 33. Poczàtek sesji nie by∏ najmocniej osobowo
obsadzony. Za przyj´ciem porzàdku
g∏osowa∏a ca∏a sala – 14 radnych.
Wszystkich radnych jest 22. WÊród 20
punktów obrad dyskutowano miedzy
innymi o:
O stanie s∏u˝by zdrowia w mieÊcie.
Radni mieli okazje zapoznaç si´ ze
stanem s∏u˝by zdrowia w mieÊcie. Zastanawiano si´ mi´dzy innymi nad wysokoÊcià standardów, dost´pnoÊcià do lekarzy specjalistów itp. Poziom s∏u˝by zdrowia proponowany przez Kasy Chorych
nie jest tym, czego byÊmy oczekiwali.
W zwiàzku z tym gmina, chcàc ten stan
zmieniaç, musi s∏u˝b´ zdrowia dodatkowo dotowaç ze swojego bud˝etu. W odpowiedzi na jedno z zapytaƒ podano, ˝e

lekarze w SPZLO zarabiajà oko∏o
2000 z∏ brutto, piel´gniarki 1500 z∏ brutto, personel pomocniczy 1100 z∏, a dyrektor 4600 z∏ brutto miesi´cznie. Opowiadano si´ za istnieniem przychodni we
wszystkich cz´Êciach miasta. Dyskutowano o specjalizacjach, które dodatkowo miasto powinno uruchomiç w przychodniach.
Po˝yczka z Narodowego Funduszu
Ochrony Ârodowiska
Po d∏ugich i k∏ótliwych dyskusjach
postanowiono przyjàç uchwa∏´ o zaciàgni´ciu po˝yczki z NFOÂ na budow´
kanalizacji w cz´Êci Weso∏ej. Przeciw
g∏osowali tylko 4 radni ze Starej Mi∏osny. Jest to obecnie najwi´ksza inwestycja w naszej gminie, która poch∏ania
i b´dzie poch∏ania∏a znacznà cz´Êç bud˝etu inwestycyjnego miasta.
Dietach dla radnych miejskich
W zwiàzku z ustawà „kominowà”
wprowadzajàcà ograniczenia diet radnych w zale˝noÊci m.in. od wielkoÊci

WieÊci
w pigu∏ce
W 15 grudnia rozpocznie dzia∏alnoÊç jedyny w naszym
powiecie poza Miƒskiem komisariat policji. Obs∏ugiwa∏
b´dzie miasta Weso∏a i Sulejówek oraz gmin´ Halinów.
Ostatecznym argumentem, który przesàdzi∏ o lokalizacji
komisariatu w∏aÊnie w Weso∏ej by∏o przekazanie przez
W∏adze Miasta na potrzeby policji jednego z dotychczasowych budynków starego Urz´du Miasta.
❍❍❍
Firma WENA s. c. B. Rodziewicz, J. ¸upkowski ufundowa∏a
naszej policji wspania∏y wigilijny prezent. Wart 28 tys. z∏ nowy radiowóz ju˝ wkrótce b´dzie patrolowa∏ nasze ulice.
❍❍❍
Trwajà prace nad stworzeniem w Miƒsku wy˝szej uczelni. Pod patronatem Uniwersytetu im. Kardyna∏a Stefana
Wyszyƒskiego oraz Politechniki Warszawskiej mia∏aby
powstaç Publiczna Wy˝sza Uczelnia tzw. sieciowa.
W Miƒsku mieÊci∏by si´ Rektorat i wydzia∏ budownictwa,
w Soko∏owie filologia zaÊ w Ostrowii Maz. – informatyka.
Niestety, najprawdopodobniej nastàpi to dopiero od roku
akademickiego 2002/2003.
❍❍❍
Mimo nazwania wszystkich ulic Osiedla, w roku bie˝àcym (od 1 stycznia do 30 listopada) w Starej Mi∏oÊnie zameldowa∏o si´ zaledwie 349 osób. Wed∏ug oficjalnych
statystyk stanowimy wi´c zaledwie 27% mieszkaƒców
Weso∏ej. Poniewa˝ zarówno Êrodki inwestycyjne Miasta
jak i liczba radnych z naszej dzielnicy w przysz∏ej kadencji samorzàdu zale˝y od liczby zameldowanych osób,
wyglàda na to, ˝e za przeproszeniem, na w∏asne ˝yczenie
nadal b´dziemy dostawaç w ty∏ek.
❍❍❍
Mieszkaƒcy zachodniej cz´Êci Osiedla nadal nie majà
dost´pu do czystej wody z SUW-u. Po∏o˝ony 10 lat temu
i nieu˝ywany odcinek wodociàgu wzd∏u˝ ul. Jana Paw∏a II
od Fabrycznej do Diamentowej musia∏ zostaç poddany
gruntownej renowacji (sà wymieniane uszczelnienia na
ka˝dym ∏àczeniu). Prace majà zostaç ukoƒczone do
16 grudnia.
❍❍❍
Mieszkaƒcy dawnej ul. Torfowej, niezadowoleni ze zmiany jej nazwy, zaskar˝yli w NSA uchwa∏´ nadajàcà tej ulicy imi´ Jana Paw∏a II. Ze wzgl´du na niezachowanie procedury odwo∏awczej, sàd w dniu 8 listopada oddali∏ ich
skarg´ z przyczyn formalnych.
❍❍❍
Ochotnicza Stra˝ Po˝arna w Starej Mi∏oÊnie ma nowego
Prezesa. Od 11 listopada jej Prezesem jest p. El˝bieta Ko∏buk. Serdecznie gratulujemy.

gminy, podj´to nowà uchwa∏´ rozstrzygajàcà t´ kwesti´. Poniewa˝ do tej pory
diety w Weso∏ej by∏y sporo ni˝sze ni˝
dopuszczone prawnie maksimum.
Zaproponowano system, w którym
radni b´dà otrzymywaç Êrednio 800,00
÷900,00 z∏ miesi´cznie (maksimum
1.117,00 z∏. Mimo krótkotrwa∏ego krygowania si´ (w g∏osowaniu tajnym!!!)
za by∏o 12 radnych, przeciw 6, jeden si´
wstrzyma∏.
JednoczeÊnie przypominam, ˝e radni
naszej Rady Dzielnicy pracujà nie
otrzymujàc ˝adnych diet.
Informacje o wnioskach do bud˝etu
z rad osiedli
Radni miejscy zostali zapoznani
z wnioskami poszczególnych osiedli do
c.d. na str. nast´pnej
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W zwiàzku z wprowadzaniem nowego systemu druku
dowodów rejestracyjnych z dniem 1 stycznia 2001 r.
wszystkie gminne Wydzia∏y Komunikacji zostajà zlikwidowane. Sprawy komunikacyjne prowadziç b´dzie bezpoÊrednio Starostwo Powiatowe. Dla wygody mieszkaƒców, Zarzàd Powiatu postanowi∏ powo∏aç fili´ swojego
Wydzia∏u Komunikacji. Jedyna taka filia w Powiecie zosta∏a stworzona dla mieszkaƒców Weso∏ej i Sulejówka
i mieÊciç si´ b´dzie w Sulejówku.
❍❍❍
Realizujàc postulat Rady Powiatu TPSA wprowadzi∏a, od
1 paêdziernika, jednolità stref´ telekomunikacyjnà na terenie ca∏ego powiatu, nie odbierajàc jednoczeÊnie mieszkaƒcom Weso∏ej prawa do po∏àczeƒ lokalnych z Warszawà. Oznacza to, ˝e mimo i˝ dzwoniàc do Miƒska nadal
wykr´camy kierunkowy 0-25 to op∏ata za po∏àczenie wynosi tyle, ile za dotychczasowe po∏àczenia z Warszawà,
zaÊ te ostatnie realizowane sà bez zmian.
❍❍❍
W Starej Mi∏oÊnie rozpocz´∏o dzia∏alnoÊç kolejne (ju˝
czwarte) stowarzyszenie mieszkaƒców. Jest to Zrzeszenie W∏aÊcicieli Mieszkaƒ i Domów Jednorodzinnych
w Starej Mi∏oÊnie Jego podstawowym celem: reprezentowanie cz∏onków Zespo∏u w MPZBDJiW Sp. z o.o. Cz∏onkiem mo˝e byç ka˝da osoba, która jest cz∏onkiem Zespo∏u. Siedziba: 05-077 Weso∏a ul. Jeêdziecka 20, Tel. kontaktowy: 773-39-07, Sk∏adki: 1 z∏ miesi´cznie, Prezes:
Jerzy Wa∏aziƒski, Wiceprezes: Piotr Nowak, Przewodniczàcy Komisji Rewizyjnej: Andrzej Koz∏owski
❍❍❍
Od 1 stycznia 2001 r. w naszym mieÊcie ma ruszyç
pilota˝owy program segregacji Êmieci. W Starej Mi∏oÊnie
pojemniki, do których b´dzie mo˝na bezp∏atnie wyrzucaç
posortowane Êmieci zostanà zainstalowane przy Szkole
Podstawowej nr 3.

Budêet 2001
W po∏owie listopada Zarzàd Miasta
Weso∏a przedstawi∏ projekt bud˝etu na
rok 2001. Dochody bud˝etu ustalono
na 27,5 miliona z∏otych, a wydatki
w kwocie 33,1 miliona z∏otych. èród∏em pokrycia deficytu bud˝etowego
(5,6 miliona z∏otych) b´dzie po˝yczka
d∏ugoterminowa zaciàgni´ta z Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej. Po˝yczka ta
przeznaczona zostanie w ca∏oÊci na inwestycje, a konkretnie na sfinansowanie budowy kanalizacji, przepompowni
g∏ównej i kolektora Êciekowego w ulicy
Wspólnej (Weso∏a Zielona). Podstawowymi êród∏ami dochodów b´dà tak
jak i w latach ubieg∏ych:
a) udzia∏ gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 38% ca∏oÊci dochodów,
b) subwencja ogólna – 19,4% (w tym
subwencja oÊwiatowa 15,8%) ogó∏u dochodów.
WyjaÊniç trzeba w tym miejscu, ˝e
wszystkie gminy w Polsce otrzymujà
z bud˝etu Paƒstwa swój udzia∏ w podatku dochodowym od osób fizycznych
proporcjonalnie do liczby mieszkaƒ-
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bud˝etu inwestycyjnego miasta. WÊród
nich by∏ równie˝ wniosek Rady Dzielnicy Stara Mi∏osna uchwalony na sesji
Rady, przy akceptacji radnych miejskich z naszego osiedla. Miejmy nadziej´, ˝e nie utopijny, wywa˝ony
wniosek znajdzie si´ w uchwalanym
przez miasto bud˝ecie.

XXX sesja,
1 grudnia 2000 r.
Sesja odby∏a si´ w Ratuszu. Na sali
licznie reprezentowane by∏o grono pedagogiczne szkó∏ podstawowych i gimnazjów z terenu Weso∏ej. WÊród wielu
tematów poruszano mi´dzy innymi.
Realizacja bud˝etu miasta za
III kwarta∏ 2000
Realizacja bud˝etu przebiega bez
wi´kszych zak∏óceƒ, miasto, co
prawda, osiàga mniejsze ni˝ przewidywa∏o wp∏ywy z tytu∏u podatków
PIT (Gmina nie ma na to wp∏ywu),
ale w innych dzia∏ach te straty sà rekompensowane.
Uchwa∏a w sprawie przyj´cia zadaƒ
ców zameldowanych na obszarze danej
gminy. Po raz kolejny na ∏amach „WiadomoÊci Sàsiedzkich” namawiamy
wi´c wszystkich mieszkaƒców Osiedla
Stara Mi∏osna do meldowania si´ na
terenie naszej gminy. Wszystkich malkontentów narzekajàcych na niewystarczajàce nak∏ady na rzecz Starej Mi∏osny zapytajmy, czy ich podatek dochodowy zasila kas´ naszej gminy, czy
mo˝e Wawra, Bemowa albo, co gorsza,
najbogatszej gminy w Polsce, czyli
Gminy Centrum?
Z kasy miasta w przysz∏ym roku planuje si´ wydaç 20,2 miliona z∏otych
(61%) na wydatki bie˝àce i 12,9 miliona z∏otych (39%) na inwestycje. Trzeba
przyznaç, ˝e taka struktura wydatków
plasuje naszà gmin´ w „ekstraklasie”
gmin o najwy˝szym wskaêniku inwestycji.
Poni˝ej przedstawiam zadania inwestycyjne zaplanowane w Starej Mi∏oÊnie w roku przysz∏ym:
1. Budowa Stacji Uzdatniania Wody
300.000
2. Budowa wodociàgu w cz´Êci
pó∏nocnej (w tym projekt) 200.000
3. Gazyfikacja
50.000
4. Budowa ulicy Jana Paw∏a II
1.100.000

z zakresu admin. architektonicznobudowlanej
Postanowiono przejàç te zadanie jako zlecone przez Starost´, co prawda
zwi´kszy to wydatki na administracj´,
gdzy˝ fundusze przyznawane przez
Powiat na realizacje tego zadania sà
nie wystarczajàce, ale Rada robi to dla
wygody mieszkaƒców miasta.
Dyskusja na temat stanu oÊwiaty
w mieÊcie
Po roku od wprowadzenia reformy
oÊwiaty, okazuje si´ ˝e decyzje Rady
o umieszczeniu w ka˝dym z osiedli kolejnego gimnazjum by∏o tylko rozgrywkà
ambicjonalnà. Tylko du˝e i silne gimnazja mogà sobie pozwoliç na wysoki poziom nauczania. W zwiàzku z ni˝em demograficznym zastanawiano si´ nad racjonalizacjà siatki szkó∏. Dyskusje nie
dotyczy∏y Starej Mi∏osny, gdzie od lutego ruszy gimnazjum w nowym budynku.
Biuletyn Miejski
Postanowiono, ˝e ka˝dy radny miejski, b´dzie móg∏ si´ zareklamowaç,
przedstawiç i w biuletynie wydawanym
przez miasto.
I.A.
5. Budowa Szko∏y Nr 5 Gimnazjum
1.020.000
6. Projekt kanalizacji
150.000
Ogó∏em inwestycje w Starej Mi∏oÊnie zaplanowano na kwot´ 2.820.000
z∏otych. Teraz wszystko w r´kach radnych. W rozmowach kuluarowych
w Radzie Miasta s∏ychaç opinie, ˝e
bud˝et przygotowany przez Zarzàd
jest bud˝etem wywa˝onym i podobnie
jak pierwotny projekt bud˝etu w roku
ubieg∏ym sprawiedliwie dzieli Êrodki
na zadania najpotrzebniejsze. Niestety, mamy jeszcze w pami´ci histori´
z ubieg∏orocznym bud˝etem, kiedy to
w wyniku k∏ótni i przepychanek Rada
Miasta Weso∏a „poprawi∏a” bud˝et
zaproponowany przez Zarzàd na niekorzyÊç Starej Mi∏osny. W wyniku
tamtego incydentu o rok zosta∏o
opóênione rozpocz´cie budowy ulicy
Jana Paw∏a II. Mamy wszyscy nadziej´, ˝e ju˝ nie powtórzy si´ historia
z roku ubieg∏ego, a ewentualne korekty na grudniowej sesji bud˝etowej Rady Miasta b´dà mia∏y wy∏àcznie charakter kosmetyczny.
Krzysztof Kacprzak
Przewodniczàcy Komisji Finansowej
Rady Dzielnicy Stara Mi∏osna

STARA MI¸OSNA
Opami´tajcie si´,
drodzy radni. Skoro
nie macie wi´kszoÊci,
aby przeg∏osowywaç
swoje wnioski, dajcie
si´ chocia˝ polubiç innym, ˝eby was
w naszych staromi∏oÊniaƒskich sprawach popierali!!!
Stara Mi∏osna, póki co, jest cz´Êcià
miasta Weso∏a, a w Êwietle trwajàcych
dzia∏aƒ zwiàzanych ze zmianà powiatu
oraz zapowiedziami Leszka Millera, ˝e
po wygranych wyborach SLD b´dzie
dà˝y∏o do ∏àczenia ma∏ych gmin
w wi´ksze, nasze szanse na samodzielny
byt przy tak ma∏ej liczbie zameldowanych mieszkaƒców (i tak wàtpliwie ma∏o op∏acalny ekonomicznie) sà
na razie mizerne. Po co wi´c nam ta
wojna, której i tak wygraç nie mo˝emy?
Tym bardziej, ˝e Zarzàd Miasta doÊç
uczciwie zaproponowa∏ rozdzia∏ Êrodków
w przysz∏orocznym bud˝ecie: pieniàdze
ze sprzeda˝y dzia∏ek miejskich inwestowane sà w tych osiedlach, gdzie nastàpi∏a
sprzeda˝, zaÊ pozosta∏e sà dzielone proporcjonalnie do liczby zameldowanych
mieszkaƒców. Dzi´ki temu niechcianemu kredytowi suma Êrodków inwestycyjnych wzros∏a niemal dwukrotnie i na
inwestycje w naszej dzielnicy ma przypaÊç ok. 2,8 mln z∏.
Na wiosn´ br. mia∏em okazj´ zapoznaç si´ z opracowanà przez naszych
radnych analizà dochodów i wydatków
Starej Mi∏osny. Wynika∏o z niej, ˝e
gdybyÊmy si´ od∏àczyli od Weso∏ej, na
inwestycje mielibyÊmy ok. 2 mln z∏.
Dostajemy wi´c i tak wi´cej, ni˝ gdybyÊmy byli osobnà gminà. OczywiÊcie, za-

Sztuka dyplomacji
Sesje Rady Miasta sà dost´pne dla
publicznoÊci, choç w nowej sali obrad
wiele miejsca dla goÊci nie przewidziano. Ja te˝ czasem na nie przychodz´,
aby pos∏uchaç, co majà do powiedzenia moi przedstawiciele. Jak si´ okaza∏o na sesji paêdziernikowej, mieli do
powiedzenia bardzo du˝o. Aczkolwiek,
lepiej by zrobili dla dobra Starej Mi∏osny, gdyby nic nie mówili. Sprawa bowiem dotyczy∏a kredytu na budow´ kanalizacji. Kredytu bardzo korzystnego,
bo oprocentowanego na 11,8% rocznie, z mo˝liwoÊcià cz´Êciowego umorzenia i bardzo miastu potrzebnego.
Kredytu, dzi´ki któremu b´dzie mo˝na
o wiele szybciej prowadziç inwestycje
(a wi´c i szybciej zaczàç czerpaç zyski),
a tak˝e przesunàç cz´Êç Êrodków w∏asnych miasta na inne inwestycje. Jednak czwórka radnych Rady Miasta reprezentujàca nasze Osiedle (piàty, p.
Bogdan Rodziewicz zachowywa∏ taktowne milczenie) uzna∏a ten fakt za
prawdziwà tragedi´. Ich taktyka zaprezentowana na tej sesji wobec radnych
z innych cz´Êci Weso∏ej sprowadza∏a
si´ w skrócie do stwierdzenia: skoro
tak wam zale˝y na szybkiej budowie
kanalizacji, to zrobimy wszystko, aby
w tym przeszkodziç i liczymy, ˝e dzi´ki
temu wy za dwa miesiàce przy zatwierdzaniu projektu bud˝etu poprzecie nasze starania o szybkà budow´ dróg i inne inwestycje w Starej Mi∏oÊnie!!!

