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Od Redakcji
Zima w Starej Mi∏oÊnie sro˝y si´
ostrym mrozem. Ku utrapieniu dzieci,
zaÊ ku radoÊci drogowców, Êniegu jakoÊ
nie widaç. Dobrze ˝e chocia˝ w Âwi´ta
mogliÊmy si´ nim nacieszyç. Dlatego
specjalnie dla tych, którzy nie wybierajà si´ w te ferie na „bia∏e szaleƒstwo”,
prezentujemy na naszej ok∏adce, jak
pi´knie wyglàda∏ Mazowiecki Park
Krajobrazowy wówczas, gdy aura by∏a
bardziej ∏askawa dla dzieci ni˝ dla eko-

nomistów. Ale nie przesadzajmy, do
koƒca zimy jeszcze troch´ czasu zosta∏o, kto wie, mo˝e jeszcze nie raz przyjdzie nam odÊnie˝aç nasze podjazdy?
A poza tym nie ma co narzekaç. Wszak
obecna zima jest jak dotàd najostrzejszà i najbardziej Ênie˝nà zimà w ca∏ym
nowym tysiàcleciu. A poniewa˝ obecny
numer naszej gazetki jest jak na razie
najciekawszym numerem w tym wieku,
˝yczymy Paƒstwu mi∏ej lektury.
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Mi∏osna - Spe∏nienie marzeƒ
Chcia∏am zanurzyç si´ w morza g∏´bie
I pojechaç do Ziemi Âwi´tej
Egipt zobaczyç z grzbietu wielb∏àda
I w d˝ungli dzikie bestie oglàdaç.
Có˝ si´ spe∏ni∏o z twych marzeƒ, Doroto?
Wszystko! Mieszkam w Mi∏oÊnie, mam b∏oto
G∏´bokie jak Rów Mariaƒski,
Prawdziwy z nim Krzy˝ Paƒski,
Egipskie ciemnoÊci, a na dodatek
Woko∏o same wyjce z´bate.
Dorota Wroƒska

W numerze
✔ Aktualne informacje z Rady Dzielnicy,
Miasta i Powiatu

✔ Co ze Êmieciami?
✔ Rok w Stowarzyszeniu Sàsiedzkim
✔ Karnawa∏ w Starej Mi∏oÊnie
✔ Rezerwaty Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego

✔ Wspomnienie o Kazimierzu Dàbrowskim
✔ Pami´tajmy o szczepieniach psów
✔ Historyczna „Aleja Akacjowa”
✔ Zamiast ptaków - nowy cykl o drzewach
✔ Porady specjalistów
✔ Informacje z Parafii
✔ Og∏oszenia drobne dziÊ na str. 19
W zimowej bieli
las
ca∏y w puchach Êniegowych
Êpi
spocony
gdy odwil˝
na ga∏´ziach kropelki lÊniàce
mróz zamienia w soplowy diament
rozwiesza biel wstà˝ek
i sznury lodowe
na nagich konarach drzew
zaparowuje oddechem
cudowne zjawiska
na taflach kruchego szk∏a
bielejà brzozy
w mroênej przestrzeni
a dooko∏a dywany Ênie˝ne
uginajà si´ pod stopami zimy
Irena ¸ukszo
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WieÊci
w pigu∏ce
Zgodnie z harmonogramem przekszta∏ceƒ
MPZBDJiW w Zrzeszenie W∏aÊcicieli Mieszkaƒ
i Domów Jednorodzinnych w Starej Mi∏oÊnie do
23 grudnia ur. udzia∏owcy tzw. „Spó∏ki Ziemskiej” mieli przekazaç swoje udzia∏y na rzecz
Zrzeszenia. Niestety, w grudniu okaza∏o si´, ˝e
w Statucie spó∏ki jest zapis, i˝ jeden udzia∏owiec
mo˝e mieç tylko jeden udzia∏. Aby wi´c Zrzeszenie mog∏o objàç wszystkie udzia∏y, nale˝a∏o
zmieniç statut. Mia∏o si´ to dokonaç w dniu 17
stycznia br. Niestety, jedna z paƒ b´dàca udzia∏owcem, nie odebra∏a wys∏anego pocztà zawiadomienia, a nast´pnie, mimo i˝ by∏a obecna na
Zebraniu Wspólników, zapowiedzia∏a podwa˝enie prawomocnoÊci podejmowanych decyzji, ze
wzgl´du na wadliwy tryb jego zwo∏ania. W tej
sytuacji do zmiany statutu nie dosz∏o, a czterej
(z szeÊciu) udzia∏owców, deklarujàcy wol´ podporzàdkowania si´ decyzjom Walnego Zebrania
Przedstawicieli Zespo∏u, nie mogà wywiàzaç si´
ze swojego zobowiàzania.
❍❍❍

21 grudnia Rada Nadzorcza Zespo∏u wyrazi∏a
zgod´ na sprzeda˝ zamiennà na rzecz firmy b´dàcej wykonawcà „Centrum Pogodna” 2,3 ha
gruntów po∏o˝onych na zachód od ul. Borkowskiej (w ∏uku Kana∏ku Wawerskiego). Operacja
ta ma na celu sfinansowanie bie˝àcych p∏atnoÊci za inwestycj´, zaÊ po jej zakoƒczeniu Zespó∏ zatrzyma na potrzeby w∏asne 580 m2 powierzchni u˝ytkowej w tzw. wie˝y – naro˝niku
„Centrum”.
❍❍❍

Rada Miasta, praktycznie bez wi´kszych dyskusji, przyj´∏a bud˝et Weso∏ej na 2001 r. W ramach planu inwestycji znalaz∏y si´ wszystkie
zadania, o jakich pisaliÊmy w poprzednim numerze naszej gazety. Ogó∏em na Starà Mi∏osn´
przypad∏o 28% Êrodków inwestycyjnych, czyli
tyle, ile by∏o u nas zameldowanych mieszkaƒców Weso∏ej we wrzeÊniu ubieg∏ego roku.
❍❍❍

O biegu na orientacj´, pisaliÊmy ju˝ w naszej
gazetce kilkakrotnie. Dla tych, którzy póbowali
ju˝ si∏ w tej dyscyplinie i dla tych, którzy
jeszcze si´ wachali pojawia si´ kolejna okazja.
W dniach 15-17 czerwca odb´dzie si´ w Starej
Mi∏oÊnie Grand Prix Mazowsza w BnO najwi´ksze na Mazowszu, trzydniowe zawody.
❍❍❍

Prowadzone sà prace zmierzajàce do wprowadzenia na terenie Miƒska, Weso∏ej (w tym i naszego Osiedla) oraz Sulejówka systemu kamer monitorujàcych najbardziej zagro˝one miejsca. Uruchomienie systemu planowane jest ju˝ na ten rok.
❍❍❍

Znany jest ju˝ wst´pny bilans budowanego
przez Zespó∏ „Centrum Pogodna”. Niestety,
nie uzyskaliÊmy zgody na opublikowanie jakichkolwiek informacji na ten temat. Prezes
MPZBDJiW Sp. z o.o. p. Wojciech Staniulis,
obieca∏ nam jedynie, ˝e po powrocie z urlopu
jest gotów uzgodniç z nami, które informacje
b´dziemy mogli udost´pniç naszym czytelnikom, którzy przecie˝ w wi´kszoÊci sà cz∏onkami Zespo∏u.
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Z prac Rady Dzielnicy
Minà∏ rok. Pierwszy rok pracy (bez diet
i zwrotu kosztów) 15 radnych I kadencji
Rady Dzielnicy Stara Mi∏osna. Nowy
Rok sprzyja podsumowaniom: czym zajmowaliÊmy si´ przez ubieg∏y rok,
a przede wszystkim co uda∏o si´ nam
osiàgnàç w ostatnim roku XX wieku. Relacjonujàc w porzàdku chronologicznym:
● ProwadziliÊmy konsultacje spo∏eczne
wÊród mieszkaƒców w sprawie nadania nazw ulicom – w efekcie m.in. naszych dzia∏aƒ Rada Miasta Weso∏a
nazwa∏a ponad 80 ulic w Starej Mi∏oÊnie. Mamy wi´c ju˝ normalne adresy, choç wielu mieszkaƒców jeszcze
z nich nie korzysta.
● Podj´liÊmy nieudane próby majàce na
celu doprowadzenie do spo∏ecznej kontroli nad majàtkiem wspólnym cz∏onków Mi´dzyresortowego Pracowniczego Zespo∏u Budowy Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych zawiadywanym przez MPZBDJiW oraz
MPZBDJiW sp. z o.o. – jak na razie odby∏o si´ Walne Zgromadzenie Przedstawicieli MPZBDJiW (po 3 lata po
up∏ywie kadencji poprzednich w∏adz),
a nast´pnie powsta∏o Zrzeszenie W∏aÊcicieli Mieszkaƒ i Domów Jednorodzinnych majàce przejàç prawa, majàtek oraz zobowiàzania obu Zespo∏ów.
● DoprowadziliÊmy do utworzenia
Biura Rady Dzielnicy – zdobyliÊmy
podstawowe wyposa˝enie Biura, si∏ami spo∏ecznymi urzàdziliÊmy pokój
spotkaƒ radnych, w którym w ramach
organizowania mini- klubu osiedlowego urzàdziliÊmy wystaw´ fotografii
A. Wierzbieƒca, mieszkaƒca Starej
Mi∏osny pt.: „Portrety zwierzàt”.
● W ramach dzia∏aƒ proekologicznych
– organizowaliÊmy zbiórki makulatury i starej odzie˝y, wspólne sprzàtanie lasu; wspó∏inicjowaliÊmy pilota˝owy program segregacji Êmieci; nawiàzaliÊmy kontakty z Mazowieckim
Parkiem Krajobrazowym, NadleÊnictwem Drewnica.
● W ramach Âwiatowego Tygodnia
Zwierzàt zorganizowaliÊmy edukacyjnà imprez´ plenerowà „Pies naszym przyjacielem”.
● W ramach poprawy bezpieczeƒstwa
pieszych – w najgroêniejszym przew´˝eniu b. Torfowej u∏o˝yliÊmy interwencyjny chodnik. By∏o to mo˝liwe
dzi´ki pozyskaniu przez Rad´ Dzielnicy rozbiórkowych p∏ytek w drodze
darowizny od Zarzàdu Dróg Miejskich w Warszawie, za zgodà Zarzàdu m.st. Warszawy.

To wa˝niejsze konkretne przedsi´wzi´cia. Do sta∏ych zadaƒ radnych
Dzielnicy nale˝a∏o równie˝ utrzymywanie bie˝àcych kontaktów z w∏adzami
Miasta: uczestniczenie w sesjach Rady
Miasta, posiedzeniach komisji Rady
Miasta, komisjach przetargowych, ponadto opiniowanie i wnioskowanie
w sprawach dotyczàcych Dzielnicy.
Trudno wprost wskazaç wymierne efekty
naszych zabiegów. StaraliÊmy si´ przybli˝yç w∏adzom Miasta potrzeby i bolàczki
mieszkaƒców naszej Dzielnicy, tworzyç
dobry klimat do wspólnego dzia∏ania.
W sumie w rok 2001 wchodzimy
z uchwalonym bud˝etem Miasta, w którym na inwestycje w Starej Mi∏oÊnie
przeznaczono ponad 2 800 tys. z∏, tj.
27% Êrodków przeznaczonych na tegoroczne inwestycje miejskie. Rada Miasta
Weso∏a przyj´∏a zasad´ proporcjonalnego podzia∏u Êrodków z bud˝etu pomi´dzy dzielnicami (osiedlami) w stosunku
do iloÊci zameldowanych osób.
Procentowy udzia∏ zameldowanych
mieszkaƒców Starej Mi∏osny do ogólnej
liczby ludnoÊci Weso∏ej na dzieƒ
31 grudnia 2000 r. wynosi 28,5% (liczba
mieszkaƒców Starej Mi∏osny: 4 078, liczba mieszkaƒców Weso∏ej: 14 242). Liczb´ osób zamieszkujàcych Starà Mi∏osn´
szacuje si´ jednak na ok. 7 tys. Tak
znaczna liczba niezameldowanych
mieszkaƒców naszej Dzielnicy oznacza
nie tylko mniejsze wp∏ywy podatkowe
do bud˝etu miasta, równie˝ mniejsze
Êrodki na inwestycje w Starej Mi∏oÊnie
oraz mniejszà reprezentacj´ naszej
Dzielnicy w Radzie Miasta Weso∏a
w nast´pnej kadencji rozpoczynajàcej
si´ przecie˝ ju˝ w przysz∏ym roku.
A wi´c meldujmy si´!

Rozliczenie finansowe
Na swojà statutowà dzia∏alnoÊç Rada
Dzielnicy otrzyma∏a w 2000 r. Êrodki
z bud˝etu miasta Weso∏a w wysokoÊci
10 tys. z∏. z czego:
● na wyposa˝enie Biura – wydano
1 762,00 z∏ (w tym m.in.: zakup drukarki 695,00 z∏, klej do pozyskanej bezp∏atnie i spo∏ecznie u∏o˝onej wyk∏adziny dywanowej 381,00 z∏, karnisze
108,00 z∏, firanki 95,00 z∏, tablica informacyjna 60,00 z∏, artyku∏y biurowe),
● na utrzymanie Biura Rady – wydano
1 540,00 z∏ (w tym: telefon 573,00 z∏,
ogrzewanie 967,00 z∏),
● na bie˝àce wydatki Rady, dyplomy
dla uczestników konkursów – wydano 246,00 z∏.
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Pozosta∏e Êrodki pozostawiono w bud˝ecie Dzielnicy na pokrycie kosztów budowy interwencyjnego chodnika. Dzi´ki
nieodp∏atnemu przekazaniu przez Zarzàd Dróg Miejskich w Warszawie – na
wniosek Rady Dzielnicy – p∏ytek chodnikowych z odzysku (o wartoÊci 8 704,00 z∏)
Zarzàd Dzielnicy postanowi∏ przeznaczyç
zaoszcz´dzone Êrodki na zakup komputera i u˝ywanego ksera (obecnie korespondencja Rady Dzielnicy, materia∏y informacyjne dla radnych, protoko∏y z sesji
Rady, uchwa∏y Rady – sporzàdzane sà na
prywatnym sprz´cie radnych Dzielnicy).

Rozliczenie z budowy chodnika wzd∏u˝ ul. Jana Paw∏a II
Koszty zap∏acone przez miasto Weso∏a:
● Faktura za u∏o˝enie p∏ytek chodnikowych przez firm´ WARS-BRUK
4 044,00 z∏
● VAT nale˝ny od darowizny Miasta
Warszawa na rzecz Miasta Weso∏a
514,00 z∏
● uporzàdkowanie terenu i wyci´cie
krzewów wzd∏u˝ fragmentu ul. Jana
Paw∏a II
Darowizny:
● Miasto Warszawa:
- 3 200 szt. p∏ytek chodnikowych u˝ywa-

nych z odzysku o wartoÊci 8 704,00 z∏
Firma Domeko:
- pokrycie kosztów transportu p∏ytek
z Warszawy do Starej Mi∏osny
(1 000,00 z∏)
- oddelegowanie 3 pracowników do
za∏adunku p∏ytek w Warszawie,
- wykorzystanie sprz´tu, wózków wid∏owych do za∏adunku i roz∏adunku
p∏ytek, samochodu do transportu na
terenie Starej Mi∏osny
● Firma Wars-Bruk:
- 2 tony cementu (1 500,00 z∏)
- za wykonanie 408 m2 chodnika firma policzy∏a minimalny koszt robocizny robotników: 7,80 z∏ za 1 m2 chodnika, czyli 1/2 najni˝szej spotykanej
na rynku stawki za wykonanie prac
brukarskich. W∏aÊciciel p. Krzysztof
Kaêmierski pracowa∏ spo∏ecznie.
● Firma P. Zalewskiego:
- 3 transporty piasku (3 x 300z∏)
● Firma P. Jacyny:
- jedna dniówka pracy spychacza
Wszystkim darczyƒcom jeszcze raz
serdecznie dzi´kujemy.
●

Przewodniczàca Rady Dzielnicy
Ewelina Kozak

❍❍❍

29 grudnia zmar∏ Stanis∏aw Broniewski „Orsza”,
ostatni Naczelnik podziemnego harcerstwa – Szarych Szeregów. Wybitny pedagog, wychowawca
i wspania∏y organizator, znany zapewne wszystkim,
którzy mieli okazj´ dzia∏aç w harcerstwie. Jednak
ma∏o kto zapewne wie, ˝e w ostatnich miesiàcach
˝ycia by∏ naszym sàsiadem – mieszka∏ w „Rodzinnym Gnieêdzie”, domu prowadzonym przez ksi´dza pra∏ata Wysockiego przy parafii w Weso∏ej.
❍❍❍

Liczba osób zameldowanych w Starej Mi∏oÊnie
na dzieƒ 31 grudnia 2000 r. = 4 078, w ca∏ej
Weso∏ej = 14 242. Stanowimy wi´c ju˝ 28,5%
mieszkaƒców ca∏ej gminy.
❍❍❍

W tym roku w Polsce przyby∏o 4 miasta. Od
1 stycznia 2001 r. prawa miejskie otrzyma∏ Halinów, sàsiadujàca ze Starà Mi∏osnà wieÊ
o miasteczkowej zabudowie. W Polsce jest
obecnie ponad 860 miast.
❍❍❍

Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy zebra∏a
w Weso∏ej kwot´ ok. 24 tys. z∏, na organizacj´
koncertu miasto przeznaczy∏o kwot´ 11 tys. z∏.

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 22
– 31 stycznia br.

