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Sk∏adamy wszystkim Czytelnikom
najserdeczniejsze ˝yczenia z okazji
Âwiàt Wielkiej Nocy.
Niech radoÊç z triumfu Chrystusa Zmartwychwsta∏ego
towarzyszy Paƒstwu przez najbli˝sze miesiàce,
a b∏ogos∏awieƒstwo Bo˝e, spokój i szcz´Êcie
sp∏ynie na Wasze domy.
Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
oraz redakcja WiadomoÊci Sàsiedzkich

Przebudzenie
Pierwszy dzieƒ wiosny zaskoczy∏
wszystkich, którzy mieli nadziej´ na
prawdziwe przebudzenie si´ przyrody.
Porywisty wiatr taƒczy∏ w przestrzeni
z bia∏ymi p∏atkami Êniegu. Ko∏owa∏y
bielutkie puchy w szarym tle. PrzebiÊniegi schyla∏y swe g∏ówki z zadziwieniem, gdy ich p∏atki otula∏y zimne Ênie˝ynki. Budzàca si´ do ˝ycia przyroda
znalaz∏a si´ na po˝egnanie w mocnym
uÊcisku zimy. Ptaki, mimo takiej aury,
frun´∏y pod chmurami ca∏ymi stadami,
by dotrzeç jak najszybciej do swoich
miejsc, gdzie uwijà gniazda. Bazie srebrzy∏y si´ na ga∏´ziach wierzby, a leszczyna ca∏a obwiesi∏a si´ z∏otem. Zakie∏-

kowa∏y roÊliny... Las rozbrzmiewa∏
przepi´knymi g∏osami ptaków, a ca∏a
przyroda zacz´∏a stroiç si´ w kolory
wiosny. I chocia˝ cz´sto sprawdza si´
przys∏owie: „W marcu jak w garncu”,
to doÊwiadczamy dotyku cudownych
zjawisk natury – od burzy po s∏oƒce, od
zimna po ciep∏o, od melancholii po radoÊç w oczekiwaniu na Âwi´ta Wielkanocne i zwiàzane z nimi zwyczaje.
W ten cudowny Dzieƒ Zmartwychwstania postawimy na stole Êwi´conk´
przybranà ga∏àzkami bukszpanu, barwinka, borówek. Podzielimy si´ Êwi´conym jajkiem, symbolem rodzàcego si´
˝ycia, sk∏adajàc sobie ˝yczenia p∏ynàce
z g∏´bi serc pulsujàcych wzruszeniem,
ciep∏em i Êwiat∏em.
Irena ¸ukszo

✔ Og∏oszenia drobne dziÊ na str. 19
Nast´pny numer „WiadomoÊci
Sàsiedzkich” uka˝e si´ ok. 17 maja.

Dogoniç Êwiat∏o
id´ pasmem cienia
a s∏oƒce odbija si´ od horyzontu
coraz wy˝ej
wplata szerokà wst´gà
w zakurzone ulice
rozwiesza Êwiat∏o
na wierzcho∏kach drzew
które szumià
w rozÊwietlonej aurze poranka
id´ w stron´ Êwiat∏a
Jeszcze
przykr´cone Êwiat∏o
budzàcego si´ dnia
a ju˝ ptactwo
podrywa si´ do lotu
z radosnym Êwiergotem
nowy dzieƒ
wdrapuje si´ na niebo
i rozrzuca pi´kne pejza˝e
wyp∏akuje deszcze
na spragnionà zieleƒ
taƒczy z wiatrem w bezkresnej
przestrzeni
spowitej b∏´kitem
i przelatujàcà falà Êwiat∏a
Irena ¸ukszo
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Tradycja Wielkanocna
wg Encyklopedii staropolskiej Z. Glogera
Groby wielkopiàtkowe
Jest wprawdzie w mszale rzymskim
rubryka, nakazujàca w Wielki czwartek
przygotowaç miejsce stosowne w koÊciele (w kaplicy lub na o∏tarzu) na wystawienie NajÊw. Sakr. W dzieƒ wielkopiàtkowy, sobotni i cz´Êç Wielkiej niedzieli, jednak tylko w Polsce i na jej pograniczach upowszechni∏ si´ od Êrednich wieków i Êredniowiecznych misterjów zwyczaj uroczystego przybierania „w ciemnicy”, stró˝owania i „ob-

Aleluja
Aleluja, alleluja, haleluja, przyÊpiew
w pieÊniach wielkanocnych, wzi´ty z j´zyka hebrajskiego, w którym halelujah znaczy dos∏ownie: „chwalcie Boga!” Gdy na
Wielkanoc ksiàdz w czasie mszy pierwszy
raz alleluja zaÊpiewa∏, wszyscy obecni,
uÊciskiem r´ki, uk∏onem g∏owy i cichym
g∏osem winszowali sobie „weso∏ego alleluja”; podobnie˝ spotykajàc si´ na ulicach i w domu. W liturgii alleluja znaczy
pochwalny okrzyk radoÊci, w uniesieniu

Rezurekcja
Jest to obrz´d radosny, w krajach
s∏owiaƒskich powszechny, którym obchodzi koÊció∏ Zmartwychwstanie Paƒskie. Polega on na wyniesieniu N. Sakramentu z t. zw. Grobu i trzykrotnej
uroczystej procesyi wokó∏ koÊcio∏a poÊród pieÊni wielkanocnych. Obchód
ten powsta∏ z misterjów Êredniowiecznych a na jego rozszerzenie wp∏yn´li
prawdopodobnie bo˝ogrobcy (miechowici). Im dawniejszych ten obrz´d rezurekcyi si´ga czasów, tem wi´cej widzimy w nim cech dramatycznoÊci. Wed∏ug r´kopisu z XIII w., znajdujàcego
si´ w bibljotece katedry p∏ockiej, rezurekcja odprawianà by∏a w sposób wiele
ró˝ny od obecnego. Agenda Powodowskiego i rytua∏ piotrkowski inny ju˝
obejmujà ceremonja∏ rezurekcyi. Po
ukoƒczonem responsorjum, lud Êpiewa
pieÊƒ „Chrystus zmartwychwstan jest”
i inne wed∏ug zwyczajów miejscowych.
Zwyczaj obecny jednak niektóre cz´Êci
tego ceremonja∏u w inny ju˝ sposób
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chodzenia grobów.” Grób taki przystraja si´ jak mo˝na najwspanialej
w drzewa Êwierkowe, kwiaty, zwierciad∏a, opony i rz´siste Êwiat∏o przy
oknach zas∏oni´tych. Ceremonja tego
nabo˝eƒstwa niegdyÊ by∏a rozmaità
i dowolnà, dopóki jej rytua∏ piotrkowski nie ujednostajni∏. W Wielki piàtek,
sobot´ i niedziel´ pozostawia si´ NajÊ.
Sakr. w grobie, który przez te 3 dni pobo˝ni nawiedzajà. Nawiedzania grobów procesjonalne przez bractwa,
a zw∏aszcza z Kapnikami (nim ich znie-

siono), nazywa∏y si´ „procesjami jerozolimskimi”. Misjonarze warszawscy
wydali roku 1858 ksià˝eczk´ p.t. „Nawiedzanie grobów Chrystusa Pana”.
M´˝czyêni i damy w miastach ubiera∏y
si´ na obchodzenie grobów zawsze
czarno. W notatkach warszawianina
Janickiego znajduje si´ wzmianka pod
r. 1734, ˝e siostra jego Fiszerowa
w b∏awatnym swym handlu na Krakowskiem PrzedmieÊciu w dniach poprzedzajàcych groby utargowa∏a za materje
czarne i wstà˝ki 1422 tynfy.

religijnem wydany. Izraelici psalm z tym
okrzykiem Êpiewali przy obchodzie dorocznej pamiàtki baranka wielkanocnego; stàd i u nas, na znak radoÊci ze Zmartwychwstania Paƒskiego, alleluja si´ powtarza. NiegdyÊ zamiast dzwonem, zwo∏ywali si´ na modlitw´ zakonnicy Êpiewem alleluja. KoÊció∏ zatrzyma∏ ten wyraz hebrajski w liturgii, podobnie jak
greckie Kyrie eleison, dla pokazania, ˝e
jeden jest koÊció∏, powsta∏y najpierw
z Hebreów, a potem z Greków, nakoniec
z ¸acinników. W Polsce ca∏y lud Êpiewa∏

zawsze w koÊciele alleluja na Wielkanoc,
przejmujàc si´ uczuciem najwy˝szej radoÊci religijnej. – PiÊmiennictwo polskie
posiada pi´knà pieÊƒ Alleluja, napisanà
przez M. Reja, z nutami sà utworem Wac∏awa Szamotulskiego. Pod nazwà Alleluja wychodzi∏ w Warszawie rocznik religijny r. 1840–1843, pod redakcjà Adama
Rogalskiego. Do∏àczamy tu pi´knà starodawnà polskà melodj´ Alleluja, udzielonà do niniejszej Encyklopedji ze zbiorów badacza muzyki staropolskiej Aleksandra Poliƒskiego.

odprawiaç zaleca. W Warszawie tak
wspaniale odbywa∏a si´ rezurekcja
u Ê. Krzy˝a, ˝e nuncjusz apostolski Antici za Stanis∏awa Augusta, przytomny
nabo˝eƒstwu wielkopiàtkowemu w tym
koÊciele, w podziwieniu zawo∏a∏:
„O bone Deus, quanta majestas!” i do-

niós∏ Ojcu Êw., „˝e nic bardziej wzruszajàcego nie widzia∏”. Podajemy tutaj
pi´knà melodj´ starej pieÊni wielkanocnej, udzielonà nam przez p. Aleksandra Poliƒskiego i nadmieniany
przytem, ˝e ju˝ podaliÊmy jeden podobny zabytek pod wyrazem Aleluja.

Niech moc
Zmartwychwsta∏ego
Chrystusa przyniesie
wszystkim mieszkaƒcom
naszej Dzielnicy pokój i radoÊç
oraz spe∏ni nadziej´ pi´kniejszego ˝ycia
w Starej Mi∏oÊnie
w imieniu radnych z Rady Dzielnicy
mieszkaƒcom Starej Mi∏osny wielkanocne ˝yczenia sk∏ada
Ewelina Kozak, przewodniczàca Rady
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Z prac Rady Dzielnicy
Raz jeszcze o pewnej transakcji
Najprawdopodobniej w maju ruszy budowa 1. etapu ulicy Jana Paw∏a II, od zabudowaƒ Kri Maxu do Atlas Clubu.
Pierwsze 446 mb ulicy ma kosztowaç 1
100 tys. z∏ (tyle zapisano w bud˝ecie miasta na 2001 r.). Do 18 kwietnia zbierane
sà oferty na budow´ pierwszego odcinka
ulicy. Na 15 maja Zarzàd Miasta zaplanowa∏ przetargi na kolejne etapy tej inwestycji: przepust na Kanale Wawerskim
oraz budow´ odcinka ulicy od ronda
Graniczna do ulicy Jod∏owej. Jednak
w bud˝ecie miasta brak Êrodków na realizacj´ tych zadaƒ.
O podj´tych przez Zarzàd Miasta staraniach dofinansowania budowy ulicy
z funduszy PAOW pisa∏am w zesz∏ym numerze “WiadomoÊci” informujàc jednoczeÊnie Paƒstwa o wniosku Rady Dzielnicy skierowanym do w∏adz MPZBDJ
i W w sprawie dofinansowania budowy

ulicy Jana Paw∏a II ze Êrodków b´dàcych
w dyspozycji Zespo∏u w zwiàzku z informacjami o sprzeda˝y przez Zespó∏ sp.
z o.o. (tzw. spó∏k´ ziemskà) – bez wiedzy
i zgody Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli – 2,3 ha ziemi k/ Oczyszczalni,
Warszawa, 27 lutego 2001 r.
1. Pan Jerzy Wa∏aziƒski
Prezes Rady Nadzorczej MPZBDJ i W
2. Pan Piotr Nowak
Prezes Zarzàdu MPZBDJ i W
3. Pan Wojciech Staniulis
Prezes Zarzàdu MPZBDJ i W sp. z o.o.
Szanowni Paƒstwo,
Rada Dzielnicy zwraca si´ z wnioskiem o dofinansowanie ze Êrodków b´dàcych w dyspozycji MPZBDJ i W budowy ulicy Jana Paw∏a II.
W tym roku miasto Weso∏a rozpoczyna pierwszà inwestycj´ drogowà na terenie dzielnicy Stara Mi∏osna. W bud˝ecie miasta na rok 2001 zabezpieczono
sum´ 1 100 tys. z∏ na budow´ pierwszych 446 mb ulicy Jana Paw∏a II. Koszt budowy ca∏ej ulicy szacowany jest na ok. 8 mln z∏. Zarzàd Miasta czyni starania
o pozyskanie dofinansowania tej inwestycji ze Êrodków Mi´dzynarodowego
Banku Odbudowy i Rozwoju w ramach Programu Aktywizacji Obszarów
Wiejskich (PAOW).
Zdobycie pieni´dzy z Mi´dzynarodowego Banku nie jest ∏atwe. Jednym
z punktowanych elementów wniosku jest zaanga˝owanie w∏asnych Êrodków finansowych mieszkaƒców. Indywidualni mieszkaƒcy poprzez ró˝ne komitety
i fundacje zadaniowe sfinansowali ju˝ wybudowanie nieomal ca∏ej infrastruktury wewnàtrzosiedlowej. Obecnie Zespó∏, który nadal w∏ada naszym wspólnym majàtkiem, móg∏by w imieniu cz∏onków Zespo∏u z∏o˝yç deklaracj´ dotyczàcà wspó∏finansowania budowy ulicy Jana Paw∏a II. Zaanga˝owanie Zespo∏u w budow´ ulicy mia∏oby wartoÊç tym wi´kszà, ˝e da∏oby szans´ zdobycia
50% dofinansowania budowy ca∏ej ulicy Jana Paw∏a II z funduszy PAOW, czyli dodatkowe 4 mln z∏otych.
Do Rady Dzielnicy docierajà informacje o decyzjach MPZBDJ i W sp. z o.o.
dotyczàcych sprzeda˝y 2,3 ha ziemi k/ Oczyszczalni oraz przeznaczeniu Êrodków z tej sprzeda˝y na dofinansowanie bie˝àcych p∏atnoÊci Zespo∏u, w tym
g∏ównie kosztów budowy Centrum Pogodna. Takie decyzje podejmowane bez
wiedzy i zgody Walnego Zgromadzenia opóêniajà budow´ priorytetowych inwestycji na terenie osiedla.
W zwiàzku z up∏ywem w dniu 31 marca terminu sk∏adania wniosków o dofinansowanie w ramach PAOW zwracam si´ z proÊbà o jak najszybsze ustosunkowanie si´ do sprawy zaanga˝owania Êrodków Zespo∏u sp. z o.o. w inwestycj´ budowy ul. Jana Paw∏a II.

w ∏uku Kana∏ku Wawerskiego, bardzo
atrakcyjnych terenów zarezerwowanych
w planie zagospodarowania na cel publiczny. Zgodnie z postanowieniami i za-

sadami ustalanymi przez Walne Zgromadzenie
Przedstawicieli
MPZBDJ
i W Êrodki pochodzàce ze sprzeda˝y
gruntów powinny byç przeznaczane na
dofinansowanie budowy infrastruktury
ogólnoosiedlowej. Niewàtpliwie najbardziej priorytetowym celem dla cz∏onków
MPZBDJ i W oraz ca∏ej osiedlowej spo∏ecznoÊci jest obecnie budowa ulic. Jednak Rada Nadzorcza Zespo∏u – równie˝
bez wiedzy i zgody Walnego Zgromadzenia – postanowi∏a przeznaczyç dochód ze
sprzeda˝y ziemi na sfinansowanie bie˝àcych p∏atnoÊci Zespo∏u, kosztów komercyjnej budowy Centrum Pogodna. WczeÊniej w∏adze Zespo∏u przekaza∏y bezp∏atnie dzia∏k´ pod t´ inwestycj´ prowadzonà przez spó∏k´ ziemskà. Obecnie dochodem ze sprzeda˝y gruntów finansujà
jej wykonanie.
Wniosek Rady Dzielnicy do w∏adz Zespo∏u przez ponad miesiàc nie doczeka∏
si´ odpowiedzi. Nie udzieli∏ jej równie˝
prezes Rady Nadzorczej MPZBDJ i W,
pan J. Wa∏aziƒski obecny na XI sesji Rady Dzielnicy w dniu 26 marca. Czy i w jakiej wysokoÊci w∏adze Zespo∏u wesprà
projekty inwestycji drogowych prowadzonych przez Miasto w naszej Dzielnicy
dowiedzieç si´ majà podobno delegaci na
Walne Zgromadzenie Przedstawicieli
MPZBDJ i W, które – po wielu interpelacjach – zosta∏o zwo∏ane na 21 kwietnia.
Z uwagi na iloÊç publicznych Êrodków,
którymi w∏adze Zespo∏u sfinansowa∏y
komercyjnà budow´ Centrum Pogodna –
naturalna wydaje si´ koniecznoÊç rekompensaty dla 2,5 tysiàca cz∏onków MPZBDJ i W, mieszkaƒców osiedla i przeznaczenie chocia˝by jednego lokalu w Centrum Pogodna na cel publiczny. Mog∏oby
tu znaleêç miejsce centrum kulturalno –
oÊwiatowe naszej Dzielnicy. Sprzyja te-

WieÊci
w pigu∏ce
❍❍❍

Wg informacji na temat dzia∏aƒ policji w Weso∏ej: – najbardziej zagro˝one rejony miasta to
Osiedle Stara Mi∏osna, gdzie plagà sà kradzie˝e
samochodów, w∏amania do samochodów oraz
w∏amania do domów. Na Trakcie Brzeskim dominujà tzw. kradzie˝e „na kó∏ko”, gdzie pokrzywdzeni sà g∏ównie obywatele Rosji, Bia∏orusi i Niemiec. Trakt Brzeski jest równie˝ najbardziej zagro˝ony pod wzgl´dem wypadków
drogowych spowodowanych nadmiernà pr´dkoÊcià pojazdów przeje˝d˝ajàcych przez Starà
Mi∏osnà. Obecnie trwajà przygotowania do
stworzenia rewiru dzielnicowych na terenie
Osiedla Stara Mi∏osna.
❍❍❍

W Weso∏ej pojawi∏o si´ nowe pismo lokalne
„Nasze wiadomoÊci”. Kolportowane bezp∏atnie,
charakterem zbli˝one do naszych „WiadomoÊci
Sàsiedzkich”.
❍❍❍

Rozstrzygni´to przetarg w sprawie projektu kanalizacji pn. cz. Starej Mi∏osny. Planowany termin
zakoƒczenia inwestycji do 31 marca 2002 r.
(I etap do 30 lipca 2001 r.).
❍❍❍

Na 15 maja 2001 r. zaplanowano temin przetargów na: – przepust na Kanale Wawerskim
w ciàgu ulicy Jana Paw∏a II; – budow´ odcinka
ul. Jana Paw∏a II od ronda Graniczna do ul. Jod∏owej (w bud˝ecie na 2001 r. nie zaplanowano
Êrodków na realizacj´ tych zadaƒ).
❍❍❍

Na 18 kwietnia 2001 r. zaplanowano termin
przetargów na wykonanie budowy odcinka ul.
Jana Paw∏a II – I etap do ronda Graniczna (planowany termin zakoƒczenia inwestycji 30 pa˝dziernika 2001 r.). W∏adze spó∏ki ziemskiej aktem notarialnym zrzek∏y si´, po d∏ugich zwlekaniach, odszkodowania za dzia∏ki pod ulic´..
❍❍❍

Na 15 czerwca 2001 r. zaplanowano temin przetargu na budow´ wodociàgu po pn stronie Traktu
Brzeskiego oraz w ul. Borkowskiej.
❍❍❍

Przystàpiono do zbierania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Stara Mi∏osna Po∏udnie. Uniewa˝niono jednak
przetarg na podk∏ady mapowe Stara Mi∏osna
Po∏udnie (Ofert´ z∏o˝ono powy˝ej 30 tys. EURO). Gotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starej Mi∏osny
Pó∏noc jest przygotowany do uzgodnieƒ.