Stowarzyszenie
Sàsiedzkie
Stara Mi∏osna

leg∏oÊci na naszym Osiedlu sà tak du˝e,
˝e chcielibyÊmy dostaç jeszcze wi´cej.
Ale w obecnych warunkach i przy
obecnym uk∏adzie si∏, przyj´ta przez
Rad´ Dzielnicy zasada racjonalnej
obrony tego, co realnie mo˝emy otrzymaç wydaje si´ znacznie skuteczniejsza, ni˝, tak jak robià to nasi radni
miejscy – powtarzanie z dziecinnym
uporem ˝àdaƒ, których nikt, nawet
przy najlepszej woli, spe∏niç nie b´dzie
w stanie. Tym bardziej, ˝e jak dotàd
Stara Mi∏osna nie jest ukochana przez
reszt´ miasta, zaÊ naszym radnym
miejskim s∏owo lobbing kojarzy si´
g∏ównie ze s∏ownymi przepychankami
toczonymi na sali obrad.
Jak sobie na to wszystko patrz´ nieco
z boku, to przypomina mi si´ doskona∏y
skecz Jana Pietrzaka z Kabaretu pod
Egidà z roku 1981. Otó˝ wyra˝ajàc si´
o polskich ekonomistach, którzy doprowadzili do ruiny naszà gospodark´, nazwa∏ ich nieudacznikami i nieukami. Kiedy zaskoczona publicznoÊç zamilk∏a Pietrzak spuentowa∏: „Prosz´ Paƒstwa, ja nikogo nie obra˝am. Ja mówi´ to tylko
w obronie tych osób. Bo przecie˝, je˝eli
ci ludzie nie sà ignorantami, to znaczy, ˝e
to sà agenci i sabota˝yÊci!”
Ja tak˝e nie chc´ nikogo obra˝aç,
a pisz´ te s∏owa z nadziejà ˝e i wy, drodzy radni, zanim przystàpicie do kolejnych, jak by to powiedzia∏ Puchatek,
Bardzo Wa˝nych Dyskusji, b´dziecie
potrafili po nich si´ uÊmiechnàç. Bo
tym uÊmiechem i ˝yczliwoÊcià wobec
partnerów z drugiej strony mo˝na zyskaç znacznie wi´cej.
Marcin J´drzejewski
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25 PLN z ka˝dego zaproszenia jest przeznaczone
na dzia∏alnoÊç charytatywnà Stowarzyszenia
Zaproszenia mo˝na kupowaç u p. Agnieszki Nawrockiej
w Szkole J´zyka Angielskiego, ul. GoÊciniec 2B, tel. 773 32 70
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STARA MI¸OSNA

Informacje z powiatu
Szanowni Paƒstwo,
Podobno sesje rady powiatu sà niezwykle nudne. Nikt si´ nie k∏óci, trwajà krótko, a wszystkie propozycje zarzàdu sà przyjmowane prawie bez
uwag. Niektórzy twierdzà, ˝e znaczy to,
i˝ Rada Powiatu jest niepotrzebna, ja
jednak sàdz´, ˝e to raczej zas∏uga Zarzàdu Powiatu, który dobrze przygotowuje materia∏y na sesje i radnych, którzy bez wzgl´du na przynale˝noÊç partyjnà i miejsce zamieszkania, chcà
wspólnie dobrze gospodarowaç naszym powiatem. XVI ju˝ sesja Rady
Powiatu tak˝e przebiega∏a bardzo spokojnie. Przedstawione informacje Wojewódzkiego Inspektora Ochrony RoÊlin i dzia∏alnoÊci inspekcji oraz Zarzàdu powiatu o stanie komunalizacji
mienia nie wzbudzi∏y wi´kszych kontrowersji. Dopiero podj´cie uchwa∏y
w sprawie opinii nt. wy∏àczenia Gminy
Halinów z powiatu miƒskiego nieco

o˝ywi∏o dyskusj´. Trwa∏a ona jednak
tylko kilka minut i zakoƒczy∏a si´ nieoczekiwanym rozstrzygni´ciem. Otó˝
wbrew stanowisku Zarzàdu, Rada Powiatu uchwali∏a pozytywnà opini´ w tej
sprawie.
Nieco wi´ksze emocje wzbudzi∏ kolejny punkt, dotyczàcy zmiany naliczania diet dla radnych. Dotychczas, radni
otrzymywali diety za udzia∏ w sesji lub
posiedzeniu komisji. Teraz b´dà otrzymywaç diet´ zrycza∏towanà o sta∏ej wysokoÊci, zaÊ za ka˝dà nieobecnoÊci b´dzie ona obni˝ana o 20%. Spowoduje
to realnà podwy˝k´ diet o ok. 25%.
Przy bardzo wielu g∏osach wstrzymujàcych, zmiana ta zosta∏a przyj´ta. Poniewa˝ uwa˝am, ˝e paƒstwo jako wyborcy
powinni wiedzieç, jakie wynagrodzenie
otrzymujà Wasi radni informuj´, ˝e dotychczas jako Przewodniczàcy Komisji
otrzymywa∏em Êrednio 560,00 miesi´cznie, wg nowych zasad moja dieta

Ma∏y wielki chodnik
O stanie dróg w naszej Starej Mi∏oÊnie
dyskutuje si´ w ka˝dym sklepie i na
ka˝dym przystanku. Zawsze, kiedy
spotkajà si´ sàsiedzi, rozmowa wczeÊniej lub póêniej schodzi na drogi.
O naszych drogach nie drogach napisano ju˝ prawie wszystko. O ich fatalnym stanie, o przyczynach tego stanu,
przysz∏ych perspektywach z szerokimi
jezdniami i chodnikami po obu stronach itp.
W zesz∏ym roku pojawi∏y si´ te˝
pierwsze jaskó∏ki – zapowiedê budowy
ulicy Torfowej. Niestety, najpierw projekt trafi∏ do poczekalni zwanej rezerwà bud˝etowà, a potem, niestety, wypad∏ stamtàd.
A piesi, w szczególnoÊci dzieci, nadal
lawirowali pomi´dzy samochodami,
które notabene nie mieszczà si´ równoczeÊnie w szerokoÊci jezdni. Sprawa
dodatkowo si´ skomplikowa∏a, kiedy
zabrak∏o skrótu do szko∏y przez ∏àk´
przy „pochylonym drzewie”.
WÊród radnych Dzielnicy pojawi∏a
si´ myÊl cz´Êciowego rozwiàzania tego
problemu poprzez wybudowanie chodnika. Tylko jak to zrobiç nie majàc du˝ych pieni´dzy, majàc równie˝ ÊwiadomoÊç, ˝e w koƒcu powstanie tu droga
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z prawdziwego zdarzenia. ChcieliÊmy
jeszcze w pierwszym miesiàcu po rozpocz´ciu szko∏y otworzyç nowy chodnik zmniejszajàc zagro˝enie dla dzieci
idàcych do szko∏y.
Rada Dzielnicy poprosi∏a Ksi´dza
Proboszcza o zgod´ na wybudowanie
tymczasowego chodnika na terenie parafialnym wzd∏u˝ p∏otu. Zgod´ takà
otrzymaliÊmy. Uda∏o nam si´ uzyskaç
za przys∏owiowà z∏otówk´, rozbiórkowe pe∏nowartoÊciowe p∏ytki z Warszawy. Ale jak to w wielkim mieÊcie, obwiàzywa∏y „wielkie procedury” ∏àcznie
z koniecznoÊcià podj´cia stosownej
uchwa∏y przez
Zarzàd Miasta Sto∏ecznego Warszawy.
Termin przez
nas zaplanowany ju˝ minà∏, a chodnika jeszcze nie
by∏o widaç.
Dzi´ki zaanga˝owaniu
wielu
ludzi
i przychylnoÊci
burmi-

wyniesie 641,00. Radni nie pe∏niàcy
funkcji otrzymajà 561,00, cz∏onkowie
Zarzàdu 1.026,00 zaÊ Przewodniczàcy
Rady 1.410,00. Nie jest to ma∏o, ale do
„rekordzistów” z innych samorzàdów,
na szcz´Êcie, jeszcze nam daleko.
Jako Paƒstwa przedstawiciel, w sprawie Halinowa g∏osowa∏em za pozytywnà opinià, w sprawie diet przeciwko
zmianie sposobu ich naliczania.
Ze spraw powiatowych, nie poruszanych na sesji warto zwróciç na cztery
rzeczy: stworzenie od 1 stycznia 2001
roku jedynej poza Miƒskiem filii Wydzia∏u Komunikacji dla Weso∏ej i Sulejówka (niestety, w Sulejówku), utworzeniu od 15 grudnia br. jedynego poza
Miƒskiem Komisariatu Policji (tu
szcz´Êliwie w Weso∏ej), obj´ciu po∏àczeƒ telefonicznych z Miƒskiem taryfà
op∏at lokalnych oraz próbami utworzenia w Miƒsku wy˝szej uczelni. Sprawy
te szerzej opisa∏em w dziale „WieÊci
w pigu∏ce”.
Radny Powiatu
Marcin J´drzejewski
strzów Weso∏ej uda∏o si´ rozpoczàç budow´. Najpierw zosta∏y wyci´te krzaki,
wyrównano teren, odebrano i przywieziono p∏ytki z Warszawy, przywieziono
piasek, chodnik zaczà∏ rosnàç metr po
metrze. CoÊ si´ uda∏o. Mo˝e uratuje
on komuÊ zdrowie, a na pewno uczyni
bezpieczniejszà drog´ do szko∏y.
Okaza∏o si´, ˝e mo˝na oprócz rozprawiania o wielkich projektach zrobiç coÊ
mniejszego, ale jak potrzebnego lokalnej
spo∏ecznoÊci. Chodnik ju˝ jest, teraz postaramy si´ jeszcze go cz´Êciowo oÊwietliç z istniejàcych s∏upów. Na wi´cej, niestety, nie ma szans, musimy poczekaç, a˝
ca∏a ulica zostanie ucywilizowana.
c.d. na str. nast´pnej

STARA MI¸OSNA
W nowym projekcie bud˝etu znajduje si´ pozycja inwestycyjna dotyczàca budowy ulicy Torfowej, obecnie Jana Paw∏a
II. Miejmy nadziej´, ˝e dzi´ki wspólnej pracy i zabiegom
radnych miejskich i Rady Dzielnicy uda si´ doprowadziç do
uchwalenia bud˝etu w formule zaproponowanej przez Zarzàd Miasta.
Budowa ulicy Jana Paw∏a II ruszy w przysz∏ym roku. Wtedy nasz prowizoryczny, choç bardzo fachowo i solidnie wykonany chodnik, niewielkimi nak∏adami finansowymi uda
si´ po∏o˝yç w kolejnym newralgicznym punkcie naszego
skàdinàd pi´knego osiedla.
P.S. Budowa chodnika w docelowym formacie z kraw´˝nikami, latarniami, z czerwonej kostki itd. wymaga posiadania
gotowego zatwierdzonego projektu drogowego. Nie mo˝e
kolidowaç z dalej planowanymi robotami drogowymi
i w praktyce wykonuje si´ na koƒcu konkretnej inwestycji
drogowej. Dlatego nasz ma∏y wielki „latajàcy” chodnik mo˝e okazaç si´ szybkim i relatywnie tanim sposobem cywilizowania Starej Mi∏osny.
Rada Dzielnicy sk∏ada specjalne podzi´kowania dla: Zarzàdu Miasta Sto∏ecznego Warszawy, Zarzàdu Dróg Miejskich w Warszawie, Zarzàdu Miasta Weso∏a, Ksi´dza Proboszcza, Pana S. Morycza, Firmy Panów ¸apiƒskich, Pana
K. Kazimierskiego i Firmy WarsBruk, Pana W. Jacyny, Pana
Z. Zalewskiego, Firmy Domeko, Pana B. Rodziewicza
i wszystkich pozosta∏ych, którzy spo∏ecznie pracowali,
przy wybudowaniu chodnika.
Robert W´grzynowski

Drodzy piesi. Korzystajcie z chodnika.
Teraz, kiedy jest gotowy, kierowcy mogà jeêdziç mniej
uwa˝nie, a o prawdziwe nieszcz´Êcie w tym miejscu
naprawd´ nietrudno.

¸àkowa

spó∏. Tam te˝ nale˝y uzgadniaç sprawy
zwiàzane z pod∏àczaniem do sieci innych rejonów osiedla. Do lata przysz∏ego roku zostanie oddana do u˝ytku
druga studnia zasilajàca SUW.
Robert W´grzynowski

Mazowiecka
Hotelowa

Trakt Brzeski
Trakt Brzeski

Trakt Brzeski

GoÊciniec

GoÊciniec

Aleja Jana Paw∏a II

Pogodna
Cieplarniana

Fabryczna

a

Jod∏owa
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Aleja Jana Paw∏a II

Piotrusia Pana

Pogodna

Marmurowa

Diamentowa

Borkowska

e
Lub

KANA¸ WAWERSKI

sa

Aleja Jana Paw∏a II

Jeêdziecka

GoÊciniec

Szo

W poprzednim numerze nieco zbyt
optymistycznie napisaliÊmy, ˝e 24 paêdziernika z SUW-u pop∏ynie oczyszczona woda. Podana przez nas data by∏a datà rozruchu stacji, zaÊ oczyszczona
woda, z przyczyn technologicznych,
pop∏yn´∏a dopiero oko∏o po∏owy listopada. Niestety, nieu˝ywane odcinki
wodociàgów sà zamulone i ulegajà
awariom, dlatego woda nie dociera do
wszystkich. Obecnie trwa usuwanie
najwi´kszej awarii przy Al. Jana Paw∏a
II przy Diamentowej, która pozbawi∏a
wody z SUW-u ca∏à zachodnià cz´Êç
osiedla. Miejmy nadzieje, ˝e po krótkim okresie, kiedy to woda cieknie nie
tylko z kranów, ale i z ulic, wszyscy b´dziemy mogli korzystaç z czystej wody.
Niestety, w poczàtkowym okresie woda
dochodzàca do naszych kranów z nowej stacji mo˝e byç zanieczyszczona
osadami z nowo uruchamianych odcinków instalacji.
Obok, zgodnie z sugestiami czytelników, publikujemy mapk´ sieci wodo-

ciàgowej. Na jej podstawie b´dzie mo˝na okreÊliç, czy woda z nowej Stacji jest
ju˝ w naszych kranach. Do czasu przekazania sieci wodociàgowej Miastu, co
nastàpi za ok. 2 miesiàce, jej w∏aÊcicielem i administratorem pozostaje Ze-
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SUW ju˝ jest

Sieç wodociàgów
w Starej Mi∏oÊnie
Na podstawie
„Raportu o stanie miasta”
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„Blaszane” tablice
Ciekawe, czy osoba, która zezwoli∏a na
postawienie tablicy reklamowej KREDYT BANKU wie, co to jest estetyka.
Najprawdopodobniej nie, podobnie
jak reszta osób reklamujàca swoje
„biznesy” w ten sam sposób.
Zareklamowaç mo˝e si´ ka˝dy. Tak te˝
si´ dzieje. Epidemia wszelkiego rodzaju
billboardów, napisów reklamowych
i szyldów dopad∏a te˝ Starà Mi∏osnà.
Niedawno pojawi∏ si´ najwi´kszy
okaz tej kolekcji – tablica reklamowa
KREDYT BANKU. Jest ogromna.
Na oko dwa na trzy metry. Niejedna
pani domu chcia∏aby mieç tak du˝à
kuchni´. Istne cudo. Kolory a˝ ra˝à
w oczy, a logo widaç z daleka. W koƒcu
o to im chodzi∏o. Tylko czy nasze osie-

dle nie traci na tym? Czy ktoÊ przypadkiem przez to nie ucierpia∏?
„Przyjechali robotnicy i zacz´li stawiaç
tablic´. Tak po prostu, bez pytania. Nawet przyjecha∏ ktoÊ z Gminy” mówi w∏aÊciciel domu znajdujàcego si´ na wczeÊniej wspomnianym rogu. Domu nie
byle jakiego, bo stuletniego, a do tego
wspaniale zadbanego. Teraêniejsi w∏aÊciciele domu w∏o˝yli wiele pracy i wysi∏ku w jego remont. Nie pozbawili go
jednak zabytkowego charakteru.
W∏aÊnie ten niewielki, acz cenny
architektonicznie bia∏y domek przys∏oni∏a wielka, n´dzna graficznie
p∏achta, b´dàca reklamà oddzia∏u
banku, który zresztà znajduje si´ 80
metrów dalej.

Nie jest sztukà postawiç tablic´ reklamowà i to do tego zas∏aniajàcà czyjeÊ
okno. W reklamie panuje etyka, która,
jak zauwa˝y∏am, niektórym jest obca.
Nie oszukujmy si´. Nasze tereny nie
grzeszà urodà. Stara Mi∏osna jest zaniedbana: nie ma porzàdnych dróg, toniemy w ka∏u˝ach, tylko nieliczne
ogródki sà czyste i kwitnàce. Zamiast
pozbywaç si´ tych mankamentów, dorzucamy kolejne. Toniemy nie tylko
w b∏ocie, ale równie˝ w tandetnych
i bezwartoÊciowych szyldach.
Iwona Dudzik
Z ostatniej chwili:
Jak si´ dowiedzieliÊmy w wyniku interwencji
przedstawicieli Rady Dzielnicy, majà wkrótce
zostaç wprowadzone zasady instalacji takich tablic, które b´dà uwzgl´dnia∏y opinie mieszkaƒców i Rady Dzielnicy. Tablica Kredyt Banku zostanie przesuni´ta w mniej ucià˝liwe miejsce.