Miasto wkracza na ulice Starej Mi∏osny
„Starzy Mieszkaƒcy naszego osiedla
zapewne pami´tajà boje o budow´ ulicy Torfowej. Nie uda∏o si´ w roku 2000,
ale za to w nowym tysiàcleciu, czyli
jeszcze w roku 2001 mamy szans´ na
kawa∏ek asfaltu, chodnika i Êcie˝ki rowerowej na odcinku ulicy Jana Paw∏a
II (by∏ej Torfowej).
Rada Miasta Weso∏a na ostatniej
grudniowej sesji zatwierdzi∏a bud˝et,
w którym sum´ 1,3 mln z∏otych przeznaczono na rozpocz´cie budowy ulicy
Jana Paw∏a II, w tym na rok 2001 zaplanowane jest ukoƒczenie kawa∏ka
odcinka pomi´dzy ulicami Granicznà
i GoÊciniec.
Plany budowy by∏y gotowe ju˝ na
wiosn´ roku 2000. Wymaga∏y one jednak zatwierdzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego przewidujàcego budow´ ronda na skrzy˝owaniu ulic Jana Paw∏a II i GoÊciniec (by∏ej Torfowej). Ze wzgl´du na oprotestowanie przez niektórych w∏aÊcicieli
posesji wokó∏ tego skrzy˝owania
w NSA nowego planu zagospodarowania przestrzennego, konieczne by∏y
zmiany w planach inwestycji. Poczàtkowo planowany odcinek zosta∏ skrócony

z 550 mb do 446 mb, co oznacza, ˝e
w tym roku nie b´dzie budowane rondo, które mog∏oby wyeliminowaç poranne korki w tym newralgicznym
punkcie, oraz to, ˝e b´dziemy zje˝d˝ali ze Êwiate∏ na drog´ asfaltowà, potem
b´dziemy pokonywaç oko∏o 100 mb
p∏yt betonowych (bez ˝adnych zmian
ich obecnego stanu), a nast´pnie znowu wjedziemy sobie na asfalt. Miasto,
niestety, nie mo˝e inwestowaç na terenach, których stan prawny nie jest uregulowany.
Obecnie prowadzone sà ostatnie prace nad projektem drogowym wraz
z bran˝ami (wodociàgi, energetyka, kanalizacja) oraz opracowywane sà podk∏ady geodezyjne dla celów projektowowykonawczych. W lutym przewidywane
jest wystàpienie o pozwolenie na budow´ oraz og∏oszenie przetargu na wykonawstwo. Rozpocz´cie budowy planuje
si´ w II kwartale bie˝àcego roku. Na
wiosn´ powinny tak˝e ruszyç prace projektowe dotyczàce ronda na skrzy˝owaniu ulic Jana Paw∏a II i Granicznej oraz
nast´pnego odcinka drogi do ulicy Jod∏owej. Nie wiadomo jednak, czy drugi
etap budowy ruszy jeszcze w tym roku,

czy dopiero w nast´pnym. Wszystko zale˝y od kosztów wykonawstwa.
Jaka b´dzie ta nowa droga? Sk∏adaç
si´ na nià b´dà: jezdnia o nawierzchni
asfaltowo-betonowej (szerokoÊç 7 m),
dwa chodniki z kostki brukowej (szer. 2
m ka˝dy) oraz Êcie˝ka rowerowa z kostki betonowej (szer. 2m). Jezdnia i chodniki b´dà oddzielone od siebie pasami
zieleni, które sà istotnym elementem ze
wzgl´du na powierzchniowe odprowadzanie wody deszczowej. Zostanà tak˝e
zachowane drzewa wzd∏u˝ ulicy. Nie zabraknie tak˝e kilkunastu lamp na ca∏ym
nowo budowanym odcinku.
Drogowcy zapowiadajà, ˝e ca∏a inwestycja ma byç prowadzona z minimalnymi utrudnieniami dla ruchu. Jak
b´dzie rzeczywiÊcie, oka˝e si´ w przysz∏oÊci. Miejmy nadziej´, ˝e w przysz∏ym roku szkolnym dzieci idàce we
wrzeÊniu do szko∏y ulicà Jana Paw∏a II
b´dà mog∏y korzystaç z bezpiecznego
chodnika lub Êcie˝ki rowerowej oraz
przejÊç dla pieszych, a ich rodzice przynajmniej na tym jednym odcinku drogi
w Starej Mi∏oÊnie nie pourywajà zawieszeƒ swoich samochodów.
Ma∏gorzata Krukowska
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Co s∏ychaç w gminie
XXXI sesja,
21 grudnia 2000 r.
Ostatnia sesja odby∏a si´ wyjàtkowo
sprawnie i trwa∏a tylko nieco ponad 5
godzin. Jest to o tyle ciekawe, ˝e g∏ównym tematem sesji by∏o uchwalenie bud˝etu na rok 2001 oraz rozpatrzenie projektów uchwa∏ oko∏obud˝etowych.
Otwarcia sesji dokona∏ Przewodniczàcy Rady Miasta pan Andrzej Jastrz´bski,
który powita∏ przyby∏ych na obrady
mieszkaƒców, zaproszonych goÊci, radnych miasta, radnych Dzielnicy Stara Mi∏osna oraz cz∏onków Zarzàdu. Nast´pnie
jednog∏oÊnie przyj´to porzàdek obrad,
wprowadzono drobne zmiany do protoko∏u z poprzedniej sesji i przyj´to pisemnà „Informacj´ z dzia∏alnoÊci mi´dzysesyjnej” Zarzàdu. Przewodniczàcy komisji
miejskich przedstawili informacje o swoich dzia∏aniach mi´dzysesyjnych.
Rada Miasta jednog∏oÊnie przyj´∏a
uchwa∏´ w sprawie przyj´cia darowizny –
oÊwietlenia ulicznego w Starej Mi∏oÊnie,
którà to inwestycj´ w 100 % sfinansowali indywidualni mieszkaƒcy ulic Cedrowej i Klonowej. Nale˝y dodaç, ˝e by∏a to
jedyna darowizna dotyczàca oÊwietlenia
w mieÊcie w roku 2000. Zatem mieszkaƒcy Starej Mi∏osny przyczynili si´ do
powstania jeszcze jednej „˝ó∏tej nitki
energetycznej” na mapie Weso∏ej.
W dyskusji nad zmianami w bud˝ecie
miasta g∏ówne miejsce zaj´∏a sprawa
przeznaczenia dodatkowych Êrodków bud˝etowych na dokoƒczenie budowy szko∏y (gimnazjum) w Starej Mi∏oÊnie. W odpowiedzi na zapytanie radnych w tej
sprawie, pan Wiceburmistrz Bogdan
Wilk poinformowa∏, „˝e umowa z wykonawcà na dokoƒczenie budowy szko∏y
okreÊla termin 30 czerwca 2001 r. i jest
bezpieczna. Z gospodarskiego punktu
widzenia nale˝y dokoƒczyç t´ budow´.
Budynek jest ogrzewany, wi´c dzieci mogà si´ uczyç. Zarzàd Miasta czyni starania, aby pozyskaç Êrodki finansowe na
dokoƒczenie inwestycji od Wojewody”.
Podj´to uchwa∏´ stanowiàcà, ˝e stawki
czynszu za najem lokali u˝ytkowych (z
wyjàtkiem gara˝y) b´dà ustalane w drodze przetargu lub konkursu ofert lub
w przypadku drugiego bezskutecznego
przetargu przez zastosowanie umownej
stawki czynszu. Ustanowiono podatek od
posiadania psów, w wysokoÊci 30 z∏ od
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ka˝dego posiadanego psa, p∏atny w terminie do marca 2001 albo w ciàgu 14 dni
od daty powstania obowiàzku podatkowego. Od obowiàzku tego zwolnieni sà
emeryci w przypadku posiadania tylko
jednego psa (za dodatkowe psy muszà
zap∏aciç tak samo jak inni mieszkaƒcy).
Ustalono tak˝e wysokoÊci podatków
od Êrodków transportu oraz op∏at targowych na terenie miasta Weso∏a w 2001.
Bardzo istotnà uchwa∏à, która dotyczy
nas wszystkich, jest uchwa∏a o podatku
od nieruchomoÊci. W∏aÊciciele budynków mieszkalnych lub ich cz´Êci b´dà
musieli zap∏aciç 0,46 z∏/ 1m2 powierzchni
u˝ytkowej, w∏aÊciciel budynków lub ich
cz´Êci zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià gospodarczà lub innà ni˝ rolnicza lub leÊna b´dà musieli zap∏aciç 15,00 z∏/1m2 powierzchni u˝ytkowej. Pozosta∏e informacje szczegó∏owe sà do wglàdu w Urz´dzie
Miasta.
Wprowadzono uchwa∏´ o op∏atach administracyjnych na rok 2001 za czynnoÊci urz´dowe zwiàzane z przygotowaniem i wydaniem dziennika budowy
w wysokoÊci 150,00 z∏ oraz wypisów i wyrysów z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w wysokoÊci
170,00 z∏.
Rozpatrzono projekt uchwa∏y w sprawie uchwalenia bud˝etu na 2001 rok.
Najwa˝niejsze dla Starej Mi∏osny by∏y
decyzje o przeznaczeniu kwoty
1 020 000,00 z∏ na budow´ gimnazjum
w naszej dzielnicy (w tym 300 tys. z∏ na
zakup pierwszego wyposa˝enia szko∏y,
a 720 tys. z∏ na zap∏acenie faktur wystawionych za roboty) oraz przeznaczenie
kwoty 1.300.000 na budow´ odcinka ulicy Jana Paw∏a II (szczegó∏y tej inwestycji
opisujemy w oddzielnym artykule w gazetce). W zestawieniu finansowo, rzeczowym dokoƒczenia inwestycji gimnazjum znalaz∏y si´ mi´dzy innymi takie
pozycje jak „zwrot 50% wartoÊci prac
przy boisku (dla MPZBDJiW)” oraz
udzia∏ w budowie stacji „Trafo” i kabla
przy∏àcza energetycznego, które to inwestycje mia∏ równie˝ wykonaç Zespó∏.
Rozpatrzono projekt uchwa∏y w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych na 2001 rok. Najciekawszym punktem tego programu jest chyba wspó∏udzia∏ i wspó∏finansowanie przez Miasto
„Dni TrzeêwoÊci w Weso∏ej” (postaramy

si´ poinformowaç wszystkich trzeêwo
myÊlàcych w Starej Mi∏oÊnie o tej imprezie). A nieco powa˝niej mówiàc, to warto si´ zainteresowaç dzia∏alnoÊcià tego
programu na naszym terenie mi´dzy innymi ze wzgl´du na takie dzia∏ania, jak:
organizowanie pomocy terapeutycznej
dla ˝on i dzieci alkoholików, organizowanie dzia∏ania Êwietlic Êrodowiskowych, do˝ywianie dzieci, dofinansowanie
imprez wakacyjnych, itp... Szczegó∏y
programu sà do wglàdu w biurze Rady
Dzielnicy oraz bezpoÊrednich informacji
mo˝e udzieliç radna Miasta Weso∏a pani
Helena Kaêmierczak.
Rozpatrzono projekt uchwa∏y w sprawie przekazania do zbycia w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego
nieruchomoÊci po∏o˝onej przy ul. Armii
Krajowej oraz przyj´to plan pracy Rady
Miasta na 2001 rok.
Rozpatrzono skarg´ pana Krzysztofa
Maciàga na dzia∏alnoÊç SPZLO.
Przyj´to informacj´ Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w sprawie realizacji przez Zarzàd Miasta zaleceƒ RIO. Podj´to równie˝ dyskusj´ na
temat zasad wspó∏pracy pomi´dzy Zarzàdem a Przewodniczàcym i Radà Miasta. Burmistrz Miasta Pan Jacek Wojciechowicz stwierdzi∏, i˝ Zarzàd nigdy nie
lekcewa˝y∏ zaleceƒ, zapisów i sugestii
radnych i realizuje je w miar´ swoich
mo˝liwoÊci.
W cz´Êci sesji „Interpelacje i zapytania
radnych” pani Helena Kaêmierczak zapyta∏a o informacje w sprawie odbytego
przetargu na oczyszczenie miasta i dlaczego w komisji by∏ tylko reprezentant
z Dzielnicy Stara Mi∏osna. W odpowiedzi Burmistrz Miasta poinformowa∏, ˝e
sk∏ad komisji jest przygotowany przez
komórki, które dany przetarg organizujà, a przetarg ten dotyczy∏ ca∏ego miasta.
W cz´Êci „Wolne wnioski i informacje” pan Tomasz Struzik poinformowa∏,
˝e powo∏ano sztab Wielkiej Orkiestry
Âwiàtecznej Pomocy w Weso∏ej. JednoczeÊnie poprosi∏ o Êrodki finansowe
(oko∏o 10-11 tys. z∏) na organizacje
WOÂP w naszym mieÊcie. Rada Miasta
poprzez aklamacj´ wyrazi∏a zgod´.
Zamkni´cia obrad XXXI sesji Rady
Miasta dokona∏ Przewodniczàcy Rady
o godzinie 19.30, oraz z∏o˝y∏ on wszystkim zebranym ˝yczenia spokojnych
i zdrowych Êwiàt Bo˝ego Narodzenia
i szcz´Êliwego 2001 roku.
Na podstawie projektu protokó∏u z sesji
Ma∏gorzata Krukowska
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Co wolno wojewodzie...
Min´∏a po∏owa kadencji, Rada Miasta
Weso∏a niewàtpliwie mo˝e pochwaliç
si´ wieloma osiàgni´ciami. Choç
i Êmiesznostek, wojen na górze, przepychanek i zwyk∏ej g∏upoty nie zabrak∏o. Takie po prostu jest ˝ycie. Stali
czytelnicy mieli szans´ poniekàd w tym
˝yciu uczestniczyç.
Bud˝et miasta, a co zatem idzie, inwestycje w mieÊcie, w stosunku do poprzedniej kadencji, praktycznie si´
zwielokrotni∏y du˝a tu zas∏uga operatywnoÊci burmistrzów, którzy swojà
ci´˝kà pracà w urz´dzie i mediacjami
zdo∏ali przekonaç Rad´ do ekspansywnoÊci zadaƒ stawianych przed miastem.
Miasto nie tylko si´ utrzymuje, miasto
w koƒcu si´ rozwija.
Gdyby tak jeszcze uda∏o si´ przeskoczyç ten jeden mentalny próg. Próg,
który istnieje w ÊwiadomoÊci niektórych Radnych. W∏adzà w Gminie jest
Zarzàd, a nie Radni. Radni wybierajà
Zarzàd, obdarzajà go zaufaniem i po
wykonaniu bud˝etu, rozliczajà. JeÊli sà
nie zadowoleni z jego osiàgni´ç, mogà
go odwo∏aç, ale nie mogà nim, a mo˝e
w∏aÊciwiej, nie powinni nim próbowaç
kierowaç. Czasy si´ zmieniajà, a ÊwiadomoÊç Rad Narodowych nadal tkwi.
Mam nadziej´, ˝e nikt nie marzy
o czasach, kiedy to telefon z Komitetu
Partyjnego, czy cz∏onka Rady Narodowej decydowa∏ o przyznaniu w´gla na
zim´, wydaniu zezwolenia na budow´,
czy zatrudnieniu pracownika. Ostatnia
sesja obna˝y∏a konflikt, a mo˝e w∏aÊci-

wiej by∏oby napisaç nieporozumienie
wynikajàce z niezrozumienia ustawy
o samorzàdzie gminnym. Korespondencja Przewodniczàcego Rady do
Przewodniczàcego Zarzàdu odczytana
na sesji mog∏aby rozÊmieszyç niejednego, gdyby nie to, ˝e to korespondencja
urz´dowa. „Polecenia s∏u˝bowe” wydawane Burmistrzowi nie wystawiajà najlepszej opinii autorowi. Âwiadczà dobitnie o nieznajomoÊci przepisów i niezrozumieniu roli, jakà ma spe∏niaç Rada Miasta.
Na szcz´Êcie, Ustawa o Samorzàdzie
Gminnym wyraênie rozdziela kompetencje i zadania w∏adzy uchwa∏odawczej od wykonawczej (tj. Rady Miasta
od Zarzàdu Miasta). JeÊli tylko si´
w nià wczytaç i spróbowaç zrozumieç
ustaw´, mo˝na ten próg pokonaç.
Rola Radnych w samorzàdzie jest
olbrzymia, obdarzeni spo∏ecznym zaufaniem, odpowiedzialni sà za wytyczanie kierunków rozwoju lokalnych
spo∏ecznoÊci, wyboru ludzi, którzy za
ten rozwój b´dà, odpowiadaç i rozliczenie ich z realizacji uchwalanych bud˝etów. Radni równie˝ wybierajà
(u nas nie docenianà) Komisj´ Rewizyjnà, która na zlecenie Rady kontroluje wybrane elementy pracy Zarzàdu.
Radni te˝ sà w∏adni odwo∏aç êle funkcjonujàcy Zarzàd
Nieporozumienie pomi´dzy przewodniczàcymi Rady i Zarzàdu Miasta
wydaje si´ polegaç na niezrozumieniu
tych zale˝noÊci.