Biuro Rady Dzielnicy, ul. Jeêdziecka 20, p. 225
(pawilon nad prywatnymi gabinetami lekarskimi):

poniedzia∏ek, czwartek: godz. 1630–2000;
wtorek, Êroda, piàtek: godz. 900–1230
tel./fax 773 30 24, e-mail: beatazk@poczta.onet.pl
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Dokoƒczenie ze str. poprzedniej

WieÊci
w pigu∏ce
Otwarcie nowej poczty na rogu ul. Jeêdzieckiej
i Jana Paw∏a II planowane jest na 30 kwietnia.
❍❍❍

Rada Nadzorcza Zespo∏u uzna∏a za priorytet swojej tegorocznej dzia∏alnoÊci rozbudow´ sieci wodno-kanalizacyjnej (na ok. 450 tys z∏) g∏ównie na
potrzeby zadaƒ N4-N8. W zale˝noÊci od stanu
wp∏ywów widzi tak˝e mo˝liwoÊç sfinansowania
oÊwietlenia przy ul. GoÊciniec oraz dofinansowania boiska przy nowym gimnazjum.
❍❍❍

Nadal nie dosz∏o do przekazania udzia∏ów w tzw.
Spó∏ce Ziemskiej na rzecz Zrzeszenia. Oprócz
przeszkód formalnych w Statucie Spó∏ki, udzia∏owcy deklarujà swoje wàtpliwoÊci, „czy przekazanie jest mo˝liwe ze wzgl´dów podatkowych”,
tzn. czy w wyniku przekazania wartego 1 z∏
udzia∏u nie b´dà musieli zap∏aciç wielotysi´cznego podatku...?
❍❍❍

W dniu 5 kwietnia nastàpi∏a przerwa technologiczna w dostawie wody z SUW. Mimo wczeÊniejszego poinformowania przez Miasto, Zespó∏
nie uprzedzi∏ o tym mieszkaƒców naszego Osiedla. Przerwa okaza∏a si´ znacznie d∏u˝sza ni˝ planowano, gdy˝ Miasto postanowi∏o wykorzystaç
jà jako element nacisku w trwajàcym sporze kto
ma gospodarowaç wodociàgami na naszym
Osiedlu w tzw. okresie przejÊciowym, czyli do
chwili przekazania sieci Miastu. Ostatecznie po
licznych interwencjach radnych wszystkich
szczebli, w∏adz Zespo∏u oraz zapewne sporej grupy zdesperowanych mieszkaƒców, woda wieczorem pop∏yn´∏a. W∏adze Zespo∏u zdecydowa∏y
wziàÊç na siebie rol´ administratora sieci. Op∏ata
za wod´ b´dzie wynosi∏a tyle co w ca∏ym MieÊcie
- 1,60/m3, z tego Miasto b´dzie bra∏o po∏ow´ na
poczet kosztów eksploatacji SUW-u, zaÊ drugà
po∏ow´ Zespó∏ na konserwacj´ sieci.
Szkoda tylko, ˝e w czasie tych przepychanek,
ktoÊ zapomnia∏, ˝e oprócz Zespo∏u, w Starej
Mi∏oÊnie mieszkajà tak˝e zwykli ludzie i to oni
korzystajà z tej wody.
Droga Weso∏o, jak chcesz, aby Ci´ lubiano w
Starej Mi∏oÊnie, to pami´taj o tych ludziach...

21 kwietnia (sobota) o godz. 15.00 w budynku nowego gimnazjum w Starej Mi∏oÊnie
odb´dzie si´ Nadzwyczajne Walne Zebranie
Przedstawicieli Zespo∏u. W programie m.in.
rozpatrzenie wniosku grupy Przedstawicieli
dotyczàcego wyjaÊnienia sprawy sprzeda˝y
dzia∏ek bez zgody Walnego Zgromadzenia.

mu dogodne po∏o˝enie budynków przy
g∏ównej ulicy osiedla, bliskoÊç gimnazjum oraz nowobudowanego koÊcio∏a.
Na parterze Centrum Pogodna doskonale pomieÊci∏yby si´ nie tylko filia biblioteki miejskiej, egzystujàcej w skandalicznych warunkach przy Trakcie Brzeskim,
ale równie˝ filia Miejskiego OÊrodka
Kultury. Zarzàd Miasta Weso∏a popar∏
starania Rady Dzielnicy w sprawie utworzenia w Starej Mi∏oÊnie klubu osiedlowego. Finalizacja rozmów, prowadzonych od wielu miesi´cy przez Zarzàd
Dzielnicy z dyrekcjà MOK, napotyka na
jednà podstawowà barier´ – brak obszernego lokalu na rozwini´cie dzia∏alnoÊci
kulturalnej zgodnie z planem przygotowanym przez Rad´ Dzielnicy.

W oczekiwaniu na decyzje i determinacj´ Paƒstwa delegatów na Walnym Zgromadzeniu Przedstawicieli MPZBDJ
i W w dniu 21 kwietnia – Rada Dzielnicy
zaprasza na razie na:
◗ wielkie sprzàtanie Starej Mi∏osny
w ramach Âwiatowego Dnia Ziemi –
21 kwietnia,
◗ pierwsze sta∏e zaj´cia w mini klubie
osiedlowym – do w∏asnego skromnego lokum przystosowanego do potrzeb kameralnych zaj´ç pracà spo∏ecznà radnych dzielnicowych (pokój
227 obok biura Rady Dzielnicy w pawilonie przy ul. Jeêdzieckiej 20)
Szczegó∏owe informacje znajdziecie
Paƒstwo na kolejnych stronach „WiadomoÊci”.
Ewelina Kozak,
Przewodniczàca Rady Dzielnicy

Co s∏ychaç w gminie
XXXIII sesja,
23 lutego 2001 r.
Na poczàtku tej sesji przewodniczàcy
poszczególnych komisji przedstawili
sprawozdania z mi´dzysesyjnej dzia∏alnoÊci swoich komisji.
Komisja oÊwiaty dokona∏a oceny placówek oÊwiatowych oraz opracowa∏a
stanowisko w sprawie rozdzia∏u Szkó∏
Podstawowych nr 4 i 1 i gimnazjum – komisja przekaza∏a Radzie Miasta wniosek w sprawie utworzenia filii gimnazjum na placu Wojska Polskiego.
Komisja Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej
zajmowa∏a si´ stanem sanitarnym miasta, Komisja Infrastruktury, Rozwoju
Miasta i Ochrony Ârodowiska mi´dzy
innymi spotka∏a si´ z projektantami kanalizacji w mieÊcie. Komisja Finansowa
omówi∏a harmonogram rzeczowo-finan-

sowy do wniosku o dofinansowane budowy kanalizacji. Komisja Rewizyjna
prowadzi∏a czynnoÊci zwiàzane z kontrolà w zakresie dzia∏alnoÊci SPZLO
oraz w zakresie procedury przetargowej.
Nast´pnie pan Bogdan Wilk z∏o˝y∏
rezygnacj´ z cz∏onkostwa w Komisji Infrastruktury, a na jego miejsce zg∏osi∏
si´ pan Roman Hajta∏owicz.
Rada Miasta przyj´∏a sprawozdanie
Komisji Rewizyjnej za rok 2000. Niewàtpliwe emocje wzbudzi∏o wystàpienie
radnej pani Katarzyny Zakrzewskiej,
która zg∏osi∏a wniosek o ponowne skontrolowanie przez Komisj´ dwóch przetargów, w których wygra∏y firmy bezpoÊrednio zwiàzane z radnymi miejskimi
(firma „Wena s.c.” i firma „B∏ysk”). Sami zainteresowani równie˝ wnioskowali
o natychmiastowà kontrol´. Widaç, ˝e
„wszyscy wszystkim w Weso∏ej patrzà sobie na r´ce”.
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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
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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

STARA MI¸OSNA
Dokoƒczenie ze str. poprzedniej
W cz´Êci poÊwi´conej informacji
o stanie Êrodowiska na terenie miasta,
pan Bogdan Rodziewicz zwróci∏ uwag´
na dzia∏ki, które sà zaÊmiecone, zaniedbane i których w∏aÊciciele nie interesujà si´ nimi. W szczególnoÊci odnosi
si´ do sytuacji w Starej Mi∏oÊnie, gdzie
opuszczone bunkry na osiedlu straszà
swym wyglàdem, przyciàgajà z∏odziei
i pijaków. Pan Rodziewicz uwa˝a, ˝e
nale˝y stworzyç prawo miejscowe obligujàce do utrzymania czystoÊci. Opinii
tej nie podziela∏ pan wiceburmistrz
Bodgan Wilk, który uwa˝a, ˝e miasto
jest bezsilne, jeÊli chodzi o dyscyplinowanie w∏aÊcicieli do utrzymywania porzàdku na swoich posesjach. Dziwi taka bezsilnoÊç u cz∏onka Zarzàdu. Byç
mo˝e nie zdaje on sobie sprawy z wagi
problemu. Liczymy na to, ˝e Zarzàd
i Stra˝ Miejska, po uchwaleniu prawa
miejscowego, w koƒcu wezmà si´ za
porzàdkowanie ba∏aganu budowlanego w naszej dzielnicy i nie tylko.
Z innych ciekawych informacji warto
wymieniç, ˝e miasto planuje nasadzenia zieleni wzd∏u˝ linii PKP oraz ˝e
w Weso∏ej nie b´dzie schroniska dla
zwierzàt, lecz b´dzie funkcjonowa∏ system informacji o firmach, które b´dà
odbieraç zgubione psy.

W sprawie zmiany przynale˝noÊci
powiatowej burmistrz Wojciechowicz
„trzyma r´k´ na pulsie”. B´dzie ona
mo˝liwa dopiero w 2002 roku. W tej
chwili wniosek jest w MSWiA, gdzie
wraz z siedmioma podobnymi wnioskami czeka na pozytywnà opini´ Rady
Ministrów. Burmistrz poinformuje Rad´ i mieszkaƒców, gdyby sprawa wymaga∏a kampanii publicznej majàcej sk∏oniç w∏adze do przychylnego rozpatrzenia wniosku Weso∏ej. Na razie „na ulice” wychodziç nie musimy.
Ocena pracy Zarzàdu, która by∏a
równie˝ przedmiotem pracy komisji,
wzbudzi∏a goràcà dyskusj´ podczas sesji. Koƒcowa ocena pracy Zarzàdu
okaza∏a si´ jednak pozytywna i Przewodniczàcy Rady Miasta postawi∏
wniosek o przyznanie nagrody dla burmistrza w wysokoÊci dwóch przeci´tnych wynagrodzeƒ miesi´cznych uzyskanych w 2000 roku.
Rada podj´∏a uchwa∏´ w sprawie
przyj´cia statutu Miejskiego OÊrodka
Kultury w Weso∏ej, z poprawkà mówiàcà, „˝e dyrektora MOK wybiera si´
w drodze konkursu zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami prawa”.
Rada Miasta zaj´∏a stanowisko -wyra˝one w formie uchwa∏y – oddalajàce
wezwanie mieszkaƒców ul. Torfowej
w sprawie „naruszenia prawa” powsta∏ego przy podejmowaniu uchwa∏y doty-

Informacje z powiatu
Szanowni Paƒstwo,
W ostatnim czasie Zarzàd Powiatu
zajmowa∏ si´ strategià rozwoju powiatu.
Ustawa o zasadach wspierania regionów obliguje powiaty do opracowania
zró˝nowa˝onego i d∏ugofalowego rozwoju powiatu. W oparciu o takà opracowanà strategi´ b´dzie mo˝na ubiegaç
si´ o dodatkowe Êrodki dla powiatów
z funduszy pozarzàdowych. W ramach
tych prac, w marcu odby∏o si´ spotkanie
wójtów i burmistrzów naszego powiatu.
Starosta zaproponowa∏ opracowanie
wspólnej dla wszystkich gmin i miast
strategii rozwoju, w oparciu o istniejàce
plany rozwoju poszczególnych gmin.
Opracowaniem takiej wspólnej strategii
majà zajàç si´ 3 zespo∏y:
1. zespó∏ ds. infrastruktury technicznej i ochrony Êrodowiska,
2. zespó∏ ds. gospodarczych (przemys∏, rolnictwo, rynek pracy)

3. zespó∏ ds. spo∏ecznych (nauka, bezpieczeƒstwo, pomoc spo∏eczna).
Pojawi∏a si´ ciekawa propozycja
zwiàzana z utylizacjà odpadów. Otó˝
Rada Gminy Stanis∏awów podj´∏a
uchwa∏´ o budowie zak∏adu utylizacji
odpadów. Z jego us∏ug b´dà mog∏y korzystaç wszystkie zainteresowane gminy jak i podmioty gospodarcze.
Od poczàtku br., po odejÊciu z pracy
dotychczasowego komendanta, policja
miƒska pozostawa∏a bez komendanta.
Obecnie zosta∏ rozstrzygni´ty konkurs
na to stanowisko. Z 5 kandydatów zosta∏ wybrany dotychczasowy naczelnik
wydzia∏u prezydialnego komendy
w Radomiu m∏odszy inspektor Franciszek Krusiƒski. Jego zast´pcà zosta∏
dotychczasowy p.o. komendanta Robert Murawski.
Na swoim posiedzeniu w dniu 20 marca Zarzàd Powiatu przyjà∏ sprawozda-