Pierwsza wystawa
w klubie osiedlowym
18 listopada w godzinach popo∏udniowych, w okolicy ulicy Jeêdzieckiej nieoczekiwanie rozbrzmia∏y dêwi´ki prawdziwych rogów myÊliwskich. Nie by∏y to jednak sygna∏y wzywajàce na polowanie, na grubego zwierza – myÊliwskie sygna∏ówki otwiera∏y wystaw´
fotografii „Portrety zwierzàt” Andrzeja Wierzbieƒca, redaktora
„¸owca Polskiego”, mieszkajàcego od roku w Starej Mi∏oÊnie.
Wystawa zapoczàtkowa∏a dziaBurmistrz Gutowski
∏alnoÊç klubu osiedlowego zorganiz Alanem
zowanego przez Rad´ Dzielnicy
w jednym z pokoi dzier˝awionych przez Rad´ w pawilonach
pozespo∏owych przy Jeêdzieckiej.
Salk´ spotkaƒ radnych ozdobi∏y rz´dy fotografie, na
których, mo˝na by∏o podziwiaç walczàce na poro˝e dorodne jelenie, wdzi´czny ∏epek ba˝anta wÊród g∏´bokich traw,
smuk∏à sylwetk´ ∏ani na tle zmierzchu... Wszyscy ch´tni
otrzymali w prezencie po dwa numery „¸owca Polskiego”:
najnowszy i... o sto lat starszy, reprint pierwszego numeru
z 1899 r. Niewàtpliwie trzeba by∏o mieç du˝o energii i uporu, aby otrzymaç od w∏adz carskich zgod´ na wydawnie czasopisma o nazwie „¸owiec Polski” w czasach, gdy kraju tego pró˝no by∏o szukaç na mapie Europy.
Dodatkowà atrakcjà by∏ pi´kny, pi´cioletni sokó∏, zwany
Alanem. Z godnoÊcià uczestniczy∏ w ca∏ej imprezie przesiadujàc spokojnie na d∏oni opiekuna Bartka Kadeja. Alan jest
jednym z dziesi´ciu soko∏ów hodowanych na warszawskim
Ok´ciu, których instynkty myÊliwskie wykorzystywane sà do
ochrony bezpieczeƒstwa przelotów.
Mi∏ym uzupe∏nieniem wystawy by∏ gratisowy pocz´stunek
przygotowany przez nowo otwartà restauracj´ „Aplauz”
z Traktu Brzeskiego. Dzi´kujemy!
Ewelina Kozak
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Europejskie
Spotkania Chóralne
Warszawa 2000
w Starej Mi∏oÊnie
Wa˝ne wydarzenia kulturalne nie omijajà Starej mi∏osnej.
Na zaproszenie Liceum Ogólnokszta∏càcego Niepublicznego
nr 27 „Szko∏a Rodzinna” w piàtek 8 grudnia goÊciliÊmy w Starej Mi∏oÊnie sympatyczny chór The Boy’s and Men’s Choir of Plovdiv.
Utytu∏owany na wielu festiwalach europejskich zespó∏ przyjecha∏
do Polski i bra∏ udzia∏ w koncertach w ramach Europejskich Spotkaƒ
Chóralnych Warszawa 2000 (7-10 grudnia) na zaproszenie m.in. Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie, Fundacji Alla Pollacca itd. Patronami zespo∏u podczas pobytu w Polsce byli Pan Premier prof. Jerzy Buzek, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzàd Marsza∏kowski Województwa Mazowieckiego i inni.
10 grudnia nasi goÊcie wystàpili na zakoƒczenie festiwalu w Wielkiej
Gali Kol´d na scenie Teatru Wielkiego Opery Narodowej.
Na poczàtku spotkania wystàpi∏ chór ze Szko∏y Podstawowej nr 3,
który pomimo krótkiego okresu przygotowaƒ (od wrzeÊnia tego roku) zaprezentowa∏ si´ znakomicie i zosta∏ uhonorowany gromkimi
brawami. Nast´pnie wystàpili goÊcie. Brzmienie i wspania∏e g∏osy
m∏odego zespo∏u zachwyci∏y wszystkich uczestników spotkania.
Nast´pnie chór odwiedzi∏ Nasz Parafialny KoÊció∏. Ksiàdz Kamil
opowiedzia∏ goÊciom histori´ budowy koÊcio∏a. GoÊcie odwdzi´czyli si´ odÊpiewujàc kilka utworów przy akompaniamencie organów
koÊcielnych, na których sami zagrali.
Liceum nr 27 serdecznie dzi´kuje Pani Dyrektor mgr Ewie Tucholskiej za udost´pnienie sali oraz umo˝liwienia spotkania
z uczniami szko∏y. Dzi´kujemy równie˝ Wielebnemu Ksi´dzu Proboszczowi Jerzemu Banakowi za zainteresowanie naszymi goÊçmi
oraz zaproszenie ich do Naszego Parafialnego KoÊcio∏a.
Micha∏ Grzywacz
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13 grudnia minie 19. rocznica
wprowadzenia w Polsce
stanu wojennego
Czy pami´tacie jeszcze tamte grudniowe dni? Mroêne, a jednak takie goràce.
Dla wielu, to ju˝ tylko zamierzch∏a historia, dla niektórych – puste s∏owa.
Ale czo∏gi na ulicach i milicja strzelajàca do bezbronnych ludzi to rzeczywistoÊç,
którà musieliÊmy przejÊç na drodze do Niepodleg∏ej Polski. Przypominamy kilka zdj´ç z tamtych dni oraz tekst piosenki „PrzejÊcie Polaków przez Morze
Czerwone” Jacka Kaczmarskiego, którego utwory w tych trudnych dniach dawa∏y nam nadziej´ upragnionej WolnoÊci.
A on˝e cz∏owiek pierwszy w wàwóz wkroczy∏
Mi´dzy sztandary purpurowych zboczy
A wszystko warczy, pieni si´ i pryska
Lecz najmniejszego nie zamoczy listka.
Wi´c nie pytajàc nawet o przyczyn´
Ju˝ wszyscy razem weszliÊmy w szczelin´
Idziemy rz´dem wzd∏u˝ krwistych otch∏ani
Zl´knieni, dumni, zdumieni, zn´kani.
KtoÊ krzyknà∏ nagle: wracamy, to zdrada
KtoÊ: naprzód wo∏a, a ktoÊ j´czy: biada
Inny znów Êciany czerwonej dotyka
I nim coÊ powie bezszelestnie znika.
CzyÊmy za wolno szli, czy pob∏àdzili
Czy iÊç przestali we zwàtpienia chwili
Czy wszystko z∏udà by∏o czy omamem
I tylko w myÊlach weszliÊmy w t´ bram´.
Nie wiem, i nie wie chyba nikt na Êwiecie
Choç wszyscy wko∏o oglàdali przecie˝.
PrzejÊcie Polaków przez Morze Czerwone
Na brzegu stojàc dr˝àce plemi´ bo˝e
Patrzymy w trwodze na Czerwone Morze
Za nami Êciana Êwiata tego ludu
Stoi milczàca, czekajàca cudu.

DoÊç, ˝e si´ toniom w pionie staç znudzi∏o
W chwil kilka mokrà szmatà nas przykry∏o
I ci´˝kiej ciszy przytrzasn´∏y drzwi
Jakby nas wch∏onà∏ kube∏ pe∏en krwi.
Chyba na zawsze b´dzie ju˝ schowana
Pod wodà nasza ziemia obiecana.

Patrzyli ˝ywi z czerwonej mogi∏y
Jak do swych dziejów ludy odchodzi∏y
Mówiono teraz: i widzicie sami
Jakie sà skutki ˝artów z ˝ywio∏ami.
A ci z ustami, oczami pod wodà
Choç odpowiedzieç by chcieli, nie mogà
Mnie na nieznane brzegi wyrzuci∏o
Stàd ta piosenka, której by nie by∏o.

A nam niedobrze to milczenie wró˝y
My si´ musimy w morze to zanurzyç
Nie dla nas sady na ˝yznych rzek stokach
Dla nas jest toƒ ta czerwona, g∏´boka.
Wtem jeden cz∏owiek niespe∏na rozumu
Na kamieƒ w∏azi i wo∏a do t∏umu:
Ja wam powiadam i kto chce niech wàtpi
˚e si´ to morze przed nami rozstàpi.
Ja nad tym morzem trzymam wiary w∏adz´
Ja pójd´ pierwszy, ja was poprowadz´
I nim ktokolwiek zdà˝y∏ przetrzeç oczy
Ju˝ jednà nog´ w odm´tach zamoczy∏.
Drugiej nie zdà˝y∏, bo oto toƒ rzyga
I jeden poziom w dwa piony dêwiga
Szum si´ podnosi, a od ludów wrzawa
Sprzeczne z naturà wi´c na cud zakrawa.

1981 grudzieƒ

1 3.
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Spo∏ecznik czy frajer, czyli o tym,
czy warto robiç coÊ dla spo∏ecznoÊci?
Jestem mamà trzyletniej Zuzi i cz´sto chodzimy na spacery, musimy
wzbudzaç zaufanie, bo prawie za ka˝dym razem wskazujemy drog´ zab∏àkanym kierowcom. Majà troch´ szcz´Êcia – wszystkie nazwy ulic wpisywa∏am na map´ Starej Mi∏osny w∏asnor´cznie, kiedy pracowa∏am w Komisji
ds. Nazewnictwa Ulic. Prawd´ mówiàc, liczy∏am na to, ˝e w rocznic´ nazwania wi´kszoÊci ulic w naszej Dzielnicy „zadaniowe” adresy b´dà archaizmami, a liczba nowozameldowanych
osób przeroÊnie najÊmielsze oczeki-

wania. Niestety, kolejny raz przekona∏am si´, ˝e nie warto byç optymistà
nawet w tak oczywistych, jak by si´
zdawa∏o, sprawach.
Podobnie by∏o z „ankietkà” na temat
segregacji Êmieci na naszym Osiedlu.
Banalna sprawa, wykr´ciç numer telefonu Biura Rady Dzielnicy i odpowiedzieç na 4 pytania. Tym razem mój
optymizm nie by∏ nadto wybuja∏y, liczy∏am, ˝e przy nak∏adzie 2600 egz. odpowie chocia˝ 100 osób. Jakie˝ by∏o moje
rozczarowanie, kiedy dowiedzia∏am
si´, ˝e w ciàgu miesiàca zadzwoni∏o 10

Wszyscy mieszkaƒcy bloków
majà normalne adresy
Patrzàc na oznakowanie bloków w Starej Mi∏oÊnie rodzi si´ pytanie, jak to w∏aÊciwie jest – mamy nazwy ulic czy tylko numery bloków, a mo˝e i to, i to? Chcia∏abym niniejszym poinformowaç wszystkich mieszkaƒców Osiedla, ˝e oficjalnie
nie ma ju˝ pojedynczych numerów, ka˝dy blok przyporzàdkowano do ulicy, przy
której jest po∏o˝ony. Poni˝ej przedstawiam Paƒstwu pe∏nà list´ adresów bloków
uszeregowanà wed∏ug starej numeracji.
Mam cichà nadziej´, ˝e nowe tabliczki pojawià si´ ju˝ wkrótce na wszystkich
budynkach, a mieszkaƒcy zacznà si´ meldowaç. W przypadku w∏aÊcicieli mieszkaƒ wystarczy zg∏osiç si´ z aktem notarialnym do Referatu Spraw Osobowych
i ju˝ stajecie si´ Paƒstwo obywatelami naszego Miasta z pe∏nymi prawami tak˝e
wyborczymi... Warto o tym pami´taç, na razie z naszych wyliczeƒ wynika, ˝e w nast´pnych wyborach b´dziemy g∏osowaç tylko na 6 Radnych Miejskich (stanowimy
zaledwie 27% ludnoÊci zamieszkujàcej ca∏à Weso∏à).
Iza Antosiewicz

(s∏ownie dziesi´ç) osób. Ta ankieta
mia∏a wy∏oniç obszar Osiedla dla pilota˝owego programu segregacji Êmieci.
Obawiam si´, ˝e 10 osób nie stanowi
„próby reprezentatywnej” i pomys∏ segregacji w domach b´dzie musia∏ poczekaç na lepsze czasy. Ju˝ s∏ysz´ g∏osy
oportunistów – a nie mówi∏em i tak si´
nie uda.
Mimo tego, ˝e w oczach wielu jestem
naiwna wierzàc w owoce pracy spo∏ecznej, spóbuj´ wytrwaç do koƒca kadencji i bynajmniej nie bezczynnie.
Iza Antosiewicz
Numer
bloku
101
102
103
104
105
106
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
201
202
203
204
205
206
207
208

NOWY ADRES
ulica
numer
GoÊciniec
86
GoÊciniec
90
Fabryczna
7
Fabryczna
9
GoÊciniec
92
Fabryczna
11
GoÊciniec
82
Diamentowa
3
GoÊciniec
80
Diamentowa
1
Diamentowa
5
Diamentowa
9
Diamentowa
7
Biesiadna
2
Biesiadna
6
Biesiadna
4
Diamentowa
2
Diamentowa
2A
Biesiadna
10
Biesiadna
12
GoÊciniec
47
GoÊciniec
43
GoÊciniec
45
GoÊciniec
49
Biesiadna
14
Jana Paw∏a II
33
Jana Paw∏a II
31
Jana Paw∏a II
35
Pogodna
17A
Pogodna
17
U∏aƒska
5
U∏aƒska
3
Jana Paw∏a II
37

Szko∏a Podstawowa nr 3
w Starej Mi∏oÊnie poszukuje

autokaru do wynaj´cia,
tel. 773-29-60.
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We wish you a Merry Christmas,
We wish you a Merry Christmas,
We wish you a Merry Christmas,
And a Happy New Year
with

Tom Law’s School of English
˚yczymy naszym uczniom, ich rodzicom
oraz wszystkim mieszkaƒcom Starej Mi∏osny
Zdrowych i szcz´Êliwych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
i Nowego Roku

Lecznica dla Zwierzàt „AMICUS”

Dzi´kujemy mieszkaƒcom Starej Mi∏osny
i wszystkim naszym Klientom
za bardzo ciep∏e i serdeczne
przyj´cie naszej kwiaciarni.

Izabela i Grzegorz Rupiƒscy
lekarze weterynarii

q
q
q
q

szczepienia profilaktyczne
interna
chirurgia
po∏o˝nictwo

FLOWER POWER
Pracownia Florystyczna
Stara Mi∏osna
ul. Dolomitowa 26

czynne: 19-21
Stara Mi∏osna
ul. Hebanowa 16 (zadanie 10/656)
tel. 773-10-88

(wejÊcie od ul. Jana Paw∏a II mi´dzy Diamentowà a Fabrycznà)

NAPRAWA
DRUKAREK

HEWLETT PACKARD
OKI
I

N

N

RównoczeÊnie sk∏adamy Paƒstwu
najserdeczniejsze ˝yczenia
z okazji Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
i Nowego Roku.

E

Dojazd gratis
Atrakcyjne ceny!
Faktury VAT!
Zieliƒski Janusz
tel. 0501 073412, 868-40-40

mini

DELIKATESY

Czynne: codziennie 6.00
w niedziele 9.00

- 22.00
- 15.00

maxima

✦ ARTYKU¸Y SPO˚YWCZE I CHEMICZNE ✦
✦ KOSMETYKI ✦ ARTYKU¸Y SZKOLNE ✦
✦ OWOCE ✦ WARZYWA ✦ UPOMINKI ✦
✦ POKARM DLA ZWIERZÑT ✦
✦ DU˚Y WYBÓR PRASY ✦
✦ DOGODNY DOJAZD ✦ PARKING ✦
✦ NISKIE CENY ✦ SAMOOBS¸UGA ✦

5%rabatu przy zakupie powy˝ej 100 z∏
St. Mi∏osna Zad. 10 dz 627 przy ulicy Jana Paw∏a II 108
(dawna OBWODNICA)

tel. 773-25-30

u nas kupisz
szybko, tanio
i prawie wszystko

akceptujemy karty p∏atnicze
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Rezerwaty

Rezerwat przyrody jest w naszym
kraju jednà z najwy˝szych form ochrony przyrody. Ustawa mówi, ˝e „rezerwat przyrody jest obszarem obejmujàcym zachowane w stanie naturalnym
lub ma∏o zmienionym ekosystemy,
okreÊlone gatunki roÊlin i zwierzàt,
elementy przyrody nieo˝ywionej majà-

ce istotnà wartoÊç ze wzgl´dów naukowych, przyrodniczych, kulturowych
bàdê krajobrazowych”. Poniewa˝
prawna definicja rezerwatu jest doÊç
obszerna, to z tego wzgl´du miejsca
chronione w ten sposób mogà mieç
bardzo ró˝ny wyglàd i cel ochrony.
Czasem jest to stary, dziki las z dziesiàtkami wiekowych drzew. Innym razem jest
nim otwarta ∏àka,
albo wyspa na rzece lub jeziorze.
Nie zawsze wi´c
rezerwat przyrody
b´dzie mia∏ niesamowity i unikatowy wyglàd. Co
wi´cej,
cz´Êciej
ogólny wyglàd rezerwatów przyrody nie b´dzie ró˝-

ni∏ si´ w sposób znaczàcy od otoczenia.
Mo˝na wi´c zapytaç, po co w takim razie dane miejsce obj´to ochronà? I tu
odpowiedzi mo˝e byç bardzo du˝o.
Bowiem w takim, na pierwszy rzut oka,
niepozornym miejscu mo˝e mieç swà
ostoj´ bardzo rzadki gatunek ptaka,
ssaka, gada lub motyla. Podobnie mo˝e
byç z roÊlinami. Wiele z tych rzadkich
gatunków jest bardzo niepozorna i dla
osób nie majàcych wprawy, wr´cz nie
do odkrycia. Dlatego nie ma si´ co dziwiç widzàc tablice „Rezerwat przyrody
prawem chroniony” w miejscu na pozór zwyczajnym.
Obecnie w Mazowieckim Parku Krajobrazowym mamy 9 rezerwatów przyrody. W niewielkiej odleg∏oÊci od Starej Mi∏osny le˝y „Las im. Króla Jana
Sobieskiego”. Rezerwat ten le˝y w granicach gminy Wawer i chroni dobrze
zachowany fragment lasu liÊciastego
zwanego gràdem, a tak˝e bory mieszane i sosnowe. Jego powierzchnia wynosi 113,92 ha. Niestety, nie jest on dost´pny dla ruchu turystycznego,
a wst´p mo˝liwy jest tylko po uprzednim uzgodnieniu tego z Wojewódzkim
Konserwatorem Przyrody. Warto dodaç, ˝e w tym rezerwacie prowadzi si´
wiele badaƒ naukowych, g∏ównie nad
ptakami.
Na po∏udnie od Starej Mi∏osnej rozciàgajà si´ ubogie bory sosnowe.
Gdzieniegdzie poprzetykane sà one
otwartymi przestrzeniami torfowisk.
Torfowiska te sà rezerwuarami wody
dla okolicy. Ponadto z nimi zwiàzana
jest bardzo charakterystyczna fauna
i flora, nie wyst´pujàca w innych Êrodowiskach. Z tego te˝ wzgl´du Zarzàd
MPK postuluje ju˝ od dawna o utwo-

D Wierzby na bagnie „Ca∏owanie”
S Rezerwat „Na torfach”
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Lato w MPK

rzenie dwóch nowych rezerwatów
przyrody „Macierówka” i „Bia∏y ¸ug”.
Obydwa rezerwaty usytuowane by∏yby
pomi´dzy Starà Mi∏osnà a Falenicà.
Kolejnym, bardzo znanym, rezerwatem jest „Âwider”. Obejmuje on ochronà cz´Êç dolin Âwidra i Mieni. Obydwie
rzeki sà bardzo malownicze, miejscami
przypominajà nawet górskie potoki.
Przed laty nad Âwidrem sta∏o kilka starych m∏ynów wodnych. DziÊ pozosta∏y
po nich ledwo widoczne resztki. Szkoda. Jednak obydwie rzeki, mimo i˝ sà
mocno zanieczyszczone, zachowujàc
swój naturalny charakter, ciàgle stanowià ostoj´ dla wielu gatunków roÊlin
i zwierzàt. Poza tym rezerwat chroni
walory krajobrazowe i turystyczne tych
dolin rzecznych. A te nara˝one sà na

wiele niebezpieczeƒstw. Poczàwszy od
nielegalnej wycinki drzew, a na zabudowywaniu brzegów i nurtu (!) rzeki
oraz zanieczyszczaniu jej wód skoƒczywszy. Na szcz´Êcie
w wielu miejscach rezerwatu w dalszym ciàgu
mo˝na podziwiaç naprawd´ dzikie zakàtki. Nic wi´c
dziwnego, ˝e osiedli∏y si´
tu bobry, wydry, kolorowe
zimorodki i setki innych
zwierzàt. Rezerwat jest
dost´pny dla ruchu turystycznego, a w rzece mo˝na ∏owiç ryby. Dlatego
warto si´ tu wybraç na sobotnià wycieczk´ z plecakiem.