Informacje z powiatu
Szanowni Paƒstwo,
Grudzieƒ, jak ka˝dy grudzieƒ w samorzàdzie, w naszym powiecie przebiega∏ pod znakiem bud˝etu na rok
przysz∏y. Kilka uchwa∏, dotyczàcych
drobniejszych spraw, zosta∏o przyj´tych praktycznie bez dyskusji. I tak Zarzàd Powiatu zosta∏ upowa˝niony do
podj´cia dzia∏aƒ zmierzajàcych do
utworzenie gimnazjum przy liceum powiatowym w Siennicy oraz do przej´cia
niektórych zadaƒ zwiàzanych z poborem. Ponadto, przy stacji Sanepidu zosta∏ utworzony tzw. Êrodek specjalny,
czyli wydzielony fundusz, na którym
majà byç gromadzone wp∏ywy z dzia-

∏alnoÊci stacji, na potrzeby zakupu
sprz´tu i wyposa˝enia. Rada Powiatu
przeznaczy∏a tak˝e 30 tys. z∏ na utylizacj´ zb´dnych odczynników chemicznych, trucizn i substancji trujàcych,
znajdujàcych si´ we wszystkich szko∏ach powiatu (tak˝e tych prowadzonych przez gminy). Rada zatwierdzi∏a
tak˝e swój plan pracy na rok 2001. Wynika z niego, ˝e odb´dzie si´ 7 sesji
i ok. 10-12 posiedzeƒ poszczególnych
komisji.
Przyj´cie bud˝etu powiatu zaj´∏o Radzie znacznie wi´cej czasu, g∏ównie
z przyczyn proceduralnych, gdy˝ propozycja Zarzàdu, jak zresztà wi´kszoÊç

Kolejny kwiatek, jaki zakwit∏ na
ostatniej Sesji, to odpowiedê Przewodniczàcego do Regionalnej Izby Obrachunkowej. W ferworze „walki” o to,
kto jest wa˝niejszy w mieÊcie, przewodniczàcy Rady skonstruowa∏ odpowiedê,
która stoi w istotnej sprzecznoÊci
z obowiàzujàcym prawem.
Rada tworzy lokalne prawo, to
prawda, ale nie mo˝e ono staç
w sprzecznoÊci z obowiàzujàcymi
ustawami w Paƒstwie. Miejmy nadziej´, ˝e ten lapsus prawny nie wp∏ynie
na postrzeganie naszej Rady Miejskiej. Skargi pana Maciàga z pewnoÊcià mog∏yby zape∏niç nie jednà pó∏k´, ale w momencie kiedy dotykajà
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych nie mo˝na pozostawiç
ich bez odpowiedzi. Kodeks administracyjny obliguje gmin´ do podj´cia
rozstrzygni´cia w postaci uchwa∏y.
A wniosek, aby skarg i wniosków p.
Maciàga a priori nie rozstrzygaç,
niezale˝nie od merytorycznej zawartoÊci, mo˝na potraktowaç ju˝ tylko
jak lokalny folklor i troszk´ si´ poÊmiaç..
Jak powiedzia∏ jeden z radnych, co
prawda w innym kontekÊcie, „mo˝e si´
zdarzyç, ˝e radny b´dzie fachowcem”.
Ja osobiÊcie wola∏bym jednak, aby
Miastem tak jak jest napisane w ustawie, kierowa∏ burmistrz wraz z podleg∏ymi mu fachowymi urz´dnikami,
a nie choçby najwybitniejszy radny, nie
ponoszàcy za te dzia∏ania ˝adnà, poza
mo˝liwoÊcià reelekcji, odpowiedzialnoÊcià.
Robert W´grzynowski
przedk∏adanych Radzie projektów, zyska∏a uznanie prawie u wszystkich radnych od prawej do lewej strony. Nie
jest to jednak bud˝et marzeƒ. Istnieje
kilka realnych zagro˝eƒ, mogàcych
skutkowaç jego niewykonaniem. Poza
tym zmniejszenie dotacji wojewody na
niektóre zadania realizowane przez
powiat grozi niewykonaniem tych zadaƒ. W szczególnoÊci dotyczy to opieki
spo∏ecznej, gdzie zmniejszonej o 10%,
czyli o kwot´ ok. 1 mln z∏, dotacji praktycznie nie ma z czego pokryç. Podobnie, ograniczenie dotacji na Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego
grozi kompletnym zaprzestaniem inspekcji terenowych (co niektórych
c.d. na str. nast´pnej
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mo˝e cieszyç, ale bez wàtpienia, co pokaza∏ przyk∏ad budowy Carrefoura
w Szczecinie jest zjawiskiem niepokojàcym).
Z innych istotnych zagro˝eƒ, nale˝y
zwróciç uwag´ na fakt bardzo optymistycznych prognoz wp∏ywów z tytu∏u
odsetek od Êrodków na rachunkach
bankowych, op∏at komunikacyjnych

oraz udzia∏u powiatu w podatku dochodowym. Ze wzgl´du na krótki czas
istnienia powiatów i brak dobrych analogii, nie wiadomo, czy uzyskane
w 2000 r. kwoty sà wynikiem sta∏ej tendencji, czy wynika∏y jedynie z krótkookresowej koniunktury.
Zarzàd Powiatu zdecydowa∏ jednak
odwa˝nie zaplanowaç swoje dzia∏ania
i nie ograniczaç inwestycji, na które
w roku 2001 zostanie przeznaczona
kwota ok. 5,5 mln z∏. W wi´kszoÊci (po-

nad 3 mln. z∏) b´dà to wydatki na remonty szkó∏. Rozpocznie si´ tak˝e budowa dwóch dróg powiatowych: Okuniew-Halinów-Brzeziny (1 940 mb)
oraz Latowicz-Ka∏uszyn (6 637 mb).
Niestety, co ju˝ nie raz pisa∏em, w Starej Mi∏oÊnie nie ma dróg powiatowych,
nie mo˝emy wi´c liczyç na jakiekolwiek pieniàdze powiatowe na nasze,
póki co, symboliczne ulice.
Radny Powiatu
Marcin J´drzejewski

Âmieci – trudny orzech do zgryzienia
Odkàd zaufaliÊcie nam Paƒstwo wybierajàc nas do Rady Dzielnicy, bliski
by∏ nam problem segregacji Êmieci. Od
poczàtku naszej kadencji próbowaliÊmy
topiç lody i prze∏amywaç niech´ç nie tylko ze strony w∏adz, ale tak˝e wÊród firm
dzia∏ajàcych na naszym terenie. Problem nie le˝y w tym, jak segregowaç je
w domu, tylko co z nimi zrobiç po odebraniu od mieszkaƒca. Materia∏y wtórne
wo˝one sukcesywnie do punktu skupu
nie zarabiajà na siebie. Chcàc korzystnie
je sprzedaç, trzeba zagwarantowaç dostatecznie du˝e dostawy z okreÊlonà cz´stotliwoÊcià (np. raz w miesiàcu) bezpoÊrednio do odbiorcy takiego, jak huta
szk∏a czy papiernia. Potrzebne jest wi´c
pole odk∏adcze oraz odpowiednia iloÊç
posegregowanych Êmieci.
Ju˝ kilka lat temu niektórzy radni Weso∏ej próbowali namówiç Zarzàd Miasta
na segregowany wywóz nieczystoÊci, by∏
nawet prowadzony program pilota˝owy
i nagrodzony program edukacji ekologicznej dla dzieci i m∏odzie˝y. Sprawa
ucich∏a jak wiele podobnych, które wymagajà nak∏adów pieni´˝nych z bud˝etu
miasta i dobrej woli wielu osób.
Mamy za sobà liczne spotkania i wiele obietnic, stàd nasze ankiety i cykliczne zapowiedzi w WiadomoÊciach Sàsiedzkich. W ostatnim numerze podaliÊmy, za burmistrzem Wilkiem, ˝e ju˝
od 1 stycznia 2001 r. b´dziecie mogli
Paƒstwo dostarczaç posegregowane
odpady do odpowiednich pojemników
ustawionych przy szko∏ach, przedszkolach, Urz´dzie Miasta i MOK-u na terenie ca∏ego miasta. Âmieci te mia∏y
byç wywo˝one na koszt miasta.
Pierwsze nasze spotkanie w tej sprawie z burmistrzem Wilkiem odby∏o si´
25 wrzeÊnia 2000 roku. PrzedstawiliÊmy
na nim naszà propozycj´ rozpocz´cia se-
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gregowania Êmieci. TraktowaliÊmy to jako zadanie wieloletnie, wymagajàce
stopniowego wprowadzania i rozszerzania metod odbioru Êmieci, jak i odpowiedniej akcji propagandowej, równie˝
w szko∏ach. Rozwa˝aliÊmy ró˝ne warianty rozwoju akcji w zale˝noÊci od jej
poparcia przez mieszkaƒców Starej Mi∏osny i dyscypliny realizacji.
Pan Burmistrz przedstawi∏ nam dotychczasowe nieudane próby rozwiàzania tego tematu w Weso∏ej i wynikajàce
z nich wnioski. Miasto mo˝e wspomóc
takà akcj´ w znaczàcym stopniu dopiero
wtedy, gdy b´dzie gwarancja, ˝e przebiegnie ona zgodnie z za∏o˝eniami. Pierwsze kroki mo˝na wykonaç tylko w oparciu o bardzo skromne Êrodki b´dàce
w dyspozycji Burmistrza. W ten sposób
powsta∏ projekt, aby na zasadzie pilota˝u, mieszkaƒcy mogli wrzucaç do odpowiednich pojemników posegregowane
odpady (szk∏o, papier, opakowania plastikowe). Pojemniki b´dà znajdowaç si´
przy szko∏ach, przedszkolach. Urz´dzie
Miasta i MOK-u na terenie ca∏ego miasta. Miasto zap∏aci za wywóz tych odpadów i dzier˝aw´ pojemników. Dalsze losy segregacji w mieÊcie zale˝à od powodzenia tego pierwszego etapu. ProwadziliÊmy rozmowy z ewentualnym wykonawcà tego zadania. Uwa˝aliÊmy, ˝e powodzenie akcji zale˝y tak˝e od elastycznego podejÊcia do niej firmy wykonawczej, stàd nasze wizyty w firmie
TRANS-NEC. W wyniku tych zabiegów
dosz∏o te˝ do spotkania przedstawiciela
TRANS-NEC-u z burmistrzem Wilkiem.
Na spotkaniu, w dniu 9 listopada
2000 r., burmistrz Wilk zakomunikowa∏
nam, ˝e z koƒcem roku wygasa umowa
z firmà, która do tej pory wywozi∏a Êmieci
z miejsc op∏acanych przez miasto. 20 grud-

nia 2000 r. mia∏ si´ odbyç przetarg wy∏aniajàcy firm´, która mia∏a si´ zajàç wywozem Êmieci z placówek oÊwiatowych i UM.
W materia∏ach przetargowych wyraênie
podkreÊlono obowiàzek ustawienia pojemników do segregacji Êmieci oraz ich
wywozu zgodnie z zasadami recyclingu.
Zaniepokoi∏ nas krótki okres pomi´dzy
przetargiem a przystàpieniem do realizacji
(20 grudnia – 1 stycznia), ale pan Burmistrz zapewnia∏ nas, ˝e skoro firma przyst´puje do przetargu, to musi byç przygotowana do spe∏nienia jego warunków.
Do przetargu stan´∏y 3 firmy (z ponad
10, które wykupi∏y materia∏y przetargowe) wszystkie spoza terenu naszej gminy. Wygra∏a firma najtaƒsza, niestety,
nie posiadajàca pojemników na segregowany odpady – dlatego nie zobaczyliÊcie
ich Paƒstwo na terenach placówek
oÊwiatowych w naszym mieÊcie w podanym przez nas terminie.
W umowie podpisanej przez Zarzàd
Miasta firma zastrzeg∏a, ˝e pojemniki
pojawià si´ najpó˝niej 1 marca 2001 r.
z uwagi na 7-tygodniowy termin realizacji zamówienia.
Musimy si´ wi´c uzbroiç w cierpliwoÊç
i poczekaç jeszcze przynajmniej miesiàc.
Z drugiej strony rodzà si´ pewne wàtpliwoÊci, je˝eli firma stajàca do przetargu
na wywóz Êmieci (tak˝e segregowanych)
dopiero po przetargu zamawia odpowiednie pojemniki, to czy jest to firma,
która zna si´ na rzeczy, czy dopiero b´dzie si´ uczy∏a post´powaç zgodnie z zasadami recyclingu. Najczarniejszy scenariusz – to posegregowane przez Paƒstwa
Êmieci na wysypisku – jeÊli tak si´ stanie,
to zmarnowaliÊmy nasz spo∏eczny czas,
a plany dochodzenia do coraz dok∏adniejszej i na wi´kszà skal´ segregacji wydajà si´ byç równie wàtpliwe.
Izabela Antosiewicz i Jan Broniecki
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Nic nie znika
Trudno nie zauwa˝yç, ˝e Êmieci sà
ogromnym problemem, a stajà si´ coraz wi´kszym. Niby wszyscy wiemy, ˝e
nasze Êmieci nie znikajà w magiczny
sposób wraz z odjazdem „Êmieciary”,
ale jakoÊ wygodnie jest o nich od tej
chwili nie myÊleç. A przecie˝ nic nie
znika, odsuwamy tylko problem na
póêniej. To tak, jakby zamiast sprzàtnàç – wrzuciç wszystko do szafy i zamknàç drzwi. A˝ któregoÊ dnia „samo
wyjdzie”.
Poniewa˝ mia∏am okazj´ zapoznaç
si´ z sortowaniem Êmieci w praktyce
podczas kilkuletniego pobytu w Szwecji, gdzie jest to w wielu gminach czymÊ oczywistym
i obowiàzkowym, podziel´ si´ swoimi doÊwiadczeniami.
Jedna z pierwszych moich przygód po przyjeêdzie
do Szwecji zwiàzana by∏a
w∏aÊnie ze Êmieciami. Nie
wiedzia∏am, co z nimi zrobiç. Na osiedlu zdawa∏o si´
nie byç Êmietników. Do g∏owy mi nie przysz∏o, ˝e ma∏e
urocze domki, solidnie zamkni´te na klucz to Êmietniki. Gdy ju˝ to odkry∏am
i zdoby∏am klucz, w Êrodku
czeka∏a na mnie kolejna niespodzianka: znajdowa∏o si´
tam kilka pojemników. Ka˝dy
z nich by∏ przeznaczony na innego rodzaju Êmieci: jeden du˝y,
przykryty – na kompost, inny na szk∏o,
jeszcze inny na metal, makulatur´, wàski, czerwony – na zu˝yte baterie i dwa
na Êmieci „do spalenia”. Nad ka˝dym
pojemnikiem by∏ napis i rysunek wyraênie pokazujàcy, co mo˝na do danego pojemnika wrzucaç, a co nie powinno si´ w nim znaleêç. By∏am w kropce:
nasze Êmieci pomieszane w jednej torbie zupe∏nie si´ nie nadawa∏y do takie-

go Êmietnika. Porozdziela∏am, co si´
da∏o, a reszt´ wrzuci∏am „do spalenia”.
Póêniej dowiedzia∏am si´, ˝e do ka˝dego „domku-Êmietnika” przydzielona
jest okreÊlona liczba mieszkaƒców. Od
czasu do czasu przez gmin´ robiony
jest sprawdzian sortowania Êmieci:
sprawdza si´ dok∏adnoÊç sortowania,
oraz ile Êmieci nie trafi∏o tam, gdzie
trzeba. Mieszkaƒcy sà oceniani od 1 do
5. Ocena niedostateczna otrzymana
kilka razy mo˝e spowodowaç wprowadzenie dodatkowego obcià˝enia finansowego. Jest to dosyç zrozumia∏e, bo
dopóki Êmieci b´dà sortowane niedok∏adnie, dopóty ktoÊ jeszcze raz b´dzie
musia∏ je powtórnie

sprawdzaç, ˝eby np. w makulaturze nie
znalaz∏y si´ puszki, czy torba z kompostem.
Wszystko to mo˝e wydawaç si´ k∏opotliwe i kosztowne, ale w rzeczywistoÊci ten wysi∏ek si´ op∏aca. Dzi´ki wprowadzeniu sortowania Êmieci w Uppsali, w której jest 180 tys. mieszkaƒców,
nie ma problemu z surowcem, zapewniajàcym ogrzewanie. Sto procent

energii wykorzystywanej do tego celu
czerpane jest w∏aÊnie ze spalania Êmieci, których ju˝ w inny sposób nie da si´
wykorzystaç i przetworzyç. Kompost,
który dojrzewa w ogromnej gminnej
kompostowni u˝ywany jest do u˝yêniania ubogiej, gliniastej ziemi, ze szk∏a
powstaje „nowe” szk∏o, dzi´ki odzyskaniu wi´kszoÊci makulatury oszcz´dza
si´ setki tysi´cy drzew rocznie. Innym
problemem rozwiàzanym w du˝ej mierze dzi´ki sortowaniu Êmieci jest przemilczana u nas sprawa zu˝ytych baterii.
Korzystamy w domu z niezliczonej iloÊci baterii: paluszków do pilotów, zegarów, walkmanów, baterii R14, R20
i wielu innych, nie mówiàc ju˝ o akumulatorach samochodowych. Jedna
ma∏a bateria zatruwa po rozk∏adzie kilka do kilkunastu
metrów szeÊciennych gleby.
Metale ci´˝kie, trujàce zwiàzki chemiczne dostajà si´ do
wód gruntowych i wracajà do
naszych domów wraz z wodà
w kranie, Êwie˝ymi owocami,
warzywami, mi´sem. W niewielkich nawet iloÊciach potrafi to byç niezwykle groêne dla
naszego zdrowia. Dlatego za
wszelkà cen´ powinniÊmy unikaç wyrzucania baterii wraz
z innymi Êmieciami, aby nie
dopuÊciç do wydostania si´ ich
zawartoÊci do gleby.
Wbrew pozorom sortowanie
Êmieci nie jest specjalnie wymagajàce ani k∏opotliwe. Praktyczni Szwedzi wymyÊlili w swoich
szafkach pod zlewem specjalny system
sk∏adajàcy si´ z kilku ró˝nej wielkoÊci
pojemników, u∏atwiajàcy prawid∏owe
wyrzucanie Êmieci. Ju˝ po kilku dniach
przestajemy si´ zastanawiaç – Gdzie
by∏o to szk∏o...? – tylko automatycznie
wrzucamy butelk´ do prawid∏owego
pojemnika. Wystarczy odrobina dobrych ch´ci, ˝eby góra Êmieci przesta∏a
rosnàç w zastraszajàcym tempie.
Agnieszka Gruszczyƒska
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PROJEKTOWANIE I WYKONYWANIE SYSTEMÓW:

Rok za∏o˝enia 1984

✓ 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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Alkohol w Starej Mi∏oÊnie
Jeszcze niedawno alkohol mo˝na by∏o
kupiç tylko na kartki i tylko od godziny 13.00. Gatunków by∏o bardzo niewiele: przewa˝nie jeden gatunek piwa,
wina: owocowe, czerwone, bia∏e i s∏odkie, a wódka: czysta w trzech rodzajach i par´ wódek gatunkowych.
Dzisiaj alkohol mo˝na kupiç wsz´dzie, w ka˝dej iloÊci i o dowolnej godzinie, byle sklep by∏ czynny. Gatunków
piwa w ka˝dym sklepie jest kilkanaÊcie,
a win i wódek jeszcze wi´cej.
˚eby sprzedawaç alkohol, sklep musi mieç wydawane przez Gmin´ stosowne pozwolenie. Aby je uzyskaç, nale˝y spe∏niç par´ warunków, takich jak:
odpowiednie warunki sanitarne, okreÊlona odleg∏oÊç sklepu od szkó∏
i przedszkoli i dodatkowo pozytywna
opinia organu samorzàdowego. Po
uzyskaniu pozwolenia trzeba jeszcze
tylko w Gminie wnieÊç op∏at´, a tak˝e
co rok je odnawiaç.
Nasza Rada Dzielnicy decyzji wydawaç nie mo˝e, mo˝e jedynie opiniowaç
wnioski w∏aÊcicieli sklepów o wydanie
zezwolenia na sprzeda˝ alkoholu.
W porzàdku obrad ka˝dej sesji Rady
jest punkt zwiàzany z wydaniem takiej
opinii, a przed ka˝dà sesjà Komisja ds.
Infrastruktury dyskutuje na ten temat
i przygotowuje projekt uchwa∏y. Za-

równo w Komisji, jak i na sesji temat
wzbudza wiele emocji. Nigdy decyzje
nie zapadajà jednog∏oÊnie. Jednak nawet wtedy, gdy wydanie pozytywnej
opinii k∏óci si´ z poczuciem ∏adu spo∏ecznego, nie sposób wydaç negatywnà
opini´ nowemu punktowi sprzeda˝y,
gdy spe∏nia on wszystkie formalne wymogi. Tote˝ dotychczas wszystkie wnioski Rada zaopiniowa∏a pozytywnie.
Po ponad rocznym opiniowaniu doszliÊmy jednak do wniosku, ˝e powstanie nowych punktów sprzeda˝y alkoholu nale˝y bezwzgl´dnie ograniczyç
i ˝e jedynie odgórne ograniczenie liczby punktów sprzeda˝y mo˝e rozwiàzaç
ten problem.
W tym celu na IX sesji 30 listopada
ubieg∏ego roku podj´to uchwa∏´,
w której „wnioskuje si´ do Rady Miasta Weso∏a o ustalenie dla Dzielnicy
Stara Mi∏osna 15 punktów sprzeda˝y
napojów alkoholowych...”.
Ale Zarzàd uchwa∏´ po prostu odrzuci∏, poniewa˝ w ca∏ej gminie Weso∏a
mo˝e byç 30 sklepów z alkoholem,
a jest dopiero 26. Tak wi´c w Starej Mi∏oÊnie majàcej tylko 30% mieszkaƒców
Gminy jest 15 takich sklepów, a mo˝e
byç wi´cej.
MyÊl´, ˝e nale˝y wywo∏aç powa˝nà
dyskusj´ nad wszystkimi problemami