czàcej zmiany nazwy cz´Êci ul. Torfowej na ul. Jana Paw∏a II. Przy tej okazji
chcielibyÊmy przypomnieç, ˝e Rada
Dzielnicy Stara Mi∏osna nie opiniowa∏a, ani nie przeprowadza∏a konsultacji
z mieszkaƒcami na temat omawianej
zmiany nazwy.
W cz´Êci sesji poÊwi´conej interpelacjom i zapytaniom radnych mówiono
o potrzebie usprawnienia komunikacji
gminnej w mieÊcie. W odpowiedzi, wiceburmistrz powiedzia∏, ˝e wys∏ano pismo do MZK o zwi´kszenie cz´stotliwoÊci kursowania autobusu 722, co ma
kosztowaç kolejne 300 tys. z∏ z kasy
miasta. A mo˝e by tak pomyÊleç o rozwiàzaniach alternatywnych, tj. prywatnych minibusach. Na pewno znaleêliby
si´ ch´tni, ˝eby sobie krà˝yç po mieÊcie
Weso∏a, za sum´ 300 tys. z∏.
Na koniec sesji przewodniczàcy rady
poinformowa∏ o z∏o˝onej przez pana
Maciàga skardze na Zarzàd dotyczàcej
sposobu za∏atwienia skargi w sprawie
dzia∏alnoÊci, którà na mieniu komunalnym (teren OSP Stara Mi∏osna) bezprawnie prowadzi pan radny Roman
Hajtatowicz. Mamy nadziej´, ˝e post´powanie sàdowe definitywnie wyjaÊni
t´ zagadkowà histori´.
Na podstawie
projektu protokó∏u z sesji
Ma∏gorzata Krukowska
nie z wykonania bud˝etu za rok 2000.
Zostanie ono teraz przes∏ane do Regionalnej Izby Obrachunkowej, a nast´pnie przedstawione Radzie Powiatu.
Ostatni miesiàc dla radnych powiatu
nie by∏ bardzo pracowity. Odby∏o si´
jedynie jedno posiedzenie po∏àczonych
komisji Nauki i OÊwiaty, Zdrowia oraz
komisji ds. Rodziny i Polityki Spo∏ecznej. Posiedzenie poÊwi´cone by∏o problemom bezpieczeƒstwa m∏odzie˝y
szkolnej. Przedstawiciele Komendy
Powiatowej Policji przedstawili istniejàce zagro˝enia ze strony bandytyzmu,
narkotyków oraz alkoholizmu. Dealerzy narkotyków w szko∏ach podstawowych, dziewcz´ta kaleczàce swoje kole˝anki czy 15-to latkowie z prawie 2,5
promila alkoholu we krwi to przera˝ajàca ilustracja naszych czasów. Niestety w tej smutnej statystyce Weso∏a i Sulejówek zajmujà przodujàce miejsca.
radni powiatowi
El˝bieta Nowosielska
Marcin J´drzejewski
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W Zespole po staremu
Praktycznie od pierwszego numeru naszej gazetki pisaliÊmy o ∏amaniu statutu
Zespo∏u i o braku spo∏ecznej kontroli
nad naszym wspólnym majàtkiem. Jeszcze rok temu by∏ to g∏os wo∏ajàcego na
puszczy. Na Walnym Zebraniu Przedstawicieli nie uda∏o nam si´ przekonaç
wi´kszoÊci delegatów do koniecznoÊci
g∏´bokich zmian – nie tylko personalnych, ale te˝ strukturalnych. ZaakceptowaliÊmy mniejsze z∏o, jakim by∏o sztuczne podtrzymywanie bytu Zespo∏u w formie Stowarzyszenia.
Od tamtych wydarzeƒ minà∏ rok i prawie nic si´ nie zmieni∏o. Nie zniknà∏ Zespó∏, majàtkiem nadal dysponuje Spó∏ka
Ziemska. Ca∏a zagmatwana struktura
rozros∏a si´ tylko o jeden dodatkowy
podmiot – Zrzeszenie. Na szcz´Êcie te
rozbudowane byty Zespo∏u majà jednà
zalet´: nie mno˝à etatów, bo praktycznie
kierowane sà przez tych samych ludzi.
Za to, z drugiej strony, zupe∏nie niejasne kompetencje i uprawnienia poszczególnych jednostek, brak jakichkolwiek
procedur post´powania i wzajemne zale˝noÊci personalne powodujà, ˝e niezb´dny w zarzàdzaniu majàtkiem spo∏ecznym podzia∏ na w∏adz´ stanowiàcà,
w∏adz´ wykonawczà i w∏adz´ kontrolnà
praktycznie nie istnieje. A na efekty takiej sytuacji d∏ugo czekaç nie trzeba.
W grudniu, ∏amiàc zapis par. 21 ust. 4,
który mówi: „Do wy∏àcznej w∏asnoÊci

Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli
nale˝y: Podejmowanie uchwa∏ w sprawie
zbycia nieruchomoÊci Zespo∏u.” Rada
Nadzorcza podj´∏a decyzj´ o sprzeda˝y
bez przetargu prawie 2,5 ha gruntów.
Lekcewa˝ona jest („z powodu przeoczenia pewnego zapisu w Statucie Spó∏ki
Ziemskiej”) uchwa∏a o przekazaniu
przez udzia∏owców Spó∏ki Ziemskiej powierniczo (w naszym imieniu) posiadanych udzia∏ów w tej˝e spó∏ce na rzecz
nowo powo∏anego Zrzeszenia.
Te sprawy spowodowa∏y, ˝e coraz wi´cej osób, nawet tych, którzy jeszcze rok
temu nie widzia∏y nic z∏ego w dzia∏alnoÊci Zespo∏u, ma wàtpliwoÊci co do sposobu zarzàdzania naszym wspólnym majàtkiem. Stàd wniosek o zwo∏anie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Przedstawicieli. A ciekawe swojà drogà, czy gdyby
ten wniosek nie zosta∏ z∏o˝ony, to zgodnie z par. 22, ust 1., który mówi ˝e: „Walne Zgromadzenie Przedstawicieli jest
zwo∏ywane przez Zarzàd w miar´ potrzeby, jednak przynajmniej raz do roku,
w terminie do 31 marca.” zosta∏oby zwo∏ane zebranie zwyczajne, w celu zatwierdzenia bilansu?
No ale koniec koƒców Walne Zebranie odb´dzie si´ 21 kwietnia i b´dzie rozstrzygaç o dalszym bycie i formule istnienia Zespo∏u.
Najwy˝sza pora uznaç, ˝e jedynym celem powo∏ania Zespo∏u, okreÊlonym ja-

„Prosto z mostu”
DziÊ cz´sto nie pami´tamy ju˝, ˝e
przez prawie 50 lat rzàdzeni byliÊmy
przez jedynà, wszechwiedzàcà i nieomylnà „Kierowniczk´”. W Biurze Politycznym „Kierowniczki” zasiadali oczywiÊcie
ludzie wszechwiedzàcy i nieomylni, którzy, jak na wiodàcà si∏´ narodu przysta∏o,
wiedzieli: co, kiedy i w jaki sposób nale˝y uczyniç dla naszego dobra. Niewa˝ne
by∏o prawo. Je˝eli prawo stawa∏o na drodze do uszcz´Êliwienia narodu, to tym
gorzej dla prawa. Przecie˝ wszystko, co
robili, czynili dla dobra narodu, który
reprezentowali. Ale ka˝de zak∏amanie
i fa∏sz muszà si´ skoƒczyç. Prawda musi
zwyci´˝yç. Pr´dzej czy póêniej.
Wydawaç by si´ mog∏o, ˝e nie ma ju˝
w Polsce takiego systemu, który w majestacie prawa dopuszcza∏by do dzia∏aƒ
niezgodnych z tym prawem.
A jednak takà enklawà, gdzie zasady
demokracji nie mogà raz na zawsze si´
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zadomowiç, jest Stara Mi∏osna. Taki ma∏y PRL w pigu∏ce. System stworzony
w pierwszej po∏owie lat osiemdziesiàtych
w Starej Mi∏oÊnie wed∏ug najlepszych
wzorców nieboszczki „Kierowniczki”
funkcjonuje do dziÊ.
Mi´dzyresortowy Pracowniczy Zespó∏
Budowy Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych ze swoim Zarzàdem
i wszystko wiedzàcà Radà Zak∏adowà...
przepraszam Nadzorczà. Spó∏ka ziemska
ze swoim nieomylnym Zarzàdem i grupà
udzia∏owców, wiodàcà si∏à... Zespo∏u.
Szanowni Cz∏onkowie Zespo∏u,
zwracam si´ do Was wszystkich, ponad
2000 ludzi, którzy jesteÊcie prawowitymi
wspó∏w∏aÊcicielami tej naszej ma∏ej ojczyzny, jakà jest Stara Mi∏osna.
Kiedy w listopadzie ubieg∏ego roku
powo∏ywano do ˝ycia Zrzeszenie W∏aÊcicieli Mieszkaƒ i Domów w Starej Mi∏oÊnie wydawa∏o si´, ˝e jest to nasz d∏u-

sno i wyraênie w par. 3 statutu, jest:
„Celem Zespo∏u jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych cz∏onków Zespo∏u i ich rodzin”. Nale˝y wi´c skoncentrowaç si´ na zrealizowaniu tego celu
do koƒca, a nie wymyÊlaç kolejne, coraz
bardziej egzotyczne formy przed∏u˝ania
jego bytu, kolejne inwestycje, kolejne
lata trwania dla samego trwania. To
wszystko kosztuje, a efekt daje mizerny.
Najlepiej widaç to analizujàc bilans Zespo∏u za rok 2000, z którego wynika, ˝e
na ok. 1,7 mln PLN wydatków ok. 800
tys poch∏on´∏y p∏ace, 200 tys. inne koszty administracyjne, a na inwestycje zosta∏o zaledwie 700 tys.
Po co nam to wszystko? Trzeba natychmiast zakoƒczyç i oddaç do u˝ytkowania bloki i rozpocz´te budowy, przew∏aszczyç cz∏onkom ziemi´, sp∏aciç tych,
którym Zespó∏ nie ma mo˝liwoÊci zbudowania czegokolwiek. A co zostanie
z majàtku wspólnego korzystnie sprzedaç, pieniàdze przeznaczajàc na przyÊpieszenie budowy infrastruktury technicznej Osiedla. Co zostanie oddaç
wspólnotom mieszkaniowym, instytucjom samorzàdowym czy wyspecjalizowanym firmom, aby dobrze tym zarzàdza∏y. A my, zamiast zarywaç kolejnà
s∏onecznà sobot´, na kolejnym Walnym
Zebraniu b´dziemy mogli z ulgà i spokojem wygrzewaç si´ na wiosennym s∏oneczku, podziwiajàc krajobraz naszej
Starej Mi∏osny bez Zespo∏u i jego pochodnych.
Marcin J´drzejewski
go oczekiwany Okràg∏y Stó∏. Co prawda
z ponad dziesi´cioletnim opóênieniem,
ale wydawa∏o si´, ˝e wreszcie zakoƒczymy ten byt, jakim jest Zespó∏ ,i zamieszkamy w normalnym osiedlu.
Szybko okaza∏o si´ jednak, ˝e rozstanie si´ niektórych osób ze starym systemem jest niemo˝liwe. Najpierw pojawi∏y si´ trudnoÊci z przekazaniem udzia∏ów Spó∏ki Ziemskiej do Zrzeszenia. Potem jak grom z jasnego nieba spad∏a
wiadomoÊç o wyprzeda˝y naszych
wspólnych terenów dla finansowania
chybionych inwestycji. Gdyby choç
wczeÊniej ktoÊ si´ nas zapyta∏, czy jej
chcemy. Ale nie! Po co? Przecie˝ rzàdzà
tu ludzie wszechwiedzàcy, którzy majà
patent na nieomylnoÊç. Na liczne protesty wskazujàce na ∏amanie statutu Zespo∏u, Prezes Rady Nadzorczej stwierdza∏ niezmiennie, ˝e przecie˝ wszystko
jest w najlepszym porzàdku. Po moim liÊcie otwartym skierowanym do Przewodniczàcego Rady Nadzorczej Zespo∏u (drukowany w nr 18 „WiadomoÊci Sà-

STARA MI¸OSNA
Dokoƒczenie ze str. poprzedniej
siedzkich”), doczeka∏em si´ nieformalnej rozmowy, gdzie, oprócz wizji sukcesu, jakim jest Zespó∏, pan prezes Wa∏aziƒski, powo∏any mi´dzy innymi do stania na stra˝y naszego prawa, powiedzia∏
mi przy Êwiadkach prosto z mostu: „Ten
dokument (Statut Zespo∏u zatwierdzony i podpisany przez Przewodniczàcego
Wa∏aziƒskiego – dopisek redakcji) jest
dla mnie jest tylko ANTURA˚EM i nie
b´dzie mnie kr´powa∏ w dzia∏aniach”.
I pomimo up∏ywu 2 miesi´cy od wys∏ania pisma i ustnej obietnicy, ˝e odpo-

wiedê wkrótce otrzymam, na co nakazywa∏by szacunek, dobry obyczaj, nie
wspominajàc o prawie – odpowiedzi nie
dosta∏em. Taki jest, niestety, stosunek
naszej W∏adzy do nas cz∏onków Zespo∏u, prawnych w∏aÊcicieli majàtku.
Na dzieƒ 21 kwietnia zostaje w trybie
pilnym zwo∏ane Walne Zgromadzenie
MPZBDJiW. MyÊl´, ˝e raz na zawsze
skoƒczymy w Starej Mi∏oÊnie z cynizmem i hipokryzjà W∏adzy. Przela∏a si´
czara goryczy.
Szanowny Panie Prezesie Rady Nadzorczej, nie mam prawa Pana osàdzaç.
Nikt z nas „nie jest bez winy by rzuciç
kamieniem”. Ale jako pe∏noprawny

Rozmowa o ZESPOLE
Z Bogdanem Rodziewiczem – radnym Miasta Weso∏a, cz∏onkiem ZESPO¸U, wspó∏w∏aÊcicielem
firmy Wena, budujàcej osiedle Aleja Akacjowa rozmawia Robert W´grzynowski

Wystàpi∏ Pan do Rady Nadzorczej ZESPO¸U z pismem o udzielenie wyjaÊnieƒ dotyczàcych sprzeda˝y przez „spó∏k´ ziemskà”
2,3 ha naszego wspólnego gruntu. Jakie by∏y powody tego wystàpienia.
O decyzji o sprzeda˝y gruntu dowiedzia∏em si´
przypadkowo. Pomimo moich ustnych nalegaƒ o wstrzymanie sprzeda˝y, Przewodniczàcy
Rady Nadzorczej poleci∏ wykonaç podj´tà decyzj´. JednoczeÊnie, wspólnicy „spó∏ki ziemskiej” nie przekazali w wyznaczonym terminie
do dnia 23 grudnia 2000 roku, swoich udzia∏ów na rzecz Zrzeszenia W∏aÊcicieli Mieszkaƒ
i Domów Jednorodzinnych – nast´pcy prawnego ZESPO¸U. Sàdzi∏em, ˝e jest to celowe
opóênienie tak, aby jeszcze w starych strukturach dokonaç sprzeda˝y tej nieruchomoÊci.
˚eby uzyskaç wiarygodne wyjaÊnienia oraz
powstrzymaç ewentualne dalsze transakcje,
wystàpi∏em do Rady Nadzorczej ZESPO¸U
z odpowiednim pismem. W odpowiedzi otrzyma∏em kserokopie akceptujàcej sprzeda˝
uchwa∏y Rady Nadzorczej, która tylko cz´Êciowo odpowiada∏a na moje pytania. Na kolejne pismo odpowiedzi nie otrzyma∏em. Dodatkowym powodem moich wystàpieƒ jest
przeznaczenie tak du˝ych Êrodków ze sprzeda˝y naszego wspólnego dobra, na sp∏at´ zobowiàzaƒ „spó∏ki ziemskiej” wobec wykonawcy
Centrum Pogodna, inwestycji w gruncie rzeczy
komercyjnej. Jest to dla mnie, jako radnego,
cz∏onka ZESPO¸U i mieszkaƒca osiedla tym
bardziej irytujàce, bo wiem, ile wysi∏ku kosztuje „wyrywanie” z bud˝etu miasta ka˝dej nale˝nej nam z∏otówki. Kwota 2 100 000z∏ uzyskana ze sprzeda˝y terenu, o którym tu mówimy,
pozwoli∏aby na wybudowanie dalszego odcinka oko∏o 850 m ulicy Jana Paw∏a II, (440
m dawnej ulicy Torfowej jako miasto wybudujemy jeszcze w tym roku) lub te˝ pos∏u˝y∏a
jako wk∏ad na pozyskanie zewn´trznych Êrod-

ków na wybudowanie przy naszym gimnazjum hali sportowej i basenu.
Ârodki ze sprzedanej dzia∏ki faktycznie zosta∏y przeznaczone na sfinansowanie budowy Centrum Pogodna. Jakie jest Pana zdanie na temat tej inwestycji.
Od samego poczàtku by∏em przeciwny tej inwestycji w obecnym kszta∏cie, pod wzgl´dem architektury, programu oraz zasad organizacji.
Koncepcja budowy mieszkaƒ w tym w∏aÊnie
miejscu, to pomys∏ Prezesa Zarzàdu Zespo∏u
Piotra Nowaka. Koƒczono bowiem budow´
„starych” bloków, a ZESPÓ¸ mia∏ jeszcze zobowiàzania wybudowania mieszkaƒ dla kilkuset cz∏onków. W tym czasie terenem umo˝liwiajàcym zabudow´ wielorodzinnà by∏ teren
obecnego Centrum Pogodna. Niestety, inicjatyw´ budowy przejà∏ prezes „spó∏ki ziemskiej”
pan Wojciech Staniulis. Powierzy∏ zaprojektowanie kompleksu swoim znajomym architektom z Krakowa. Przygotowany przez krakowskà pracowni´ projekt by∏ negatywnie oceniany
przez Prezesa Piotra Nowaka, przeze mnie oraz
inne osoby majàce doÊwiadczenie w budowaniu mieszkaƒ w Starej Mi∏oÊnie. PrzedstawiliÊmy Prezesowi Stanilisowi wiele krytycznych
uwag na temat forsowanej koncepcji takich
jak: monumentalna architektura nie pasujàca
do otoczenia, z∏y program, zbyt droga technologia, a w rezultacie – jak na Starà Mi∏osnà – zbyt
wysoka cena sprzeda˝y wybudowanych powierzchni.. Niestety, jak widzimy to w rzeczywistoÊci, Pan Prezes Staniulis przekona∏ do swoich koncepcji Zarzàd „spó∏ki ziemskiej” oraz
Rad´ Nadzorczà ZESPO¸U.
Popar∏ Pan zwo∏anie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZESPO¸U. Czego Pan
oczekuje?
Oczekuj´ wiarygodnych wyjaÊnieƒ i informacji o rzeczywistej sytuacji ZESPO¸U. Do tej
pory Rada Nadzorcza ZESPO¸U oraz w∏a-