Trzecim, bardzo wartoÊciowym miejscem w Parku jest rezerwat „Na Torfach”. Pisa∏em o nim w poprzednim
numerze, dlatego nie b´d´ go dziÊ szerzej opisywa∏. Przypomn´ jedynie, ˝e
jest on dost´pny dla turystów (zwiedzanie tylko po oznaczonym szlaku),
a nad jeziorkiem znajduje si´ punkt widokowy. Tu równie˝ warto wybraç si´
na wycieczk´.
Czwartym i ostatnim rezerwatem,
który dziÊ opisz´ jest „Pogorzelski
Mszar”. Znajduje si´ on jeszcze w granicach Otwocka i mo˝na go zwiedzaç
poruszajàc si´ oznakowanym szlakiem.
Rezerwat chroni charakterystyczny dla
tej cz´Êci Mazowsza krajobraz wydmowo-torfowiskowy. Niestety miejsce to
nie opar∏o si´ bezmyÊlnoÊci ludzkiej.
Wydma zosta∏a zalesiona, a torfowisko
odwodnione. DziÊ wi´c mo˝na oglàdaç
zaledwie szczàtki dawnej ÊwietnoÊci tego miejsca. Niemniej warto. Tym bardziej, ˝e tu˝ obok, oko∏o 100 m na po∏udnie od rezerwatu p∏ynie przepi´kny

Bocianowskie bagna (okolica Celestynowa)

strumieƒ, zwany Pogorzelskà Strugà.
Wzd∏u˝ niego rosnà stare olchy wskazujàc na dawny ∏´gowy charakter tego
miejsca. ¸´gi sà najbujniejszymi lasami
w naszej szerokoÊci geograficznej.
Miejsce to szczególnie ∏adne jest wczesnà wiosnà, gdy przyroda budzi si´ do
˝ycia.
Zach´cam do zwiedzenia tych
miejsc, gdy˝ to g∏ównie one nadajà
charakter i stanowià o wartoÊciach
i pi´knie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.
tekst + foto Wojciech Sobociƒski
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Biegacze na Orientacj´ w Weso∏ej
Fatalna pogoda nie przeszkodzi∏a sympatykom biegania z mapà. Choç padajàcy od rana deszcz nie zach´ca∏ nawet
do krótkich spacerów, na starcie II Jesiennych Zawodów na Orientacj´ o Puchar Burmistrza Miasta Weso∏a stawi∏o si´ 169 zawodników. Pojawi∏o si´ tak˝e liczàce ok. 30 osób grono kibiców.
Ten ma∏o znany sport, ma jednà wad´:
jego najciekawsze fragmenty rozgrywa-

motal´. Odby∏ si´ start masowy (to ci by∏
dopiero widok, jak ponad 150 osób rozbiega si´ nagle we wszystkie strony!)
Ka˝dy zawodnik mia∏ do pokonania 4-5
p´tli, a po zakoƒczeniu ka˝dej z nich
musia∏ przybiec w miejsce startu i wymieniç map´ na nowà, z trasà kolejnej
p´tli. T∏um zawodników wbiegajàcych
i wybiegajàcych z punktu wymiany map
sprawia∏ niesamowite wra˝enie.

Zaledwie po 24 min i 23 sek., lini´ mety
jako pierwsza min´∏a Ma∏gorzata Kosiƒska z Gwardii Warszawa. Znawcy tej dyscypliny dodaliby pewnie „jak zwykle pierwsza”, bo dla tej utalentowanej zawodniczki,
biegajàcej w kategorii K14 (dziewczàt 13
i 14 letnich) trasa 3,2 km z 10 punktami
kontrolnymi to nie pierwszyzna.
Zaraz za nià pojawili si´ kolejni zawodnicy i zawodniczki. Wszyscy prze-

fot. Artur Oleszczuk

fot. Artur Oleszczuk

Start masowy zawodników zaawansowanych

Zwyci´zcy w kategorii Open M (dla poczàtkujàcych)
na III miejscu radny Rady Dzielnicy
Stara Mi∏osna Tadeusz Walicki

fot. Robert W´grzynowski

fot. Robert W´grzynowski

moczeni i solidnie zm´czeni, ale zadowoleni.
Tym bardziej, ˝e na ka˝dego zawodnika na mecie
czeka∏ darmowy batonik
i napój, zaÊ w goÊcinnych
pomieszczeniach OÊrodka
Szkoleniowego Szwadronu
Jazdy RP, mo˝na by∏o si´
umyç, przebraç i napiç goràcej herbaty.

fot. Robert W´grzynowski

ne sà w g∏´bi lasu, z daleka od oczu widzów. Tym
razem
organizatorzy
z Grupy Indywidualnych
Biegaczy na Orientacj´
„Amator”, którym pomagali cz∏onkowie Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara
Mi∏osna, zaproponowali
bardziej widowiskowà
form´ tych zawodów tzw.

Punkt wymiany map

Organizatorzy i sponsorzy: od lewej: Jacek Koz∏owski – dyrektor Departamentu PR Banku
Pekao S.A. sponsor nagród, Jacek Wojciechowicz – burmistrz Weso∏ej
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Burmistrz wr´cza puchar zwyci´zcy w najwa˝niejszej kategorii M21
Micha∏owi Parzewskiemu (Wawel Kraków)

STARA MI¸OSNA
Na trasach najbardziej presti˝owych
kategorii K20-35 i M20-35, na których
by∏ rozgrywany bieg o Puchar Burmistrza tak˝e nie by∏o niespodzianek.
WÊród paƒ zwyci´˝y∏a Dorota Wardecka z Gwardii Warszawa, która pokona∏a

liczàcà 7,6 km tras´ w 63,30 min, przed
Jolantà Kamiƒskà z UWKS WAT.
WÊród panów zwyci´˝y∏ Micha∏ Parzewski z Wawelu Kraków (trasa 10,6 km
w 60,48 min), wyprzedajàc swojego ojca
Jerzego Parzewskiego (równie˝ Wawel

W imieniu organizatorów, chcemy przekazaç serdeczne podzi´kowania:
Burmistrzowi Miasta Weso∏a p. Jackowi Wojciechowiczowi za obj´cie patronatu
nad imprezà i ufundowanie pucharów dla zwyci´zców kategorii K20-35 i M20-35,
Dyrektorowi OÊrodka Szkoleniowego Szwadronu Jazdy RP p. Andrzejowi
Grajewskiemu za bezp∏atne u˝yczenie obiektów oÊrodka na potrzeby zawodów,
W∏aÊcicielowi firmy „Domeko” p. Józefowi Wojtasiowi oraz p. Jackowi Koz∏owskiemu, dyrektorowi Departamentu Promocji Banku Pekao S.A. za ufundowanie pamiàtkowych koszulek i czapeczek na nagrody dla zwyci´zców,
Panu Tadeuszowi Patejko za nieodp∏atne przekazanie map na potrzeby zawodów,
Redakcji tygodnika „Dzwon” za promocj´ imprezy i ufundowanie nagrody
dla najm∏odszego uczestnika zawodów.

Kraków) oraz Ryszarda Chachurskiego
z UWKS WAT. Najm∏odsza uczestniczka zawodów, 8-letnia Luiza Karenkowska otrzyma∏a nagrod´ specjalnà – busol´ do BnO.
Dla m∏odszych uczestników zawodów, którzy wczeÊniej ukoƒczyli swój
bieg, organizatorzy przygotowali weso∏e konkurencje dodatkowe: rzut beretem, ko∏ek-kr´cio∏ek, wlej do s∏oja.
Nale˝y podkreÊliç, ˝e w zawodach wystartowa∏o kilkunastu zawodników
z naszego Osiedla, niektórzy po raz
pierwszy w ˝yciu. Mamy nadziej´, ˝e
zarówno oni, jak i inne osoby dadzà
si´ namówiç nast´pnym razem i, mo˝e
przy lepszej pogodzie, zechcà bli˝ej
zapoznaç si´ z tà ciekawà dyscyplinà.
Marcin J´drzejewski

GABINET STOMATOLOGICZNY
J. i W. Bzd´ga, lekarz stomatologii ogólnej, chirurg stomatolog

–
–
–
–
–
–

profilaktyka
– naprawa protez
leczenie zachowawcze – leczenie chirurgiczne
leczenie dzieci
RTG z´bów
laseroterapia
protetyka

(0-22) 773 38 83
✆ 0-602 351 757

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

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

05-077 Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238

773 47 54,

fax

815 40 76

na przeciwko nowej szko∏y, zad. 33 dz. 1983

„ZIELONA CHATA”

St. Mi∏osna
ul. Jana Paw∏a II 66
(obok Banku)

ZAPRASZA WSZYSTKICH RODZICÓW,
KTÓRZY CHCIELIBY POMÓC SWOIM MALUCHOM
W PRZEDSZKOLNYM DEBIUCIE

tel. 773 11 08

- ARTYKU¸Y ELEKTRYCZNE - ÂRUBY - GWOèDZIE - NARZ¢DZIA - FARBY - LAKIERY - KLEJE - AKCESORIA - DRABINY - DU˚Y WYBÓR -

❖zaj´cia adaptacyjne dla dzieci w wieku 2,5-; 3-; 4-lata
❖mo˝liwoÊç skorzystania z indywidualnej konsultacji
z psychologiem i pedagogiem
Stara Mi∏osna, ul. Azaliowa 19 (dawniej zadanie 24/1399)

PROJEKTOWANIE I WYKONYWANIE SYSTEMÓW:

Rok za∏o˝enia 1984

e
n
t
a
∏
p
z
e
b
y
d
a
r
o
P

✓ sygnalizacji w∏amania i napadu
✓ sygnalizacji po˝aru, oddymiania i gaszenia
✓ dozoru telewizyjnego i wideofonów
✓ kontroli dost´pu i rejestracji czasu pracy
✓ nag∏aÊnianie obiektów
✓ instalacji telefonicznych
✓ instalacji elektrycznych
Dobór systemów monitorowania

mgr in˝. JAN ZYGMUNT

05-077 Weso∏a
os. Stara Mi∏osna
ul. Jeêdziecka 20
tel./fax 773-39-00
tel./fax 773-25-20
tel. kom. 0502 33 11 84
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Kàcik bibliofila
– nowoÊci w bibliotece
W dalszym ciàgu nieznane sà dalsze
losy naszej biblioteki. Tym, którzy regularnie czytujà „kàcik”, znany jest za
to op∏akany stan lokalu, w którym znajduje si´ biblioteka i fatalne warunki,
jakie tam panujà. Oczywista dla ka˝dego, kto choç raz naszà bibliotek´ odwiedzi∏, jest koniecznoÊç zmian. Jednak nadzieje na popraw´ chwilowo zosta∏y rozwiane. Mimo petycji i zbierania podpisów biblioteka pozostanie
zimna, ma∏a i wilgotna. Kto jest winny
takiej sytuacji? Sprawa nie jest do koƒca jasna, chodzi o kwestie w∏asnoÊciowe, niezdolnoÊç lokalnych w∏adz do
rozwiàzania problemu, braki finansowe. Zaproponowano remont lokalu biblioteki, a dok∏adniej malowanie.
Z pewnoÊcià nie jest to rozwiàzanie
problemu. Malowanie nie powi´kszy
lokalu, nie osuszy zwilgotnia∏ych murów, nie wyczaruje tak potrzebnej toalety, nie wyciszy huku tirów przelatujàcych metr od okien biblioteki. A przecie˝ idealne miejsce tylko czeka na to,
˝eby je wykoƒczyç. Je˝eli dobudówk´
nad gara˝ami Stra˝ Po˝arnej postawioPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Sulejówku – jako jedna
w województwie mazowieckim otrzyma∏a
w bie˝àcym roku
Grant Edukacyjny MEN-u
za autorski

no po to, ˝eby w stanie surowym sta∏a
pusta, to trudno doszukaç si´ w tym jakiegoÊ sensu. Miejmy nadziej´, ˝e ktoÊ
w koƒcu pójdzie po rozum do g∏owy
i doceni wartoÊç jedynego przecie˝
w tej chwili oÊrodka kultury w Starej
Mi∏oÊnie, jakim jest biblioteka.
Niezale˝nie jednak od ró˝norakich
problemów i sporów, biblioteka dzia∏a
normalnie w starym lokalu. Przybywa
nowych czytelników i nowych ksià˝ek.
WÊród tych ostatnich pojawi∏y si´ m.in.:
J. Rod∏owski „Prymas. Trzy lata z tysiàca”
D. Steel „Rosyjska baletnica” (literatura popularna)
J.K. Rowling „Harry Potter i komnata
tajemnic” (fantastyka)
T. Olszaƒski „Osobista historia olimpiad”
S. Micha∏kow „Nie p∏acz kozio∏ku” (literatura dzieci´ca)
J.K. Lattimer „Âmiertelna choroba Hitlera...” (dokument)
M. Karwala „Polska poezja XX w.”
(dla maturzystów)
„Prymas. Trzy lata z tysiàca” Jerzy Rod∏owski
Jest to ksià˝ka napisana na podstawie scenariusza filmowego, g∏oÊnego
ostatnio filmu o tym samym tytule.
Przedstawia trzy dramatyczne lata z ˝y-

PRYWATNY OÂRODEK REHABILITACYJNY

Program Prorodzinny
dla rodziców ma∏ych dzieci, zapobiegajàcy
dysharmoniom rozwojowym i zaburzeniom zachowania u dzieci od 0-5-ciu lat.
Do nagrodzonego programu prorodzinnego zaproszono 45-ciu rodziców dzieci
zamieszka∏ych na terenie Halinowa, Sulejówka i Weso∏ej. Aktualnie jest on w toku realizacji.
Zaj´cia z rodzicami odbywajà si´ w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku przy ul. Kombatantów 10 i prowadzà je: lekarz pediatra
z Lecznicy Nr 1 w Sulejówku oraz logopeda i psycholodzy Poradni.
Za program odpowiedzialna jest Anna
Padzik – dyrektor Poradni.
Ch´tnych do udzia∏u w kolejnych
grupach serdecznie zapraszamy.
Zapisy w sekretariacie Poradni
tel./fax 783 97 71; 783 58 58
w godz. 8.00-16.00.
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cia Stefana Wyszyƒskiego: jego aresztowanie przez UB i przetrzymywanie
w Stoczku Warmiƒskim. Postacie ubeków i donosicieli sà równie przekonywajàce jak sylwetka Stefana Wyszyƒskiego – niez∏omnego, lecz bardzo
ludzkiego w swoich uczuciach. „Prymas. Trzy lata z tysiàca” to ksià˝ka
o wierze, wiernoÊci i nikczemnoÊci. To
ksià˝ka, którà naprawd´ warto przeczytaç.
Agnieszka Gruszczyƒska

O F E R U J E :

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

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Nasz adres:

Weso∏a - Stara Mi∏osna,
ul. Diamentowa 759, ZADANIE 10 Tel. 773-14-97

STARA MI¸OSNA

Zespó∏ w Aplauzie
Przemiany w MPZBDJiW posuwajà si´
naprzód. Realizujàc uchwa∏y Walnego
Zgromadzenia Przedstawicieli W∏adze Zespo∏u oraz Komitet Za∏o˝ycielski doprowadzili do rejestracji stowarzyszenia „Zrzeszenie W∏aÊcicieli Mieszkaƒ i Domów Jednorodzinnych w Starej Mi∏oÊnie”. 25 listopada,
w sali restauracji Aplauz odby∏o si´ pierwsze po rejestracji Walne Zebranie Cz∏onków
tego Zrzeszenia. Jak na razie cz∏onkami sà
tylko delegaci na Walne Zebranie Przedstawicieli Zespo∏u oraz cz∏onkowie W∏adz Zespo∏u.
Podstawowym celem, jaki zosta∏ postawiony przy tworzeniu Zrzeszenia, by∏o formalne przej´cie w∏asnoÊci MPZBDJiW
Sp. z o.o. przez ogó∏ cz∏onków Zespo∏u,
z których to pieni´dzy majàtek tej tzw.
„Spó∏ki Ziemskiej” powsta∏. Dotychczas
udzia∏y w Spó∏ce mia∏o w imieniu Zespo∏u
szeÊç osób prywatnych, co budzi∏o zrozumia∏e w obecnych warunkach emocje i wàtpliwoÊci. Samo powstanie Zrzeszenia niczego jeszcze nie rozwiàzuje. Tajemnicà poliszynela jest fakt, ˝e nie wszyscy udzia∏owcy
palà si´ do wyzbycia nadanych im przed laty pe∏nomocnictw. Co prawda na II turze
Walnego Zebrania Przedstawicieli zosta∏
przedstawiony list, w którym 5 udzia∏owców
deklarowa∏o wol´ podporzàdkowania si´
uchwa∏om Walnego. Niestety, z szóstà osobà podobno nie ma kontaktu i nic nie wiadomo o jej stanowisku w tej sprawie.
Wspólny cel, jakim by∏o uporzàdkowanie praw w∏asnoÊci na naszym Osiedlu,
spowodowa∏, ˝e spotkanie przebiega∏o
w atmosferze spokoju i wspó∏pracy. W porównaniu z burzliwym przebiegiem I tury
Walnego by∏a to naprawd´ nowa jakoÊç.
Bardzo szybko i we wr´cz „d˝entelmeƒski” sposób wy∏oniono Prezydium Zebrania, Komisj´ Skrutacyjnà oraz Komisj´
Uchwa∏ i Wniosków. Pierwsze emocje
wzbudzi∏a dopiero poprawka do regulaminu obrad, która mówi∏a, ˝e wszystkie g∏osowania majà byç jawne, z wyjàtkiem g∏osowaƒ personalnych, które majà byç tajne.
Przy du˝ej liczbie g∏osów wstrzymujàcych
z du˝à przewagà wygrali zwolennicy jawnoÊci g∏osowaƒ. Jednak po ma∏ym zamieszaniu przy liczeniu g∏osów zarzàdzono
ponowne g∏osowanie. Wyraênie by∏o widaç, jak liczba zwolenników mo˝liwoÊci
utajniania g∏osowaƒ wzros∏a w niektórych
rejonach sali. Na szcz´Êcie jednak zwolenników jawnoÊci nadal pozosta∏o wi´cej.
Nast´pnym punktem, który rozpali∏ powa˝ne emocje na sali, by∏a kwestia wysokoÊci sk∏adek cz∏onkowskich. Star∏y si´ dwie
koncepcje: sk∏adka ma byç symboliczna,
umo˝liwiajàca masowy udzia∏ wszystkim
cz∏onkom Zespo∏u zapisanie si´ do Zrze-