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

zwiàzanymi z alkoholizmem, w tym
równie˝ nad dost´pnoÊcià do alkoholu.
Jedynym sposobem wywo∏ania takiej
dyskusji jest zdecydowana odmowa
opiniowania kolejnych „wniosków alkoholowych”.
Rado Gminy, porozmawiajmy
o kompetencjach. Spróbujmy pracowaç razem we wszystkich sprawach,
a szczególnie w tych, które nie bez powodu budzà emocje, a w których racje
sà w Dzielnicy, a nie w MieÊcie.
Maciej Susicki

Pomó˝
Karolowi
Szanowni
Paƒstwo!
Nasz dziesi´cioletni syn zachorowa∏
na
ostrà bia∏aczk´
limfoblastycznà
w grudniu 1999
roku. Przez 8
miesi´cy by∏ leczony chemioterapià. Leczenie to
nie okaza∏o si´ jednak skuteczne,
we wrzeÊniu 2000 roku nastàpi∏ nawrót choroby. Obecnie po ponownej chemioterapii jedynà szansà na
uratowanie jego ˝ycia jest przeszczep szpiku. Jednak sam zabieg
oraz leki sà bardzo kosztowne,
przekraczajàc nasze mo˝liwoÊci.
Dlatego zwracamy si´ z goràcà
proÊbà o pomoc finansowà, która
ocali Karolowi ˝ycie.
Ka˝da ofiarowana kwota b´dzie
dla nas cenna i za ka˝dy gest b´dziemy szczerze wdzi´czni.
Jolanta i Henryk Piaseccy
Prosimy o wp∏aty na konto:
Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobà Nowotworowà
01-849 Warszawa, ul. Przybyszewskiego 47
tel.: 834-06-74, 663-51-68, fax 663-51-67
PEKAO S.A. V O/Warszawa
Nr 12401066-09103276-2700-401112-001-0000
Z dopiskiem Karol Piasecki

JednoczeÊnie informujemy, ˝e Êrodki niewykorzystane na leczenie naszego dziecka zostanà zgodnie ze statutem Fundacji, przeznaczone na dofinansowanie leczenia innych dzieci.
Pami´taj, wp∏at´ mo˝esz odliczyç
od podatku!
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Rok w Stowarzyszeniu Sàsiedzkim
Ci z Paƒstwa, którzy mieszkajà od kilku lat w Starej Mi∏oÊnie i sà sta∏ymi
czytelnikami „WiadomoÊci Sàsiedzkich”, zapewne dobrze si´ orientujà, co
to jest Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna. Jednak jest spora grupa
nowych mieszkaƒców, którzy stali si´
naszymi sàsiadami dopiero w zesz∏ym
roku. Dlatego chcielibyÊmy w kilku
s∏owach przypomnieç, jak powsta∏o
nasze Stowarzyszenie i pochwaliç si´
tym, co w ubieg∏ym roku osiàgn´to.
Historia ta nie jest d∏uga, zacz´∏a si´
zaledwie dwa lata temu, kiedy to na
zorganizowanym przeze mnie, jako
radnego powiatowego, na spotkaniu
przedstawiono koncepcj´ powo∏ania
dodatkowej (oprócz piàtki radnych
w Radzie Miasta) reprezentacji naszego Osiedla, jakà móg∏by byç Komitet
Osiedlowy. Propozycja zosta∏a bardzo
ciep∏o przyj´ta przez zebranych, powsta∏a grupa inicjatywna, która doprowadzi∏a do zebrania za∏o˝ycielskiego
i wybrania Komitetu Osiedlowego.
Niestety, tu niespodziewanie natrafiliÊmy na zdecydowany opór... naszych
radnych z Rady Miasta! Doprowadzili
do odwo∏ania popierajàcego nas przewodniczàcego Rady Miasta i zablokowali rozpatrzenie wniosku o powo∏anie Komitetu Osiedlowego. Jednak,
mimo niespodziewanych trudnoÊci,
grono osób, które zaanga˝owa∏y si´
w Komitet postanowi∏o dzia∏aç dalej.
Jako nieformalna grupa rozpocz´∏o
wydawanie pisma osiedlowego „WiadomoÊci Sàsiedzkie”, zorganizowa∏o
Otwarte Mistrzostwa Starej Mi∏osny
w Siatkówce, oraz Rodzinny Zlot Cyklistów. Nieformalny charakter grupy
organizatorów stanowi∏ pewien problem przy tych wszystkich przedsi´wzi´ciach. Stàd te˝ powsta∏a koncepcja zarejestrowania stowarzyszenia.
Pod koniec czerwca 1999 r. grono 18
osób, na zebraniu za∏o˝ycielskim powo∏a∏o Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna. Do grona za∏o˝ycieli mo˝na by by∏o dodaç tak˝e piàtk´ naszych
radnych z Rady Miasta, którzy swojà
niech´cià do oddolnych inicjatyw
mieszkaƒców poÊrednio przyczynili si´
do przyj´cia przez nasze grono takiej
w∏aÊnie formu∏y dzia∏ania, notabene
znacznie wygodniejszej, sprawniejszej
i o wi´kszych mo˝liwoÊciach ni˝ Komitet Osiedlowy.

Mniej wi´cej w tym samym czasie
wÊród radnych Rady Miasta powsta∏a
koncepcja powo∏ania Rady Dzielnicy,
organu o kompetencjach podobnych
jak Komitet Osiedlowy, jednak wybieranego w wyborach powszechnych.
Przy czym w tej koncepcji, w 15 osobowej radzie pi´ciu radnych miejskich zagwarantowa∏o sobie miejsca „z urz´du”, bez koniecznoÊci stawania
w szranki wyborcze, co zosta∏o zakwestionowane przez Wojewod´ Mazowieckiego jako niezgodne z prawem.
Ostatecznie, do Rady Dzielnicy wybierano 15 radnych. Stowarzyszenie Sàsiedzkie, mimo ˝e dzia∏a∏o dopiero kilka miesi´cy, zyska∏o u Paƒstwa olbrzymi kredyt zaufania. Nasi kandydaci
zdobyli wszystkie 15 mandatów, otrzymujàc ∏àcznie 2/3 ogó∏u oddanych g∏osów. Ten wielki sukces traktujemy i b´dziemy traktowaç jako wielkie zobowiàzanie wobec Paƒstwa.
Rok 2000 by∏ ju˝ rokiem wyt´˝onej
pracy. Zacz´liÊmy go Balem Karnawa∏owym, na którym zbieraliÊmy Êrodki na
budow´ Placu Zabaw. Dzi´ki ofiarnoÊci
naszych goÊci zebraliÊmy kwot´ prawie
6 tys. z∏. Nast´pnie by∏a wystawa obrazów Wieƒczys∏awa Pyrzanowskiego. Jak
si´ okaza∏o, by∏a to bardzo szcz´Êliwa
dla nas wystawa. Po krótkim reporta˝u
z otwarcia wystawy w „Gazecie Sto∏ecznej”, zg∏osili si´ do nas przedstawiciele
firmy „Provident Polska” i zaproponowali sponsorowanie budowy Placu Zabaw. Dzi´ki przekazanej przez „Providenta” kwocie ponad 50 tys. z∏, nasz
osiedlowy Plac Zabaw powsta∏ w b∏yskawicznym tempie i zosta∏ wykonany
w przyzwoitym, wspó∏czesnym standardzie.
Wiosnà ju˝ po raz drugi odby∏ si´
organizowany przez Stowarzyszenie
„Zlot Cyklistów” – najwi´ksza, obok
„Âwi´ta Miasta”, impreza plenerowa w
mieÊcie.
Latem zorganizowaliÊmy pierwszà
edycj´ konkursu plastyczno-fotograficznego „Nasza Stara Mi∏osna”, zaÊ
jesienià, wspó∏organizowaliÊmy wspólnie z Radà Dzielnicy Osiedlowà Wystaw´ Psów oraz wraz z klubem
GIBnO – Zawody na Orientacj´ o Puchar Burmistrza Miasta Weso∏a.
Dzia∏ajàc na rzecz Osiedla i jego
mieszkaƒców, zbudowaliÊmy zgrany
zespó∏ liczàcy obecnie 41 formalnych

cz∏onków Stowarzyszenia i co najmniej
drugie tyle wspó∏pracowników, sympatyków i wspó∏ma∏˝onków, gotowych
pomóc nam w realizacji kolejnych pomys∏ów na rzecz integracji mieszkaƒców Starej Mi∏osny.
Oprócz dzia∏ania na rzecz Osiedla
i jego mieszkaƒców, czasem organizujemy tak˝e imprezy dla naszych cz∏onków i sympatyków takie, jak pikniki
grillowe, ogniska czy spotkania wigilijne. W ka˝dy wtorek w godz. 20.0021.30, w szkole j´zyka angielskiego przy
ul. GoÊciniec 2B, jest czynna „kawiarenka” stowarzyszeniowa. Serdecznie
zapraszamy wszystkich ch´tnych, którzy chcà porozmawiaç o osiedlowych
problemach i pomys∏ach na ich przezwyci´˝enie, a tak˝e tych, którzy chcà
poznaç nowych sàsiadów lub mi∏o sp´dziç wieczór przy kawie i ciasteczkach.
Stowarzyszenie utrzymuje si´ ze
sk∏adek i darowizn cz∏onków. Wszystkie kwoty z darowizn celowych i dotacji w pe∏ni przeznaczamy na przypisane
im cele, nie pobierajàc, jak to cz´sto
bywa, tzw. „kosztów poÊrednich”. Nie
mamy wi´c ani majàtku, ani etatowych
pracowników, zaÊ wszystko, co udaje
nam si´ osiàgnàç, jest efektem spo∏ecznej pracy grupy zapaleƒców. Wiemy, ˝e
na naszym osiedlu takich zapaleƒców
jest wi´cej. Jak zwykle wszystkich zapraszamy do wspó∏pracy, choç w zamian mo˝emy zaoferowaç tylko satysfakcj´ z dobrze wykonanej pracy.
JednoczeÊnie chcia∏bym podkreÊliç,
˝e nasze Stowarzyszenie nie jest (i nie
roÊci sobie takich praw) reprezentacjà
naszego Osiedla. Z chwilà powstania
Rady Dzielnicy, to ona przej´∏a funkcje i zadania, jakie sta∏y za próbami powo∏ania Komitetu Osiedlowego, zaÊ
Stowarzyszenie Sàsiedzkie jest tylko
jednym z podmiotów, próbujàcych
wspó∏tworzyç normalne warunki ˝ycia
w naszej pi´knej Starej Mi∏oÊnie.
Koƒczàc, chcia∏em wszystkim Paƒstwu ˝yczyç udanego roku 2001. B´dzie to pierwszy rok, w którym miasto
Weso∏a zainwestuje w nasze Osiedle
naprawd´ pokaêne sumy. Mo˝e to
znak, ˝e czas wygodnego mieszkania
w naszej pi´knej Starej Mi∏oÊnie nareszcie si´ zbli˝a.
Marcin J´drzejewski
Prezes Stowarzyszenia
Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna
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Wielkie Balowanie po raz drugi
Zanosi si´ na to, ˝e Wielkie Biesiady
Sàsiedzkie, czyli Charytatywne Bale
Karnawa∏owe Stowarzyszenia Sàsiedzkiego, powoli wejdà do kalendarza staromi∏oÊniaƒskich imprez. 13 stycznia

w jak zwykle goÊcinnej restauracji
„GoÊciniec”, tradycyjnego ju˝ na poczàtku naszych bali poloneza taƒczy∏o
112 osób. Jad∏o i napitek, serwowane
w dystyngowany sposób by∏o wyÊmienite, a orkiestra bardzo si´ stara∏a, aby
goÊcie „wytaƒczyli” to, co zjedli.

Organizatorzy balu – Stowarzyszenie Sàsiedzkie – chcà, by ta impreza
by∏a kolejnà okazjà do integracji
mieszkaƒców Starej Mi∏osny. Dlatego
w programie balu znalaz∏ si´ taniec kotylionów, który zmusi∏ uczestników balu do „przemieszania si´” mi´dzy stolikami i u∏atwi∏ nawiàzanie nowych znajomoÊci. By∏ tak˝e quiz o Starej Mi∏oÊnie. Pytania nie nale˝a∏y do naj∏atwiejszych, jednak uczestnicy wykazali
si´ znajomoÊcià historii i teraêniejszoÊci Osiedla. Tym bardziej, ˝e w nagrod´ mo˝na by∏o wygraç szampana lub
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przepi´kne zdj´cia z Mazowieckiego
Parku Krajobrazowego.
Wielka Biesiada to bal charytatywny.
Nie mog∏o zabraknàç wi´c loterii fantowej. W tym roku, do balowej skarbonki zbieraliÊmy
pieniàdze, aby pomóc naszemu sàsiadowi Grzegorzowi Gzochowi
w zakupie wózka
inwalidzkiego.
Dzi´ki ofiarnoÊci
uczestników balu
zebraliÊmy 1.350 z∏
oraz 10 DM. Po-

nadto, dzi´ki uprzejmoÊci w∏aÊciciela
GoÊciƒca pana Wies∏awa Borkowskiego, Stowarzyszenie otrzyma∏o specjalnà zni˝k´, dzi´ki której z ka˝dego
sprzedanego biletu 25 z∏otych przeznaczyliÊmy na budow´ drugiej cz´Êci Placu Zabaw –
co da∏o ∏àcznie
2.800 z∏otych.
W ostatnià sobot´ karnawa∏u –
24 lutego, Restauracja GoÊciniec
organizuje jeszcze
jeden bal. Ci, którzy nie mieli okazji
bawiç si´ na naszej
Biesiadzie, mogà w tym karnawale
jeszcze si´ zabawiç.
Magdalena J´drzejewska

W tym samym terminie co nasza Biesiada Sàsiedzka, równie˝ w restauracji
Aplauz odbywa∏ si´ Bal Charytatywny. Tam zbierano fundusze na leczenie
osoby chorej na bia∏aczk´. Niestety nie otrzymaliÊmy ani zdj´ç, ani innych
informacji o przebiegu tego balu. ˚yczymy wi´c tylko organizatorom, aby ich
goÊcie okazali si´ nie mniej hojni od tych bawiàcych si´ w GoÊciƒcu.

STARA MI¸OSNA

Rezerwaty cz. II
W poprzednim artykule przedstawi∏em
Paƒstwu rezerwaty pó∏nocnej cz´Êci
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.
DziÊ proponuj´ wycieczk´ do nieco odleglejszych, ale równie pi´knych miejsc.
Pierwszym rezerwatem jest „Bocianowskie Bagno”. To doÊç du˝y, bo blisko 70-hektarowy rezerwat leÊno-torfowiskowy. Chroni on stare drzewostany sosnowe, z licznà domieszkà drzew
liÊciastych. Miejscami gatunki liÊciaste
sà nawet dominujàcym sk∏adnikiem tutejszego lasu. Prócz tego du˝à atrakcjà
rezerwatu sà ÊródleÊne torfowiska
z oczkami wodnymi, a tak˝e wysokie,
zalesione wydmy. W rezerwacie stwierdzono liczne gatunki chronionych roÊlin (rosiczki okràg∏olistne, grzybienie,
bagno zwyczajne, wid∏aki) i zwierzàt.
W rezerwacie i jego okolicach doÊç
cz´sto obserwuje si´ bociany czarne,
jednak brak informacji o tym, skàd te
ptaki pochodzà, tzn. czy l´gnà si´ w rezerwacie, czy poza nim. „Bocianowskie
Bagno” swà nazw´ zawdzi´cza pobliskiej miejscowoÊç – Bocian. Rezerwat
mo˝na zwiedzaç poruszajàc si´ znako-

wanym szlakiem. Jest on tak poprowadzony, aby mo˝na by∏o zobaczyç
wszystkie charakterystyczne dla tego
miejsca
krajobrazy.
Dodatkowo
wzd∏u˝ szlaku stojà liczne tablice informacyjne ustawione przez nadleÊnictwo

Celestynów. Ta ciekawie opracowana
Êcie˝ka dydaktyczna w przyst´pny sposób opisuje to, co widzimy. Do rezerwatu mo˝na dotrzeç pociàgiem lub samochodem. Korzystajàc z kolei musimy wysiàÊç na stacji w Celestynowie,
c.d. na str. nast´pnej

„Celestynowy Gràd”

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
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Dokoƒczenie ze str. poprzedniej
a nast´pnie cofnàç si´ oko∏o 3 km na
pó∏nocnywschód. Dojazd samochodem
jest du˝o prostszy. Wystarczy skr´ciç
z szosy lubelskiej, tu˝ przed rondem
w Ko∏bieli, w kierunku na Celestynów.
Mniej wi´cej w po∏owie drogi do Celestynowa znajduje si´ leÊny parking,
przez który przechodzi szlak i Êcie˝ka
dydaktyczna.