cz∏onek Zespo∏u i radny dzielnicy Stara
Mi∏osna mam prawo oceniaç dzia∏ania
Rady Nadzorczej, której jest Pan Przewodniczàcym.
Mówiàc prosto z mostu, straci∏ Pan
mandat zaufania ludzi, których mia∏ Pan
reprezentowaç. Za lekcewa˝àce traktowanie cz∏onków Zespo∏u, za przyzwolenie do dzia∏aƒ, do których ani Pan, ani
Rada Nadzorcza nie by∏a prawnie upowa˝niona, domagam si´ w imieniu swoim i swoich wyborców honorowego podania si´ do dymisji Pana i ca∏ej kierowanej przez Pana Rady Nadzorczej.
Krzysztof Kacprzak
Robert W´grzynowski
dze „spó∏ki ziemskiej” informowa∏y o samych
sukcesach. Jednak˝e sprzedanie dzia∏ki na
sp∏acenie zobowiàzaƒ wobec wykonawcy
Centrum Pogodna tego nie potwierdza. Przypomina mi to znanà z lat siedemdziesiàtych
propagand´ sukcesu – wszystko by∏o znakomicie, tylko ros∏y nasze d∏ugi. Mam nadziej´,
˝e tym razem to tylko niemi∏e skojarzenie.
Oczekuj´, ˝e na Walnym Zgromadzeniu
wszystkie te, nie tylko moje, wàtpliwoÊci zostanà wyjaÊnione. W przypadku potwierdzenia
z∏ej diagnozy, oczekuj´ przedstawienia przez
obecne w∏adze wiarygodnego programu naprawczego. Je˝eli jednak ocena sytuacji w ZESPOLE b´dzie ca∏kiem negatywna, oczekuj´
od Walnego Zgromadzenia zdecydowanych
i Êmia∏ych dzia∏aƒ zmierzajàcych do rozwiàzania zaistnia∏ych problemów.
Od wielu lat wspó∏pracuje Pan z ZESPO¸EM. Czy nie obawia si´ Pan o dalszà
wspó∏prac´ wyst´pujàc z krytykà posuni´ç
Rady Nadzorczej i „spó∏ki ziemskiej”?
Nie mam takich obaw. Wspólnie z ZESPOLEM, na naszych i zespo∏owych gruntach budujemy osiedle Aleja Akacjowa. Przyj´ty program oraz organizacja inwestycji jest na tyle
elastyczna, ˝e pozwala dostosowaç si´ do ró˝nych sytuacji i zagro˝eƒ. JednoczeÊnie atrakcyjnoÊç osiedla powoduje, ˝e jesteÊmy spokojni o sprzeda˝ mieszkaƒ. Ponadto, nasza
wspó∏praca oparta jest na odpowiedniej umowie, z której si´ wywiàzujemy. Od czasu do
czasu s∏ysz´ jednak ró˝ne, nie najlepsze
o mnie opinie pochodzàce od osób odpowiedzialnych za budow´ Centrum Pogodna
i sprzeda˝ dzia∏ki. Utwierdza mnie to w przekonaniu, ˝e moje wystàpienia sà s∏uszne. Powodujà bowiem na razie drobne na mnie ataki, jak sàdz´, w celu odwrócenia uwagi od rzeczywistego problemu w myÊl zasady, ˝e najlepszà obronà jest atak.
Korzystajàc z okazji, pragn´ z∏o˝yç wszystkim
czytelnikom WiadomoÊci Sàsiedzkich oraz
wszystkim Mieszkaƒcom Starej Mi∏osny ˝yczenia zdrowych, spokojnych i rodzinnych
Êwiàt Wielkanocnych.
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21 kwietnia godz. 10–14, pierwsza sobota poÊwiàteczna

Stara Mi∏osna i reszta Êwiata – wielkie sprzàtanie
Zbli˝a si´ XXXI Âwiatowy Dzieƒ
Ziemi, od 1990 r. obchodzony równie˝
w Polsce. Z tej okazji wzorem roku
ubieg∏ego – Rada Dzielnicy zaprasza
Paƒstwa do sàsiedzkiego spotkania
przy sprzàtaniu lasów okalajàcych Starà Mi∏osn´ – w pierwszà sobot´ po
Âwi´tach Wielkiej Nocy. W∏adze Miasta zapewniajà plastikowe worki i r´kawice ochronne oraz wywóz zebranych
z lasu Êmieci. Przewidziano te˝ specjalne nagrody dla najbardziej efektywnych zbieraczy, ufundowane przez Zarzàd Miasta Weso∏a, Komend´ G∏ównà Stra˝y Po˝arnej oraz Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna.
W powielkanocnà sobot´ z workami
na Êmieci ruszà do lasu uczniowie
szko∏y podstawowej, gimnazjaliÊci oraz
uczniowie szkó∏ niepublicznych z ul.
Kruszyny. B´dà przeczesywaç lasy wokó∏ szkó∏ (szko∏a podstawowa – lasek
obok cmentarza oraz okolice ulicy
Borkowskiej, gimnazjum – lasek obok
dzia∏ki pod nowy koÊció∏, szko∏y niepubliczne – od ul. Kruszyny w stron´ ul.
PodleÊnej). Klasy, które zbiorà najwi´kszà iloÊç Êmieci, otrzymajà nagrody. Przewidziano te˝ s∏odkie nagrody
pocieszenia.
W akcji sprzàtania b´dà mogli
uczestniczyç wszyscy mieszkaƒcy Starej
Mi∏osny, równie˝ ci, nie mieszczàcy si´
w kategorii uczniów, w wieku przedszkolnym i poszkolnym. Specjalnie dla
wszystkich nie – uczniów Rada Dzielnicy organizuje 6 punktów zbiórki, na
skrzy˝owaniu ulic:
1) Jod∏owej i Cedrowej (przy stawie
na koƒcu ulicy),
2) Fabrycznej i Piotrusia Pana,
3) Cieplarnianej i Piotrusia Pana,
4) Cienistej i Konwaliowej,
5) Cyklamenowej i Paproci,
oraz
6) przy SUW (Stacji Uzdatniania
Wody) na ul. Fabrycznej – punkt
przewidziany g∏ównie dla mieszkaƒców bloków, jako baza wypadowa do sprzàtania Kana∏ku Wawerskiego.
OczywiÊcie, do Paƒstwa decyzji pozostaje wybór miejsca zbiórki. Oczekiwaç
tam b´dà radni Dzielnicy Stara Mi∏osna.
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List do
zaÊmiecajàcych
Êwiat
Przeczytaj ten wierszyk,
bo w nim dobra rada,
Aby z twojej r´ki Êmieç
do kosza spada∏!
Chcesz by by∏o brudno
w twojej okolicy?
Lepiej nie leƒ si´
i sprzàtaj na ulicy!
Ta puszka z ulicy
na twà r´k´ czeka,
Bo ktoÊ jà wyrzuci∏,
˝e sprzàtni´ciem zwleka!
W Dzieƒ Ziemi
masz szans´ posprzàtaç
podwórko,
I w lesie, na ∏àce,
przy rzece, za górkà,
Ka˝dy dzieƒ by∏by
pi´kniejszy,
gdyby by∏o czysto.
Tak wi´c nie brudê,
ale sprzàtaj ukochane
miasto!!!
Natalia Komarow ///„a”
Od nich otrzymacie Paƒstwo plastikowe
worki na Êmieci i r´kawice ochronne.
Propozycje innego ustalenia miejsc
zbiórki i inne uwagi prosz´ zg∏aszaç do
biura Rady Dzielnicy, tel. 773 30 24.
Na miejscach zbiórki b´dziecie mogli
Paƒstwo zg∏osiç udzia∏ zorganizowanej
grupy sàsiedzko – rodzinnej w konkursie na najwi´kszà liczb´ zebranych
worków. Dla zwyci´skich wspólnot Zarzàd Miasta Weso∏a ufundowa∏ u˝yteczne nagrody! Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna ufundowa∏o natomiast nagrod´ indywidualnà – za najbardziej okaza∏y Êmieç! Dla dzieci –

przewidziano s∏odkie niespodzianki!
21 kwietnia 2001 r. Stara Mi∏osna,
jak reszta Êwiata, zabierze si´ za sprzàtanie lasu. W zesz∏ym roku w efekcie
pospolitego ruszenia sàsiedzkiego zebraliÊmy w Starej Mi∏oÊnie ponad 300
worków leÊnych Êmieci. Nasza Dzielnica osiàgn´∏a najlepszy wynik w skali
miasta. W tym roku znów mamy szans´ choç troch´ uporzàdkowaç nasze leÊne okolice. Zapraszamy!
Dodatkowych informacji udziela
biuro Rady Dzielnicy.
Przewodniczàca Rady Dzielnicy
Ewelina Kozak

wiadomoÊci 1. kwietnia
STARA MI¸OSNA
Szaleƒstwo Altruizmu

Naprzeciw ludziom
wierzàcym

Jak si´ dowiedzia∏y „WiadomoÊci”, radni Rady Dzielnicy postanowili wesprzeç
program budowy dróg w Starej Mi∏oÊnie.
W tym celu podj´li uchwa∏´, ˝e zrzekajà
si´ ca∏kowicie swoich diet, a przeznaczone na ich wyp∏aty pieniàdze przeka˝à na
specjalny fundusz nowo powsta∏ej Agencji Budowy Dróg w Starej Mi∏oÊnie. Idàc
za ich przyk∏adem, Rada nadzorcza Zespo∏u zadeklarowa∏a, ˝e mimo ci´˝kiej sytuacji finansowej, wygospodaruje ze swoich Êrodków analogicznà kwot´ na ten cel.
Zach´ceni tym przyk∏adem, równie˝ radni Rady Miasta i powiatu zadeklarowali
zebranie takiej samej kwoty i wsparcie
Agencji. Pojawi∏y si´ tak˝e pierwsze takie
deklaracje ze strony obywateli naszego
miasta. W atmosferze wszechobecnego

altruizmu tak˝e budujàce na naszym terenie firmy Wena i Konstans zadeklarowa∏y
wp∏at´ trzykrotnoÊci kwoty zaoszcz´dzonej dzi´ki radnym Rady Dzielnicy.
Ogólnie panujàcy nastrój optymizmu
co do szybkiego ukoƒczenia budowy dróg
na naszym Osiedlu psuje jedynie fakt, ˝e
radni Rady Dzielnicy w ogóle nie otrzymujà diet. A wi´c jak ∏atwo obliczyç kwota 0 (zero) z∏otych zaoszcz´dzona przez
radnych nawet zwielokrotniona dzi´ki
pozosta∏ym darczyƒcom nie na wiele si´
obecnie przyda. Aby wybrnàç z zaistnia∏ej sytuacji, burmistrz miasta Weso∏a zapowiedzia∏ pilnà inicjatyw´ legislacyjnà,
która umo˝liwi wyp∏acanie wysokich diet
dla naszych radnych z Rady Dzielnicy.
spo∏.

Ciekawa
inicjatywa Miasta

Witamy w nowym powiecie

W zwiàzku z niskimi notowaniami popularnoÊci radnych w sonda˝ach opinii publicznej, Rada Miejska przygotowa∏a profesjonalnà kampani´ promocyjnà pod has∏em: „Nie pytaj, co Twoje Miasto zrobi∏o
dla Ciebie, ale co Ty mo˝esz zrobiç dla
Swojego Miasta!”. W ramach kampanii
planowany jest cykl artyku∏ów prasowych,
akcja plakatowania miasta, spotkania
z mieszkaƒcami. W ten sposób radni planujà przekonaç mieszkaƒców do dodatkowego samoopodatkowania na rzecz Miasta. Preferowanà formà b´dzie wp∏acanie
podatku od nieruchomoÊci w podwójnej
wysokoÊci (podatek p∏aci ka˝dy z cz∏onków
rodziny). W przypadku rodzin wielodzietnych, podatek mo˝e p∏aciç ka˝de dziecko
od 2. roku ˝ycia. Z uzyskanych w ten sposób pieni´dzy Miasto zakupi materia∏y budowlane, a nast´pnie zostanà zorganizowane roboty publiczne, w ramach których
ka˝dy z mieszkaƒców b´dzie zobowiàzany
do przepracowania na rzecz miasta 1500
godzin. Rada Miasta liczy, ˝e dzi´ki temu
programowi ju˝ do najbli˝szych wyborów
samorzàdowych nasze Miasto upodobni
si´ do takich metropolii jak Tirana czy Kabul. Opozycja nie zgadza si´ z tym, zarzucajàc rzàdzàcej koalicji ˝e to tylko chwyt wyborczy, majàcy zapewniç reelekcj´ obecnym w∏adzom Miasta.
rad.
Rubryka roczna – „WiadomoÊci 1. kwietnia”. Redakcja: Sàsiad.
Uwaga! Redakcja nie odpowiada za jakiekolwiek wnioski wyciàgni´te z lektury niniejszej strony.

Starania o zmian´ przynale˝noÊci powiatowej naszego Miasta powoli znajdujà
szcz´Êliwy fina∏. Co prawda, zmiana ustroju
Warszawy i ogólna niech´ç samorzàdu warszawskiego do Weso∏ej uniemo˝liwi∏y nam
przy∏àczenie do powiatu warszawskiego.
Jednak, jak poinformowa∏ nas Burmistrz
Weso∏ej, otrzymaliÊmy propozycj´ przy∏àczenia do powiatu nowotarskiego. Nareszcie spe∏ni si´ wi´c postulat, aby powiat by∏
bliski mieszkaƒcom. Co wa˝niejsze, da nam
to mo˝liwoÊç przy∏àczenia si´ do zwiàzku

W zwiàzku z brakiem jakichkolwiek
pomys∏ów, co mo˝na zrobiç z zakupionà od samych siebie przez Zespó∏ tzw.
„wie˝à” w Centrum Pogodna (∏àcznie
580m2, wymienionych z firmà Konstans
za 2,5 ha atrakcyjnego terenu inwestycyjnego) Rada Nadzorcza Zespo∏u podj´∏a decyzj´ zgodnà z panujàcym obecnie duchem ekumenizmu. Poniewa˝ parafianom Parafii Rzymsko-Katolickiej
pod budow´ nowego koÊcio∏a sprzedano kupionà przez nich wczeÊniej ziemi´,
„wie˝´” w Centrum Pogodna postanowiono przekazaç staromi∏oÊniaƒskim
muzu∏manom na meczet.
par.

gmin tatrzaƒskich a w rezultacie, wspólnie
z miastem Zakopane ubiegania si´ o organizacj´ Olimpiady Zimowej 2010. Wed∏ug
wst´pnych ustaleƒ, w Starej Mi∏oÊnie mia∏yby byç rozgrywane zawody bobslejowe. SpecjaliÊci twierdzà, ˝e idealnym do przystosowania na tor bobslejowy jest Kana∏ek Wawerski. Innà propozycjà jest (ze wzglàdu na
walory naturalne) by∏oby przeprowadzenie
rozgrywek pokazowych w naszej narodowej
dyscyplinie – obrzucaniu b∏otem.
powi.

Zwyci´zca ju˝ jest!
W ramach organizowanej przez Miasto
i Rad´ Dzielnicy akcji sprzàtania lasu,
Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
zadeklarowa∏o nagrod´ za usuni´cie najwi´kszego Êmiecia. Mam powody podejrzewaç, ˝e zasady tego konkursu naruszajà zasady fair play! Bo co to za konkurs,

w którym jeszcze przed rozpocz´ciem jest
znany zwyci´zca? A przecie˝, jeÊli za
Êmieç uznamy coÊ niepotrzebnego, brzydkiego, przeszkadzajàcego itp. to jedynym
kandydatem jest Centrum Pogodna! Jedno jest tylko pytanie: kto go usunie?
ekolog.

Nowa hala sportowa w Starej Mi∏oÊnie
Nasze nowe gimnazjum, ku radoÊci dzieci i dumie miejskich urz´dników, nareszcie
dzia∏a. I na dodatek ma ju˝ patrona – Polski Zwiàzek Pi∏ki No˝nej. Niestety, uczniowie nie majà gdzie graç w t´ pi∏k´, jako ˝e
w pierwszym etapie budowy nie przewidziano sali gimnastycznej. Na szcz´Êcie,
mimo wysi∏ków w∏adz Spó∏ki Ziemskiej
z ponad 2 tys. m2 powierzchni u˝ytkowej
w Centrum Pogodna do tej pory prawie nic
nie sprzedano. Urzàd Miasta chcàc wesprzeç dzia∏alnoÊç Zespo∏u, a jednoczeÊnie

rozwiàzaç wa˝ny spo∏ecznie problem (brak
sali gimnastycznej) z∏o˝y∏ Zespo∏owi ofert´ wykupienia ca∏ej, niesprzedanej powierzchni u˝ytkowej. Po wyburzeniu Êcianek dzia∏owych b´dzie mo˝na uzyskaç ekskluzywnà i obszernà hal´ sportowà na potrzeby gimnazjum. Rozwa˝ane jest tak˝e
wykupienie kilku mieszkaƒ na kondygnacji
powy˝ej hali. Po zainstalowaniu przeszklonych pod∏óg b´dzie mo˝na uzyskaç nowatorskà i wygodnà widowni´.
spor.

STARA MI¸OSNA

Wizyty Sàsiedzkie – nasze pociechy, nasze nadzieje

Mistrz Âwiata w Starej Mi∏oÊnie?