szenia, zaÊ Zrzeszenie utrzymywa∏oby si´
z majàtku przej´tego po Zespole, oraz
sk∏adka, dzi´ki której mo˝na by finansowaç
dzia∏alnoÊç Zrzeszenia. Dosz∏o do ostrej polemiki, w której m.in. p. W∏odzimierz Siudek postulowa∏ wy˝szà sk∏adk´ (100,00 z∏
rocznie), „bo przecie˝ czasy socjalizmu ju˝
si´ skoƒczy∏y i nic nie ma za darmo, a poza
tym nie bàdêmy dziadami, jeÊli kogoÊ nie
staç na zap∏acenie 100 z∏ to jest dziadem
a nie w∏aÊcicielem”, a przeciwnikami, którzy
uwa˝ali, ˝e wysokie sk∏adki i tak nie wystarczà na utrzymanie Zrzeszenia, a tylko zniech´cà potencjalnych cz∏onków do zapisywania si´. Popierajàc ni˝sze sk∏adki p. Marcin
J´drzejewski zauwa˝y∏, ˝e uchwalajàc niskie
sk∏adki nie zamykamy drogi osobom, które
chcia∏yby wesprzeç finansowo Zrzeszenie,
bo przecie˝ ka˝dy mo˝e dokonaç darowizny
na Zrzeszenie i to w nieograniczonej wysokoÊci.
Ostatecznie uchwalona zosta∏a wersja niskich sk∏adek w wysokoÊci 1 z∏ miesi´cznie,
p∏atnych za ca∏y rok z góry.
Nast´pnie dyskutowano nad kwestià
przejmowania majàtku oraz praw i zobowiàzaƒ od dotychczasowego Zespo∏u.
W wyniku tego zosta∏a podj´ta uchwa∏a
w sprawie przej´cia majàtku i zobowiàzaƒ
MPZBDJiW.
Na koniec Zebrania przeprowadzono wybory. Na funkcj´ Prezesa zosta∏a zg∏oszona
tylko jedna kandydatura p. Jerzego Wa∏aziƒskiego, który w g∏osowaniu tajnym dosta∏
prawie jednomyÊlne poparcie. Pan Koz∏owski proponowa∏ nie dopuszczaç tak zwanej
„Êwie˝ej krwi”,iluzorycznymi nazwa∏ p∏ynàce z tego korzyÊci, optowa∏ za postawieniem

na sprawdzonych, doÊwiadczonych ludzi,
najlepiej z obecnych szeroko rozumianych
w∏adz Zespo∏u. Nast´pnie p. Wa∏aziƒski,
nowo wybrany prezes, zaproponowa∏ 6 osób
do Zarzàdu, apelujàc o poparcie tych w∏aÊnie kandydatur jako sprawdzonych, dobrych wspó∏pracowników, którzy swoim
dzia∏aniem ju˝ udowodnili, ile potrafià osiàgnàç. Byli to p. Piotr Nowak (Prezes Zespo∏u), Wojciech Staniulis, Tadeusz Romanowicz, Tomasz Wàsowski (wspólnicy „Spó∏ki
Ziemskiej”) oraz Wac∏aw Rukat i W∏odzimierz Siudek. Z sali zosta∏y zg∏oszone jeszcze dwie kandydatury: p. Krystyny Cybuli
oraz Krzysztofa Kacprzaka (Radnego
Dzielnicy Stara Mi∏osna). W wyniku g∏osowania, zosta∏ wybrany Zarzàd w sk∏adzie
prawie takim, jak proponowany przez p.
Wa∏aziƒskiego z wyjàtkiem p. Siudka, którego miejsce zaj´∏a p. Cybula. Nast´pnie ze
zg∏oszonych 12 kandydatów wybrano 7-osobowà komisj´ rewizyjnà w sk∏adzie: Marcin
J´drzejewski, Andrzej Koz∏owski, Krzysztof
Kacprzak, Roman Hajta∏owicz, Krzysztof
Grzegorek, S∏awomir Kowzan, Jacek Rembiszewski.
Po Walnym Zebraniu odby∏o si´ ju˝ pierwsze posiedzenie Zarzàdu. Omawiano za∏o˝enia do planu pracy Zrzeszenia oraz przyj´to wzór Deklaracji Cz∏onkowskiej. Wszyscy zainteresowani mogà odebraç formularz
deklaracji w biurze Zespo∏u i ju˝ teraz zapisaç si´ do Zrzeszenia. Ja jednak, choç mam
nadziej´ ˝e tak si´ niebawem stanie, poczekam z zapisywaniem, a˝ udzia∏owcy „Spó∏ki
Ziemskiej” przepiszà notarialnie swoje
udzia∏y na Zrzeszenie. Bo bez tego ca∏e te
dzia∏ania b´dà tylko nikomu nie potrzebnà
parà w gwizdek.
Robert W´grzynowski
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Przyjaciel ludzi cierpiàcych
W ostatnià niedziel´ listopada, jak co roku w naszej Parafii, wspominaliÊmy ˝ycie i dzie∏o prof. Kazimierza Dàbrowskiego (zm. 26.XI.
1980 r.). W tym roku min´∏a okràg∏a, 20 rocznica jego Êmierci.
1. M∏odoÊç, studia i poczàtki s∏u˝by w ruchu
higieny psychicznej (1902 – 1939)
Urodzi∏ si´ 1 wrzeÊnia 1902 r. w Klarowie
na Lubelszczyênie, z rodziców Anny i Antoniego Dàbrowskich. Szko∏´ Êrednià ukoƒczy∏ w Lublinie. Studia uniwersyteckie odby∏ w Lublinie, Poznaniu i Warszawie. W latach dwudziestych zdoby∏ dyplom z zakresu
psychologii i pedagogiki w Instytucie Rousseau w Genewie, a na tamtejszym Uniwersytecie w 1929 r. obroni∏ tytu∏ doktora nauk
medycznych.
W dwa lata póêniej w Uniwersytecie Poznaƒskim uzyska∏ stopieƒ doktora filozofii.
Dalsze studia podyplomowe odbywa∏
w Wiedniu, Pary˝u i Nowym Jorku.
Po powrocie do kraju zwiàza∏ si´ z Warszawà i tu w 1933 r. doprowadzi∏ do utworzenia Polskiej Ligi Higieny Psychicznej,
której zosta∏ sekretarzem. W 1934 r. utworzony zosta∏ z jego inspiracji Instytut Higieny Psychicznej, którego zosta∏ pierwszym dyrektorem.
We wszystkich wi´kszych miastach Polski,
a˝ po Lwów i Stanis∏awów, powsta∏y filie tego Instytutu oraz sieç poradni psychologiczno – psychiatrycznych dla dzieci i doros∏ych.
W ten sposób powsta∏ bezprecedensowy –
w skali Êwiatowej – program s∏u˝by zdrowiu
psychicznemu i duchowemu ca∏ego spo∏eczeƒstwa szczególnie zaÊ dzieci i m∏odzie˝y.
Dorobek naukowy Profesora obejmuje ponad czterdzieÊci ksià˝ek t∏umaczonych na
wszystkie wa˝niejsze wspó∏czesne j´zyki oraz
sto kilkadziesiàt naukowych artyku∏ów zamieszczonych w specjalistycznych periodykach poÊwi´conych psychologii, psychiatrii
i socjologii.
Do najwa˝niejszych dzie∏ Dàbrowskiego
opublikowanych w j´zyku polskim zaliczane
sà nast´pujàce pozycje wg kolejnoÊci: NerwowoÊç dzieci i m∏odzie˝y -Warszawa 1958; Higiena psychiczna – Warszawa 1962; O dezintegracji pozytywnej – Warszawa 1964; Trud
istnienia – Warszawa 1975; Psychoterapia
przez rozwój – Warszawa 1979. Ksià˝ki te
znajdujà si´ ju˝ dziÊ tylko w bibliotekach specjalistów i ciàgle czekajà na wspó∏czesnego
wydawc´. Pod pseudonimem Pawe∏ Cienin
publikowa∏ Dàbrowski tak˝e utwory poetyckie, wiersze, psychodramy i misteria, jak np.
Misterium Zagórzaƒskie.
2. Zagórze: dzie∏o ˝ycia (1939 – 1947)
W 1939 r. Dàbrowski wraz z gronem wybitnych ludzi ze swego otoczenia za∏o˝y∏ Towarzystwo Kultury Moralnej. Z donacji cz∏onków Towarzystwa, ze sk∏adek Ko∏a Przyjació∏
Paƒstwowego Instytutu Higieny Psychicznej,
z posagu ˝ony i w∏asnych zaoszcz´dzonych
pieni´dzy zakupi∏ 66 -hektarowy teren z hipo-
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tecznà nazwà „Zagórze – Dwór”.
Na tym terenie Dàbrowscy wraz z grupà
entuzjastów, liczàcà kilkadziesiàt osób, pracowali do 1948 r. WznieÊli tam budynki
OÊrodka Rehabilitacyjnego Leczenia Nerwic
Dzieci i Doros∏ych, który sta∏ si´ pierwszym
tego typu oÊrodkiem w Polsce.
By∏a to tzw. Wspólnota Zagórzaƒska.
Wi´kszoÊç cz∏onków za∏o˝ycieli – nie prze˝y∏a wojny. Sam Dàbrowski aresztowany
i wi´ziony najpierw w Alei Szucha, potem na Pawiaku i na Montelupich w Krakowie ocala∏ cudem. Przez ca∏y czas w Zagórzu by∏a jednak wspó∏twórczyni jego dzie∏a
i wierna towarzyszka wszystkich poczynaƒ
Profesora – jego ma∏˝onka Eugenia Dàbrowska; zmar∏a 24 paêdziernika 1998 r. i pochowana zosta∏a na naszym cmentarzu.
W mrocznych latach okupacji Zagórze sta∏o si´ miejscem schronienia dla sierot wojennych, w tym dla grupy ok. 200 dzieci ˝ydowskich z warszawskiego Getta. Przystaƒ i opiek´ w Zagórzu otrzymywali te˝ ˝o∏nierze Polski Walczàcej oraz osoby zagro˝one aresztowaniem. W przebraniu robotników gospodarczych ukrywa∏o si´ te˝ 3 ksi´˝y, a wÊród
nich rektor Seminarium Duchownego Ksi´˝y
Pallotynów ks. Stanis∏aw Wierzbica z O∏tarzewa.
W 1942 r. za∏o˝ono w Zagórzu jedynà
w ca∏ej okupowanej Europie wy˝szà uczelni´
– Wy˝szà Szko∏´ Higieny Psychicznej, w której kszta∏cono potajemnie nowe kadry dla odrodzonej Polski. Program i dobór wyk∏adowców zg∏oszono w∏adzom Paƒstwa Podziemnego i uzyskano zatwierdzenie tej uczelni.
Eugenia Dàbrowska tak wspomina∏a ten
czas w swojej relacji wobec ni˝ej podpisanego: „Pomimo bardzo trudnych warunków
moralnych i materialnych, cz´stego zagro˝enia, zespó∏ tych ludzi cechowa∏a ogromna solidarnoÊç, wzajemne zrozumienie i g∏´bokie
poczucie obowiàzku.
W naszej „Wspólnocie” od poczàtku trwa∏a praca szkoleniowa w zakresie psychologii
klinicznej, pedagogiki i higieny psychicznej.
Systematycznie prowadzono zebrania kliniczne, omawiano ka˝de dziecko, prowadzono
karty lekarskie i obserwacje. Obowiàzywa∏o
to wszystkich pracowników pracujàcych wychowawczo.
Z wyk∏adów korzysta∏ ca∏y personel wychowawczy (ponad 50 osób) oraz m∏odzie˝ doje˝d˝ajàca z Warszawy. W oparciu o t´ dzia∏alnoÊç wypracowany zosta∏ w wybranej grupie program czteroletniego studium w zakresie higieny psychicznej. Mia∏o ono byç zaczàtkiem kszta∏cenia specjalistów po odzyskaniu
niepodleg∏oÊci”. Wyk∏ady odbywa∏y si´ g∏ównie w soboty i niedziele. M∏odzie˝ z Warszawy, dla unikni´cia podejrzeƒ, przybywa∏a po

2 – 3 osoby z ró˝nych kierunków: bàdê przez
Starà Mi∏osn´, bàdê przez Falenic´.
Eugenia Dàbrowska wspomina∏a dalej:
„Atmosfera wyk∏adów by∏a ogromnie ˝ywa,
poniewa˝ personel sk∏ada∏ si´ z wybitnych
specjalistów o du˝ej praktyce w psychologii
klinicznej i wychowawczej i o wysokim poziomie kultury moralnej.
KrzepiliÊmy si´ wspólnà nadziejà i pracowaliÊmy z myÊlà o przysz∏ej Polsce.
W lecie 1944 r. Zagórze znalaz∏o si´ w strefie frontu. ZrobiliÊmy zapasy leków i ˝ywnoÊci, przygotowaliÊmy dodatkowe ∏ó˝ka szpitalne. Nast´pnie ewakuowaliÊmy dzieci z Zagórza oraz z pobliskich Zak∏adów. Ogromnà
pomoc okaza∏y nam wówczas siostry Urszulanki.
Przez siedem tygodni byliÊmy pod obstrza∏em na samej linii frontu. OÊrodek uleg∏ bardzo du˝emu zniszczeniu, jednak ocala∏ od dewastacji dzi´ki obecnoÊci prof. K. Dàbrowskiego, mnie i kilku pracowników.
Po ustaniu bezpoÊrednich dzia∏aƒ wojennych Êciàgn´liÊmy na powrót ewakuowane
dzieci i personel. Sytuacja by∏a jednak
ogromnie trudna: okna powybijane, sprz´ty
cz´Êciowo zniszczone, brak produktów ˝ywnoÊciowych. Od razu przystàpiliÊmy do odbudowy zniszczeƒ”.
Zaraz po zakoƒczeniu dzia∏aƒ wojennych
Dàbrowscy zabrali si´ do leczenia ran okupacyjnych. W lutym 1945 r. poszli pieszo z Zagórza do Warszawy. Obiekty s∏u˝àce Ruchowi Higieny Psychicznej na Dolnej i Che∏mskiej znaleêli zniszczone i wypalone. W budynku na Dolnej mieÊci∏ si´ przecie˝ szpital
powstaƒczy. „Natychmiast obj´liÊmy opiek´
nad domem na Dolnej – wspomina Eugenia
Dàbrowska. ZamieszkaliÊmy w suterenach.
PorzàdkowaliÊmy smutne pozosta∏oÊci po
szpitalu – ∏àcznie z ekshumacjà poleg∏ych
i przystàpiliÊmy do odbudowy. Podj´liÊmy
bardzo trudne zadanie czuwania nad odbudowà w Warszawie i dalszà realizacjà programu zagórzaƒskiego.
W Zagórzu du˝ej zmianie uleg∏ sk∏ad personelu, poniewa˝ wielu cz∏onków
„Wspólnoty Zagórzaƒskiej” powróci∏o na
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swoje dawne placówki, tworzàc tam nowe oddzia∏y Instytutu Higieny Psychicznej. Natomiast powrócili z tu∏aczki wojennej niektórzy
przedwojenni pracownicy. Niestety Instytut
straci∏ w czasie okupacji swoich czo∏owych
dzia∏aczy.
Zmieni∏ si´ równie˝ stan organizacyjny,
poniewa˝ Zagórze z gestii Opieki Spo∏ecznej
Miasta Sto∏ecznego Warszawy przesz∏o do
Ministerstwa Zdrowia. Mia∏o to tak˝e praktyczne skutki, ˝e Ministerstwo zarezerwowa∏o na swój u˝ytek, bli˝ej nieokreÊlony, najlepiej zachowane budynki (Zameczek i Wyraj).
Od 1946 r. Dàbrowscy skupili si´ na rozbudowie tzw. „Starego Sanatorium” w Zagórzu,
aby powi´kszyç iloÊç dost´pnych ∏ó˝ek szpitalnych i dalej prowadziç prace kliniczne.
3. Szykany i represje: zsy∏ka na prowincj´
(1949 – 1955)
Z chwilà ukoƒczenia w 1948 r. pawilonu na
80 ∏ó˝ek, który mia∏ byç miejscem dla pierwszego Sanatorium Neuropsychiatrii Dzieci´cej i Pedagogiki Leczniczej, przysz∏o zawiadomienie o upaƒstwowieniu ca∏ego Zak∏adu.
„Akt ten – jak mówi∏a Profesorowa – by∏
jawnie bezprawny, poniewa˝ Zagórze nie by∏o w∏asnoÊcià prywatnà, lecz nale˝a∏o do Statutowego Towarzystwa Przyjació∏ Instytutu
Higieny Psychicznej, a ponadto pe∏ni∏o funkcje us∏ugowe dla spo∏eczeƒstwa w profilaktyce zdrowia psychicznego, a wiadomo jak du˝e by∏y tu potrzeby bezpoÊrednio po okupacji.
W roku 1949 decyzjà w∏adz komunistycznych Instytut, Towarzystwo oraz Paƒstwowa
Wy˝sza Szko∏a Higieny Psychicznej zosta∏y
zlikwidowane. Posiad∏oÊç Dàbrowskich
w Zagórzu – Dworze zarekwirowano. Jego
samego przeniesiono s∏u˝bowo na stanowisko dyrektora szpitala psychiatrycznego
w Âwieciu.
W tym czasie w∏adze w Polsce wyraênie zaostrzy∏y kurs polityczny. W nowej rzeczywistoÊci nie by∏o miejsca dla instytucji niezgodnych z sowieckimi wzorami wychowania, ani
dla ludzi o wysokim stopniu niezale˝noÊci, takich jak Dàbrowski.
W roku 1950 Profesor wraz z ˝onà zosta∏
aresztowany. Po pó∏torarocznym pobycie
w wi´zieniu, gdzie Ich bito i zniewa˝ano, oboje zostali zwolnieni, ale bez prawa dalszego
zamieszkania w Warszawie. Dàbrowski otrzyma∏ przymusowe skierowanie do pracy
w szpitalu psychiatrycznym w Kobierzynie,

w krakowskiem. Po roku usilnych staraƒ uzyska∏ przeniesienie do Rabki, gdzie do 1955 r.
pracowa∏ jako konsultant w trzech dzieci´cych sanatoriach przeciwgruêliczych.
4.Rehabilitacja i powrót do Warszawy (1956
– 1963)
Zmiany polityczne 1956 r. otworzy∏y drog´
do rehabilitacji niektórych ofiar stalinowskiego terroru. Dàbrowski zostaje zrehabilitowany i na podstawie decyzji Centralnej Komisji
Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki
otrzyma∏ w tym˝e 1956 r. tytu∏ profesora nadzwyczajnego oraz Katedr´ Psychologii
w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.
Od stycznia 1958 r. objà∏ równoczeÊnie stanowisko profesora nadzwyczajnego, a nieco
póêniej zwyczajnego w PAN, gdzie utworzy∏
Zak∏ad Higieny Psychicznej i Neuropsychiatrii Dzieci´cej. Prowadzi∏ badania nad zagadnieniami higieny psychicznej wybitnie uzdolnionej m∏odzie˝y szkolnej.
Wyniki tych badaƒ wywar∏y znaczny wp∏yw
na dalszy rozwój jego myÊli teoretycznej. Zebrane materia∏y wykaza∏y wyraênà korelacj´
mi´dzy uzdolnieniami intelektualnymi i artystycznymi, a zwi´kszonà nerwowoÊcià i symptomami nerwicy. Potwierdzi∏y one s∏usznoÊç
hipotez sformu∏owanych przez Dàbrowskiego w jego koƒcowym przemówieniu na konferencji dotyczàcej higieny psychicznej, w Zagórzu w 1946 r.
5. Czas przymusowej emigracji (1964 – 1973)
W 1964 r. Dàbrowskiemu funkcjonariusze
SB przynieÊli paszport z prawem wyjazdu
w jednà stron´ i bez mo˝liwoÊci powrotu.
Przy czym zastraszano Profesora, sugerujàc,
˝e jego dalsza dzia∏alnoÊç w kraju mo˝e byç
groêna dla jego najbli˝szych nie mówiàc ju˝
o nim samym. Korzystajàc z wczeÊniejszych
kontaktów naukowych Dàbrowscy zmuszeni
do wyjazdu udali si´ do Kanady. Tam Profesor zosta∏ zatrudniony na Uniwersytecie
w Edmonton oraz kierowa∏ Katedrà Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie Laval
w Quebecu. Jako autorytet naukowy o Êwiatowej s∏awie, zosta∏ cz∏onkiem wielu towarzystw naukowych, by∏ zapraszany przez najlepsze na Êwiecie uczelnie. Mimo sukcesów
za granicà Profesor nie zerwa∏ wi´zów z krajem, wprost przeciwnie, prowadzi∏ bardzo
o˝ywionà korespondencj´ z naukowymi
oÊrodkami w Polsce, dostarcza∏ naukowà lite-