B´dàc w okolicy Celestynowa, warto
odwiedziç równie˝ inny rezerwat – „Celestynowski Gràd”. Jest to niewielka,
nieco ponad oÊmiohektarowa, pozosta∏oÊç po lasach gràdowych. Rezerwat
jest, co prawda, zamkni´ty dla ruchu
turystycznego. Jednak wzd∏u˝ jego granic znajdziemy wiele dróg, którymi mo˝emy si´ przejÊç i zapoznaç z wyglàdem
tego miejsca. Rezerwat rozciàga si´ po
dwóch stronach niezbyt ruchliwej drogi

Równie˝ w niewielkiej odleg∏oÊci od
Celestynowa znajduje si´ rezerwat
„˚urawinowe Bagno”. Le˝y on tu˝
przy trasie tranzytowej ∏àczàcej Miƒsk
Mazowiecki z Górà Kalwarià. Jest to
najmniejszy rezerwat Mazowieckiego
Parku Krajobrazowego. Ma zaledwie
2,33 ha. Chroni on niewielkie torfowisko wysokie i przejÊciowe, na którym
mo˝na spotkaç charakterystyczne dla
tych miejsc roÊliny. Naj∏atwiej dotrzeç

A Rezerwat „Bocianowskie Bagno”
d Lato w rezerwacie „Szerokie Bagno”

∏àczàcej Celestynów z Dàbrówkà. Ju˝
na pierwszy rzut oka obie cz´Êci ró˝nià
si´ od siebie. W jednaj zobaczymy wiele powalonych i po∏amanych drzew, co
w du˝ym stopniu upodabnia to miejsce
do lasów naturalnych. Druga strona
jest ju˝ bardziej uporzàdkowana i widaç w niej
r´k´ leÊników.

do rezerwatu w∏asnym samochodem.
Mo˝na go zostawiç na niewielkim nie
oznakowanym parkingu znajdujàcym
si´ na skraju rezerwatu. Jadàc pociàgiem, nale˝y wysiàÊç na stacji Ko∏biel
i cofnàç si´ wzd∏u˝ torów do trasy tranzytowej, a nast´pnie kierujàc si´ na
Gór´ Kalwari´ (na zachód). Po kilkuset metrach, po prawej stronie szosy
rozciàga si´ opisywany rezerwat.

d Sarna – skraj „˚urawiego Bagna”
S Krzy˝ówki – rezerwat „Czarci Dó∏”
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W naszym Parku mo˝emy obejrzeç
jeszcze dwa rezerwaty. Obydwa majà
charakter torfowiskowy i aby dotrzeç
do nich, nale˝y dojechaç kolejà lub samochodem do Zabie˝ek. Idàc od stacji
PKP nale˝y nieco si´ cofnàç w kierunku wsi, a potem przejÊç przez ca∏e Zabie˝ki w kierunku lasu. Samochód nale˝y zostawiç na skraju lasu, tu˝ przy
leÊniczówce. Dalej prosto drogà w las.
Aby znaleêç omawiane rezerwaty, najlepiej poruszaç si´ z mapà lub przewodnikiem, bo skrócony opis mo˝e byç
tu niewystarczajàcy.
Pierwszy rezerwat – „Czarci Dó∏” –
jest równie˝ niewielki, bo liczàcym tylko 8,75 ha powierzchni. Chroni on niewielkie torfowisko wysokie oraz otaczajàce go bory. W centralnej cz´Êci
znajdujà si´ niewielkie jeziorka b´dàce
pozosta∏oÊcià po eksploatacji torfu.
Mimo ma∏ych rozmiarów, cz´sto mo˝na obserwowaç na nich odpoczywajàce
ptaki wodne. Okoliczne bory, szczególnie wiosnà, sà bardzo mokre i w∏aÊciwie bez kaloszy nie da si´ po nich chodziç. Tu˝ przy rezerwacie znajduje si´
wysoki poroÊni´ty sosnà wa∏ wydmowy.
Ze wzgl´du na ma∏e rozmiary rezerwatu, nie stanowi on szczególnej ostoi

zwierzàt, choç przy odrobinie szcz´Êcia
mo˝na zaobserwowaç tu nawet ∏osia.
Drugi rezerwat znajduje si´ bardzo
blisko opisanego powy˝ej miejsca.
„Szerokie Bagno”, bo takà nosi on nazw´, zajmuje a˝ 76,73 ha. Jest wi´c
doÊç du˝ym rezerwatem. Niestety, nie
jest on udost´pniony dla zwiedzajàcych. Powodem tego jest cenna flora
i fauna (z ∏osiem i ˝urawiem na czele).
Ponadto znaczna jego cz´Êç jest bardzo
podmok∏a i chodzenie po tym terenie,
nawet w kaloszach, jest praktycznie niemo˝liwe, a momentami wr´cz niebezpieczne. Dlatego wszystkim zainteresowanym
polecam spacer wzd∏u˝ granic
rezerwatu. W ten sposób te˝
mo˝na du˝o zaobserwowaç.
Jak ∏atwo zauwa˝yç, g∏ównymi
obiektami chronionymi w tej
cz´Êci Parku sà torfowiska, wydmy i okalajàce je lasy. Choç
faktycznie sà to doÊç ubogie
w gatunki zwierzàt i roÊlin miejsca, to jednak uznano potrzeb´
zachowania ich ze wzgl´du na
rzadkoÊç tych form krajobrazu.
Ponadto ma∏a ró˝norodnoÊç gatunków wcale nie oznacza, ˝e sà

to gatunki pospolite. Wr´cz przeciwnie. W∏aÊnie fakt, ˝e ˝yjà w tak niepospolitych Êrodowiskach sprawia, i˝ sà
to w wi´kszoÊci gatunki w naszym kraju bardzo nieliczne. Âwiadectwem tego
mo˝e byç to, ˝e w∏aÊnie w rezerwatach
mo˝na spotkaç mnóstwo gatunków
znajdujàcych si´ pod ochronà. Pami´tajmy o tym odwiedzajàc nasze rezerwaty.
tekst+foto: Wojciech Sobociƒski

Sarna

STARA MI¸OSNA
UL. TRAKT BRZESKI PAW. 60C
za stacjà BP
tel. 773 24 12

ZAPRASZAMY DO NOWO OTWARTEGO SALONU
➨
➨
➨
➨
➨
➨

Autoryzowany Przedstawiciel Firmy INDECO

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

ZAPEWNIAMY PROFESJONALNÑ FACHOWÑ OBS¸UG¢
WYSOKIEJ JAKOÂCI SPRZ¢T
NIEPOWTARZALNE RELAKSUJÑCE WN¢TRZE
MI¸Ñ ATMOSFER¢, A PRZY TYM NIE WYGÓROWANE CENY
PRACUJEMY NA KOSMETYKACH RENOMOWANYCH FIRM
PROPONUJEMY PA¡STWU NAST¢PUJÑCE US¸UGI:

przedpokoi
kuchni
biur
banków
hoteli,

MY DO
ZAPRASZA TEGO
AR
W
NOWOOT
U
N
O
L
A
S
i∏oÊnie
M
j
re
w Sta
e
rz ski 54A
ul. Trakt B

pensjonatów
gabinetów

FRYZJERSTWO DAMSKIE, M¢SKIE, DZIECI¢CE
(TRWA¸A, FARBOWANIE - CLIMAZON MILENIUM)
KOSMETYKA TWARZY I CIA¸A W PE¸NYM ZAKRESIE
DEPILACJA WOSKIEM, HENNA
MAKIJA˚ DZIENNY, ÂLUBNY, WIECZOROWY

garderób

ZABUDOWUJEMY
KOMPLEKSOWO
LOKALE BIUROWE,

SOLARIUM Z OPALACZEM NA RAMIONA
TURBO-POWER, KLIMATYZACJÑ – PROMOCJA

HOTELE
BANKI

✦ MASA˚ KLASYCZNY, ODCHUDZAJÑCY, RELAKSUJÑCY, SPORTOWY,
TERAPIA KR¢GOS¸UPA - MASA˚YSTA Z 20-LETNIÑ PRAKTYKÑ
MANICURE ✦ PEDICURE ✦ TIPSY ✦ AKRYL
SPRZEDA˚ KOSMETYKÓW
BARDZO DOBRY DOJAZD, DU˚Y PARKING
ZAPRASZAMY OD PON.-PT. W GODZ. 10.00-20.00, SOB. 9.00-16.00

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,
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,
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Szczepienia psów
Szczepienia ochronne sà istotnym warunkiem zdrowia, chronià bowiem
zwierz´ (zw∏aszcza m∏ode, cz´sto pochodzàce od nie uodpornionych nale˝ycie matek) przed infekcjami bakteryjnymi i wirusowymi.
Bezwzgl´dne wskazania do szczepienia istnieje gdy:
1. Choroba jest groêna dla zwierz´cia
i trudna do wyleczenia (np. nosówka)
2. Istnieje du˝a cz´stotliwoÊç i powszechnoÊç wyst´powania choroby
(parwowiroza = wirusowe, zakaêne zapalenie ˝o∏àdka i jelit)
3. Wyst´puje wyjàtkowo d∏ugi okres
choroby z czym wià˝à si´ wysokie
koszty leczenia (leptospiroza, koronawiroza, choroba Rubartha)
4. Zoonozy – choroby którymi cz∏owiek zara˝a si´ od zwierz´cia (leptospiroza, wÊcieklizna)
5. Wyst´puje obowiàzek szczepienia
(wÊcieklizna)
Szczepimy na ogó∏ szczepionkami
poliwalentnymi tzn. uodparniajàcymi
przeciwko kilku g∏ównym chorobom
u danego gatunku.
Terminy szczepieƒ okresowych okreÊla kalendarz szczepieƒ.
I szczepienie przeprowadzamy u 6-7 tygodniowych szczeniàt
II szczepienie w 2 tygodnie póêniej tj.
w 8-9 tygodniu ˝ycia
III szczepienie po 12 tygodniach ˝ycia.
Dawki przypominajàce powtarza si´
w cyklach 1- rocznych.
Ju˝ w wieku 4 tygodni pojedyncze
szczeni´ta sà wra˝liwe na choroby,
zw∏aszcza parwowiroz´. Wra˝liwoÊç ta
wzrasta do ~ 60% w 6 tygodniu i prawie 100% w wieku 8 tygodni. Dlatego
idea∏em by∏oby przeprowadziç pierwsze szczepienie u hodowcy, gdy szczeni´ta przebywajà jeszcze w kojcu.
Poniewa˝ jest ró˝na odpornoÊç
u poszczególnych osobników nawet
w jednym miocie, szczepi si´ szczeni´ta wielokrotnie, a˝ do ukoƒczenia
przez nie minimum 3 miesi´cy (oko∏o 12 tygodnia ˝ycia zanika odpornoÊç przekazana szczeni´ciu od matki (o ile suka by∏a odpowiednio
szczepiona).
Tym samym zwi´ksza si´ szans´ na
w∏aÊciwe uodpornienie. U szczeniàt
psów rasy rottweiler – szczególnie wra˝liwych na wirusa parwo zaleca si´ powtarzanie szczepieƒ nawet co 2 tygodnie.
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Szczepionki przeciw nosówce przez
dziesi´ciolecia uchodzi∏y za bardzo
skuteczne i mówi∏o si´, ˝e jedno szczepienie wywo∏uje do˝ywotnià odpornoÊç. Obecnie wirus nosówki ujawni∏
du˝à zmiennoÊç i zdolnoÊci przystosowawcze tak, i˝ atakuje wiele gatunków
zwierzàt (nawet te dotàd nie wra˝liwe).
Jest du˝o doniesieƒ o zachorowaniach
psów w ró˝nym wieku.
Poniewa˝ szczepionki w wi´kszoÊci zawierajà w swoim sk∏adzie, ˝ywy os∏abiony
wirus, po szczepieniu wyst´puje znaczna
immunosupresja – os∏abienie odpornoÊci
– jest konieczna izolacja (trzymanie w domu) psa przez 2 tygodnie.
Najlepiej izolowaç szczeni´ a˝ do
ostatniego szczepienia i jeszcze 2 tygodnie po nim.
Wskazaniem lub usprawiedliwieniem do przesuni´cia terminu szczepienia mo˝e byç silne zarobaczenie lub
choroba zwierz´cia.
Po wyzdrowieniu nale˝y niezw∏ocznie uzupe∏niç szczepienia.
WÊcieklizna
W Polsce istnieje obowiàzek szczepienia psów przeciwko wÊciekliênie
gdy ukoƒczà one 3 miesiàce ˝ycia. Ze
wzgl´du na sytuacj´ zakaênà w Polsce
tj. istnienie wÊcieklizny dawki powtarza si´ w odst´pach jednorocznych.
Na przyk∏ad tylko w VI 2000 stwierdzono wyst´powanie wÊcieklizny
u zwierzàt domowych w 16 powiatach,
w tym u 3 psów, 8 kotów, 11 sztuk byd∏a oraz wÊcieklizn´ zwierzàt dzikich
w 55 powiatach u 66 lisów (stanowiàcych najwi´kszy rezerwuar zarazka) 8
jenotów, 1 kuny, 2 borsuków, 1 sarny, 1
nietoperza.
Wirus wÊcieklizny atakuje wszystkie
zwierz´ta ciep∏okrwiste, a tak˝e cz∏owieka. Wywo∏uje ostre zapalenie mózgu koƒczàce si´ Êmiercià. Wirus wydalany jest ze Êlinà chorego zwierz´cia
i zaka˝a przez ukàszenie lub kontakt
z b∏onami Êluzowymi (j. ustna, oko).
Czas od dostania si´ wirusa do organizmu do wystàpienia objawów wynosi
od 15 dni do kilku miesi´cy. Po wystàpieniu objawów na 4-5 dzieƒ nast´puje
Êmierç.
Leczenie wÊcieklizny jest nieskuteczne. Trzeba unikaç kontaktu z nieznanymi zwierz´tami, a w przypadku pokàsania nale˝y:

1. pozwoliç, aby z rany wyp∏yn´∏o troch´
krwi, która mechanicznie usuwa zarazki (o ile krwawienie nie jest nadmierne)
2. przemyç ran´ wodà z myd∏em – 20%
roztworem (200 g myd∏a na 1 litr wody), gdy˝ wirus jest wra˝liwy na roztwory myd∏a i w przypadku niewielkich ran zdezynfekowaç jà np. jodynà lub alkoholem etylowym 43-70%
3. zg∏osiç si´ do lekarza medycyny
aby ustali∏ dalsze post´powanie
z uszkodzeniami cia∏a
a) pogryzieniu mo˝e towarzyszyç
zaka˝enie bakteriami, które
utrudniajà gojenie
b) w przypadku szczególnie zabrudzonych ran np. ziemià, piachem
nale˝a∏oby rozwa˝yç ewentualnoÊç szczepienia przeciw t´˝cowi.
c) u osób pogryzionych przez
zwierz´ nieznane bez mo˝liwoÊci ustalenia w∏aÊciciela lub
dzikie przeprowadza si´ szczepienia podskórne przez 2 tygodnie i nast´pnie uzupe∏niajàce
– wykonuje to Szpital Zakaêny
Nr 1 przy ul. Wolskiej 37.
d) przy ci´˝kich pokàsaniach okolic g∏owy, szyi, twarzy, narzàdów p∏ciowych podaje si´ szpitalnie surowic´+ szczepienia.
Zwierz´cia, które pokàsa∏o, nie nale˝y zabijaç, lecz poddaç obserwacji lekarsko-weterynaryjnej do 10 dni.
Obowiàzkiem jest doprowadzenie
zwierz´cia do Lecznicy Zwierzàt 1., 5.
i 10. dnia od pogryzienia.
JeÊli lekarz nie stwierdzi podejrzanych objawów osoba pokàsana mo˝e
uniknàç szczepieƒ lub ich cykl b´dzie
skrócony do 5 injekcji.
Badanie mózgu zwierzàt pad∏ych,
podejrzanych o wÊcieklizn´ przeprowadzajà Wojewódzkie Zak∏ady Higieny Weterynaryjnej, które potwierdzajà
lub wykluczajà obecnoÊç wirusa.
Wszystkie zagadnienia dotyczàce post´powania i zwalczania wÊcieklizny regulujà przepisy:
◗ Ustawa o Zwalczaniu Chorób Zakaênych z 1927 r. Dz.U. Nr 77 poz. 673
◗ Rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa
w sprawie ochronnego szczepienia
psów i innych zwierzàt przeciw wÊciekliênie z 1961 r. Dz.U. Nr 54 poz. 309
◗ Instrukcja Ministrów Zdrowia
i Opieki Spo∏ecznej oraz Rolnictwa
s sprawie zapobiegania wÊcieklizny
u ludzi z 1967 r. Dz.U. Nr 22 poz. 94
lek. weter. Izabela Rupiƒska
tel. 773-10-88
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„Aleja Akacjowa”
Histori´ Starej Mi∏osny, tak dok∏adniej, mo˝na Êledziç dopiero od poczàtku dwudziestego wieku. Wtedy nastàpi∏a rozsprzeda˝ majàtków i przyby∏y
najstarsze staromi∏oÊniaƒskie rodziny.
Niedawno mia∏em w r´ku akt w∏asnoÊci ziemi. Poniewa˝ uwa˝a∏em, ˝e
znam rosyjski, z ch´cià podjà∏em si´
przet∏umaczenia tego dokumentu na
polski. Niestety, by∏ to rosyjski przedrewolucyjny, wi´c i inne s∏ownictwo,
i liternictwo. Ponadto j´zyk urz´dowy,
podobnie zresztà jak i dziÊ, niewiele
ma wspólnego z normalnym. M´czy∏em si´ z tym dokumentem przez dwa
dni, by wreszcie wy∏uskaç z niego to, co
najistotniejsze.
Prawdziwy rozwój miejscowoÊci zaczà∏ si´ w mi´dzywojniu. Wi´kszoÊç
mieszkaƒców stanowi∏y rodziny rolnicze, ale z niewielkà iloÊcià ziemi. Stàd
te˝ niektórzy próbowali robotniczego
fachu w pobliskiej Warszawie. Autobus
kosztowa∏ z∏otówk´, wi´c najcz´Êciej
do Goc∏awka, skàd by∏ tramwaj, chodzono na piechot´. Do Starej Mi∏osny