Z paƒstwem Dorotà i Adamem Leniartami umówi∏em si´ na sobot´ rano. OczywiÊcie, mia∏a byç tak˝e ich dwójka dzieciaków: 7–letnia Anetka i 9–letni Arek.
Poranna kawa, pyszne ciasto i ciep∏a,
rodzinna atmosfera od progu. Mamy rozmawiaç o pociechach i to pociechach
w dos∏ownym tego s∏owa znaczeniu, gdy˝
maluchy ju˝ dziÊ przysparzajà sporo radoÊci i satysfakcji. Odwzajemniajà trud
wk∏adany w wychowanie. Dla Anetki to
wprawdzie dopiero poczàtki, ale ju˝
z ogromnà pasjà wy˝ywa si´ na treningach
gimnastyki sportowej w warszawskiej Legii. I oprócz tego basen.
– W∏aÊciwie mog∏aby robiç tylko to i to
ca∏ymi dniami – skar˝y si´ pani Dorota,
bo przecie˝, dziÊ, przed dzieçmi stojà tak˝e inne wa˝ne zadania i obowiàzki: szko∏a, angielski... No tak, uwielbia tak˝e rozgrywaç partie szachów, ale w tym odbiega
jeszcze znacznie od swego brata Arka,
który w szachach osiàgnà∏ ju˝ poziom...
i tytu∏ Mistrza Polski w kategorii juniorów
do lat 10!
To g∏ównie o nim b´dziemy dzisiaj rozmawiaç, choç z rozczuleniem przechwytuj´ pe∏ne ciep∏a spojrzenia Arka rzucane
w kierunku siostry za ka˝dym razem, gdy
rozmowa zbacza na jej temat. Widaç, ˝e
rodzeƒstwo za sobà przepada.
Wracajmy jednak do rzeczy. W rozgrywanych w Ko∏obrzegu w dn. od trzeciego
do trzynastego lutego Mistrzostwach Polski Juniorów Arek nie da∏ szans przeciwnikom w swojej kategorii zapewniajàc sobie tytu∏ ju˝ w przedostatniej 10 rundzie.
Na finiszu mia∏ przewag´ nad drugim zawodnikiem 1,5 punktu, co w szachach jest
przewagà zdecydowanà, oprócz tego
mia∏... ogrom stresu i ostre przezi´bienie.
Wszystkich zadziwi∏ znakomità, niemal
profesjonalnà postawà.
Jak do tego wszystkiego dosz∏o, jaka by∏a droga to tego ogromnego sukcesu?
– Graç w szachy nauczy∏a mnie pani
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Dorota Giera* w Êwietlicy dla dzieci, do
której ucz´szcza∏em gdy mia∏em 5–6 lat.
Póêniej do regularnych treningów w Domu Kultury w Aninie namówi∏ mnie trener Jan Brustman**. Wraz z nim ucz´szcza∏em nast´pnie do MOK w Weso∏ej,
gdzie mog∏em pograç ju˝ z troszk´ silniejszymi przeciwnikami, a nawet z doros∏ymi. Pod jego okiem, rok temu na Mistrzostwach Polski Juniorów zajà∏em 22 miejsce.
– Trzecie w swoim roczniku – dopowiada z dumà pan Adam.
OczywiÊcie po tak niewàtpliwym sukcesie Arkiem zainteresowa∏ si´ potentat
szachowy, Polonia Warszawa, oczywiÊcie
pojawi∏ si´ nast´pny trener Wojciech Ehrenfeucht, a ostatnio, w ramach konsultacji, nie kto inny jak sam Micha∏ Kis∏ow, jeden z najlepszych trenerów rosyjskich,
przez wiele lat trener szachowej reprezentacji juniorów tego kraju.
– Pan Kis∏ow zaimponowa∏ mi swym

profesjonalnym podejÊciem do szachów
i m∏odzie˝y – komentuje pan Adam –
Gdy zobaczy∏em, jak rozpoczyna dzieƒ
treningowy ze swymi podopiecznymi,
w dresach porannà rozgrzewkà biegowà,
nie chcia∏em wierzyç oczom. W jego wydaniu szachy stajà si´ naprawd´ sportem,
a nie jednà z tysi´cy ∏amig∏ówek umys∏owych. Jak w ka˝dym innym sporcie trzeba
mieç ogromnà kondycj´ i wytrzyma∏oÊç fizycznà.
Pan Adam musi nas na chwil´ opuÊciç –
jedzie po dzisiejszego partnera treningowego dla Arka, jednego z zawodników
Polonii. Kontynuujemy rozmow´ bez taty.
Dowiaduj´ si´, ˝e ulubionym otwarciem
Mistrza Polski jest e4 i partia hiszpaƒska
lub francuska, gdy gra czarnymi zaÊ przy
otwarciu na d4 ch´tnie wchodzi w nieprzyj´ty gambit hetmaƒski. Ze zdziwieniem odnotowuj´, ˝e jego idolem szacho-

wym nie jest tak uwielbiany Kasparow czy
Fischer, lecz przedwojenny mistrz Êwiata
Alechin.
Czy mamy do czynienia z ch∏opcem nietypowym, innym, pozbawionym typowych
dzieci´cych potrzeb, zabaw, radoÊci? Najwspanialsze jest w∏aÊnie to, ˝e Arek nie
tylko ma takie same potrzeby, jak jego rówieÊnicy, ale jeszcze znajduje czas na ich
zaspokajanie.
– Uwielbiam graç w pi∏k´ no˝nà, w koszykówk´, w tenisa sto∏owego. Zimà je˝d˝´ na nartach. W ogóle lubi´ biegaç, lubi´ ruch. No, nie tylko, lubi´ te˝ czytaç
ksià˝ki.
S∏ucham tego z niedowierzaniem. Jak
znajduje na to wszystko czas?
Nast´pne zamieszanie, Arek musi nas
opuÊciç, by udaç si´ do sàsiedniego pomieszczenia na trening. Korzysta z tego
Anetka i te˝ wymyka si´ gdzieÊ do swoich
zaj´ç.
– Jak znajduje na wszystko czas? – odpowiada mi pani Dorota – Po prostu nie
znosi traciç czasu. JeÊli ma coÊ do zrobienia, lekcje czy inne obowiàzkowe czynnoÊci, robi to szybko, sprawnie i rzetelnie.
Zresztà uczy si´ bardzo dobrze.
No tak, zaczynam rozumieç. Paƒstwo
Leniartowie byç mo˝e ju˝ to wiedzà, byç
mo˝e zaledwie przeczuwajà, a mo˝e w potoku codziennych spraw i zaj´ç zupe∏nie
do nich jeszcze nie dotar∏o, ˝e majà wyjàtkowe dziecko. Takie jakie rodzi si´ jedno
na ca∏à Polsk´, a mo˝e na ca∏à Europ´ lub
Êwiat. To ju˝ nie takie istotne. Wa˝ne, ˝e
w ich r´kach znalaz∏ si´ klejnot, ich klejnot, ale tak˝e nasz klejnot. Byç mo˝e kiedyÊ przysporzy nam tylu˝ emocji i radoÊci,
zapewne innych, ale równie cennych, co
niedawno Adam Ma∏ysz? Na razie nie zapeszajmy. ˚egnam si´ z rodzicami i medytujàc nad ró˝nicami pomi´dzy skokami
narciarskimi i szachami wracam do domu. W dziecinnym pokoju zastaj´ Maksia, szeÊcioletniego urwisa, pochylonego
nad szachami.
– Och, tata! – cieszy si´ – Zagramy
w pi∏k´?
Marian Mahor
* Pani Dorota Giera w ramach filii
MOK w Weso∏ej, prowadzi∏a w Starej
Mi∏oÊnie Êwietlic´ dla dzieci do roku
1996.
** Pan Jan Brustman, ojciec naszej s∏ynnej szachistki Agnieszki Brustman, do
dzisiejszego dnia prowadzi zaj´cia dla
dzieci w MOK w Weso∏ej.
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B´bny walà,
samorzàdowcy grajà
W atmosferze wspania∏ej zabawy, radni z Rady Dzielnicy wspierani przez radnego powiatowego i zgodnie z obowiàzujàcymi regu∏ami jednego mieszkaƒca
osiedla, reprezentowali Stara Mi∏osnà
w Powiatowych Mistrzostwach Samorzàdowców w Siatkówce.
Zgodnie z zasadà „Êpiewaç ka˝dy mo˝e...”, postanowiliÊmy ad hoc zmontowaç
dru˝yn´, która mog∏aby staç si´ naszym
przedstawicielem w tych zawodach. Mistrzostwa zorganizowa∏o starostwo powiatowe w Miƒsku.
Przez eliminacje przeszliÊmy jak burza,
jako druga dru˝yna z grupy weszliÊmy do
pó∏fina∏ów. W pó∏finale, niestety, poza losowaniem strony boiska przegraliÊmy
wszystkie mecze. Na usprawiedliwienie
nale˝y napisaç, ˝e walczyliÊmy bardzo zawzi´cie, z seta na set poprawiajàc nasze
wyniki. ByliÊmy bardzo trudnym przeciwnikiem dla wszystkich dru˝yn. Na nast´pne zawody na pewno b´dziemy chcieli zabraç publicznoÊç, która b´dzie dopingowa∏a naszych zawodników. Taki doping,
jak pokaza∏y te zawody, jest mocnym elementem wygrywajàcych dru˝yn. Dudnienie b´bna dopingujàcego dru˝yn´ z Dobrego nie pozwala∏o si´ skupiç na grze
dru˝ynom przeciwnym i na pewno pozwoli∏o dopingowanym osiàgnàç lepszy
wynik.
Dru˝yna ze Starej Mi∏osny zaj´∏a ostatecznie czwarte miejsce. W uznaniu wysokiego poziomu sportowego otrzymaliÊmy
wspania∏y puchar. W nast´pnej edycji mistrzostw na pewno b´dzie lepiej. Zawody,
poza wspania∏à zabawà i wynikiem sportowym, pozwoli∏y nam zaprezentowaç si´
na forum samorzàdowców powiatu. Zawrzeç nowe znajomoÊci, które, mam nadziej´, b´dà owocowa∏y w przysz∏oÊci.
Robert W´grzynowski

S z y j m y,
panie

Jestem starszà panià i nie mam figury
m∏odej dziewczyny, a te˝ chcia∏abym
byç elegancka.
Niestety, ka˝da moja wyprawa po wystrza∏owy ciuch koƒczy∏a si´ zawsze fatalna klapà. Zdesperowana dosz∏am do
wniosku, ˝e nie Êwi´ci garnki lepià, i ˝e
w tej sytuacji musz´ nauczyç si´ szyç.
Zapisa∏am si´ wi´c na kursy kroju, szycia i modelowania. Dzisiaj stawiajàc
pierwsze kroki w nowym bàdê co bàdê
hobby daj´ sobie zupe∏nie dobrze rad´.
Cel wi´c zosta∏ osiàgni´ty. Zdobyte na
kursie wiadomoÊci ch´tnie przeka˝´.
Lato niebawem, w sklepach mamy pi´kne materia∏y i wybór jest ogromny.
Zainteresowane panie serdecznie
zapraszam z blokiem rysunkowym,
centymetrem, linijkà i ekierkà w dniu
25 kwietnia o godz. 1800 na ul. Jeêdzieckà 20 do pokoju nr 227.
Barbara Górska

III Zlot Cyklistów
Jak co roku, tak i w tym, organizujemy festyn, zabaw´, skierowanà do ca∏ych rodzin, mi∏oÊników
dwóch kó∏ek. Planowany termin to 26 maja; jest to
ostatnia sobota maja. Szykujemy wiele nowych niespodzianek, chcemy te˝ powtórzyç te elementy poprzednich zlotów, które si´ sprawdzi∏y. Na pewno
nie zabraknie atrakcji dla naszych milusiƒskich. Zawodów w wielu grupach wiekowych oraz ró˝norakich imprez towarzyszàcych. Zmianie ulegnie lokalizacja Zlotu, w zwiàzku z planowana budowà ulicy Jana Paw∏a (dawnej Torfowej) chcemy zorganizowaç
imprez´ przy budynku nowej szko∏y – gimnazjum.
Zapraszamy wszystkich ch´tnych do sponsorowania oraz pomocy w organizacji
imprezy. Poszukujemy fundatorów nagród dla zwyci´zców wyÊcigów.
Wszystkie osoby zainteresowane prosz´ o kontakt
Robert W´grzynowski, tel. 7731057, 0602366485

APEL
Redakcja „WiadomoÊci Sàsiedzkich” zwraca
si´ w imieniu w∏asnym do osób lub podmiotów
gospodarczych, które zechcia∏yby sponsorowaç
w jakikolwiek sposób Arka Leniarta, jego dalszy
rozwój szachowy oraz wyst´py w turniejach i mistrzostwach, z proÊbà o kontakt z Redakcjà.
Ogrom wydatków, jakie wià˝à si´ z prawid∏owym i skutecznym prowadzeniem kariery m∏odego sportowca, w tym tak˝e szachisty, na szczeblu
Êwiatowym, a z takim przypadkiem mamy tu do
czynienia, przekracza wielokrotnie mo˝liwoÊci domowego bud˝etu. Pozwólmy i pomó˝my, by talent
Arka nadal rozwija∏ si´ tak pi´knie i dynamicznie jak
dotychczas.
Redakcja
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Spo∏eczny Komitet Budowy
Sieci Wodociàgowo–Kanalizacyjnej
w Dzielnicy Stara Mi∏osna – strona pó∏nocna
Informujemy, ˝e w dniu 28 lutego
2001 r. rozstrzygni´ty zosta∏ przetarg na
opracowanie dokumentacji projektowej
sieci kanalizacji sanitarnej dla strony
pó∏nocnej Dzielnicy Stara Mi∏osna
og∏oszony przez Urzàd Miasta Weso∏a.
Przetarg wygra∏a firma EKOLAND
Sp. z o.o. z Warszawy, która okreÊli∏a
wartoÊç opracowania na kwot´ 60 000
tys. z∏. Termin wykonania dokumentacji projektowej do 31 marca 2002 r.
w tym I etap do 30 czerwca 2001 r., daje mo˝liwoÊç rozpocz´cia robót w drugim pó∏roczu 2001 r. Niestety, na od-

cinku rozpocz´cia budowy sieci wodociàgowej nastàpi∏o opóênienie w stosunku do harmonogramu ustalonego
w Urz´dzie Miasta.
Mianowicie firma HYDROPROJEKT, wykonawca projektu sieci wodociàgowej z terminem realizacji do
15 grudnia 2000 r. nie wywiàza∏a si´
z umowy, t∏umaczàc to trudnoÊciami
wynik∏ymi z rozszerzenia zakresu opracowania oraz problemami wynikajàcymi z uzgodnieniem trasy przepustu
pod ul. Trakt Brzeski na przed∏u˝eniu
ul. Borkowskiej.

Jak wynika z informacji uzyskanych
w firmie HYDROPROJEKT jest szansa na wykonanie projektu do koƒca
kwietnia 2001 r. Wykonanie projektu
b´dzie podstawà do wy∏onienia w drodze przetargu zorganizowanego przez
Urzàd Miasta Weso∏a wykonawcy, który, jak przewiduje harmonogram robót, powinien je rozpoczàç wykorzystujàco Êrodki zarezerwowane na ten cel
w bud˝ecie Miasta Weso∏a w 2001 r.
Bronis∏aw Rutkowski
Wiceprzewodniczàcy SKBSW-K
tel. 773-39-33

Zapraszamy do biegania na orientacj´
LEGENDA
las
las o utrudnionej przebie˝noÊci
las o bardzo trudnej przebie˝noÊci
pola uprawne; teren otwarty
teren otwarty o utrudnionej przebie˝noÊci
teren pó∏otwarty
porost
sad; obszar obj´ty zakazem wst´pu
wyraêna granica kultur
p∏ynna granica kultur
obszar zabudowany
obszar wodny
teren podmok∏y; bagno
obszar nierówny

3

1
punkt
kontrolny

2

4

start

przebieg
obowiàzkowy
meta

asfalt
droga utwardzona; droga
Êcie˝ka; ma∏a Êcie˝ka
linia napowietrzna
wysoki mur; mur; zniszczony mur
wysokie ogrodzenie; zniszczone ogrodzenie
budynek
inne obiekty sztuczne
warstwice; skarpa ziemna
zag∏´bienie; ma∏e zag∏´bienie; kopczyk
dó∏; inna forma terenu; suchy rów
Êciana skalna nie do przejÊcia; Êciana skalna do przejÊcia
kamieƒ; tunel; jaskinia
rzeka; rów z wodà; inny obiekt wodny
charakterystyczne drzewo; inne formy roÊlinne

O zawodach na orientacj´ pisaliÊmy ju˝
na naszych ∏amach kilkakrotnie. Przy
okazji organizowanych co roku przez
klub GIBnO jesiennych zawodów na
orientacj´ O Puchar Burmistrza Miasta
Weso∏a, oprócz warszawskiej czo∏ówki
biegaczy startuje kilkudziesi´ciu mieszkaƒców naszego Osiedla. Tym bardziej
mi∏o nam poinformowaç Paƒstwa, ˝e lasy
wokó∏ Starej Mi∏osny po raz kolejny b´d´
terenem rywalizacji w tej sympatycznej
dyscyplinie. B´dzie to organizowane
w dniach 15–17 czerwca br. Grand Prix
Mazowsza w BnO – ogólnopolska impreza rangi mistrzowskiej. Ju˝ dzisiaj w imieniu organizatorów zapraszamy wszystkich Paƒstwa nie tylko do kibicowania,
ale i do spróbowania w∏asnych si∏.
Oprócz tras dla elity polskich zawodni-
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ków przewidziane sà ∏osnà w kierunku Warszawy o godz. 1100,
bowiem tak˝e krótsze gdzie otrzyma si´ map´ i... do lasu.
i prostsze trasy dla
Innà okazjà b´dzie rozgrywany w dniu
osób poczàtkujàcych. 22 kwietnia w Weso∏ej Puchar Wiosny.
Zainteresowanych Centrum zawodów zlokalizowane b´dzie
serdecznie zaprasza- w Klubie KoÊciuszkowca w Weso∏ej. Semy na internetowà kretariat b´dzie czynny od godziny 900,
stron´ www.gibno.pl, zaÊ start planowany jest o godzinie 1100.
gdzie mo˝na otrzy- Organizatorzy zg∏oszenia przyjmujà jedymaç wi´cej informacji nie do dnia 10 kwietnia 2001 r., po tym
o samej imprezie tak terminie za dodatkowà op∏atà +50%.
jak i o biegach na Dla zg∏aszajàcych si´ w dniu zawodów
orientacj´ w ogóle.
start b´dzie mo˝liwy jedynie w kategorii
Zainteresowanych OPEN (dla poczàtkujàcych). Zg∏oszenia
serdecznie zaprasza- mo˝na kierowaç na adres:
my tak˝e na inne za- Józef Kmieciƒski, tel. (022) 7759693,
wody na orientacj´ odbywajàce si´ w na- 05-101 Nowy Dwór Maz., ul. WP 31/45,
szej okolicy.
e-mail: zawodybno@poczta.onet.pl
Doskona∏à okazjà do treningu mo˝e
byç rozgrywany 16 kwietnia (lany ponieMarcin J´drzejewski
dzia∏ek) Wielkanocny Rajd na Orientacj´ ANINO 2001.
Przewidywane sà
lek. stomatolog Beata Bedra
zarówno trasy turystyczne, jak i trasy • profilaktyka
sportowe o ró˝nej • leczenie zachowawcze – doroÊli i dzieci
d∏ugoÊci. Nie trzeba
si´ wczeÊniej zg∏a- • protetyka
szaç. Wystarczy po- • ortodoncja – leczenie wad zgryzu
jawiç si´ na parkin- • badania profilaktyczne – bezp∏atnie
gu leÊnym po pó∏nocnej stronie Traktel. 773-27-95
Osiedle Stara Mi∏osna
tu Brzeskiego ok.
800 m za Starà Mi- 0602 785 695
ul. Jeêdziecka 20