ratur´ i cz´sto potajemnie goÊci∏ u siebie kolegów – uczonych, którzy przybywali na Zachód.
W 1973 r. w∏adze krajowe polityczne zorientowa∏y si´, jak wielkà szkod´ obrazowi
Polski przynosi izolacja Profesora i uniemo˝liwienie mu przyjazdów do kraju. Bez ˝adnej
proÊby czy te˝ zabiegów ze strony Profesora
konsulat PRL -owski w Kanadzie dostarczy∏
Profesorowi i ca∏ej rodzinie paszporty dyplomatyczne z usilnà namowà do powrotu do
kraju. Dàbrowski by∏ ju˝ wtedy u szczytu s∏awy. Wyk∏ada∏ na najs∏ynniejszych uczelniach
Êwiata. W Nowym Jorku, Chicago, Harwardzie, Bostonie, Pary˝u, Edmonton, Quebecu.
By∏ w radach wykonawczych: Âwiatowej Federacji Zdrowia Psychicznego, Francuskiego
Towarzystwa Medyczno – Psychologicznego
oraz Królewskiego Towarzystwa Medycznego w Londynie
Na temat jego dorobku, a zw∏aszcza s∏ynnej teorii dezintegracji pozytywnej, odby∏y si´
3 mi´dzynarodowe konferencje: w Quebecu
1970 r., w Montrealu 1972 r., a w Miami
1980 r.
6. Powrót w aureoli s∏awy i ostatnie lata
(1974 – 1980)
Poczàtkowo Profesor by∏ nieufny i ostro˝ny,
przyje˝d˝a∏ do kraju sam wracajàc ciàgle do
rodziny, która nadal przebywa∏a w Kanadzie.
W koƒcu 1974 r. Profesor z ma∏˝onkà Eugenià podj´li decyzj´ o powrocie na sta∏e do
Polski. By∏a to chwila dramatyczna, gdy˝ córki nie zdecydowa∏y si´ na powrót. Profesor
zaÊ liczy∏ na odzyskanie Zagórza i zaszczepienie Êwiatowych osiàgni´ç higieny psychicznej
w Polsce. Rozumia∏ bowiem doskonale, jak
wielkiego okaleczenia psychiki narodu dokona∏ w kraju totalitarny komunizm.
U kresu ˝ycia zdobyte doÊwiadczenie i wiedz´ Profesor chcia∏ ofiarowaç swoim Rodakom, by pomóc dêwigaç si´ spo∏eczeƒstwu
z przygn´bienia i upadku. Dàbrowski opracowa∏ wielki plan psychicznej i moralnej sanacji
ca∏ego spo∏eczeƒstwa, zw∏aszcza zaÊ dzieci
i m∏odzie˝y.
W∏adze kanadyjskie obawiajàc si´ o spuÊcizn´ Profesora zaproponowa∏y pozostawienie
jej w Kanadzie. DziÊ jest ona cz´Êcià Narodowego Archiwum Kanady.
W 1977 r. Dàbrowski zorganizowa∏ OÊrodek Higieny Psychicznej dla Ludzi Zdrowych.
W ostatnim czasie szczególnie bliskie i serdeczne kontakty nawiàza∏ Profesor ze studenckim ruchem naukowym. „Podczas wyk∏adów – pisze M. Kossecka – rozwa˝a∏ zagadnienia najbardziej interesujàce m∏odzie˝,
pobudza∏ do zastanowienia si´ nad sensem
˝ycia, nad systemem wartoÊci, autentycznà
wolnoÊcià, konfliktami wewn´trznymi, depresjami i l´kami. W dyskusjach szczególnie
podkreÊla∏, ˝e nadwra˝liwoÊç, nadpobudliwoÊç, nerwowoÊç sà zwykle udzia∏em ludzi
twórczych, wartoÊciowych, ˝e nerwica to nie
choroba, ale stan towarzyszàcy pewnemu etapowi w rozwoju osobowoÊci”. Wsz´dzie,
gdzie si´ Profesor pojawia∏, gromadzi∏ wokó∏
siebie m∏odzie˝, która odnosi∏a si´ do niego
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z entuzjazmem.
DziÊ po latach tamtà niezwyk∏à charyzm´
Dàbrowskiego odnajdujemy w kontaktach
Jana Paw∏a II z m∏odzie˝à.
W∏adze komunistyczne bardzo si´ zl´k∏y
wp∏ywu Dàbrowskiego na m∏odzie˝, obawiajàc si´ zagro˝enia dla swego monopolu wychowawczego. Odmówiono Dàbrowskiemu
prawa powrotu do Zagórza bojàc si´, by miejsce to nie sta∏o si´ kuênià prawdziwej patriotycznej opozycji.
Na wieÊç o Êmierci Profesora Prymas Tysiàclecia przys∏a∏ do Profesorowej pismo kondolencyjne, w którym m.in. czytamy: „ prze-

kazuj´ Rodzinie Êp. Prof. Kazimierza Dàbrowskiego – wielkiego Przyjaciela ludzi cierpiàcych – wyrazy chrzeÊcijaƒskiego wspó∏czucia i dary modlitwy zanoszone do Ojca Âwiat∏oÊci. Wierz´, ˝e wszystkie wspania∏e czyny
Zmar∏ego pójdà za Nim przed Tron Bo˝y
i Êwiadczyç b´dà na chwa∏´ Cz∏owieka, który
tak wielkà moc czynienia dobra otrzyma∏”.
Zgodnie z ostatnià wola Profesora i decyzjà ˝yjàcych cz∏onków „Wspólnoty Zagórzaƒskiej” Jego doczesne szczàtki z∏o˝ono w grobie na polanie leÊnej w Zagórzu, w miejscu
przeznaczonym dla Cz∏onków Za∏o˝ycieli Towarzystwa Kultury Moralnej.

Od 1946 r. spoczywa∏ tam ju˝ Êp. dr Piotr
Rad∏o. Napis na tablicy nagrobnej – s∏owa
kardyna∏a S. Wyszyƒskiego – g∏osi: „Przyjaciel ludzi cierpiàcych”. Niestety, przed kilku
laty grób Profesora zosta∏ boleÊnie zdewastowany. I mo˝na przypuszczaç, ˝e by∏o to
celowe dzia∏anie. A grób ten – dla ca∏ej okolicy – powinien byç przecie˝ celem pielgrzymek. W 2002 r. up∏ynie setna rocznica urodzin Profesora. Przynajmniej dla nas, powinien to byç Rok Profesora Kazimierza Dàbrowskiego.
Ks. Jerzy Banak
Iwona Niemyjska

To warto wiedzieç...
Wielu ludzi uwa˝ajàcych si´ za wierzàcych i chcàcych dobrze wychowaç swoje
dzieci aprobuje dzisiaj czytanie przez
nie magazynów „Brawo”, „Brawo-girl”,
„Dziewczyna” i „Popcorn”. Nie czytajàc
ich, myÊlà, ˝e ta prasa m∏odzie˝owa nie
przekracza granic przyzwoitoÊci.
Wr´cz odwrotnie! Spora liczba tekstów i ilustracji w tych kolorowych,
w/w czasopismach to przedruki z magazynów zachodnich, ukazujàcych si´ pod
tymi samymi tytu∏ami. TreÊç ich dotyczy
g∏ównie muzyki rockowej i seksu.
Pisma te poddawane sà cz´sto ostrej
krytyce (nie tylko Êrodowisk katolickich), zarzuca si´ propagowanie prymitywnych wartoÊci lub wr´cz demoralizujàcy wp∏yw na m∏odzie˝. Nadal jednak te w∏aÊnie pisma, równie˝ w naszym mieÊcie, majà najszersze grono
nastoletnich czytelników.
Jakie sà przyczyny tak wielkiej popularnoÊci tych pism? AtrakcyjnoÊç swojà
omawiane magazyny zawdzi´czajà wielu czynnikom. Nie jest to tylko wynik
sprawnie prowadzonej akcji reklamowej. Pisma te sà kolorowe, atrakcyjne,
prezentujà wysoki poziom szaty graficznej. Du˝à rol´ odgrywa stosunkowo
niska cena – sà o wiele taƒsze od naszych rodzimych pism m∏odzie˝owych.
Pisma te w du˝ej mierze stanowià

cz´Êç rockowej kultury. Szybkie wywiady z gwiazdami muzyki dotyczà cz´sto
wy∏àcznie kariery, seksu i pieni´dzy.
Nie tylko przekazywanie treÊci, lecz
tak˝e sposób ich przekazywania silnie
dzia∏a na emocje m∏odych ludzi – kolorowe litery, wiele wykrzykników, cz´ste
u˝ywanie s∏ów typu: szok, ekstaza, podniecenie, mocne sceny...
Zainteresowanie m∏odzie˝y kierowane jest zazwyczaj na ciemne aspekty ˝ycia idoli: przest´pstwa, niewiernoÊç, rozwiàz∏oÊç seksualnà, wulgarnoÊç w wypowiedziach i zachowaniu. Obok ww. treÊci
znajdujà si´ zdj´cia uwielbianych gwiazd
– cz´sto w skàpych strojach i co najmniej
dwuznacznych pozach. Napotkaç mo˝na
tak˝e ∏àczenie wulgarnego seksu z symbolami religijnymi.
Gwiazdy rocka sà uwielbiane bezkrytycznie, wr´cz kreowane na bogów. M∏odzi ludzie nazywajà siebie fanami i rzeczywiÊcie uwielbiajà swoich bohaterów.
Przekazywany w tych magazynach wizerunek gwiazd muzyki umacnia ten fanatyzm, a jednoczeÊnie staje si´ wzorem do
naÊladowania. Modelem zachowania
jest atrakcyjne, ciekawe ˝ycie, pe∏ne silnych wra˝eƒ, cz´sta bezmyÊlnoÊç i brak
szerszych zainteresowaƒ.
Obroƒcy „Brawa”, „Dziewczyny”
i „Popcornu” twierdzà, ˝e pisma te

Gabinet Stomatologiczny
lek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko
LECZENIE DZIECI I DOROS¸YCH
RTG Z¢BÓW
Godziny otwarcia: pon., Êr., czw. 16-21
wtorek
9-12
Tel. 773-21-12
Weso∏a, Osiedle Stara Mi∏osna, zadanie 24, dzia∏ka 1411
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podnoszà kultur´ seksualnà m∏odzie˝y,
˝e uÊwiadamiajà...
Mi∏oÊç uto˝samiana jest najcz´Êciej
z po˝àdaniem, „podrywaniem”.
Drugi cz∏owiek przedstawiany jest jako narz´dzie do zaspokajania w∏asnych
potrzeb. W kontaktach z drugà osobà
czasopisma te radzà kierowaç energi´
na swój wyglàd i potrzeby, a nie na poznanie i dialog. Sfera seksualna oderwana jest ca∏kowicie od ma∏˝eƒstwa
i rodziny. Problemem stawianym w tych
czasopismach nie jest pytanie, czy
wspó∏˝yç seksualnie w okresie dorastania, ale jak to robiç. Zupe∏nie pomija
si´ skutki wczesnej inicjacji seksualnej.
Systematycznie ukazujà si´ teksty
szczegó∏owo opisujàce doÊwiadczenia
seksualne czytelników. Wiele zamieszczonych tam zdj´ç nastolatków mog∏oby znaleêç si´ w czasopismach pornograficznych.
Zatem – przeglàdajmy lektur´ swoich nastolatków, rozmawiajmy o nich.
Proponujmy pras´ z tradycyjnà hierarchià wartoÊci. Nasza m∏odzie˝ ma do
wyboru wiele wartoÊciowych czasopism
– adresowanych specjalnie do niej.
Anna Padzik
psycholog PPP w Sulejówku
tel. 783 58 58, tel./fax 783 97 71

PRACOWNIA
PROTETYKI DENTYSTYCZNEJ
P IOTR K WASUCKI

✓ protezy akrylowe
✓ protezy szkieletowe
✓ korony i mosty
✓ prace zlecone dla
dentystycznych

tel. 773-21-37

NAPRAWY
EKSPRES
gabinetów

0.606 10 82 13

05-077 Stara Mi∏osna, ul. Pogodna 64 Zad. 25 Dz. 1512
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Kiedy proponowana terapia pomo˝e:
Przede wszystkim przy bólach wynikajàcych z d∏ugotrwa∏ych przecià˝eƒ
kr´gos∏upa. Zabiegi kr´garskie mogà
te˝ przynieÊç ulg´ przy bólach brzucha,
g∏owy, menstruacyjnych oraz przy zaparciach.
Chiropraktyka nie daje efektów
u pacjentów cierpiàcych na uszkodzenie krà˝ka mi´dzykr´gowego lub wi´zade∏ stabilizujàcych stawy kr´gos∏upa.
W przypadku tych chorób konieczny
jest zabieg operacyjny.

nipulacja trwa u∏amek sekundy. Nie
zawsze jest bolesna – najbardziej nieprzyjemnym momentem jest charakterystyczny „trzask” rozlegajàcy si´
Na czym polega terapia manualna:
W leczeniu tà metodà stosuje si´ w czasie zabiegu.
BezpoÊrednio po zabiegu pacjent
dwie podstawowe techniki
Mobilizacja – usprawniajàc chore mo˝e odczuwaç zarówno przyp∏yw
miejsce, porusza si´ stawem tylko na energii, jak i os∏abienie. JeÊli pacjent
tyle, na ile pozwala naturalna jego bu- boi si´ manipulacji, kilka pierwszych
wizyt mo˝e polegaç na rozluênianiu
dowa,
napi´ç poprzez masa˝, czy çwiZabiegi przywracajà pe∏nà
czenia. Czasem ju˝ to wystarruchomoÊç kr´gos∏upa
czy, by pozbyç si´ dolegliwoÊci.
Aby dolegliwoÊci nie powróKràg
ci∏y, trzeba regularnie wykonywaç zalecone przez terapeut´
Wyrostki kr´gów
– tworzà po∏àczeçwiczenia (omawialiÊmy je we
nia stawowe mi´wczeÊniejszych naszych artykudzy kr´gami.
∏ach o kr´gos∏upie). Manipulacji nie nale˝y cz´sto powtarzaç
– mo˝e to spowodowaç uszkodzenie stawu. Przeciwwskazaniem do terapii mogà byç stany
Wi´zad∏a – utrzymuje
zapalne kr´gos∏upa, gruêlica
prawid∏owe ustawieKrà˝ek mi´dzykr´gowy – amorkoÊci, du˝e zmiany zwyrodnienie kr´gów podczas
tyzuje naciski; przy wszelkich
wykonywania ruchów.
skr´tach dzia∏a niczym ∏o˝ysko. niowe stawów, osteoporoza,
choroby nowotworowe. DlateManipulacja – Terapeuta pokonuje go wa˝ne jest odpowiednie rozpoznanie
wyczuwalny opór stawu. Odbywa si´ to i wybór w∏aÊciwego çwiczenia.
JeÊli wi´c masz k∏opot ze swoim kr´za pomocà tzw. pchni´cia, ten szybki,
ale bardzo precyzyjny ruch przyspiesza gos∏upem zapraszamy do naszego
radykalnie powrót do zdrowia, ale nie- oÊrodka – s∏u˝ymy radà i pomocà.
Wojciech Rudziƒski
raz daje przejÊciowe (na 1-2 dni) za773 14 97
ostrzenie dolegliwoÊci bólowych. Ma-

Nazywam si´ Grzegorz Gzoch, mam 24
lata i jestem inwalidà.
Dwa lata temu 19 paêdziernika
1998 r. wydarzy∏a si´ moja tragedia.
Na mój stojàcy samochód marki Fiat
126p, najecha∏ z du˝à pr´dkoÊcià samochód marki Lublin. Nie mia∏em ˝adnych szans. Mój samochód zosta∏ doszcz´tnie zniszczony, a ja w jednej chwili straci∏em najwa˝niejsze co mia∏em –
zdrowie. ZOSTA¸EM KALEKÑ.
Diagnoza by∏a oczywista – pora˝enie
cztero-koƒczynowe (bezw∏ad ràk
i nóg). Po wypadku ca∏e moje ˝ycie radykalnie si´ zmieni∏o, na ka˝dym „kroku” pojawiajà si´ bariery i trudnoÊci.
Problemem sta∏o si´ pokonywanie
schodów, przejechanie wózkiem przez
zbyt wàskie drzwi. Przez ca∏y czas jestem uzale˝niony od pomocy i dobrej
woli innych osób. Wózek, na którym
je˝d˝´, wa˝y ponad 20 kg. Ogranicza
on znacznie moje mo˝liwoÊci, nie daje
szansy na samodzielne poruszanie si´.
Jest po prostu zbyt ci´˝ki. Potrzebny
jest mi wózek przystosowany dla osób

z takim pora˝eniem jak
moje. Za jego pomocà
móg∏bym
swobodnie
poruszaç si´
po mieszkaniu.
O d p o wiedni wózek jest tak˝e
warunkiem do dalszej rehabilitacji. Niestety Kasa Chorych
nie
przewiduje zamiany mojego starego
wózka na nowy. Musz´ wi´c sam z w∏asnych funduszy kupiç sobie potrzebny
wózek. Wózek przystosowany do mojego kalectwa kosztuje nie ma∏o, bo oko∏o 7.500,00 z∏. Moja renta w chwili
obecnej wynosi oko∏o 600,00 z∏., nie
mam wi´c mo˝liwoÊci od∏o˝enia odpo-

R´czne ustawianie kr´gów
R´czne ustawianie kr´gów to ratunek
nie tylko dla kr´gos∏upa. Manipulujàc
przy naszym „rusztowaniu” specjalista
mo˝e wyleczyç równie˝ inne dolegliwoÊci. Kr´gos∏up to nie tylko podpora i oÊ
utrzymujàca cia∏o w pionie. Wewnàtrz
kr´gów kryje si´ wa˝na cz´Êç uk∏adu
nerwowego – rdzeƒ kr´gowy. Dochodzàce tam nerwy ∏àczà go ze wszystkimi
cz´Êciami cia∏a. Gdy zatem z kr´gos∏upem „coÊ jest nie tak” mo˝emy tak˝e
odczuwaç dolegliwoÊci innych narzàdów. Chiropraktyka – bo tak inaczej
okreÊla si´ kr´garstwo – polega na takiej manipulacji wokó∏ kr´gów i stawów
mi´dzy nimi, by przywróciç ich ruchomoÊç i prawid∏owe ustawienie.