Êciàgn´li liczni ˚ydzi, którzy pobudowali wzd∏u˝ Traktu Brzeskiego sklepy
i punkty us∏ugowe (szewcy, krawcy).
Zamieszkali te˝ tutaj i w Sulejówku
polscy prominenci, jak Pi∏sudski, Paderewski, rodzina prezydenta Wojciechowskiego. Z tej okazji obecny Trakt
Brzeski otrzyma∏ nowoczesnà wtedy,
brukowanà bazaltowà kostkà nawierzchni´. Wybudowano tak˝e tak samo utwardzonà szos´ do Sulejówka.
Âladem tych najs∏awniejszych przybyli
do nas tak˝e zamo˝ni, ale ju˝ nie tak
znani. Pami´ç o nich podtrzymujà budynki, które w ró˝nym stanie pozosta∏y
do dziÊ.
Jednà z takich osób, które w czasie
mi´dzywojnia osiedli∏y si´ u nas, by∏
major lotnictwa Idzik. Zamieszka∏
w miejscu, do którego prowadzi aleja
wysadzona akacjami. Przed wojnà major by∏ osobà, która cieszy∏a si´ niekwestionowanym presti˝em i wysokimi
dochodami. Zupe∏nie inaczej ni˝ po
wojnie. Pami´tam je˝d˝àcych tramwajami w latach 60-70 tych majorów, którym z bràzowych,
s∏u˝bowych teczek wystawa∏y
pory i pietruszka.
Major Idzik by∏
jednak postacià
z innych czasów.
Wybudowa∏ will´
otoczonà zabudowaniami towarzyszàcymi. Zatrudni∏ osob´ zarzàdzajàcà ca∏o-

Êcià i pilnujàcà majàteczku. Cz´sto
zje˝d˝ali do niego goÊcie, oczywiÊcie
samochodami, bo major lubi∏ ˝ycie towarzyskie.
Niestety, nadesz∏a II wojna Êwiatowa. Skoƒczy∏o si´ spokojne, sielskie ˝ycie. Major przedosta∏ si´ do Anglii,
skàd ju˝ po wojnie nie wróci∏. Pozosta∏a o nim pami´ç, oraz cz´Êciowo zburzona bombà willa i wiodàca do niej
aleja. Nadal mieszka obok przedwojenny opiekun majàtku. Will´ nieco na
wyrost nazywa si´ obecnie dworkiem,
a nawet pa∏acem, a wiodàcà do niej
alej´, zakoƒczonà resztkami ozdobnej
bramy, zagospodarowa∏a spó∏ka „Wena”, która buduje tam zespó∏ bloków,
nazwany Alejà Akacjowà.
Jeszcze kilka lat temu mówi∏o si´, ˝e
jest to teren obj´ty opiekà konserwatora zabytków. Niestety, ludzie szybko
potrafià zmieniaç poglàdy i w ten sposób nasza Stara Mi∏osna nabiera innego wyglàdu, traci swój dawny charakter, staje si´ miastem. Byç mo˝e powstanie tu ∏adne, przyjazne dla mieszkaƒców osiedle, ale...
Stare akacje, co prawda, owini´to
s∏omianymi chocho∏ami, by chroniç je
przed mechanicznymi uszkodzeniami,
tyle tylko ˝e sà to drzewa, które bardzo
szeroko, chocia˝ p∏ytko, rozk∏adajà korzenie i nie sàdz´, by przesz∏y t´ budowlanà operacj´ bez strat. Obawiam
si´, ˝e po pachnàcej latem, imponujàcej alei, pozostanie szereg uschni´tych,
gotowych do wycinki drzew. W ten
sposób stracimy kolejne, zwiàzane z historià Starej Mi∏osny miejsce.
Mo˝e jednak jestem fa∏szywym
wieszczem. Mo˝e?!
Bogdan Jag∏owski

Kto przygarnie psa?
W dniu 24.12.2000 r. (w mroêny wieczór wigilijny) przyszed∏ do
nas pies. Jest ca∏y czarny, dosyç du˝y, ma krótkà sierÊç i d∏ugi
ogon, bia∏à kropk´ pod szyjà i bia∏e czubki palców.
Reaguje na polecenie: „siad” i „podaj ∏ap´”. Jest dobrze wychowany, towarzyski i ma poczucie humoru.
Lubi bawiç si´ i biegaç, czasami bardzo szybko, zawsze z du˝à
radoÊcià. Przyszed∏ do nas bez obro˝y. PrzekazywaliÊmy o nim
wiadomoÊci do spo∏ecznego punktu informacyjnego, schroniska,
dwóch gazet sto∏ecznych, wÊród znajomych i oczywiÊcie na p∏ocie. Niestety, dawny w∏aÊciciel
nie zg∏osi∏ si´. Nie mo˝emy go
zbyt d∏ugo przetrzymywaç, ze
wzgl´du na obecnoÊç drugiego
psa (suki). Zwracamy si´ z proÊbà:
Czy w Starej Mi∏osnej mi∏y czarny
pies móg∏by znaleêç nowy dom?
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W domu uczono nas prawdziwej historii Polski
Rozmowa z dr Annà Dàbrowskà – córkà prof. Kazimierza Dàbrowskiego
Chc´ Panià namówiç do zwierzeƒ, wspomnieƒ z dawnych lat. Jak pani pami´ta
swój dom rodzinny, jego atmosfer´?
– Przede wszystkim musz´ wyznaç, ˝e
wszystko, co prze˝ywa∏am w domu rodzinnym w dzieciƒstwie i m∏odoÊci zawa˝y∏o w sposób decydujàcy na ca∏ym
moim ˝yciu. Atmosfera naszego domu,
domu Dàbrowskich by∏a szczególna.
Rodzice odnosili si´ do nas z wielkà delikatnoÊcià, lecz nigdy z pob∏a˝aniem.
Pami´tam dom jako miejsce wyciszenia,
dialogu, azylu. Dominujàcym uczuciem
by∏o zawsze – jak to dziÊ oceniam – poczucie bezpieczeƒstwa. MyÊmy z domu
zawsze wychodzili z przykroÊcià, a wracali z radoÊcià. Nie przypominam sobie,
˝eby by∏y jakieÊ napi´cia, waÊnie, czy
spory. Rodzice byli zawsze bardzo wyciszeni. Ta cisza, spokój, ∏agodnoÊç, delikatnoÊç w naszych wzajemnych odniesieniach to jest to, co najbardziej utkwi∏o w mojej pami´ci z tamtych lat.
Na co rodzice k∏adli szczególny nacisk
w wychowaniu, kszta∏towaniu swoich
córek?
MyÊl´, ˝e na wszystko, co jest wa˝ne
w rozwoju dziecka i m∏odego cz∏owieka.
Byli przecie˝ Êwietnymi psychologami.
Wychowywali nie tylko nas, ale ca∏e setki, zw∏aszcza m∏odych, którzy znajdowali si´ pod ich opiekà przez ca∏e przecie˝
lata. Wydaje mi si´, ˝e pierwsze miejsce
dawano zawsze wartoÊciom podstawowym, takim jak: honor, prawdomównoÊç, bezinteresownoÊç, uczynnoÊç, szacunek dla innych. Gdy dziÊ wspominam
tamten czas, to bym powiedzia∏a, ˝e
nasz dom rodzinny by∏ przede wszystkim
polski i katolicki. MyÊmy same nie chodzi∏y do koÊcio∏a, rodzice nas nie wysy∏ali. ChodziliÊmy wszyscy razem. W ˝yciu
domowym zawsze by∏o odniesienie do

Boga, i spraw ostatecznych. To by∏o
oczywiste, nie trzeba by∏o o tym nawet
mówiç. Atmosfera naszego domu przesycona by∏a umi∏owaniem tradycji i kultury polskiej. Mi∏oÊç do Ojczyzny, Boga
i rodziców i wzajemna pomi´dzy nami
by∏y w sposób naturalny ze sobà splecione. Rodzice zawsze mówili nam prawd´.
No w∏aÊnie, jak to by∏o w tamtym czasie,
gdy przecie˝ szko∏a by∏a na us∏ugach
komunistycznej ideologii?
U nas w domu poruszano tematy publicznie zakazane, uczono nas prawdziwej historii Polski. MyÊmy od dzieciƒstwa zna∏y prawd´ o Katyniu, o AK,
o Powstaniu Warszawskim. W szkole
mówiono zupe∏nie co innego, ale myÊmy
wierzy∏y naszym rodzicom. Dom nasz zawsze by∏ miejscem spotkaƒ ludzi niezwyk∏ych, dla których prawda i wiernoÊç
prawdzie by∏y sensem ich ˝ycia. MyÊmy
instynktownie wyczuwa∏y, ˝e prawda nie
jest w szkole i Êwiecie, który nas otacza,
ale w domu, w rodzicach i w naszych goÊciach, na których si´ z niecierpliwoÊcià
oczekiwa∏o. Pami´tam, jak mama zawsze
przygotowywa∏a si´ na przyjÊcie zaproszonych osób. Jednak nie od strony kulinarnej, sto∏u, to by∏o drugorz´dne. Pami´tam ˝e zawsze by∏y wa˝ne jakieÊ papiery. Mama coÊ podkreÊla∏a, zak∏ada∏a
w ksià˝kach. Ojciec czegoÊ szuka∏ na pó∏kach, szpera∏ w teczkach i zapiskach. Dla
mnie goÊcie do dzisiaj nie kojarzà si´
z jedzeniem. Pami´tam, ˝e rozmawiali,
rozmawiali, rozmawiali..., myÊmy si´ bardzo nudzi∏y, a czasami by∏yÊmy ju˝ zg∏odnia∏e. I dopiero po tych d∏ugich rozmowach w gabinecie ojca wszyscy przechodzili na posi∏ek do jadalni.
Przy tylu zaj´ciach praktycznych i pracy
naukowej rodzice mieli jeszcze czas, by
si´ wami zajmowaç?

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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O, tak! Pami´tam, ˝e ojciec sadza∏
mnie i siostr´ i czytywa∏ nam fragmenty
polskiej, narodowej poezji. Bywa∏o, ˝e
ojciec otwiera∏ ksià˝k´ zaczyna∏ czytaç,
potem zamyka∏ ksià˝k´ i recytowa∏ d∏ugie fragmenty z pami´ci. MyÊmy wtedy
by∏y pe∏ne podziwu i uwielbienia dla ojca, ale sprawdza∏yÊmy, czy to, co ojciec
recytowa∏ rzeczywiÊcie by∏o w ksià˝ce.
I by∏o. Ojciec by∏ rozkochany w poezji,
zw∏aszcza w tej wielkiej, romantycznej.
Ca∏e fragmenty Pana Tadeusza, Beniowskiego, Nie-Boskiej Komedii, a tak˝e Wesela zna∏ na pami´ç.
Wydaje mi si´ to takie wa˝ne, co teraz
mówisz Aniu, bo dziÊ rodzice tak bardzo
nie majà czasu dla swych dzieci
Powiem coÊ wi´cej. U nas do programu ˝ycia rodzinnego by∏y wpisane
wspólne z rodzicami wyjÊcia do teatru,
do filharmonii. Pami´tam, ˝e ojciec na
koncerty muzyczne k∏ad∏ wielki nacisk.
Przestawia∏ ró˝ne zaj´cia i obowiàzki byleby byç z nami w filharmonii. ChodziliÊmy tam bardzo cz´sto. Ucieszy∏am si´
bardzo, gdy si´ dowiedzia∏am, ˝e sympozjum przygotowane z okazji 15-tej rocznicy Êmierci ojca odby∏o si´ w∏aÊnie w filharmonii.
PomyÊla∏am sobie wtedy: to najlepsze
miejsce dla uczczenia pami´ci ojca.
Wychowanie przez teatr, przez muzyk´,
poezj´. Wydaje si´, ˝e dziÊ w naszych rodzinach wychowawczej roli sztuki si´
nie docenia.
Powiem wam jeszcze wi´cej. Po powrocie do domu ka˝dy spektakl by∏ analizowany, szczegó∏owo omawiany i to
przez kilka dni, zw∏aszcza przy posi∏kach
i na spacerach. Pami´tam takie burzliwe
dyskusje np. po „Dwóch teatrach” Szaniawskiego. Mama mówi∏a „daj spokój,
to jeszcze dla nich za trudne”. A ojciec:”

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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One to zrozumiejà”. Te s∏owa taty zawsze nas wprawia∏y w dum´, czu∏yÊmy
si´ wtedy takie wa˝ne, ˝e rozmawiamy
o tym, o czym zwykle mówià doroÊli.
Raz jeden nie chciano nas wpuÊciç na
spektakl do teatru tego przy koÊciele
Zbawiciela, jak on si´ nazywa∏? To chyba by∏a jakaÊ sztuka Ibsena, Nora, czy
coÊ, nie pami´tam. A ojciec z takim naciskiem powiedzia∏: „One to zrozumiejà”. I bileterka ustàpi∏a. Pami´tam, ˝e
wyd´∏a policzki, popatrzy∏a na ojca z∏ym
wzrokiem i wzruszy∏a ramionami.
Wspomnia∏a Pani o bywalcach Waszego
domu, o goÊciach, których si´ wyczekiwa∏o. Mo˝e jeszcze coÊ bli˝ej na ten temat.
W czasie pobytu w Rabce, gdzie w latach pi´çdziesiàtych ojciec pracowa∏ jako lekarz w zespole sanatoriów dzieci´cych, uczestniczkà spotkaƒ i towarzyszkà spacerów by∏a pani pu∏kownik Alek-

sandra Zagórska, dowodzàca Ochotniczà Legià Kobiet w obronie Lwowa w latach 1918-1919, matka jednego z Lwowskich Orlàt – Jurka Biczana, o którym
ca∏a Polska Êpiewa∏a pieÊni. Jedna z nich
wry∏a mi si´ w pami´ç:
„Mamo najdro˝sza, bàdê zdrowa,
Do swoich id´ w bój,
Twoje uczy∏y mnie s∏owa,
Nauczy∏ przyk∏ad Twój “
Pami´tam energiczny, ˝o∏nierski krok
i wyprostowanà postaç pani Aleksandry,
która w czasie wspólnych spacerów zawsze wyprzedza∏a ca∏e towarzystwo.
Cz´stym goÊciem by∏ te˝ mój ojciec
chrzestny – Konstanty Kowalewski, wybitny polski chirurg, z którym póêniej
spotkaliÊmy si´ w Kanadzie, gdzie pracowa∏ w szpitalu Uniwersyteckim w Edmonton. W Kanadzie cz´stym goÊciem
w naszym domu by∏ kolega szkolny ojca,
wybitny uczony prof. Zygmunt Piotrow-

ski. Obok ojca jest on najbardziej znanym na Êwiecie psychiatrà i psychologiem polskim. Bardzo cz´sto bywa∏
u nas prof. Selye – znany z badaƒ nad
stresem. UtrzymywaliÊmy te˝ bliski kontakt z genera∏em Wolikowskim i jego ˝onà – pisarkà, córkà polskiego filozofa
i uczonego, znawcy Platona – Wincentego Lutos∏awskiego i Sofii Casanowa –
poetki hiszpaƒskiej. Na tradycyjnà polskà Wigili´ zapraszane by∏y do nas
wszystkie samotne osoby z Uniwersytetu
w Edmonton.
Rodzice dok∏adali wtedy wszelkich
staraƒ, by naszym goÊciom ukazaç ca∏e
pi´kno i g∏´bi´ polskiej tradycji zwiàzanej z tym dniem.
I niech to b´dzie dobre zakoƒczenie tej cz´Êci naszej rozmowy do numeru noworocznego „WiadomoÊci Sàsiedzkich”.
Rozmawiali: Ks. Jerzy Banak
i Barbara B∏asiƒska

Âwiàteczne prezentacje
Szko∏a J´zyka Angielskiego Toma
Low’a w naszej dzielnicy coraz systematyczniej i skuteczniej spe∏nia rol´ osiedlowego domu sztuki. Od wielu miesi´cy odbywajà si´ tu wernisa˝e i wystawy
plastyczne, ostatnio zaÊ zagoÊci∏y w niej
ksià˝ki... Punktem wyjÊcia i pretekstem
sta∏y si´ Bo˝onarodzeniowe i Noworoczne prezentacje dzieci´cych i m∏odzie˝owych grup j´zykowych.
21 grudnia o godz. 1800 w goÊcinnych
murach Szko∏y Podstawowej Nr 3, m∏odsze i starsze „pociechy” przedstawi∏y kilka
Êwiàtecznych akcentów w j´zyku Shakespeare’a, przygotowanych pod okiem ich
nauczycieli. By∏y kol´dy, wiersze i skecze...
OczywiÊcie, jak zwykle, najwdzi´czniejsze okaza∏y si´ najm∏odsze, 5- i 6-latki.
Obok tego, próbk´ swych Êwie˝o nabytych umiej´tnoÊci zademonstrowa∏a
grupa teatralna 10-13 latków, w dekora-

cjach
sporzàdzonych przez grup´
plastycznà. Tematem etiud scenicznych by∏y impresje
zimowo-choinkowe.
Obie te artystyczne
sekcje funkcjonujà
od poczàtku roku szkolnego równie˝
przy Szkole J´zyka Angielskiego.
Dodatkowà atrakcjà wieczoru by∏a wizyta renomowanych autorek literatury
dzieci´cej, pani Anny Onichimowskiej
z ksià˝kà dla dzieci starszych „Dobry potwór nie jest z∏y” i pani Liliany Bardiejewskiej, z ksià˝kà dla najm∏odszych
„Zielony w´drowiec”. Obie panie podpisywa∏y w∏asne utwory, a przy okazji
przedstawi∏y ksià˝k´ dla m∏odzie˝y swego kolegi pana Macieja Wojtyszki pt.
„Saga rodu Klaptunów”.

Inicjatywa zetkni´cia
autorów z tymi, dla których oni tworzà, nie jest
wprawdzie pomys∏em
nowym, ale na naszym
osiedlu raczej rzadkim,
stàd odnotowujemy jà
z satysfakcjà.
Po z∏o˝eniu przez organizatorów i nauczycieli dzieciom i rodzicom ˝yczeƒ
Êwiàtecznych i noworocznych, ca∏y wieczór os∏odzony zosta∏ dodatkowo na koniec garÊciami cukierków, ciasteczek
i czekoladek, rzecz prosta, g∏ównie z myÊlà o najm∏odszych. Niektórzy spotkali si´
ponownie ju˝ w... Nowym Tysiàcleciu.
Marian Mahor
Kilka ostatnich egzemplarzy ksià˝ek, o których tu mowa, jest do nabycia grzecznoÊciowo
po cenach hurtowych w Szkole Angielskiego.

GABINET STOMATOLOGICZNY
lek. stomatolog Beata Bedra

Magdalena Gaw´cka, Danuta Olczak

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

tel.