GABINET STOMATOLOGICZNY
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Il Canto
Êladami
Chopina

ZHR
na Litwie

Dnia 3 marca 2001 zespó∏ chóralny „Il
Canto” wyruszy∏ na jednodniowà wycieczk´ szlakiem Fryderyka Chopina. Wszystkie dzieci i m∏odzie˝ nale˝àce do chóru wyra˝ajà g∏´bokà wdzi´cznoÊç Ksi´dzu Proboszczowi, dzi´ki któremu ten wyjazd sta∏
si´ faktem.
Wycieczka rozpocz´∏a si´ bardzo wczeÊnie rano, a dobry humor dopisywa∏ wszystkim uczestnikom. Dzieci i m∏odzie˝ zwiedzi∏y dworek w ˚elazowej Woli – miejsce
narodzin Fryderyka Chopina. ZwiedziliÊmy pa∏ac w Nieborowie – rezydencj´ rodu
Radziwi∏∏ów, gdzie podziwialiÊmy zbiory
muzealne nale˝àce niegdyÊ do bogatego
rodu magnackiego. B´dàc w Nieborowie,
oczywiÊcie pragn´∏am, aby dzieci zwiedzi∏y
oddalonà o 5 km od rezydencji – Arkadi´.
Ten przepi´kny romantyczny ogród w stylu
angielskim za∏o˝ony przez Helen´ Radziwi∏owà w 1778 przywita∏ nas pogrà˝ony
ca∏kowicie w zimowej aurze. Dzieciom podoba∏y si´ pawilony ogrodowe „Âwiàtynia
Diany”, „Domek Gotycki”, „Amfiteatr”,
przy budowie których zatrudnieni byli znani architekci tamtych czasów. Z pa∏acu
w Nieborowie przenieÊliÊmy si´ do Niepokalanowa, gdzie po chwili refleksji w Sank-

tuarium Maryjnym dzieci obejrza∏y Panoram´ uÊwietniajàcà Tysiàclecie ChrzeÊcijaƒstwa w Polsce. Panorama ukaza∏a naszym dzieciom w sposób prosty i obrazowy
lekcj´ religii i historii. W czytelny sposób
przedstawia∏a „co na przestrzeni dziesi´ciu
wieków KoÊció∏ da∏ Polsce, a Polska KoÊcio∏owi”.
Przypomnia∏a momenty radoÊci, smutki
i optymizm, jak równie˝ dostarczy∏a wspania∏ych i wznios∏ych prze˝yç religijnych, duchowych i patriotycznych.
Bogatsi o wspania∏e doznania i przygod´, dzi´ki której dzieci mia∏y stycznoÊç z historià naszego narodu, z muzykà i sztukà,
powróciliÊmy wprost w ramiona czekajàcych na pociechy rodziców.
Mam nadziej´, ˝e chór „Il Canto” dostarczy Paƒstwu licznych wzruszeƒ Êpiewajàc 9 maja na uroczystoÊci Âwi´ta Ekumenicznego w naszym KoÊciele.
Jak równie˝ serdecznie zapraszam na
uroczysty koncert niespodziank´ 26 maja
o godz. 1200 z okazji Dnia Matki do Szko∏y
Podstawowej nr 3, Trakt Brzeski 18.
Marta Zamojska-Makowska

W dniach od 11 do 14 marca odby∏a
si´ w Starej Mi∏oÊnie organizowana
przez 44 Mazowieckà Dru˝yn´ Harcerzy „Stanica” zbiórka rzeczy dla
harcerzy na Litwie.
Efekty zbiórki znacznie przeros∏y
nasze oczekiwania. ZebraliÊmy ponad
20 worków ubraƒ, 4 kartony ksià˝ek,
4 bluzy mundurowe, kilka plecaków,
pi∏´ i namiot. Zebrane rzeczy przewiezione zosta∏y 19 marca do harcówki szczepu 82, na Goc∏aw, skàd niebawem pojadà dalej, na Litw´. Mimo
odrzucenia cz´Êci zniszczonych
ubraƒ, samochód, którym przewoziliÊmy rzeczy, wy∏adowany by∏ po brzegi. Serdecznie dzi´kujemy za tak wielkà ofiarnoÊç z Paƒstwa strony i mamy
nadziej´ na równie wielkà ˝yczliwoÊç
przy podobnych inicjatywach podejmowanych przez naszà dru˝yn´
w przysz∏oÊci. Szczególne podzi´kowania sk∏adamy panu Kurkowi, za
udost´pnienie samochodu i pomoc
w transporcie rzeczy.
Harcerskim pozdrowieniem
CZUWAJ!
Pozdrawia Lech Krzemiƒski HO,
dru˝ynowy
Tani Transport

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

TA X I - W E S O ¸ A
tel.

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

zaproszenie dla uczniów klas V, VI i I gimnazjum

na zaj´cia psychologiczne „Nasze spotkania”,
które majà s∏u˝yç poznaniu i zrozumieniu siebie oraz porozumieniu z innymi.
Zaj´cia majà form´ çwiczeƒ, gier i dyskusji i b´dà odbywa∏y si´ jeden raz w tygodniu w budynku przy ul. Jeêdzieckiej
20, w pokoju nr 227 (na pi´trze, obok Biura Rady Dzielnicy).
23 kwietnia o godzinie 16-ej rozpoczynamy cykl spotkaƒ, który b´dzie trwa∏ do koƒca roku szkolnego. W czerwcu planowana jest wspólna wycieczka. Uczestnictwo w zaj´ciach jest bezp∏atne. „Nasze spotkania” b´dzie prowadziç doÊwiadczona psycholog – pani Beata Niewiadomy.
Zapisy i informacje w dniach 17-19.04.01 pod numerem telefonu: 773-1222
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Kàcik bibliofila – nowoÊci w bibliotece
Znów jest nadzieja na polepszenie
warunków biblioteki, która, jak ju˝
wspomina∏am we wczeÊniejszych numerach, mieÊci si´ w malutkim pomieszczeniu przy Trakcie Brzeskim,
w skandalicznych warunkach. Pojawi∏a
si´ propozycja czasowego udost´pnienia bibliotece jednego z lokali zwalnianych przez Zespó∏. Chocia˝ nie by∏oby
to rozwiàzanie na sta∏e, to z pewnoÊcià
oznacza∏oby du˝à popraw´ i nareszcie
jakiÊ krok do przodu. Niestety, na razie
na propozycji si´ skoƒczy∏o i wokó∏
sprawy znów zapanowa∏a g∏ucha cisza.
Mo˝e w koƒcu ktoÊ zainteresuje si´ odk∏adanymi wcià˝ na bok problemami
biblioteki i stanie si´ ona placówkà
kulturalnà na miar´ ogromnego i bàdê
co bàdê bogatego przecie˝ osiedla?
A trudno jest chyba podaç w wàtpliwoÊç sens takiej inwestycji, poniewa˝
korzystajàcych z us∏ug biblioteki jest
wielu, a b´dzie przecie˝ coraz wi´cej.
Trzymajmy wi´c kciuki, a na razie korzystajmy z us∏ug biblioteki takiej, jaka
jest, bo naprawd´ warto.
Beletrystyka dla doros∏ych:
„Sztuka mruczenia” E. Skasa-Weiss
„CoÊ si´ koƒczy, coÊ si´ zaczyna”
A. Sapkowski
„Ameryka, Ameryka” E. Kazan

„Nowy s∏odki styl” W. Aksinow
„PieÊƒ ognia” C. Coulter
Dla dzieci i m∏odzie˝y:
„Kolory” E. Beaumont
„Letnia akademia uczuç” H. Kowalewska
„Czerwony kapturek”
Popularnonaukowe:
„Poza zasadà przyjemnoÊci” S. Freud
„Osobista historia olimpiad” T. Olszaƒski
„Jedz zgodnie z grupà krwi” J. Zittlan
„Ekonomia”
„Interpretacja i analiza wiersza”
J. Przygoda
„Cienie w ogrodzie” Teresa Bogucka
Ksià˝k´ t´ chc´ poleciç, poniewa˝
natychmiast gdy zajrza∏am na pierwszà
stron´ – zaczyta∏am si´. Jest pisana
dziecinnie prostym j´zykiem, dos∏ownie „dziecinnie”, poniewa˝ jest to opowieÊç ma∏ej, kilkuletniej dziewczynki.
Ksià˝ka jest dowcipna, pe∏na uroku
i ciekawych spostrze˝eƒ, mówi o ponurych i trudnych latach pi´çdziesiàtych
w niezwyk∏y sposób. Istotnà rol´ odgrywa pods∏uchiwanie wieczornych
rozmów rodziców i dyskusji prostych
ludzi przy studni. Wychowywana w ro-

Nie Êpij, bo ci´ okradnà !
To stare polskie przys∏owie staje si´
w ostatnio coraz bardziej aktualne.
Par´ tygodni wstecz poszed∏em wraz
z mojà rodzinà spaç (osobiÊcie dosyç
póêno, bo grubo po pó∏nocy) i jakie˝
by∏o moje zdziwienie, gdy wstajàc
przed godzinà 6 rano spostrzeg∏em,
˝e po parterze i piwnicy mojego domu, w czasie tych kilku godzin ktoÊ
bezprawnie sobie buszowa∏. OczywiÊcie zawiadomi∏em policj´ i w trakcie
spisywania protoko∏u dowiedzia∏em
si´, ˝e mój przypadek nie jest odosobniony. Zainteresowa∏em si´ tym tematem. Postanowi∏em spotkaç si´
z kolegium redakcyjnym osiedlowej
gazetki WiadomoÊci Sàsiedzkie.
W trakcie tego spotkania okaza∏o si´,
˝e wÊród obecnych tam osób prawie
wszyscy byli w jakiÊ sposób poszkodowani. W zwiàzku z tym postanowiono
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poÊwi´ciç temu tematowi kilka artyku∏ów w najbli˝szych wydaniach gazetki.
Na wst´pie wróc´ jeszcze do mojego
przyk∏adu. W trakcie naszego snu do
domu z∏odzieje dostali si´ okienkiem
piwnicznym. Nam wydawa∏o si´, ˝e
wejÊç tym okienkiem jest nie sposób.
Potem ju˝ b´dàc w Êrodku mogli chodziç, gdzie tylko chcieli. Wychodzàc
z domu jeszcze przed Êwitem zauwa˝y∏em, ˝e nie jest zapalona latarnia uliczna przed naszym domem. Wszystko to
pisz´ ku przestrodze innych mieszkaƒców naszego osiedla. Prosz´ Paƒstwa,
jak zauwa˝ycie coÊ niepokojàcego na
swojej ulicy, zareagujcie!!! To, ˝e jeszcze Was nie okradli, mo˝e byç tylko
kwestià czasu!
Teraz na zakoƒczenie tego krótkiego
artyku∏u za pozwoleniem chcia∏bym

dzinie rzuconej przez los w obce miejsce i obcy czas dziewczynka ch∏onie jak
gàbka sprzeczne cz´sto sygna∏y otoczenia i kszta∏tuje w∏asny, prywatny poglàd na Êwiat doros∏ych i jego zawik∏ane i przera˝ajàce problemy.
Agnieszka Gruszczyƒska
przytoczyç kilka rad, jak zabezpieczyç
si´ przed w∏amaniem:
◗ Wczuj si´ w z∏odzieja, sprawdê,
któr´dy w ∏atwy sposób mo˝e dostaç si´ do Êrodka Twojego domu.
◗ Pozak∏adaj okratowanie na ni˝szych kondygnacjach budynku.
◗ Zamykaj na zamek (nie zamek
elektryczny) furtk´ na noc.
◗ Zamykaj przejÊcie z piwnicy na
parter na klucz.
◗ Nie pozostawiaj kluczy w zamkach.
◗ Samochód w gara˝u pozostawiaj
zamkni´ty i z w∏àczonym alarmem.
◗ Miej telefon w zasi´gu r´ki podczas snu.
◗ Zabezpiecz swój dom ju˝ teraz, bo
potem mo˝e byç ju˝ za póêno (màdry Polak po szkodzie – nast´pne
aktualne przys∏owie).
Jeszcze na sam koniec proÊba do
wszystkich poszkodowanych o kontakt
z redakcjà WiadomoÊci Sàsiedzkich.
Andrzej Antoszewski

STARA MI¸OSNA

Âwietlica
dzielnicowa

Wczesnà wiosnà

Komisja OÊwiaty, Kultury i Sportu
Rady Dzielnicy Stara Mi∏osna informuje, ˝e dzi´ki funduszom przyznanym przez Rad´ Miasta Weso∏a na rok
2001 z przeznaczeniem na dzia∏alnoÊç
kulturalnà w Starej Mi∏oÊnie, mo˝liwe
jest wprowadzenie zaj´ç Êwietlicowych
dla dzieci i m∏odzie˝y. Zaj´cia te odbywa∏yby si´ w sali Rady Dzielnicy przy
ul. Jeêdzieckiej, która jesienià ubieg∏ego roku prze˝y∏a swà inauguracj´ jako
Êwietlica dzielnicowa.
Proponowane zaj´cia to:
Klub malucha – zaj´cia przedszkolne
dla dzieci w wieku
3–5 lat.
Zaj´cia plastyczne w dwu grupach
wiekowych – 6–9 lat
oraz 10–13 lat.
Taniec dla dzieci w wieku od 7 do
13 lat.
Kó∏ko fotograficzno–reporterskie
dla m∏odzie˝y
gimnazjalnej.
Kszta∏t i wymiar godzinowy tych zaj´ç zosta∏ ju˝ uzgodniony z dyrektorem
MOK i poczàtek jego realizacji planowany jest na koniec kwietnia 2001 r.
Zarzàd Rady Dzielnicy zajmie stanowisko wobec w∏adz miasta i dyrekcji
MOK popierajàce propozycj´ nieodp∏atnego charakteru zaj´ç filii MOK
w Starej Mi∏oÊnie, przynajmniej
w pierwszych miesiàcach jej funkcjonowania.
Ch´tnych do wzi´cia udzia∏u w proponowanych zaj´ciach prosimy o zapisy w biurze Rady Dzielnicy pod nr tel.
773 30 24.
Marian Mahor

Zapewne wszyscy mamy doÊç marcowych przepychanek nadchodzàcej
wiosny z ust´pujàcà zimà. Z jednej
strony s∏oƒce napawajàce nas radoÊcià i otuchà, ˝e ju˝ za chwil´ b´dzie
mo˝na zrzuciç ci´˝kie kurtki i buty.
A zaraz po nim deszcz lub, co gorsza,
Ênie˝yca i silny wicher. Na szcz´Êcie to
ju˝ min´∏o. Nasta∏ kwiecieƒ, a zaraz
za nim maj. S∏oƒce przygrzewa ju˝
bez przeszkód, a jeÊli trafi si´ jakiÊ
deszczyk to i tak przyjmujemy go zupe∏nie inaczej ni˝ mia∏o to miejsce
w lutym czy marcu.
W przyrodzie czas Wielkanocy i dni
wokó∏ niej, to wczesna wiosna. Jej pe∏nia nastanie dopiero w po∏owie maja.
WczeÊniej jednak w otaczajàcych nas
lasach zajdà bardzo wyraêne i charakterystyczne tylko dla tej pory roku
zmiany. KiedyÊ, pierwszà z nich by∏o

tajanie Êniegu. Z oczywistych powodów mo˝emy pominàç ten znak. Âniegu w ostatnich latach jak na lekarstwo.
Kolejnymi znakami nadejÊcia wiosny
by∏y pierwsze kwiaty i pierwsze zwierz´ta budzàce si´ ze snu. Najcz´Êciej
pojawia∏y si´ one jeszcze wtedy, gdy le-

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

tel. (022) 773 28 98
0603 379 677

˝a∏y resztki Êniegu. Z ziemi wybija∏y si´
zielone ∏ody˝ki zwieƒczone bia∏ymi
g∏ówkami kwiatków. To przebiÊniegi.
W naszych lasach jest ich bardzo ma∏o
(du˝o cz´Êciej spotkamy je w przydomowych ogródkach). Tu˝ za nimi pojawia∏y si´ niebieskie przylaszczki, bia∏e
i ˝ó∏te zawilce, ˝ó∏tozielone Êledziennice. Wi´kszoÊç z nich pojawia si´ w lasach wilgotnych (∏´gi nad rzekami
i strumieniami) lub gràdach (np.:
w „Rezerwacie im. Króla Jana III Sobieskiego”).
Dopiero w maju pojawià si´ kwiaty
w bogatszych typach borów (fio∏ki,
konwalie majowe i konwalijki dwulistne). Ale maj to ju˝ pe∏nia kwitnienia
wielu dziesiàtek, a nawet setek gatunków, których nie sposób tu wymieniaç.
W wilgotnych lasach i nad brzegami
zbiorników wodnych, a tak˝e na podmok∏ych ∏àkach zobaczymy ˝ó∏tà knieç
c.d. na str. nast´pnej