wiedniej kwoty na zakup potrzebnego
mi wózka. Dzi´ki pomocy ˝yczliwych
osób cz´Êç kwoty ju˝ uzbiera∏em. Nie
sà to jednak wystarczajàce Êrodki.
Nie ukrywam, ˝e wózek nie jest jedynà potrzebnà mi rzeczà, marz´ równie˝
o komputerze. Ca∏ymi dniami siedz´
w domu i si´ nudz´. MyÊl´, ˝e za pomocà komputera móg∏bym znaleêç jakieÊ zaj´cia, jakàÊ prac´, która wype∏ni∏aby mi czas, którego mam a˝ nadto.
Mia∏bym kontakt z ludêmi.
W zwiàzku z mojà trudnà sytuacjà
zwracam si´ do Paƒstwa z goràcà
PROÂBÑ O POMOC. Nie ukrywam, ˝e
ucieszy mnie ka˝da, nawet najmniejsza
kwota, którà zechcieliby Paƒstwo przeznaczyç na pomoc dla mnie, aby u∏atwiç
moje i tak ju˝ bardzo trudne ˝ycie.
B´d´ bardzo wdzi´czny za ka˝dà
okazanà mi pomoc.
Grzegorz Gzoch
05-077 Stara Mi∏osna ul. GoÊciniec 34 a
Kredyt Bank S.A. VIII O/W-wa Filia nr 2,
15001878-20009326-101870018455
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Parafialna pielgrzymka do Rzymu i Asy˝u
4-12 listopada 2000 r.
okaza∏ si´ Pielgrzymem Doskona∏ym.
Nie czuj´ si´ na si∏ach oceniç
wszystkich dobrodziejstw, jakie
da∏a nam ta pielgrzymka w Roku Âwi´tym. Bez wàtpienia najwa˝niejsze by∏y msze odprawiane przez Ojca Âwi´tego na Placu
Âwi´tego Piotra, na których modliliÊmy si´ za wszystkich paraKsiàdz Proboszcz
wskazuje nam cel fian ze Starej Mi∏osny. Dla mnie
– Bazylik´ Âwi´tego Piotra osobiÊcie bardzo wzruszajàcy by∏
pobyt w Asy˝u i modlitwa do
Do Rzymu pod Êwiat∏ym przewodnic- Âwi´tego Franciszka w ma∏ym XII –
twem naszego Proboszcza, Ksi´dza Je- wiecznym koÊció∏ku Âwi´tego Damiana.
rzego Banaka pojecha∏a nieliczna grupa W koszyku na r´ce figury Âwi´tego
parafian. Prawdopodobnie by∏o to zwià- Franciszka ˝ywa synogarliczka karmi∏a
zane z poza urlopowym czasem wyjazdu, swoje piskl´ta. Mamy nadziej´, ˝e
a tak˝e wysokimi kosztami, obejmujàcy- Ksiàdz Proboszcz, którego erudycja jest
mi przelot samolotem w obie strony. imponujàca, znajdzie czas, aby opisaç
Chocia˝, a mo˝e w∏aÊnie dlatego, ˝e gru- wymiar sakralny naszej pielgrzymki.
pa pielgrzymów by∏a ma∏a, uda∏o si´
Jest stare powiedzenie, ˝e podró˝e
Ksi´dzu Proboszczowi wszystkie swoje kszta∏cà. Oprócz najwa˝niejszego wymiaowieczki zach´ciç do gorliwoÊci nie tyl- ru duchowego by∏ te˝ wymiar Êwiecki nako w modlitwie, ale i w zwiedzaniu szej wyprawy. Zachwyci∏o mnie przywiàWiecznego Miasta i Asy˝u. Sam zresztà, zanie W∏ochów do w∏asnej tradycji, w∏aco by∏o godne najwy˝szego podziwu, snego j´zyka, w∏asnej kuchni. ByliÊmy
w Rzymie w listopadzie, a wi´c miesiàcu ju˝ jesiennym,
s∏oƒce ust´powa∏o
◗ Skupuj´ puste wk∏ady do drukarek atramentowych i laserowych HP, C, L – tel. 773-33-21,
miejsca chmurom
0608 653-871.
deszczowym lub
◗ Poszukuj´ reedukatora do dziecka (klasy poczàtkowe) tel. 773-34-19.
◗ M∏oda, technik chemik, 4 lata doÊwiadczenia (w laboratorium i na produkcji) zwiàzanà gradowym, dzieƒ
by∏ krótki, a noce
z zawodem, tel. 0601 998-695.
ch∏odne. Poczàtko◗ Ksi´gi podatkowe, ZUS, p∏ace – poprowadz´, tel.: 773-26-93.
◗ Punkt domowej opieki nad dzieckiem w Starej Mi∏oÊnie, tel. 773-11-54 lub 0601 344-951 wo ze zniecierplitylko 3 z∏ godzina, dla dzieci od 2 do 9 lat (odbieramy ze szko∏y). Czynny od godz. 7 do 18, wieniem, a póêniej
smaczne posi∏ki.
z aprobatà przyj´li◗ M∏ody sympatyczny kundel Êredniej wielkoÊci bezdomny od kilku miesi´cy szuka nowego Êmy do wiadomoÊci,
Pana. Zamkni´ty na placu lub w ogrodzie b´dzie dobrze pilnowa∏, bo jest doÊç ostry, czujny i ˝e tak samo jak
pos∏uszny. WiadomoÊç LOP w Weso∏ej, tel. 773-57-23 (wieczorem) Anna Szczerbiƒska.
w skwarne lato skle◗ Przyjm´ sprzàtanie i inne prace domowe. Osoba solidna, dok∏adna i czysta, tel. 0604 169py sà zamykane na
985, 025 75-75-540. Dzwoniç wieczorem po 18-tej.
czas sjesty (oko∏o 3
◗ Oddam dorodne glonojady, tel. 773-13-20 (wieczorem).
godziny) i W∏osi
wracajà na obiad do
domu, poniewa˝
OÂRODEK REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ
ka˝dy W∏och nosi
mgr Beata i Jacek Horszczaruk
w sercu przekonanie, ˝e kuchnia w∏oska jest najlepsza na

Og∏oszenia drobne
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Os. Stara Mi∏osna
ul. S∏onecznej Polany 5
Zadanie 29 dom 1640

Kru˝ganek koÊcio∏a Âwi´tego Damiana
– figura Âwi´tego Franciszka z synogarlicà
i piskl´tami w koszyczku

po angielsku, sprawà, jest, ˝e porozumieç si´ z W∏ochami mo˝na w∏aÊciwie
tylko po w∏osku. Je˝eli chce si´ otrzymaç
jakàÊ informacj´ w j´zyku angielskim,
nale˝y poszukaç kogoÊ, kto nie wyglàda
na W∏ocha, a nu˝ si´ uda. Na co dzieƒ
w sklepie, na targu, w pizzerii, kafeterii,
ba, nawet na lotnisku trzeba mówiç po
w∏osku. A poniewa˝ przy zakupach osoby, które si´ nie targujà, sà brane za niespe∏na rozumu, nale˝y chocia˝by na migi pokazywaç, o co nam chodzi.
ByliÊmy tylko w Rzymie i Asy˝u, ale
wydaje si´, ˝e mo˝na mówiç o odpornoÊci W∏ochów na amerykanizacj´ ˝ycia.
Nie ma „fast foodów”, Mc Donaldów,
zagranicznych supermarketów, billboardów. W∏osi cenià siebie, swojà kultur´,
tradycj´, swój j´zyk, a przy tym sà bardzo
sympatyczni i otwarci na przybyszów
z innych krajów.
Anna Susicka

TA X I - W E S O ¸ A

ZAPRASZAMY WE WSZYSTKIE DNI TYGODNIA (OPRÓCZ PIÑTKÓW)

TEL. 773 22 53

Êwiecie, a kuchnia domowa jest jej najdoskonalszà formà. Wyrazem tego przekonania sà te˝ restauracje prowadzone
przez rodziny przygotowujàce obiady domowe. Równie˝ zakupy ˝ywnoÊci sà
przez W∏ochów traktowane niezwykle
patriotycznie. Na ka˝dej ulicy pe∏no jest
tradycyjnych ma∏ych sklepów oferujàcych
w∏oskie owoce i jarzyny, w∏oskie sery,
w∏oskie wina itd., wszystko wyprodukowane tradycyjnymi metodami.
Innà niezwyk∏à dla nas, przekonanych, ˝e na Zachodzie wszyscy mówià

tel.

773 70 31, tel. kom. 0-601 220 910
DOJAZD GRATIS 24 h
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0-601 25 88 73
e-mail: kjcassurances@poczta onet.pl

zapraszam serdecznie

Krystyna J. Cybula
komputerowy program ubezpieczeniowy
q

karty kredytowe
q

kredyty budowlane i hipoteczne
q

fundusze inwestycyjne
q

pracownicze programy emerytalne
q

ubezpieczenia indywidualne i grupowe
q

emerytury, posagi, stypendia
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Ptaki Starej Mi∏osny – Sroka
Jest to doÊç liczny gatunek l´gowy w ca∏ej Polsce; na zachodzie kraju wyst´puje
liczniej ni˝ w regionach pó∏nocno
wschodnich. Na zim´ nie odlatuje.
Typowym Êrodowiskiem sroki jest „krajobraz parkowy”, a wi´c wszelkiego rodzaju luêne skupienia drzew i krzewów
porozmieszczane wÊród odkrytych równin – od sadów i ogrodów na przedmieÊciach, przez k´py drzew i krzewów
wÊród pól, a˝ do nadrzecznych ∏´gów
z k´pami ∏ozy i wikliny. Równie˝ i w zimie nie opuszcza ona tych terenów.
˚eruje na ziemi poruszajàc si´ nieco
szybciej i sprawniej ni˝ inne krukowate.
Zdobycz jej stanowià d˝d˝ownice, wi´ksze owady i ich larwy, ˝aby, jaszczurki, Êlimaki. Wiosnà w czasie gnie˝d˝enia cz´sto wypija jaja i porywa piskl´ta ptaków,
nawet ze skrzynek l´gowych, dlatego nie
jest obj´ta ochronà. Okres l´gowy trwa
od kwietnia do maja. Sroka wychowuje
m∏ode tylko jeden raz w roku. Jej gniazdo jest bardzo charakterystyczne i oryginalne. Ma kszta∏t du˝ej rosochatej kuli.
Szczyt jest przykryty ciernistym dachem
z ga∏´zi. Podstaw´ stanowià suche ga∏àz-

ki, warstw´ Êrodkowà glina i darƒ, a wyÊció∏k´ korzonki, ∏odygi, liÊcie i sierÊç.
Gniazdo sroki mo˝e znajdowaç si´ wysoko w koronie drzew lub, wyjàtkowo,
równie˝ w g´stym kolczastym krzewie,
np. w g∏ogu czy tarninie. Sroka zwykle
buduje kilka gniazd, a dopiero póêniej
wybiera jedno z nich. W kwietniu lub maju sk∏ada 6-7 jaj, zielonkawych w brunatne kropki. Samica wysiaduje je przez 1718 dni. Samiec w wysiadywaniu udzia∏u
nie bierze, ale po wykluciu si´ pisklàt pomaga je karmiç. M∏ode pozostajà
w gnieêdzie przez 22-27 dni, a po wylocie
koczujà w jego sàsiedztwie.
Sroka ˝yje zwykle w parach lub w ma∏ych stadkach rodzinnych. Na terenach,
gdzie jest du˝o srok, czasem ∏àczà si´ one
w czasie zimy i jesienià w wi´ksze grupy
i razem koczujà. Jest to ptak osiad∏y. Ma∏e sroki zak∏adajà gniazda blisko miejsca,
w którym same si´ urodzi∏y. Sroka jest
ptakiem wielkoÊci wrony. Upierzenie ma
„srokowate”, bia∏o-czarne. G∏owa, szyja,
ty∏ cia∏a, skrzyd∏a i d∏ugi wàski ogon majà barw´ granatowoczarnà, a podstawy
skrzyde∏, grzbiet i spód cia∏a sà bia∏e.

W locie bije skrzyd∏ami szybko, lecz leci
stosunkowo powoli.
G∏os sroki to ró˝norodne okrzyki:
„szak, szak, szakerach” z regu∏y szybko
powtarzane, a jako g∏os alarmowy wydawane d∏ugimi, grzechocàcymi seriami,
poza tym odzywa si´ cichymi wariantami
tego skrzeku i ró˝nymi gard∏owymi g∏osami.
Sroka koƒczy cykl „Ptaki Starej Mi∏osny”. Miejsce ptaków zajmà w nast´pnym
numerze roÊliny. Drzewa, krzewy, kwiaty
i zio∏a uprawiane w naszych ogródkach.
Anna Susicka

Idzie zima!...

◗ pies mia∏ ∏atwy dost´p do budy ciep∏ej,
suchej i odpowiednio du˝ej.
Ka˝dy pies podwórzowy – i ten na ∏aƒcuchu i ten na podwórzu, powinien mieç:
◗ wygodnà ciep∏a bud´;
◗ sta∏y dost´p do wody (zimà zmienianej,
by nie zamarza∏a);
◗ misk´ ciep∏ej strawy przynajmniej raz
dziennie i to w wi´kszej iloÊci ni˝ latem.
Psy powinny mieç mo˝liwoÊç ruchu, wybiegania si´ w ogrodzie lub na spacerze.
Zwierz´ta nieodpowiednio traktowane
powinny byç zg∏aszane przez Êwiadków do:
◗ inspektorów Towarzystwa Opieki nad
Zwierz´tami tel. 831-97 i 831-97-62;
◗ policj´;
◗ stra˝ miejskà;
– Musimy zadbaç równie˝ o koty. Sà to
zwierz´ta ciep∏olubne (przyw´drowa∏y do
nas z tropiku) i sà bardzo wra˝liwe na dzia∏anie niskich temperatur i wilgoci. Wszystkie koty – i te „wychuchane” przez w∏aÊcicieli i te „piwniczne”, toczàce dla nas stale
walki ze szczurami i myszami – powinny
mieç sta∏y dost´p do ciep∏ych pomieszczeƒ
i ciep∏ego pokarmu.
Pami´tajmy, ˝e los naszych zwierzàt domowych zale˝y tylko od nas, a warunki,
w jakich ˝yjà, Êwiadczà o naszej kulturze
i o tym, jakimi jesteÊmy ludêmi. Oby nigdy
nie by∏o tak, ˝e przy okaza∏ej willi stoi roz-

latujàca si´ buda, a przy niej na krótkim,
ci´˝kim ∏aƒcuchu le˝y chudy, g∏odny pies.
Zadbaç nale˝y tak˝e o zwierz´ta bezdomne, tak˝e ˝yjàce wÊród nas. Ich los jest
okrutniejszy nawet od losu êle traktowanych zwierzàt domowych. A nie jest ich winà, ˝e nie majà miejsca, gdzie mog∏yby si´
schroniç przed zimnem i okrucieƒstwem
ludzi, nie jest ich winà, ˝e nie majà jedzenia ani opiekuna, którego mog∏yby s∏uchaç
i kochaç (tego ka˝de udomowione zwierz´
potrzebuje).
JeÊli to wi´c mo˝liwe, przygarnijcie do
siebie bezdomne zwierz´. Przygarnàç
mo˝na niekoniecznie do domu – nie wszyscy majà na to warunki. Czasem wystarczy
otwarta piwnica czy komórka z garÊcià siana i codzienna miska z jedzeniem i wodà.
To tak˝e mo˝e byç miejsce, gdzie skostnia∏e z zimna zdychajàce z g∏odu zwierz´ b´dzie mog∏o si´ schroniç i przetrzymaç
okres zimy. I zdziwicie si´, jak si´ do was
przywià˝e, gdy uzna was za swoich przyjació∏. Bo zwierz´ta potrafià byç wdzi´czne
za dobroç.
JeÊli jednak i taka pomoc bezdomnym
zwierz´tom jest u was niemo˝liwa do wykonania, pomó˝cie im, zg∏aszajàc obecnoÊç takiego „biedaka” do Stra˝y Miejskiej tel. 773-60-90.
Anna Szczerbiƒska

Liga Ochrony Przyrody przypomina, ˝e
zbli˝a si´ zima, najgorszy okres dla
wszystkich istot ˝ywych. Ludzie martwià
si´ o ty, by ich mieszkania by∏y ciep∏e i suche. PowinniÊmy tak˝e pomyÊleç o tym, by
równie˝ nasi domowi przyjaciele, psy i koty, mog∏y prze˝yç zim´ szcz´Êliwie. Ich los
jest ca∏kowicie w naszych r´kach.
Ju˝ teraz powinniÊmy zadbaç o to, by nasze psy – szczególnie te ˝yjàce na zewnàtrz
ciep∏ego domu – mia∏y znoÊne warunki bytowania, szczególnie podczas mrozów.
Pies podwórzowy sp´dza d∏ugie godziny
na mrozie, podczas gdy jego w∏aÊciciel
w ciep∏ym mieszkaniu oglàda telewizj´
i odpoczywa w ciep∏ym ∏ó˝ku. JeÊli trzymamy psa na ∏aƒcuchu (co absolutnie nie jest
zalecane przez kynologów, gdy˝ zwierz´
g∏upieje ju˝ po kilku miesiàcach takiego
˝ycia) pami´tajmy, aby:
◗ pies by∏ koniecznie spuszczany z ∏aƒcucha, najlepiej na ca∏a noc, a jeÊli to niemo˝liwe, to chocia˝ na 2-3 godziny, aby
móg∏ pobiegaç;
◗ ∏aƒcuch by∏ odpowiednio d∏ugi, przynajmniej na 2,5 – 3,0 m. i niezbyt ci´˝ki;
◗ obro˝e by∏y skórzane lub ostatecznie
parciane – nigdy metalowe;
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Biblia Staromi∏oÊniaƒska
–1–
W ponad ju˝ czterystuletnich dziejach Biblii w j´zyku polskim powsta∏o
wiele przek∏adów. Ka˝dy z nich wzbogaca na swój sposób nasze rozumienie
Biblii oryginalnej, tj. hebrajsko (Stary
Testament) – greckiej (Nowy Testament). Z przek∏adów staropolskich Biblii do dziÊ korzystamy z po˝ytkiem,
a badania nad nimi ciàgle trwajà.
Z pierwszych t∏umaczeƒ Biblii na j´zyk polski najtrwalsze miejsce i najpowszechniejszy zasi´g przypad∏ Biblii
Wujka (1599 r.). Przek∏ad ks. Jakuba
Wujka z Wàgrowca – wed∏ug jednog∏oÊnej dziÊ opinii badaczy – przyczyni∏ si´
w decydujàcy sposób do ukszta∏towania si´ literackiego j´zyka polskiego.
Przez ponad 350 lat Biblia Wujka – raz
po raz delikatnie modernizowana –
przetrwa∏a jako najwa˝niejszy tekst Biblii polskiej. Zach´ta Soboru Watykaƒskiego II do podejmowania trudu nowych translacji zaowocowa∏a i u nas
kolejnymi inicjatywami przek∏adowymi.
Z ca∏oÊciowych przek∏adów najprzód
w 1965 ukaza∏a si´ Biblia Tysiàclecia
(zwana te˝ Tynieckà – jako, ˝e koordynacjà ca∏ej pracy zaj´li si´ benedyktyni
z Tyƒca). Przek∏ad ten jest oficjalnym
tekstem KoÊcio∏a w Polsce, dlatego te˝
wszed∏ do u˝ytku liturgicznego i s∏uchamy go w naszych Êwiàtyniach.
Obecnie mamy na rynku kolejne ju˝,
piàte udoskonalone wydanie Biblii Tysiàclecia. W 1978 wydana zosta∏a tzw.
Biblia Poznaƒska, która zosta∏a zaopatrzona obszernym komentarzem historyczno – teologicznym. Biblia ta powsta∏a w Êrodowisku teologów poznaƒskich i w Poznaniu przez zas∏u˝onà oficyn´ wydawniczà Êw. Wojciecha zosta∏a wydana.
W 1975 r. Êrodowiska protestanckie
opracowa∏y i wyda∏y tzw. Bibli´ Warszawskà. Zasi´g jej jest jednak niewielki, gdy˝ pos∏ugujà si´ nià wy∏àcznie
niekatolicy. Z po˝ytkiem mogà korzystaç z tego tekstu i katolicy, pami´tajàc
jednak, ˝e brakuje w niej szeÊciu ksiàg
Starego Testamentu (tzw. deuterokanonicznych), które przez Lutra i Reformacj´ zosta∏y odrzucone z kanonu
biblijnego. Wymienione wy˝ej przek∏ady sà dzie∏ami zbiorowymi, wynikiem
pracy kilkudziesi´ciu nieraz t∏umaczy.