773 14 30

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

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

tel. 773-27-95
0602 785 695

Osiedle Stara Mi∏osna
ul. Jeêdziecka 20
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ELEKTRYKA J. GA¸ECKI
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St. Mi∏osna
ul. Jana Paw∏a II 66
(obok Banku)

tel. 773 11 08

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

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

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

(0-22) 773 38 83
✆ 0-602 351 757

05-077 Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238
na przeciwko nowej szko∏y, zad. 33 dz. 1983
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–
–
–
–
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elektryczne
telefoniczne
domofonowe
alarmowe
odgromowe
ogrzewanie
pod∏ogowe

PRZY¸ÑCZA:
Wesola
– elektryczne
St. Mi∏osna
– telefoniczne
ul. Jana Paw∏a II 120
Pomiary elektryczne
Nap´dy bram i gara˝y
Projektowanie

tel./fax 773 11 11
0603 894 948

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

a cena
r
b
o
d
jakoÊç
Dobra

–
–
–
–
–
–

INSTALACJE:

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

773 47 54,

fax

815 40 76

STARA MI¸OSNA

Nowa era
U zarania trzeciego milenium b´dzie
zwracaç si´ szczególnà uwag´ na czystoÊç i mi´kkoÊç kszta∏tów, prostot´
form i delikatnoÊç kolorów.B´dzie preferowany pozorny, artystyczny nie∏ad.
Fryzury uk∏adane palcami, b´dà sprawia∏y wra˝enie „potarganych wiatrem”. Natomiast starannie wymodelowane na szczotce w∏osy uczynià fryzur´
spokojnà i stonowanà. B´dà bardzo
modne symetryczne przedzia∏ki,krótkie grzywki okalajàce twarz.

Powrócà równie˝ dziewcz´ce, zalotne rudo-miedziane warkoczyki
o postrz´pionych nierównych koƒcach. Fryzury te b´dà pe∏ne radoÊci
i wdzi´ku. B´dà górowaç blondy, rozweselone refleksami w tonie miedzi
i z∏ota. Na okres karnawa∏owy styliÊci
proponujà ekspresyjne fryzury z charakterem. Proponowane sà ró˝nokolorowe dopinane warkoczyki, pióra
oraz wszelkiego rodzaju dopinki. Dla
spokojniejszych paƒ b´dà fryzury naturalne, uderzajàce prostotà, lekkoÊcià oraz du˝à klasà. Natomiast panowie!!!.

Koniec z ogolonymi g∏owami. Które
nie sà ani kanonem mody, ani szczytem
elegancji. Modna b´dzie fryzura klasyczna starannie wycieniowana na karku. M∏odzi m´˝czyêni powinni podkreÊlaç kszta∏t fryzury bardzo delikatnym
kolorowaniem w∏osów. Mogà to byç
delikatne pasemka 2-3 tony jaÊniejsze
od naturalnego koloru. Panom na karnawa∏ proponuj´ na∏o˝enie ˝elu co da
wi´kszy po∏ysk. To coÊ, doda m´skim
w∏osom niezwyk∏ego uroku.
˚yczy paƒstwu udanego karnawa∏u
Beata Wcis∏o – stylista
tel. 773-18-30

Og∏oszenia drobne
◗ Us∏ugi krawieckie, ul. Pogodna, tel. 773-27-83.
◗ Logopeda - diagnoza terapia wad wymowy.
Mo˝liwoÊç dojazdu do domu pacjenta, tel. 77331-93.
◗ Ksi´gi podatkowe, ZUS, p∏ace – poprowadz´,
tel.: 773-26-93.
◗ Strzy˝enie psów, tel. 0607 254-705, 0607
254-708.
◗ Poszukuj´ opiekunki do dziecka (4 miesiàce)
na 7-10 godzin dziennie, 5 razy w tygodniu, tel.
773-25-27, 0606 383-104.
◗ Fachowe prace wykoƒczeniowe: gipsy, malowanie, ocieplanie strychów, glazura i terakota
oraz drobne prace elektryczne. Mamy referencje
ze Starej Mi∏osny, tel. 0-604 893 006
◗ Amplico AIG Life poszukuje kandydatów na
profesjonalnych konsultantów finansowoubezpieczeniowych. Wynagrodzenie 2,5 tys.,
prowizje, awans. DoÊwiadczenie w sprzeda˝y,
wiek minimum 25 lat - Twoim dodatkowym
atutem. Tel. 663 98 94, Jan Broniecki
Tani Transport

OÂRODEK REHABILITACJI
I ODNOWY BIOLOGICZNEJ
mgr Beata i Jacek Horszczaruk
● TERAPIA MANUALNA KR¢GOS¸UPA
● REHABILITACJA PO URAZACH
● LECZENIE:
- zmian zwyrodnieniowych
- dyskopatii
- skolioz
● FIZYKOTERAPIA
● MASA˚E
● GIMNASTYKA KOREKCYJNA DLA DZIECI –

INDYWIDUALNA

I GRUPOWA

● GIMNASTYKA DLA PA¡
- aerobic, stretching, çwiczenia kszta∏tujàce
Zapraszamy w pon., wt., Êr., czw. i soboty

BEZP¸ATNE KONSULTACJE

Tel. 773 22 53

Os. Stara Mi∏osna
ul. S∏onecznej Polany 5

☞ TANI PRZEWÓZ TOWARÓW
☞ PRZEPROWADZKI
samochodem Polonez Truck, ∏ad. 900 kg
tel. 773 38 79

Szanowni Paƒstwo!
☛ JeÊli wiecie o czymÊ, co warto
upubliczniç w naszej gazecie.
☛ JeÊli organizujecie imprez´
o charakterze niekomercyjnym.
☛ JeÊli taka impreza ju˝ si´ odby∏a.
Skontaktujcie si´ z nami. My
ch´tnie (i bezp∏atnie) rozpropagujemy te informacje na naszych ∏amach. WiadomoÊci Sàsiedzkie sà
pismem mieszkaƒców Starej Mi∏osny. Wy tak˝e mo˝ecie mieç swój
wk∏ad w jego redagowanie.
Zapraszamy do wspó∏pracy.
Cz∏onków redakcji mo˝na spotkaç
w ka˝dy wtorek w godz. 2000 do
2130 w Szkole J´zyka Angielskiego,
ul. GoÊciniec 2B.
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wa∏y si´ w trzech grupach „wiekowych”:
I – rodzice w wieku 0 – 1 r.˝.
II – rodzice dzieci w wieku 1 – 3 r.˝.
III – rodzice dzieci w wieku 3 – 5 r.˝.
Ka˝da grupa rodziców mia∏a zaj´cia raz
w tygodniu przez okres dwóch miesi´cy.
Psycholodzy, pediatra, pedagog i logopeda odnosili si´ do codziennych problemów zwiàzanych z procesem wychowania
dziecka, akcentujàc to wszystko, co pozwala uniknàç istotnych b∏´dów. Kameralna atmosfera spotkaƒ umo˝liwia∏a rozmow´ i zadawanie pytaƒ przez rodziców.
Mamy nadziej´, ˝e ten pilota˝owy
program nie b´dzie ostatni... Pozytywne
opinie uczestników spotkaƒ sà potwierdzeniem s∏usznoÊci tej inicjatywy.
Urszula Zdoliƒska
– logopeda Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku.

˚eby dobrze wychowaç...
Do pe∏nienia ró˝nych funkcji przygotowujemy si´ mniej lub bardziej starannie w szko∏ach, czasem na kursach.
Niektóre zawody wymagajà nieustannego dokszta∏cania si´. Nikt z nas nie
odwa˝y∏by si´ korzystaç z pomocy lekarza, informatyka, ekonomisty czy
architekta, który opiera∏by si´ tylko na
wiedzy zdobytej przed laty. Jest to
oczywiste dla ka˝dego.
Tymczasem do pe∏nienia funkcji wychowawczych wobec w∏asnych dzieci nikt nas
– tak naprawd´ – nie przygotowuje. Niektórzy rodzice uczestniczà w zaj´ciach
szko∏y rodzenia, poniewa˝ rozumiejà, ˝e
fakt przyjÊcia na Êwiat dziecka to wydarzenie niezwyk∏e. Nie jest to jednak praktyka
powszechna ani ogólnie dost´pna. Potem
radzimy sobie, jak kto potrafi. Pytamy
w∏asnych rodziców, dziadków sàsiadki
i znajomych... Opieramy si´ na w∏asnych
wspomnieniach i mniej lub bardziej Êwiadomie powielamy zachowania tych, którzy nas wychowywali. Jednym s∏owem –
eksperymentujemy na w∏asnych dzieciach
troch´ na wyczucie, intuicyjnie – i z ró˝nymi skutkami.

Nawet je˝eli odczuwamy potrzeb´
konkretnej wiedzy, to nie zawsze wiemy,
gdzie jej szukaç. Ksi´garnie wype∏nione
sà najprzeró˝niejszymi poradnikami,
z których jedne zaprzeczajà innym.
W czasach rodzin wielopokoleniowych ogromne znaczenie mia∏a tradycja, w tym tak˝e tradycja rodzinna,
gdzie m∏odzi w sposób naturalny zakorzeniali si´ w swoim Êrodowisku. Aktualnie m∏oda rodzina najcz´Êciej ˝yje wyizolowana i zdana wy∏àcznie na siebie.
Dostrzegajàc ten problem Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku zorganizowa∏a po raz pierwszy
spotkania dla m∏odych matek w ramach
programu prorodzinnego. Program prorodzinny autorstwa Anny Padzik- dyrektora Poradni Psychologicznej w Sulejówku zyska∏ uznanie Ministerstwa
Edukacji Narodowej i zosta∏ nagrotel.
tel. kom.
dzony grantem finansowym MEN-u.
DOJAZD GRATIS
Spotkania odby-

TA X I - W E S O ¸ A
773 70 31,

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

Zapraszamy na zaj´cia indywidualne
i grupowe w nast´pujàcych grupach:
ANGIELSKI:
Starter (wiek: 7 do 10 lat)
Elementary i Pre-Intermediate
(wiek: 11-15 lat)
Intermediate (wiek: 15-18 lat)
DoroÊli:
Starter
(Êr. 1900-2030 lub
sob. godz. 1000-1130)
F-Starter
(poniedzia∏ek godz. 1900-2030)
Elementary
(pon. i czw. godz. 1145-1315)
(pon. i Êr. 830-1000)
Intermediate
(pon. Êr. lub wt. godz. 1900-2030
oraz wt. i czw. godz. 1800-1900)

Konwersacje
z American native
speaker – Dylan –
tak˝e w Warszawie
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773-32-70
773-33-70

NIEMIECKI:
poczàtkujàcy – dzieci:
(wt. i czw. godz. 1700-1800)
poczàtkujàcy – doroÊli
(pon. i Êr. godz. 2000-2100)
Êr. zaawansowani – m∏odzie˝
(pon. i Êr. godz. 1900-2000)
FRANCUSKI:
poczàtkujàcy – doroÊli
(wt. godz. 1900-2000;
sob. godz. 915-1015)
Êr zaawansowani – m∏odzie˝
(sob. godz. 1015-1145)
HISZPA¡SKI:
poczàtkujàcy – m∏odzie˝
(pt. godz. 1630-1800)
ZAJ¢CIA PLASTYCZNE:
dzieci – 7 do 10 lat
(czw. godz. 1245-1415)

Zaj´cia odbywajà si´ w siedzibie szko∏y
w Starej Mi∏oÊnie przy ul. GoÊciniec 2B
(naprzeciwko Szko∏y Podstawowej nr 3)

mini

0-601 220 910
24 h

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

STARA MI¸OSNA

Plecy okràg∏e – bagatelizowaç czy leczyç
Dobra postawa dziecka jest wyrazem
zdrowia i harmonii w budowie cia∏a.
Wszystkie czynniki zaburzajàce t´ harmoni´ bardzo niekorzystnie wp∏ywajà
na rozwój dziecka.
Skutki niekorygowanych wad postawy poza wzgl´dami estetycznymi
zmniejszajà sprawnoÊç fizycznà narzàdu ruchu oraz zaburzajà prac´ uk∏adu
oddechowego i krà˝enia.
Wady postawy sprzyjajà równie˝
przecià˝eniom doprowadzajàcym do
szybszych zmian zwyrodnieniowych,
powodujàcych w ˝yciu doros∏ym dolegliwoÊci bólowe.
Do najcz´Êciej spotykanych wad postawy nale˝à: plecy okràg∏e, plecy
wkl´s∏e, plecy wkl´s∏o-okràg∏e, plecy
p∏askie, boczne skrzywienie kr´gos∏upa, koÊlawoÊç lub szpotawoÊç kolan
oraz p∏askostopie.
W dzisiejszym artykule chcia∏abym
scharakteryzowaç i zwróciç uwag´ na
zagro˝enia jakie niesie ze sobà wada
okreÊlana jako „plecy okràg∏e”.
Jak widaç na rysunku charakteryzuje
si´ ona:
◗ zwi´kszonym wygi´ciem kr´gos∏upa ku ty∏owi w odcinku piersiowym,
◗ g∏owa i barki wysuni´te sà do przodu,
◗ ∏opatki sà odstajàce.
Potocznie o takim dziecku mówimy,
˝e si´ garbi. Wada ta mo˝e ujawniç si´
wówczas, gdy dziecko jest przem´czone, zbyt du˝o czasu sp´dza siedzàc przy
stole i na krzeÊle o nieodpowiednim
kszta∏cie i wysokoÊci.
Inne przyczyny wyst´powania tej wady to:
◗ os∏abienie si∏y mi´Êniowej
◗ przykurcze mi´Êniowe
◗ s∏aby wzrok
◗ os∏abienie po chorobie
◗ nadmierna w stosunku do rówieÊników wysokoÊç cia∏a
◗ anatomiczne zmiany w obr´bie
kr´gos∏upa
Nale˝y jednak wiedzieç, ˝e predyspozycje do pleców okràg∏ych ma wi´kszoÊç ludzi. Sk∏adajà si´ na to dwie
podstawowe przyczyny:
1. Ârodki ci´˝koÊci g∏owy i klatki
piersiowej umieszczone sà w ten
sposób, ˝e w celu utrzymania ich
w równowadze nale˝y stale napinaç mi´Ênie karku i grzbietu.
W przypadku os∏abienia tych mi´Êni
d∏ugotrwa∏e utrzymywanie wyprostowanej sylwetki jest niemo˝liwe.
2. Drugi czynnik wynika z tego, ˝e

wi´kszoÊç czynnoÊci dnia codziennego wykonujemy w pozycji pochylonej z r´kami wysuni´tymi do
przodu.
Dodatkowo lokalizacja oczu, zw∏aszcza jeÊli wzrok jest os∏abiony, sprzyja
wysuwaniu g∏owy do przodu.
Wszystkie przedstawione wy˝ej warunki sprzyjajà powstawaniu „pleców
okràg∏ych”. Ta wada powoduje niew∏aÊciwe ustawienie ˝eber w pozycji wydechowej prowadzàc do niewydolnoÊci
oddechowej.

hiperkifoza
piersiowa

Plecy okràg∏e – hiperkifoza piersiowa

w∏aÊciwie dobrane çwiczenia rozluêniajàce nadmiernie napi´te przykurczone mi´Ênie oraz çwiczenia wzmacniajàce mi´Ênie os∏abione.
W leczeniu tej wady du˝y nacisk nale˝y po∏o˝yç na kszta∏towanie nawyku
prawid∏owej postawy.
Nale˝y uÊwiadomiç dziecku, co jest
prawid∏owe a co wadliwe w jego postawie. Mo˝na to robiç korzystajàc z lustra.
Stopniowo dziecko koryguje swojà
postaw´ poprzez: cofni´cie g∏owy, Êciàgni´cie ∏opatek oraz barków w ty∏
i w dó∏ tak, aby znalaz∏y si´ one na jednakowym poziomie, a klatka piersiowa
uwypukli∏a si´.
Przy okazji „pleców okràg∏ych” warto jest wspomnieç o chorobie Scheuermanna. Jest to ja∏owa martwica chrzàstek nasadowych trzonów kr´gowych
odcinka piersiowego kr´gos∏upa.
Rozwija si´ zwykle u dzieci w okresie
dojrzewania i stàd nazywana jest cz´sto
hifozà m∏odzieƒczà.
Obserwujàc z zewnàtrz choroba ta
wyglàda jak „plecy okràg∏e”, natomiast
w obrazie radiologicznym widaç zmiany w obr´bie trzonów kr´gów.
Wa˝ne jest, aby choroba ta zosta∏a
jak najwczeÊniej zdiagnozowana, gdy˝
w∏aÊciwe leczenie ∏agodzi jej skutki.
JeÊli zauwa˝yliÊcie jakieÊ zmiany w postawie Waszego dziecka, skontaktujcie
si´ ze specjalistà. Nie bagatelizujcie wad
postawy, gdy˝ nie leczone w wieku dzieci´cym powodujà wiele przykrych dolegliwoÊci w wieku doros∏ym.
W kolejnych artyku∏ach omówimy
inne wady postawy, na które warto
zwróciç uwag´, aby zapewniç prawid∏owy rozwój i zdrowie swojemu dziecku.
Mgr Beata i Jacek Horszczaruk
tel. 773 22 53

Plecy okràg∏e wp∏ywajà równie˝ niekorzystnie na narzàdy zlokalizowane
w klatce piersiowej i na uk∏ad krà˝enia.
Wada ta powoduje równie˝ przecià˝enia w obr´bie klatki piersiowej, obojczyka i kr´gos∏upa prowadzàc do nieodwracalnych
Sklep MUCHOMOR
zmian zwyrodnieul. Borkowska 24/1 (przy drodze do Mi´dzylesia)
niowych. Dlatego
procesowi nadmiernego zaokràglenia pleców na☛ zamówienia rozwozimy na terenie ca∏ej Starej Mi∏osny
le˝y przeciwdzia∏aç od najm∏od- ☛ przy zamówieniu powy˝ej 30,00 PLN - dostawa GRATIS!!!
☛ do zakupów powy˝ej 75,00 PLN - COCA-COLA 1l GRATIS!!!
szych lat.
Bardzo dobre
Zamówienia przyjmujemy pod numerem:
efekty w leczeniu
tej wady przynosi
Oferujemy Paƒstwu:
Dostawy w godzinach:
● Artyku∏y spo˝ywcze, mi´so, w´dliny, warzywa i owoce
stosowanie ma● Napoje, soki, wody mineralne ● Artyku∏y monopolowe,
nualnych mobili- - dni powszednie i soboty: od 8.00 do 22.00 wyroby
tytoniowe ● Chemi´ gospodarczà, artyku∏y tekstylne
- w niedziele i Êwi´ta: od 9.00 do 21.00
● Pras´ codziennà i czasopisma ●
zacji i kr´gos∏upa.
Wa˝nà rol´ odAkceptujemy karty kredytowe!
grywajà równie˝

oferuje ZAKUPY NA TELEFON!!!