OÂRODEK REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ
mgr Beata i Jacek Horszczaruk

AEROBIC
ZAPRASZAMY W CZWARTKI I SOBOTY – 10.00
PONIEDZIA¸KI, WTORKI, ÂRODY, CZWARTKI – 19.30

TEL. 773 22 53

Os. Stara Mi∏osna
ul. S∏onecznej Polany 5
Zadanie 29 dom 1640
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Dokoƒczenie ze str. poprzedniej
b∏otnà (pospolicie zwanà kaczeƒcem) i wysokie kosaçce ˝ó∏te. Wtedy
ju˝ nie b´dzie wàtpliwoÊci, ˝e czas
wczesnej wiosny przemienia si´ w jej
pe∏ni´. Nied∏ugo dno lasów przykryje cieƒ milionów liÊci, które odbiorà
s∏oƒcu dost´p do runa. Wtedy te˝
wszystkie wczesnowiosenne kwiaty
zniknà.
Drugà oznakà wczesnej wiosny sà
te zwierz´ta, których nie by∏o zimà.
Najbardziej oczywiste jest pojawianie si´ ptaków. W marcu przylecia∏y
ju˝ ˝urawie, g´si, zi´by, szpaki. Jednak nie by∏o ich zbytnio s∏ychaç. Za
to w kwietniu lasy wybuchajà Êpiewem wielu garde∏. Jednak nie o ptakach chcia∏bym dziÊ pisaç, gdy˝ drugà wyraênà, ale cz´sto pomijanà,
wiosennà zmianà w Êwiecie zwierzàt
jest pojawienie si´ licznych p∏azów.
Jako pierwsze pojawiajà si´ ˝aby
trawne i moczarowe. Tu˝ po nich wychodzà z kryjówek ropuchy szare.
T∏umnie ciàgnà do, choçby najmniejszej, wody, by tam odprawiç
swe gody. W tym czasie wiele z nich
ginie pod ko∏ami samochodów. Nikogo ju˝ dziÊ nie dziwià setki rozjechanych na szosach p∏azów. Niewiele osób jednak zdaje sobie spraw´
z faktu, ˝e w∏aÊnie ze wzgl´du na wysokà ÊmiertelnoÊç na drogach, ˝ycie
wielu gatunków (ju˝ nie osobników!!!) p∏azów staje si´ zagro˝one.
Dlatego podejmuje si´ liczne dzia∏ania zmierzajàce do zmniejszenia
ÊmiertelnoÊci tych zwierzàt na drogach. W niektórych rejonach Polski,
wzd∏u˝ dróg sàsiadujàcych z podmok∏ymi terenami ustawia si´ specjalne
p∏otki, na koƒcach których znajdujà
si´ wiaderka wkopane w ziemi´. P∏az
chcàcy przejÊç przez jezdni´, natrafia na p∏otek i w´drujàc wzd∏u˝ niego wpada do
wiadra. Potem
ludzie zajmujàcy si´ ochronà ˝ab i ropuch przenoszà je na drugà
stron´. Mo˝e
takie dzia∏ania
wydajà
si´
Êmieszne, ale
sà skuteczne,
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a oto w ochronie przyrody przecie˝
chodzi. W Mazowieckim Parku Krajobrazowym trwa w∏aÊnie inwentaryzacja
miejsc najistotniejszych dla p∏azów
w okresie ich rozrodu. Byç mo˝e
w przysz∏ych latach prowadzone b´dà
szersze dzia∏ania zmierzajàce do
ochrony tej ginàcej grupy zwierzàt.
Czy warto? Wed∏ug mnie jak najbardziej. W koƒcu w Êwiecie tak bardzo
zmienianym przez cz∏owieka, winni jesteÊmy coÊ tak˝e dzikiej przyrodzie.
Kto ma wàtpliwoÊci, niech wybierze si´
w majowy, pogodny wieczór nad pobliski zbiornik wodny. Koncert rzekotek
(to te˝ p∏az) i s∏owika jest czymÊ niezapomnianym.
tekst+foto
Wojciech Sobociƒski
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II Edycja Konkursu „Nasza Stara Mi∏osna”
Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna og∏asza drugi ju˝ z kolei Konkurs plastyczny i fotograficzny p.t.
„NASZA STARA MI¸OSNA”.
Celem konkursu jest pokazanie walorów naszego osiedla i zwrócenie
uwagi na to, co w naszym otoczeniu

cieszy nas, intryguje i zachwyca – w przyrodzie,
architekturze, pejza˝u czy ludziach.
Konkurs otwarty jest dla wszystkich – doros∏ych i dzieci. Technika wykonania prac plastycznych i fotografii jest dowolna. Format prac (malarstwo, grafika, rysunek) nie powinien byç
mniejszy ni˝ A4. Minimalne wymiary fotografii –
10/15 cm. Formaty wi´ksze mile widziane.
Dla autorów 3 najlepszych prac w ka˝dej kategorii przewidziane sà nagrody. Ostateczny termin sk∏adania prac up∏ywa 8 maja.
Wszelkich informacji dotyczàcych konkursu udziela p.
Ma∏gorzata
Krukowska
w Szkole J´zyka Angielskiego przy ul. GoÊciniec 2b, tel.
773 32 70.
Oto prace laureatów I edycji
Konkursu.

Wies∏aw Borkowski

ORGANIZUJEMY:
– wesela
– przyj´cia
okolicznoÊciowe
– konferencje
– bankiety
– catering

ZAPRASZAMY
od poniedzia∏ku do soboty
w godz. od 10.00 do 21.00

Stara Mi∏osna, Trakt Brzeski 90
tel. 773 20 98
tel./fax 773 30 02
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III Otwarte Mistrzostwa Starej Mi∏osny
w Siatkówce
III Otwarte Mistrzostwa Starej Mi∏osny
w Siatkówce przesz∏y ju˝ do historii. By∏y wspania∏e pod ka˝dym wzgl´dem.
D∏ugo b´dà je wspominaç wszyscy, którzy w sobotnie przedpo∏udnie 17. marca
2001 roku zjawili si´ w Szkole Podstawowej nr 3 w Starej Mi∏oÊnie.
Zawody zosta∏y zorganizowane przez
Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna we wspó∏pracy z pionem Kultury
Sportu i Rekreacji Urz´du Miejskiego
w Weso∏ej. Ogromne podzi´kowania nale˝à si´ równie˝ pani Dyrektor Katarzynie G∏usek, która tego dnia udost´pni∏a
organizatorom turnieju sal´ gimnastycznà, szatnie dla zawodników, oraz wszelkie niezb´dne Êrodki techniczne.
Na zawody przyby∏o pi´ç dru˝yn:
Anin, Marki, plac Wojska Polskiego
z Weso∏ej, m∏odzie˝owa dru˝yna o tajemniczo brzmiàcej nazwie „Buszmeni”,

oraz dru˝yna gospodarzy ze Starej Mi∏osny. Ze wzgl´du na chorob´ zawodników
nie przyby∏a, niestety, dru˝yna z Zielonej, która wczeÊniej zg∏osi∏a si´ do turnieju.
O godzinie 1000 organizatorzy zawodów przywitali przyby∏ych zawodników,
zaproszonych goÊci i kibiców. S´dzia zawodów pan Pawe∏ Malinowski objaÊni∏
pokrótce wszystkim zasady rozgrywek,
no i rozpocz´∏o si´.
Przy og∏uszajàcym dopingu kibiców na
parkiet wysz∏y pierwsze dru˝yny. WÊród
kibiców prym wiod∏a m∏odzie˝ z Marek,
która dodawa∏a skrzyde∏ swojej dru˝ynie. Na efekty nie trzeba by∏o d∏ugo czekaç. Reprezentacja Marek w dobrym stylu pokona∏a dru˝yn´ z placu Wojska Polskiego 2:0 (25:18, 25:14).
W drugim meczu wystàpi∏a dru˝yna
z Anina, która zmierzy∏a si´ z dru˝ynà
gospodarzy. Nasza dru˝yna ze Starej Mi-
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∏osny zaprezentowa∏a si´ znakomicie.
Mimo tego, ˝e siatkarze z Anina dwoili
si´ i troili, nie mogli sprostaç Êwietnie
zgranej ekipie gospodarzy.
Nasza dru˝yna z∏o˝ona jest z grupki
sàsiadów. Oprócz tego, ˝e wszyscy sà
mieszkaƒcami naszego osiedla, ∏àczy ich
jeszcze zami∏owanie do siatkówki. Po
sprowadzeniu si´ do Starej Mi∏osny zacz´li spotykaç si´ w sali gimnastycznej
Szko∏y Podstawowej nr 3, ˝eby ze sobà
pograç. Grajà regularnie raz w tygodniu
od kilku ju˝ lat i nie wyobra˝ajà sobie ˝ycia bez tych kilkudziesi´ciu minut sp´dzanych wspólnie. Okazuje si´, ˝e mimo
zabiegania, mimo codziennych obowiàzków zawodowych i rodzinnych, mo˝na
znaleêç 2 godziny w tygodniu na sport
i rekreacj´, i wieczorem, po pracy w∏o˝yç
dres i pograç z sàsiadami w pi∏k´.
Wreszcie po zaci´tych i stojàcych na
wysokim poziomie spotkaniach, wy∏onione zosta∏y najlepsze dru˝yny.
W meczu o trzecie
miejsce spotka∏y si´ dru˝yny Anina i placu Wojska Polskiego. Wygra∏a
dru˝yna z Anina 2:0
(25:18, 25:18).
Do fina∏u rozgrywek
awansowa∏y dru˝yny
Marek i Starej Mi∏osny.
Po bardzo ∏adnym meczu dru˝yna Starej Mi∏osny nie pozostawi∏a
wàtpliwoÊci, ˝e tego dnia jest najlepsza.
Pokona∏a dru˝yn´ Marek 2:0 w setach
25:17 i 25:19.
Teraz nastàpi∏a d∏ugo oczekiwana
chwila. Ceremonia wr´czenia nagród.
Wspania∏y puchar ufundowany przez
Burmistrza Weso∏ej wr´czali zwyci´zcom: Zast´pca Burmistrza do Spraw
Spo∏ecznych pan Stanis∏aw Bogdan Gutowski oraz Dyrektor Szko∏y Podstawowej nr 3 w Starej Mi∏oÊnie pani Katarzyna G∏usek.
Pamiàtkowe statuetki otrzymali równie˝ wszyscy siatkarze zwyci´skiej dru˝yny, która wystàpi∏a w sk∏adzie: Zbigniew
K´pkowski, Miros∏aw Stasiak, Krzysztof
Kacprzak, Piotr Macio∏ek, Grzegorz
Âwierczyƒski, Jan Mi∏osz, Piotr Mierzejewski, Marcin Wolak i Piotr Urasiƒski.
Ponadto dla trzech pierwszych dru˝yn
Burmistrz ufundowa∏ profesjonalne pi∏ki
siatkowe.

Nagrod´ indywidualnà – pamiàtkowà
statuetk´ ufundowanà równie˝ przez
Burmistrza – otrzyma∏ tak˝e najlepszy
zawodnik turnieju. Organizatorzy turnieju w g∏osowaniu przyznali jednog∏oÊnie ten tytu∏ siatkarzowi z Marek – Marcinowi Kwitowskiemu.
Stowarzyszenie Sàsiedzkie uhonorowa∏o wszystkich uczestników zawodów
(siatkarzy i kibiców) pamiàtkowymi dyplomami. Dla potrzeb zawodów Stowarzyszenie zakupi∏o równie˝ nowà siatk´,
którà po zakoƒczeniu rozgrywek podarowa∏o Szkole Podstawowej nr 3.
Og∏oszenie o turnieju w WiadomoÊciach Sàsiedzkich przesz∏o nasze najÊmielsze oczekiwania. Przyj´liÊmy zg∏oszenia jeszcze od kilku dru˝yn m∏odzie˝owych i rodzinnych, które chcia∏yby
sprawdziç swoje umiej´tnoÊci w tego typu rozgrywkach. Ze wzgl´dów organizacyjnych nie mogliÊmy przyjàç wszystkich.
PostanowiliÊmy wi´c, wype∏niajàc jeden
ze statutowych celów Stowarzyszenia, jakim jest propagowanie sportu i rekreacji
na naszym osiedlu, zorganizowaç w najbli˝szym czasie kolejny turniej siatkówki
wy∏àcznie dla dru˝yn ze Starej Mi∏osny.
Szczegó∏y zamieÊcimy na ∏amach WiadomoÊci Sàsiedzkich w najbli˝szym numerze. Prosimy Êledziç og∏oszenia.
Jeszcze raz dzi´kujemy panu Burmistrzowi Weso∏ej za ufundowanie wspania∏ych nagród. Dzi´kujemy wszystkim
przyby∏ym w dniu 17 marca 2001 roku do
sali gimnastycznej Szko∏y Podstawowej
nr 3 w Starej Mi∏oÊnie za stworzenie
wspania∏ego widowiska sportowego
i niezapomnianych wra˝eƒ, które pozostanà nam na d∏ugo w pami´ci.
Robert W´grzynowski
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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
Zapisy na IV okres nauki
(9.04.-22.06.2001 r.)
NIEMIECKI
FRANCUSKI
HISZPA¡SKI
Zapisy na intensywne kursy
wakacyjne w Starej Mi∏oÊnie
PLASTYKA
KÓ¸KO TEATRALNE

773-32-70
773-33-70

WAKACYJNE WYJAZDY
DO SZKÓ¸ J¢ZYKOWYCH
ZA GRANICÑ:
ANGLIA, IRLANDIA, SZKOCJA,
USA, KANADA, AUSTRALIA
NIEMCY, AUSTRIA,
SZWAJCARIA
FRANCJA, HISZPANIA,
MEKSYK

Firma WARS-BRUK

dzia∏ajàca w Starej Mi∏oÊnie od 6 lat oferuje Paƒstwu us∏ugi
brukarskie. Wykonujemy:

– wjazdy do gara˝y
– chodniki
– Êcie˝ki ogrodowe
– parkingi.
wystawiamy rachunki VAT

P 773 10 96, 0501 075 963

Informacje i katalogi ze szczegó∏owà ofertà
mo˝na obejrzeç w naszej szkole.
Spotkania informacyjne w ka˝dy piàtek o godz. 1730
i w soboty o godz 1200.
Konwersacje
z American native
speaker – Dylan

Magdalena Gaw´cka, Danuta Olczak

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

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

773 14 30

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

Og∏oszenia drobne
◗ Przyjm´ sprzàtanie i inne prace domowe, osoba solidna,
dok∏adna i czysta, tel. 0-604 169-985, 0-25 75-75-540 (po
godz. 1800).
◗ Strzy˝enie psów, tel. 0607 254-705, 0607 254-708.
◗ Potrzebny(a) nauczyciel(ka) j´zyka francuskiego i hiszpaƒskiego dla pi´tnastoletniej dziewczynki, tel. 773-11-54.
◗ Matematyka – korepetycje, pomoc w odrabianiu lekcji
(szko∏a podstawowa, gimnazjum, matura), lekcje równie˝
w domu ucznia, tel. 773-14-65.
◗ 19 marca zaginà∏ na Osiedlu czarny, m∏ody wilczur, mia∏ na
szyi srebrnà kolczatk´. Uczciwego znalazc´ prosz´ o kontakt
(nagroda), tel. 773-15-02.
◗ Manicure, pedicure, zdobienie paznokci (w domu u klienta)
tel. 773-13-05.