–2–
Na 400-lecie Biblii Wujka ukaza∏o
si´ kolejne t∏umaczenie ca∏ej Biblii dokonane przez jednego cz∏owieka.
Pierwszy Biskup Warszawsko – Praski
Kazimierz Romaniuk, po 400 latach,
powtórzy∏ sukces Wujka. Trzydziestoletnia praca przek∏adowa naszego biskupa zaowocowa∏a tzw. Biblià Warszawsko – Praskà, wydanà w 1998 r.
przez Towarzystwo Biblijne w Polsce,
które skupia dwanaÊcie ró˝nych koÊcio∏ów chrzeÊcijaƒskich. Edycja Staromi∏oÊniaƒska Biblii Warszawsko – Praskiej jest równie˝ zas∏ugà tego Towarzystwa.

Przet∏umaczenie ca∏ej Biblii przez
jednego autora zdarza si´ ju˝ dziÊ bardzo rzadko, aczkolwiek tak w∏aÊnie powstawa∏y najwa˝niejsze t∏umaczenia
staro˝ytne, jak np. greckie przek∏ady
Akwili, Teodocjona i Symmacha, czy
te˝ przek∏ad ∏aciƒski Êw. Hieronima
(tzw. Wulgata). Wielkà zaletà jednoosobowego przek∏adu jest jego j´zykowa, psychologiczna i emocjonalna jednorodnoÊç, co jest niemo˝liwe do osiàgni´cia przy translacji zbiorowej, grupujàcej ludzi o bardzo zró˝nicowanych
upodobaniach i referencjach.
Biblia Warszawsko – Praska zosta∏a
bardzo wysoko oceniona przez jej
pierwszych krytyków i czytelników.
Sam Ojciec Âwi´ty wyrazi∏ si´, ˝e poÊród wspó∏czesnych t∏umaczeƒ zajmuje
ona „poczesne miejsce” oraz, ˝e jest
„owocem dojrza∏ej wiedzy egzegetycz-

nej, po∏àczonej z Bo˝ym talentem t∏umaczenia.”
G∏ównà zasadà przek∏adu Warszawsko – Praskiego by∏a – jak sam autor
zaznaczy∏ to w „Przedmowie” – „rezygnacja ze zbyt daleko posuni´tej dos∏ownoÊci przek∏adu na rzecz jego zrozumia∏oÊci”
–3–
Dla uczczenia Âwi´tego Roku Jubileuszowego i na progu Trzeciego Tysiàclecia Parafia nasza postara∏a si´ o swoje, nasze, parafialne – lokalne Pismo
Âwi´te. Biblia Warszawsko – Praska
ukazuje si´ oto w edycji staromi∏oÊniaƒskiej. Pragniemy przez to daç wyraz przekonaniu, ˝e ˝ycie nasze, rodzinne, zawodowe i osobiste chcemy
dalej opieraç na Bogu i Jego S∏owie.
Biblia Staromi∏oÊniaƒska ma byç dowodem nie tylko ˝ywej wiary naszej
wspólnoty, ˝e s∏owo Pana jest prawdà,
ale przede wszystkim znakiem mi∏oÊci
do tego S∏owa, które jest ciàgle aktualne dla naszego pokolenia i czasu. Jezus
– Pan nasz powiedzia∏ przecie˝: „Niebo
i ziemia przeminà, ale s∏owa moje nie
przeminà” (Mt 24,35)
We „Wst´pie” do Biblii Staromi∏oÊniaƒskiej nasz Biskup napisa∏: „Bardzo mnie cieszy fakt lokalnego – bo tak
trzeba niniejszà edycj´ nazwaç – wydania Biblii Warszawsko – Praskiej. To
wyjàtkowy przypadek, chyba nie tylko
w Polsce, ˝e jedna wspólnota parafialna zdecydowa∏a si´ na samodzielnà publikacj´ ca∏ego Pisma Êw. Z pewnoÊcià
zas∏uga to w pierwszym rz´dzie proboszcza parafii Stara Mi∏osna, ale jestem przekonany, ˝e inicjatywa ta znalaz∏a zrozumienie tak˝e u wiernych tej
wspólnoty parafialnej, pojmujàcej
w sposób w∏aÊciwy pierwszy z trzech
obowiàzków chrzeÊcijanina wobec Biblii: Bibli´ trzeba posiadaç. Inaczej nie
mo˝na wype∏niaç dwu pozosta∏ych powinnoÊci chrzeÊcijanina wobec Biblii:
Bibli´ nale˝y czytaç oraz: wed∏ug Biblii
trzeba staraç si´ ˝yç. Radujemy si´
wi´c szczerze tym przedsi´wzi´ciem”.
–4–
Po to w∏aÊnie zosta∏ podj´ty trud
przygotowania naszej lokalnej Biblii
Staromi∏oÊniaƒskiej: byÊmy coraz bardziej przyjmowali w siebie samych jej
c.d. na str. nast´pnej
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s∏owa, które sà s∏owami ˝ycia. „Bez Biblii bowiem – jak mawia∏ Jerzy Waszyngton – nie mo˝na sprawiedliwie
kierowaç sprawami tego Êwiata”
Wyznawcy islamu kiedyÊ, a czasami
jeszcze i dzisiaj nazywajà chrzeÊcijan
Ludem Ksi´gi. Niechaj Biblia Staromi∏oÊniaƒska dopomo˝e ka˝demu z nas,
by stawa∏ si´ coraz bardziej cz∏owiekiem Ksi´gi, by dorasta∏ do tej pe∏ni,
która wyra˝a si´ w okreÊleniu homo biblicus. Âw. Jakub Aposto∏ w swoim liÊcie zach´ca i przestrzega zarazem:
„Wprowadzajcie zaÊ s∏owo w czyn,

a nie bàdêcie tylko s∏uchaczami oszukujàcymi samych siebie” (Jk 1,22)
W bulli „Trzecie Tysiàclecie” Jan Pawe∏ II pisa∏: „Aby poznaç prawdziwà
to˝samoÊç Chrystusa chrzeÊcijanie powinni z odnowionym zapa∏em powróciç do Biblii, czy to przez Êwi´tà Liturgi´, przepe∏nionà Bo˝ymi S∏owami, czy
przez pobo˝nà lektur´, czy przez odpowiednie do tego instytucje i inne pomoce” (TMA 40).
Biblia Staromi∏oÊniaƒska ma na celu wÊród nas ten zapa∏ do czytania
i rozwa˝ania Biblii u jednych obudziç,

Kalendarz Parafii
ADWENT:
1. Przez ca∏y Adwent do specjalnego kosza
w koÊciele mo˝na sk∏adaç dary dla najubo˝szych. Caritas prosi zw∏aszcza o Êrodki czystoÊci. Mo˝na te˝ ofiarowaç rzeczy u˝ywane,
zw∏aszcza dziecinne, ale tylko w bardzo dobrym stanie.
2. Tradycyjne nabo˝eƒstwo adwentowe tzw.
Roraty sà odprawiane we wszystkie niedziele
Adwentu o godz. 8.00 rano oraz we wszystkie Êrody o godz. 16.00. Od 14 – 22 grudnia
o godz. 7.00 rano (tradycyjna doroczna Nowenna Roratnia w intencji Parafii i Parafian).
Zapraszamy zw∏aszcza dzieci szkolne i tych
wszystkich Parafian, którzy jeszcze tej Nowenny za Parafi´ nie odprawili.
3. Wigilijne Êwiece Caritasowe, kartki z motywami religijnymi, sianko na stó∏ wigilijny, teksty obrz´dów Wieczerzy Wigilijnej sà w ksi´garence i w kancelarii. Kancelaria -przypomnijmy – jest czynna w ka˝dy piàtek i sobot´ w godz. 15.00 – 18.00.
ÂWI¢TA:
1. W niedziel´ 24 grudnia niezale˝nie od Wigilii
rozk∏ad Mszy Êw. jak w ka˝dà niedziel´;
ostatnia Msza Êw. o godz. 16.00.
2. Zach´camy do zachowania wszystkich naszych tradycji. Ze wzgl´du na niedziel´ post
w tym roku nie jest bezwzgl´dnie obowiàzujàcy. Rano i w po∏udnie mo˝na spo˝ywaç normalne posi∏ki. Wieczerza powinna byç tradycyjnie postna. Przy okazji warto zapami´taç,
˝e niedziele i Êwi´ta zawsze znoszà post.
3. Wigilijna modlitwa na cmentarzu jak zawsze
o godz. 15.30.

4. „Pasterka”: jak zwykle dla dzieci o godz.
21.00, a dla doros∏ych o godz. 24.00.
5. W I-szy i II-gi dzieƒ Âwiàt Msze Êw. jak zawsze tj. wg porzàdku niedzielnego (8.00;
9.00; 10.30; 12.00; 13.00; 16.00; 18.00).
6. Sakrament Chrztu jest sprawowany w I-sze
Âwi´to o godz. 12.00 i 13.00.
PO ÂWI¢TACH:
1. Zgodnie z naszym parafialnym zwyczajem po
Âwi´tach – od II – go dnia Âwiàt do Nowego
Roku – zapraszamy dzieci na wspólne kol´dowanie: codziennie o godz. 15.00. Dzieci,
które grajà, niech zabierajà ze sobà instrumenty.
2. Tradycyjne b∏ogos∏awienie mszalnego wina
w dniu Êw. Jana Aposto∏a tj. 27 grudnia
o godz. 16.00 i 18.00.
3. W sobot´ 30 grudnia o godz. 15.00 spotkanie ch´tnych ze Êw. Miko∏ajem. Zg∏oszenia
w ksi´garence do Âwiàt. Do biedniejszych
dzieci Parafialny Miko∏aj uda si´ jeszcze
przed Âwi´tami. JeÊli gdzieÊ sà takie dzieci,
o których Parafialny Miko∏aj mo˝e nie wiedzieç prosimy o powiadomienie (przy stoliku
z prasà, albo telefonicznie 773-27-35).
4. Tego samego dnia, ale o godz. 18.00 nasza
doroczna Msza Êw. za Zmar∏ych. Zapraszamy
wszystkich, którzy stracili swoich bliskich
w roku 2000 do uczestnictwa we wspólnej
modlitwie. Kartki z danymi tych zmar∏ych
wrzucamy – jak zawsze (ale nie w ostatniej
chwili) – do skarbonki pod chórem.
5. 31 grudnia Niedziela Êw. Rodziny i zakoƒczenie roku. Po ka˝dej Mszy Êw. dzi´kczynne Te
Deum za prze˝yty rok.

a u drugich umocniç, u kolejnych jeszcze bardziej powi´kszyç.
A. Wajda pytany kiedyÊ o swoje lektury powiedzia∏, ˝e jedynie wa˝nà i najwa˝niejszà dla niego ksià˝kà jest ciàgle
Biblia. Twórca anglikanizmu J. Wesley
mawia∏, ˝e chce byç przede wszystkim
cz∏owiekiem tej jedynej Ksi´gi. Oby takie pragnienie o˝ywia∏o nas wszystkich.
Niech poÊród wszystkich ksiàg Êwiata
i ich màdroÊci ta jedna i jedyna Ksi´ga
b´dzie i dla nas ciàgle pierwsza i najwa˝niejsza.
Ks. Jerzy Banak

NOWY ROK:
1. O pó∏nocy uroczysta Msza Êw. na powitanie
Trzeciego Tysiàclecia i Nowego Roku. Zapraszamy serdecznie wszystkich, zw∏aszcza
tych, którzy b´dà sp´dzali Sylwestra w domach na t´ niezwyk∏à Modlitw´ rozpoczynajàcà nowe Tysiàclecie.
2. W Nowy Rok o godz. 15.00 Msza Êw. w intencji dzieci przedszkolnych i b∏ogos∏awienie
dzieci. Zapraszamy – jak co roku – wszystkie
maluchy, przedszkolaki, dzieci z zerówek na
t´ Msz´ Êw. specjalnie w ich intencji.
3. Doroczna Msza Êw. za Zmar∏ych Mieczys∏awów i Zmar∏ych w Nowy Rok o godz. 16.00.
Zapraszamy najbli˝szych.
W STYCZNIU
1. W dni powszednie w styczniu – ze wzgl´du
na kol´d´- nie ma Mszy Êw. wieczornych
o godz. 18.00.
2. 5 stycznia, ze wzgl´du na Pierwszy Piàtek
Msze Êw. o godz. 9.00; 16.00 i 18.00. Spowiedê przed ka˝dà Mszà Êw.
3. 6 stycznia – UroczystoÊç Trzech Króli. Porzàdek S∏u˝by Bo˝ej jak w ka˝dà niedziel´. Ze
wzgl´du na to, ˝e jest to dzieƒ wolny od pracy z dyspensy od obowiàzku uczestniczenia
we Mszy Êw. skorzystaç nie mo˝na. PoÊwi´cenie kredy i kadzid∏a na ka˝dej Mszy Êw.
Ofiary sk∏adane przy tym poÊwi´ceniu sà zawsze przeznaczone na misje Êwi´te.
4. W Trzech Króli na Mszy Êw. o godz. 10.30
poÊwi´cenie ksià˝eczek dla dzieci pierwszokomunijnych. Dzieci otrzymujà ksià˝eczki od
swoich ojców. Sà do odebrania – nawet tydzieƒ wczeÊniej – w naszej ksi´garence.
Uwaga: wszystkie pamiàtki odbieramy zawsze
w ksi´garence, ale nie wszyscy (!) w ostatniej
chwili.
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Sklep Muchomor
Autoryzowany Przedstawiciel Firmy INDECO

ul. Borkowska 24/1
(przy drodze do Mi´dzylesia)
oferuje

SZAFY Z DRZWIAMI SUWANYMI ZABUDOWA WN¢TRZ
doskonale pasujà do Paƒstwa:
sypialni

ZAKUPY NA TELEFON

przedpokoi
kuchni

☛ zamówienia rozwozimy na terenie ca∏ej Starej Mi∏osny
☛ przy zamówieniu powy˝ej 30,00 PLN
– dostawa GRATIS
☛ do zakupów powy˝ej 75,00 PLN
– COCA-COLA 1l GRATIS

Zamówienia przyjmujemy pod numerem:

biur
banków
hoteli,

773-19-68

pensjonatów

Dostawy w godzinach:
- dni powszednie i soboty: od 8.00 do 22.00
- w niedziele i Êwi´ta: od 9.00 do 21.00

Do Êwiàtecznych zakupów
dodajemy Êwiàteczne upominki

MY DO
ZAPRASZA TEGO
AR
NOWOOTW
SALONU
Mi∏oÊnie
w Starej
eski 54A
rz
B
ul. Trakt

gabinetów

Oferujemy Paƒstwu:

garderób

● Artyku∏y spo˝ywcze, mi´so, w´dliny,
warzywa i owoce ● Napoje, soki, wody
mineralne ● Artyku∏y monopolowe,
wyroby tytoniowe ● Chemi´ gospodarczà,
artyku∏y tekstylne ● Pras´ codziennà
i czasopisma ●

ZABUDOWUJEMY
KOMPLEKSOWO
LOKALE BIUROWE,
HOTELE
BANKI
SKLEPY itd.
EKSPOZYCJA: pon.-pt. 11-19, sob. 10-14,
DOM MEBLOWY „CELT“ - „Z¸OTA KACZKA“, Warszawa, ul. Tamka 40,
tel. 827 58 81 w. 131 i 827 05 00 w. 131,

Akceptujemy karty kredytowe

SALON – Stara Mi∏osna, Trakt Brzeski 54A (tu˝ za stacjà paliw BP)
pon.-pt. 8-20, sobota 10-16
tel. 7732419, 773 17 77, tel./fax 773 32 80
0-608 42 58 82, 0-601 22 70 52, 0-501 074 222,

P
W
¸

e∏ne
yposa˝enie

azienek
glazura, terakota, gresy, ceramika sanitarna, kabiny, grzejniki

IMPORTER I DYSTRYBUTOR
05-077 STARA MI¸OSNA
Trakt Brzeski 75
tel. (0-22) 773 21 55
fax (0-22) 773 30 41
WARSZAWA POWSIN
ul. Waflowa 1,
tel. (0-22) 651 65 58

ceramika, baterie, wanny,
kabiny z saunà, hydromasa˝e
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REZERWACJE:
Restauracja „GoÊciniec”
Stara Mi∏osna, Trakt Brzeski 90,
tel./fax 773 30 02, 773 20 98

SYSTEMY

AU D I O -V I D E O
Projektowanie • Sprzeda˝ • Monta˝

CHCESZ NAG¸OÂNIå DOM, MIESZKANIE, FIRM¢?
KOMPLEKSOWE ROZWIÑZANIA DOMOWE I KOMERCYJNE W ZAKRESIE:
Pr o j e k t y v i d e o • K i n o d o m o w e i p r o f e s j o n a l n e • N a g ∏ o Ê n i e n i e d y s k r e t n e • I n t e l i g e n t n e s y s t e m y a u d i o ( m u l t i r o o m ) •
Pr o f e s j o n a l n e i n s t a l a c j e a u d i o w t e c h n o l o g i i 1 0 0 V • I n s t a l a c j e t e l e w i z y j n e • I n s t a l a c j e b e z p i e czeƒstwa — monitoring •
Instalacje komputerowe • Aran˝acje akustyczne (Ecophon) • Wyt∏umianie pomieszczeƒ (ABC Soundlab) • Dyskoteki od A do Z

OOpprróócczz d o s ko n a ∏ e g o d ê w i ´ ku o f e r u j e m y r ó w n i e ˝ :
■ Nowoczesne rozwiàzania (hi-tech).
■ Ciekawy wyglàd i wzornictwo.
■ DoÊwiadczenie i profesjonalizm.
SKONTAKTUJ
SKONTAKTUJ SI¢
SI¢ ZZ NAMI:
NAMI:
tel./fax (0-22) 773 2000, tel. (0-22) 649 2401
Piotr Pielak tel. 0-501 681 680, e -mail: piotrp@polbox.pl
Tomasz Walczak tel. 0 501 330 741, e -mail: walczakta@poczta.onet.pl