773-19-68
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Drzewa Starej Mi∏osny – Choina – Tsuga
Choiny ze wzgl´du na nieregularny,
malowniczy pokrój wyglàdajà w ogrodzie bardzo dekoracyjnie. Stanowià
doskona∏e t∏o dla kwiatów. Szczególnie
podkreÊlajà elegancj´ ró˝. Mogà byç
tak˝e sadzone na brzegach zbiorników
wodnych lub jako malownicza os∏ona
miejsc, które chcemy ukryç.
Delikatne lekko zwisajàce ga∏´zie sà
ozdobione czasem przez wiele lat krótkimi p´katymi szyszkami. Choiny dobrze rosnà w pó∏cieniu i nie majà
szczególnych wymagaƒ glebowych.
Mo˝na je poza tym dowolnie formowaç i odm∏adzaç, poniewa˝ dobrze
znoszà ci´cie.
Choina ma cienkie i wiotkie ga∏´zie
z koƒcami cz´sto zwisajàcymi o ig∏ach
nieopadajàcych na zim´. Równie˝ korona ma charakterystycznie zwisajàcy
czubek. Ig∏y p∏askie, stosunkowo krótkie, z wierzchu b∏yszczàce zielone, od
spodu pokryte nalotem woskowym.
Szyszki ma∏e, 1,5-3 cm d∏ugoÊci, mniej
lub bardziej zwisajàce.
Liczba gatunków nale˝àcych do rodzaju tsuga nie jest dok∏adnie ustalona, waha si´ od 10 do 18.

W Polsce najcz´Êciej spotyka si´ choin´ kanadyjskà, rzadziej karoliƒskà
i ró˝noig∏owà.
Choina kanadyjska
U nas w sprzyjajàcych warunkach, to
znaczy na glebach gliniastych, wilgotnych, w pó∏cieniu choina kanadyjska
osiàga wysokoÊç 15-20 m i jest cz´sto
wielopienna. Koron´ ma szerokà, nieregularnà, o ga∏´ziach rosnàcych od samego do∏u. Wierzcho∏ek wiotki, cienki,
przegi´ty ku do∏owi. Jest wytrzyma∏a
na niskie temperatury i nie wymarza
nawet podczas bardzo surowych zim.
Najpi´kniejsza jest odmiana Pendula,
która tworzy szerokie, g´ste korony
z silnie zwisajàcymi ga∏´ziami. Odmiana wyjàtkowo oryginalna, jednak u nas
bardzo rzadko spotykana.
Choina karoliƒska
P´dy szare lub bràzowawe, b∏yszczàce, m∏ode ow∏osione. Ig∏y ró˝nej d∏ugoÊci od 1,5 do 2 cm na ga∏àzkach ustawione grzebieniasto, nieregularnie.
Drzewo na ogó∏ Êredniej wysokoÊci
o konarach roz∏o˝ystych. Szyszki siedzàce, o d∏ugoÊci 2,5 – 3,5 cm, otwarte.
Jak sama nazwa wskazuje, pochodzi

ze wschodnich obszarów Stanów Zjednoczonych. W Europie znana od koƒca
XIX w, ale nie zyska∏a wi´kszej popularnoÊci, chocia˝ odznacza si´ du˝à odpornoÊcià na mróz i skromnymi wymaganiami glebowymi.
Sadziç si´ jà powinno pojedynczo na
trawniku.
Choina ró˝noig∏owa
P´dy z∏otobràzowe, m∏ode ow∏osione. Ig∏y ró˝nej d∏ugoÊci od 8 do 18 mm,
stàd nazwa, doÊç szerokie, z wierzchu
b∏yszczàcozielone, ustawione na ga∏àzkach nieregularnie, wzniesione i nastroszone. Szyszki siedzàce.
Choina ró˝noig∏owa pochodzi z Japonii, z gór wyspy Hondo, do uprawy
w Europie wprowadzona zosta∏a w po∏owie XIX wieku. Wytrzyma∏a na mróz
i susz´. RoÊnie dobrze zarówno na
miejscach ocienionych, jak i mocno nas∏onecznionych. Jednak tylko na s∏oƒcu tworzy szerokà, g´stà, bardzo pi´knà koron´, uga∏´zionà od samej ziemi.
Szczególnie ta choina jest polecana do
ogródków przydomowych, niestety,
rzadko bywa w sklepach ogrodniczych.
Anna Susicka

Przysmaki kuchni staromi∏oÊniaƒskiej – Faworki
5 ˝ó∏tek, 15 dkg Êmietany (12%), 2 ∏y˝ki
spirytusu, czystej wódki lub rumu,
ok. 2 szklanki màki, ∏y˝eczka soku cytrynowego, 50 dkg t∏uszczu do sma˝enia.
Màk´ przesiaç, zagnieÊç z ˝ó∏tkami,
Êmietanà, spirytusem, sokiem cytrynowym i szczyptà soli ciasto o g´stoÊci
ciasta pierogowego. Wyrabiaç tak d∏ugo (ok. 1 godz.) a˝ b´dzie elastyczne,
a po przekrojeniu widaç w nim b´dzie
p´cherzyki powietrza. Zawinàç w foli´
i od∏o˝yç na 24 godz. W ch∏odne miejsce (nie do zamra˝arki).
Nast´pnego dnia odkrawaç niewielkie kawa∏ki, rozwa∏kowaç na bardzo

cienkie placki (podsypywaç jak najmniej màki). Krajaç w paski 3x15 cm.
W Êrodku naciàç, jeden koniec prze∏o˝yç. Sma˝yç na goràcym t∏uszczu z obu
stron na z∏oty kolor.
Aby faworki uda∏y si´:
◗ dodaç do ciasta alkohol i sok cytrynowy, który zapobiega wch∏anianiu
t∏uszczu,
◗ nie dodawaç cukru do ciasta, który
powoduje przypalanie faworków,
◗ sma˝yç ciasto w p∏askich rondlach
lub g∏´bokich patelniach, w du˝ej
iloÊci nagrzanego t∏uszczu, aby wypieki mog∏y swobodnie p∏ywaç,

◗

◗

◗

wa˝na jest temperatura t∏uszczu,
zbyt niska powoduje nasiàkanie
ciasta t∏uszczem, zbyt wysoka –
przypalanie,
w czasie sma˝enia wrzucaç co jakiÊ
czas ma∏y kawa∏ek surowego ziemniaka, co zapobiega przypalaniu
ciasta,
po usma˝eniu faworki szybko odsàczaç, uk∏adajàc je na bibule lub
innym papierze dobrze wch∏aniajàcym t∏uszcz, a nast´pnie przek∏adaç na pó∏misek i dopiero wtedy
posypaç obficie cukrem pudrem.
Ma∏gorzata Zygmunt
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Ludzie listy piszcie...
Pisanie do gazet mo˝e wydawaç si´ zaj´ciem dla ludzi majàcych du˝o czasu
lub du˝o powodów do narzekania. Jak
ju˝ nam coÊ bardzo doskwiera, to mo˝e
i jakiÊ list do redakcji skrobniemy.
WÊród cz∏onków redakcji naszej gazetki
czas jest wartoÊcià, której chyba najbardziej brakuje, natomiast wÊród czytelników mamy chyba samych zadowolonych
optymistów, a wiadomo, ci nic nie piszà,
bo po co. Nie zach´cam tu bynajmniej
do otwarcia puszki Pandory z naszymi
staromi∏oÊniaƒskimi bolàczkami (cho-

cia˝ to zwykle jest najciekawsze), ale do
sàsiedzkiego poplotkowania na tematy
ró˝ne na ∏amach gazetki. W koƒcu nazywajà jà Paƒstwo „naszà” gazetkà, wi´c
chcemy, ˝eby „nas” by∏o wi´cej. Prosimy
o przesy∏anie swoich tekstów na nasz adres e-mail, wrzucanie tekstów do skrzynek WiadomoÊci Sàsiedzkich w Domeko i przy tablicach og∏oszeniowych w koÊciele lub o osobisty kontakt w ka˝dy
wtorek w godzinach 20-21.30 w szkole
j´zyka angielskiego przy ul. GoÊciniec
2B, vis a vis Szko∏y Podstawowej nr 3

Listy

Dotyczy to równie˝ wymalowania nowej stacji
trafo obok nowej czyÊciutkiej stacji uzdatniania wody. Obawiam si´, ˝e mur, jaki wybudowano wzd∏u˝
centrum Pogodna b´dzie wiecznie obsmarowany
chyba, ˝e op∏acimy etat dla „pilnowacza”. Proponuj´ rodzicom wspólnà akcj´ namawiania naszej m∏odzie˝y na mod´ o dba∏oÊç osiedla, na którym
mieszkajà. Mo˝e potrafimy zach´ciç m∏odych ludzi
do tego, aby sprawia∏o im przyjemnoÊç przebywanie wÊród zadbanych domów i zieleni. Osiedle nasze i jego wizerunek tworzymy sami. Przed nami
ogromna szansa, aby stworzyç coÊ niebanalnego,
estetycznego i wygodnego do ˝ycia.
Ostatnio jedyne rondko, jakie uda∏o si´ wybudowaç przy ul. GoÊciniec i Jana Paw∏a II zosta∏o pozbawione pi´knego Êwierka przez jakiegoÊ prymitywnego typa i brutalnie wyci´te tylko po to, aby je
byç mo˝e ustawiç na kilka dni w domu. Nie wini´
za ten akurat czyn naszej m∏odzie˝y, niemniej
Êwiadczy to o chuligaƒstwie, wandalizmie, braku
skrupu∏ów ze strony bàdê mieszkaƒców naszego
osiedla bàdê przybyszów z innych zniszczonych ju˝
osiedli.
Anna Sorokin

* * *
Pragn´ zwróciç si´ do wszystkich rodziców
mieszkajàcych na naszym osiedlu, aby zwracali
wi´cej uwagi na swoje dzieci (równie˝ m∏odzie˝)
i to, czym zajmujà si´ po wyjÊciu ze szko∏y, aby poÊwi´cali im wi´cej czasu, poznawali ich zainteresowania. W ubieg∏ym roku zainstalowano wzd∏u˝
Traktu Brzeskiego 3-4 wiaty przystankowe, które
ju˝ na drugi dzieƒ zosta∏y obmalowane przez m∏odych ludzi nie majàcych widocznie innych, ni˝ dewastacja naszego wspólnego mienia, zainteresowaƒ. Obecnie te wiaty sà w fatalnym stanie. Wyglàdajà jakby mia∏y za sobà wiele najgorszych lat. Budzi to w nas mieszkaƒcach, którym zale˝y na ∏adnym wyglàdzie osiedla Stara Mi∏osna, bezsilnà niestety wÊciek∏oÊç i ˝al, ˝e wszystko co nowe i tak
trudno wynegocjowane zostaje natychmiast zniszczone przez prymitywnà ch´ç zamanifestowania
czegoÊ... Wiaty te by∏y kilkakrotnie ju˝ odnawiane,
co jednak nie zra˝a znudzonych, szukajàcych tanich podniet pseudoartystów.

INFORMACJE Z PARAFII
1. 2 lutego (piàtek) UroczystoÊç Ofiarowania Paƒskiego – Matki Bo˝ej Gromnicznej. Porzàdek S∏u˝by Bo˝ej pó∏Êwiàteczny. Msze Êw. o godz. 900; 1600;
1800; i 2000 dla powracajàcych z pracy. W dzieƒ Matki Bo˝ej Gromnicznej
przynosimy ze sobà do KoÊcio∏a Êwiece. Zapalone Êwiece – symbol Chrystusa wnosimy do naszych domów na znak, ˝e w naszym ˝yciu i post´powaniu pragniemy kierowaç si´ Êwiat∏em wiary – Êwiat∏em S∏owa Bo˝ego.
PoÊwi´cenie Êwiec po ka˝dej Mszy Êw. W tym dniu tradycyjnie wr´czane sà
dzieciom, przygotowujàcym si´ do I Komunii Êw., Êwiece gromniczne. Czyni to babcia dziecka ze strony matki. Zapraszamy dzieci klas II wraz z babciami na godz. 1600; 1800 lub 2000 (do wyboru). Msza Êw. w intencji babç
naszych dzieci, o b∏ogos∏awieƒstwo Bo˝e dla nich, odprawiona zostanie
o godz. 1800.
2. W niedziel´, 4 lutego, w zwiàzku z przypadajàcym w dniu 5 lutego dniem
Êw. Agaty odb´dzie si´ tradycyjne poÊwi´cenie chleba – tzw. chleba
Êw. Agaty. Spo˝ywajà go z pobo˝noÊcià zw∏aszcza niewiasty cierpiàce na
choroby piersi, jak równie˝ bezdzietni ma∏˝onkowie. Âw. Agata ponios∏a
Êmierç m´czeƒskà w Katanii, na Sycylii w roku 251, w czasie wielkiego
przeÊladowania chrzeÊcijan za cesarza Decjusza. Na zakoƒczenie okrutnych
tortur, którym jà poddano, obci´to jej piersi. PoÊwi´cenie chleba Êw. Agaty w niedziel´, 4 lutego, na ka˝dej Mszy Êw.
3. W niedziel´, 11 lutego, w Dzieƒ Matki Bo˝ej z Lourdes: Âwiatowy Dzieƒ
Chorych. U nas: Msza Êw. w intencji wszystkich chorych Parafian o godz.
1300. Zapraszamy na t´ godzin´ wszystkich starszych, s´dziwych, cierpià-

(jest to termin spotkaƒ Stowarzyszenia
Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna).
Poni˝ej przedstawiamy dwa listy, które mo˝e sk∏onià Paƒstwa do chwycenia
za pióra i podzielenia si´ z innymi swoimi spostrze˝eniami i refleksjami.
Bardzo prosimy tak˝e o zg∏oszenie
pomocy w kolporta˝u gazetki, który do
tej pory jest robiony przez cz∏onków Stowarzyszenia oraz niektóre zaprzyjaênione osoby, które sà w stanie poÊwi´ciç godzin´ lub dwie na rozniesienie gazetek
na swoim zadaniu. Prosimy o telefon
pod numer 773-32-70 i kontakt z p.
Agnieszkà Nawrockà.
Ma∏gorzata Krukowska
* * *
W zwiàzku z brakiem jakichkolwiek informacji ze
strony W∏adz Zespo∏u chcia∏bym w imieniu niedoinformowanychwspó∏cz∏onków zadaç w∏adzom Zespo∏u kilka podstawowych pytaƒ:
1. Dlaczego wed∏ug pisma skierowanego do
Urz´du Miasta, na przekazanie gruntów pod ulice
czy zamian´ dzia∏ki pod KoÊció∏ niezb´dna jest zgoda Walnego Zebrania Przedstawicieli, zaÊ na komercyjnà sprzeda˝ 2,5 ha gruntu (zarezerwowanego w planie zagospodarowania przestrzennego pod
przysz∏à szko∏´ i drog´ do Mi´dzylesia), takiej zgody nie by∏o?
2. Jakie dzia∏ania zamierzajà podjàç W∏adze Zespo∏u i Zrzeszenia w zwiàzku z niedotrzymaniem terminu przekazania udzia∏ów w MPZBDJiW Sp. z o.o.?
3. Czy komercyjna dzia∏alnoÊç Zespo∏u jakà jest
budowa Centrum Pogodna zostanie zakoƒczona
i rozliczona w terminie oraz czy zgodnie z deklaracjami z zesz∏orocznych zebraƒ Grup Cz∏onkowskich przewidywany z tej inwestycji zysk umo˝liwi
wywiàzanie si´ Zespo∏u z podj´tych zobowiàzaƒ takich jak wykup ziemi na zadaniu 13?
Cz∏onek Zespo∏u
Robert W´grzynowski

cych. B´dzie udzielany Sakrament Chorych dla wszystkich, którzy si´ do
niego przygotujà. Na zakoƒczenie b∏ogos∏awieƒstwo lurdzkie.
4. Jak ju˝ by∏o og∏aszane w KoÊciele, w najbli˝szych latach planowana jest
budowa nowego koÊcio∏a i wyodr´bnienie w Starej Mi∏oÊnie drugiej parafii. Dlatego te˝ w czasie tegorocznej tzw. kol´dy, sk∏adamy deklaracje
pomocy w tych zamierzeniach. Deklaracja ta b´dzie co roku odnawiana
i ewentualnie modyfikowana. Chodzi o to, by by∏o wiadomo, ile osób
zg∏osi akces do tego dzie∏a i jakiego rz´du b´dà wp∏ywy na ten cel. Zadeklarowane ofiary b´dà przyjmowane kwartalnie i sk∏adaç si´ je b´dzie
przy stoliku przed koÊcio∏em przed up∏ywem danego kwarta∏u. Mo˝na te˝
przelewaç bezpoÊrednio na konto Parafii w tutejszej filii Kredyt Banku. Do
kogo nie dotrze formularz deklaracji, proszony jest o odebranie go
w kancelarii parafialnej lub w ksi´garence. Za ∏askà Bo˝à przyst´pujemy
do wielkiego dzie∏a o historycznym znaczeniu. Nowy koÊció∏ ma byç
usytuowany na wprost nowej szko∏y, po drugiej stronie ul. Jana Paw∏a II.
Na rok 2001 planuje si´: uregulowanie spraw zwiàzanych z terenem,
opracowanie i zatwierdzenie projektu, uzyskanie stosownych zezwoleƒ,
wykopy i zalanie ∏aw pod budowl´. Numer konta parafialnego: Kredyt
Bank VIII o / W – wa- filia w Starej Mi∏oÊnie 15001878 –
121870026885
5. W dniach 25 maja – 6 czerwca 2001r. planowana jest pielgrzymka do Rzymu. Zamieszkanie i wy˝ywienie w Polskim Domu Pielgrzyma w Rzymie
(czego nie oferujà ˝adne biura podró˝y). Wyjazd przewidziany jest bez przejazdów nocnych. Szczegó∏y w ksi´garence lub pod numerem telefonu 77339-35. Im wi´cej b´dzie ch´tnych, tym koszta b´dà mniejsze. Zg∏oszenia
do koƒca marca.
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azienek
glazura, terakota, gresy, ceramika sanitarna, kabiny, grzejniki

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

20

REZERWACJE:
Restauracja „GoÊciniec”
Stara Mi∏osna, Trakt Brzeski 90,
tel./fax 773 30 02, 773 20 98
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