Sklep zoologiczny
„Bokserek”
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.

ul. Jana Paw∏a II 180
tel. 773-21-01
czynny:
pn-pt: 1000–1900
sob.: 900–1500
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Âwi´to ZHR
3 lata temu w Starej Mi∏oÊnie spotka∏a
si´ grupka 10 ch∏opaków – przysz∏ych
harcerzy ZHR. Z nich w∏aÊnie, z pomocà
hm. Marcina J´drzejewskiego powsta∏a
dru˝yna...
4 kwietnia 1998 roku, w Szkole Podstawowej nr 3 w Starej Mi∏oÊnie odby∏o si´
spotkanie... Nie by∏o to spotkanie przy kawie i ciastkach, zebranie, ani mecz pi∏ki
no˝nej... by∏a to pierwsza zbiórka Zast´pu
Kadrowego ZHR w Starej Mi∏oÊnie.
Z jednej strony, ubrany w mundur harcerski, w skautowym kapeluszu, skoncentrowany, pe∏en obaw instruktor Zwiàzku

Kalendarium:

tem druga zbiórka, musztra... oj! Potem
trzecia, czwarta... nie by∏o tak êle, my bawiliÊmy si´ wyÊmienicie, Marcin te˝ by∏
chyba zadowolony... Ale te beztroskie
chwile rozwiewa wkrótce huragan – zbli˝a
si´ pierwszy obóz harcerski w naszym ˝yciu: kurs CSI „Horyzonty”. Czy sobie poradzimy? Czy wystarczajàco du˝o potrafimy?... Okaza∏o si´, ˝e wbrew naszym obawom potrafiliÊmy. 3–tygodniowy kurs
obozowy przeszliÊmy, w wi´kszoÊci z patentami...,a potem powsta∏a dru˝yna:

Harcerstwa Rzeczypospolitej – hm. Marcin J´drzejewski HR; z drugiej grupa 10
weso∏ych ch∏opców, nie zupe∏nie Êwiadomych majàcych nastàpiç wkrótce wydarzeƒ. Pierwsza zbiórka by∏a najgorsza. Co
gra, co zabawa, ten pan w kapeluszu ∏apie
si´ za g∏ow´ i coÊ do siebie mówi. Nie zupe∏nie wiedzieliÊmy, czy robimy coÊ êle,
czy mo˝e boli go g∏owa (nie mo˝na przecie˝ chrzaniç czegoÊ tyle razy z rz´du). Po44 Mazowiecka Dru˝yna Harcerzy „Stanica”, ale to ju˝ zupe∏nie inna historia...
4 kwietnia, jest wi´c bardzo wa˝nym
Êwi´tem, obchodzonym przez naszà dru-

4 kwietnia 1998 r. – I zbiórka zast´pu kadrowego ZHR w Szkole Podst. Nr 3
25.07.–14.08.1998 r. – obóz kursowy
CSI HORYZONTY
19 wrzeÊnia 1998 r. – pierwsza zbiórka
Próbnej Dru˝yny Harcerzy ze Starej Mi∏osnej
24 paêdziernika 1998 r. – powo∏anie dru˝yny do istnienia rozkazem hufcowego
prze∏om 1998/99 – nadanie nazwy 44
Mazowieckiej Dru˝yny Harcerzy „Stanica”
4 kwietnia 1999 r. – I rocznica powst.
dru˝yny
maj 1999 r. – obstawa rodzinnego zlotu
cyklistów
czerwiec 1999 r.:
- obstawa festynu miasta Weso∏a
- BIA¸A S¸U˚BA (podczas przyjazdu Ojca
Âwi´tego do Polski)
5–30 sierpnia 1999 r. – I obóz 44 Mazowieckiej Dru˝yny Harcerzy „Stanica”
w Borach Tucholskich, nad Ma∏ym Rybnem. Pojecha∏o 18 osób.
grudzieƒ 1999 r. – s∏u˝ba na rzecz pielgrzymów z Taize
31.03.–2.04.2000 r. – Rekolekcje Hufca.
Dru˝yna wygrywa manewry Hufca.
11 kwietnia 2000 r. – II rocznica powst
dru˝yny
maj 2000 r. – biwak dru˝yny w Ka∏uszynie.
czerwiec 2000 r. – obstawa festynu miasta Weso∏a
12 lipca – 5 sierpnia 2000 r. – II Obóz
44 MDH-y „Stanica”
7 kwietnia 2000 r. – II rocznica powstania
dru˝yny.
˝yn´ co roku. Najpierw Msza Âwi´ta, uroczysty apel, a na koƒcu gra... Wszystkie te
cz´Êci zawierajà elementy historii naszej
dru˝yny – daty i obrz´dowoÊç.
Czuwaj!
Lech Krzemiƒski HO, dru˝ynowy

Je˝eli chcà paƒstwo zobaczyç naszà dru˝yn´ zapraszamy
na Msz´ Âwi´tà 8 kwietnia br. o godzinie 900 i apel po Mszy Âw.
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Z cyklu „Spotkania”
13 marca 2001 r. w szkole j´zyka angielskiego przy ul. GoÊciniec 2B odby∏o si´
„Spotkanie z SINGAPUREM”.
By∏o to wyjàtkowe spotkanie. Pan
Krzysztof Kijak, by∏y radca handlowy
w ambasadzie polskiej w Singapurze,
w bardzo interesujàcy sposób wprowadzi∏
nas w atmosfer´ i klimat tego miejsca

... Goràcy i wilgotny klimat, morze, s∏oƒce, nowoczesna architektura, kwiaty,
uprzejmi ludzie, zorganizowane ˝ycie, dyscyplina, czystoÊç i porzàdek...

opowiadajàc o jego burzliwej przesz∏oÊci,
szybkich przemianach, o przyrodzie, ludziach, obyczajach, kulturze i o rzàdzàcych tam prawach.
Anegdoty i wspomnienia wydarzeƒ,
czasami zabawnych i przyjaznych, a czasami dziwnych i groênych przybli˝y∏y nam
ten kolorowy i egzotyczny Êwiat, który ze
zwyk∏ej kropki na mapie
sta∏ si´ miejscem znajo-

mym, goÊcinnym i zapraszajàcym do podró˝y.
Na zakoƒczenie by∏ pokaz slajdów a potem ogólna rozmowa, dyskusja i bardzo
wiele pytaƒ. Dzi´kujemy panu Kijakowi
za tak interesujàcy i mi∏y wieczór w ciep∏ej
atmosferze tropikalnego s∏oƒca, w czasie
naszej przed∏u˝ajàcej si´ zimy. Mamy nadziej´ na nast´pne spotkania i na ponowne zaproszenie do Singapuru.
Joanna Stokowska

Od Redakcji:
Bardzo cieszymy si´, ˝e nasz cykl spotkaƒ, wychodzàcy
nieco poza realia naszej Staromi∏oÊniaƒskiej rzeczywistofot. K. Kijak
Êci, cieszy si´ zainteresowaniem wÊród mieszkaƒców.
Pomnik Sir Stanforda Ruffle’a na bulwarze nad rzekà Singapur
JednoczeÊnie przepraszamy tych, którym termin ostatniego spotkania wypadajàcy w popularne imieniny uniemo˝liwi∏ uczestnictwo. Zapraszamy na nast´pne wieczory. W maju zaplanowaliÊmy „Spotkanie z niedêwiedziami polarnymi
w Zatoce Hudson”, a w czerwcu „Magiczny Âwiat Sztuki – spotkanie z artystkà-plastykiem panià Joannà Stokowskà.

Czy powstanie plac sportowy dla m∏odzie˝y?
Na wybudowany w zesz∏ym roku plac
zabaw ciàgnie (bo nie ma gdzie indziej)
tak˝e m∏odzie˝, choç dla niej te huÊtawki sà wyraênie za ma∏e. Naturalnà potrzebà sta∏o si´ szybkie zbudowanie placu sportowego z boiskiem do streetballa, z torem skateboardowym, ∏aweczkami itp.
Naturalne wydawa∏o si´ tak˝e miejsce
– obok placu zabaw, w strefie ochronnej
przepompowni Êcieków, jest spory kawa∏ gruntu, poroÊni´tego chwastami
i zawalonego wszelkim Êmieciem. Pod
ziemià co kilka metrów idà tam rury lub
kable. Wykorzystaç wi´c go na ˝adnà inwestycj´ si´ nie da. Dla w∏aÊciciela jest
on wi´c bezwartoÊciowy, a panujàcy tam
b∏agan a˝ si´ prosi o posprzàtanie.
Niestety, w tym ciàgu naturalnych prawid∏owoÊci pojawi∏ si´ element ca∏kowicie nienaturalny – w∏aÊcicielem tego terenu jest Zespó∏. Z naiwnà myÊlà, ˝e
skoro chcemy komuÊ za darmo posprzà-

taç i zagospodarowaç dla wspólnego
u˝ytku teren, to zgoda w∏aÊciciela b´dzie
tylko formalnoÊcià, w listopadzie ur. wystàpiliÊmy do Zespo∏u z pisemnà proÊbà
o u˝yczenie nam tego terenu pod urzàdzenie ogólnodost´pnego placu sportowego. Jakie˝ by∏o moje zdziwienie, gdy
na Radzie Nadzorczej zosta∏a skierowana do mnie jako prezesa Stowarzyszenia
Sàsiedzkiego propozycja przekazania
tego terenu nawet na w∏asnoÊç, ale pod
warunkiem zap∏aty 11 tys. z∏., poniesionych przez Zespó∏ kosztów geodezyjnych jej wydzielenia. Poniewa˝ fundusze, które gromadzimy na budow´ tego
placu sportowego, pochodzà z darowizn
mieszkaƒców Osiedla, wysz∏oby na to,
˝e cz∏onkowie Zespo∏u musieliby kupiç
go sami od siebie.
Kiedy na poczàtku stycznia mia∏em
ju˝ przekazaç powy˝sze stanowisko w∏adzom Zespo∏u, p. Wojciech Staniulis,
prezes Spó∏ki Ziemskiej przekaza∏ mi

ustnie informacj´, ˝e rzeczywiÊcie, na taki cel Spó∏ka mo˝e wyraziç zgod´ na zagospodarowanie placu sportowego bez
˝adnych odp∏atnoÊci. PrzygotowaliÊmy
projekt umowy u˝yczenia, która dawa∏a
nam jedynie prawo do uprzàtni´cia i zagospodarowania terenu. W po∏owie
stycznia przekazaliÊmy go p. Staniulisowi, który obieca∏, ˝e zaraz po urlopie
spraw´ szybko za∏atwi. Czas p∏ynà∏, nic
si´ nie dzia∏o. Kiedy przy okazji Rady
Nadzorczej w dniu 22 marca zapyta∏em
p. Staniulisa, co z naszà umowà, zosta∏em poinformowany: „podpisanie umowy jest w tej chwili niemo˝liwe, bo przecie˝ wp∏ynà∏ wniosek od przedstawicieli
cz∏onków, aby powstrzymaç wyprzeda˝
gruntów. Ta sprawa b´dzie mog∏a byç
za∏atwiona po rozstrzygni´ciu przez
Walne Zebranie Przedstawicieli”.
Stanowisko takie jest ca∏kowicie absurdalne, gdy˝ w ca∏ej sprawie nie chodzi∏o bynajmniej o kupowanie czy sprze-
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Dokoƒczenie ze str. poprzedniej
dawanie czegokolwiek. Jest tylko grupa
mieszkaƒców, która za w∏asne oraz zebrane od sponsorów pieniàdze, chcia∏a
uprzàtnàç brudy na kawa∏ku zespo∏owego terenu. Teren nadal by∏by zespo∏owy,
a mieszkaƒcy zyskaliby kolejne, tak potrzebne miejsce sp´dzania wolnego czasu.

Szczytem absurdu jest tak˝e to, ˝e aby
sprzedaç obcemu przedsi´biorstwu
2,5 ha atrakcyjnych inwestycyjnie gruntów w celu sp∏acenia d∏ugów na prowadzonej komercyjnej inwestycji wystarcza zgoda Rady Nadzorczej. Aby pozwoliç mieszkaƒcom zagospodarowaç kawa∏ek nieu˝ytków – decydowaç ma Walne Zgromadzenie Przedstawicieli.
A mo˝e tak naprawd´ chodzi o to, ˝e
pod wnioskiem o zwo∏anie Walnego Ze-

KoÊció∏ w lesie
Niektórzy myÊlà, ˝e to ju˝ Sulejówek, inni w ogóle nie wiedzà o ich istnieniu – na
terenie naszej parafii majà swój dom
Ksi´˝a Marianie. Stali bywalcy ich kaplicy mówià, ˝e chodzà na msz´ do lasu
i jest to najtrafniejsze okreÊlenie tego
miejsca.
Zgromadzenie Ksi´˝y Marianów jest
pierwszym zakonem powsta∏ym na ziemiach polskich w drugiej po∏owie XVII
w. Za∏o˝y∏ je ojciec Stanis∏aw Papczyƒski (1631–1701), pochodzàcy z Podegrodzia ko∏o Starego Sàcza. Ojciec Papczyƒski widzia∏ upadek moralnoÊci i zagro˝enia ˝ycia religijnego swoich rodaków. By∏ Êwiadkiem licznych wojen
i kl´sk (czas szwedzkiego potopu). Podjà∏ prób´ o˝ywienia wiary i obyczajów
narodu. Postawi∏ swoim pierwszym zakonnikom nast´pujàce cele:
◗ Szerzenie kultu Niepokalanego Pocz´cia NajÊwi´tszej Maryi Panny
◗ Pomoc duszom w czyÊçcu cierpiàcym
◗ Wspieranie w pracy ksi´˝y diecezjalnych.
Marianie rozwijali si´ z Bo˝ym b∏ogos∏awieƒstwem; chocia˝ przeszkód nie
brakowa∏o, zakonnicy starali si´ wype∏niaç zadania wskazane przez Za∏o˝yciela. G∏osili rekolekcje i prowadzili misje
ludowe. Póêniej podj´li si´ równie˝ organizowania szkó∏ i parafii przy w∏asnych klasztorach. Najch´tniej s∏u˝yli
najbardziej zaniedbanym i pokrzywdzonym.
Za∏o˝yciel Zgromadzenia Marianów,
Êwiadomy zgubnych skutków pijaƒstwa
i alkoholizmu dla ˝ycia spo∏ecznego, wybra∏ drog´ ca∏kowitej abstynencji od napojów alkoholowych i do tego sposobu
˝ycia zobowiàza∏ swoich wspó∏braci. Ta
zasada, poszerzona równie˝ o zakaz palenia tytoniu, obowiàzuje do dzisiaj, jest
nawet zawarta w naszych zakonnych
ustawach.
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Rozwój Zakonu za∏ama∏ si´ wraz
z trzecim rozbiorem Polski. Rzàdy zaborców utrudnia∏y kontakty rozproszonych marianów ze swoimi prze∏o˝onymi
i konsekwentnie zmierza∏y do likwidacji
wspólnoty zakonnej: skazana na zag∏ad´
dekretem carskim z roku 1864, stopniowo wymiera∏a w jedynym pozostawionym klasztorze – w Mariampolu na Litwie. Zabroniono przyjmowaç nowych
kandydatów.
Dzieƒ wygaÊni´cia wspólnoty wydawa∏
si´ bliski, jednak w cieniu mariampolskiego klasztoru ˝y∏ Jerzy Matulewicz –
póêniejszy odnowiciel, autor nowych
Konstytucji zakonu. Po Êmierci ojca S´kowskiego sàdzono, ˝e wspólnota mariaƒska przestanie istnieç. W∏adze carskie nie ukrywa∏y radoÊci z powodu
Êmierci ostatniego – w ich przekonaniu –
marianina. Tymczasem – mimo tego, ˝e
ca∏à spraw´ trzeba by∏o zachowaç w Êcis∏ej konspiracji – w malutkim, odrodzonym za sprawà ks. Matulewicza Zgromadzeniu panowa∏ duch niewypowiedzianej radoÊci.
Kolejnà postacià w historii marianów

brania, które ma wyjaÊniç zasadnoÊç
sprzeda˝y tamtej dzia∏ki, podpisa∏o si´
kilku cz∏onków Stowarzyszenia Sàsiedzkiego, w tym autor niniejszego artyku∏u?
Tylko tak dalej...
Marcin J´drzejewski
PS. Pragn´ jeszcze dodaç, ˝e na nasz pisemny wniosek od 5 miesi´cy nikt nie raczy∏ udzieliç jakiejkolwiek pisemnej odpowiedzi.
by∏ ojciec Krzysztof Szwernicki
(1812–1894). Po Êwi´ceniach kap∏aƒskich pomaga∏ przy organizowaniu zak∏adu dla g∏uchoniemych w Warszawie.
W 1842 roku zosta∏ mianowany prze∏o˝onym klasztoru w Mariampolu. W dwa
lata póêniej zosta∏ aresztowany i osadzony w cytadeli warszawskiej za rozprowadzanie przemycanych z Prus ksià˝ek
drukowanych tam po polsku i litewsku.W koƒcu 1849 roku zes∏ano go do
Irkucka na Syberii, gdzie powierzono
mu opiek´ duchowà nad zes∏aƒcami.Po
szeÊciu latach móg∏ wróciç do kraju, ale
postanowi∏ pozostaç w Irkucku dla dobra zes∏aƒców. Jego parafia obejmowa∏a
ca∏à Syberi´, od Oceanu Lodowatego
po Chiny. Raz w roku odwiedza∏ swoich
wiernych podró˝ujàc po tym wielkim
obszarze. Po po˝arze Irkucka w 1879 roku zbudowa∏ murowany koÊció∏, plebani´ oraz ochronk´ dla dzieci zes∏anych
rodzin. Zosta∏ pochowany w koÊciele
przez niego wzniesionym.
Obecnie wspólnota Ksi´˝y Marianów
liczy ok. 600 cz∏onków. Marianie prowadzà rozleg∏à dzia∏alnoÊç apostolskà a˝
w 19 krajach Êwiata (Stany Zjednoczone, Brazylia, Argentyna, Australia,
Rwanda, Anglia, Portugalia, Niemcy,
Czechy, S∏owacja, Rosja, Ukraina,
¸otwa, Bia∏oruÊ, Estonia, Kazachstan,
Litwa, W∏ochy, Polska). Formy zaanga˝owania sà wielorakie; poczàwszy od
duszpasterstwa parafialnego i sanktuaryjnego przez prowadzenie misji ludowych i rekolekcji, a skoƒczywszy na pracy naukowej i wydawniczej. Prowadzone
sà równie˝ szko∏y i domy rekolekcyjne.
Jeden z mariaƒskich domów rekolekcyjnych mieÊci si´ przy ulicy Mariaƒskiej
na terenie parafii Stara Mi∏osna. W koÊciele pod wezwaniem Êw. Józefa odprawiane sà msze Êw. codziennie o godz.
1800, a w niedziele o godz. 900 i 1100. Serdecznie zapraszam.
Ks. Ludwik
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„Kultura wysoka, kultura niska”
Czy cz∏owiek stworzy∏ kultur´, czy kultura cz∏owieka? Pytanie wydaje si´ inteligentne. Ale... Dostojewski w powieÊci
„Bracia Karamazow” zastanawia∏ si´ –
czy Bóg stworzy∏ cz∏owieka, czy to mo˝e
cz∏owiek stworzy∏ Boga. O... to jest inteligentne pytanie! Mamy prostà odpowiedê na to drugie. Natomiast odpowiedzi na pierwsze mo˝e byç mnóstwo. Ja
wybior´ te mniej inteligentne. Ale dwie.
Cz∏owiek tworzy kultur´. Kultura tworzy cz∏owieka. PomyÊlmy o tym. Kim jesteÊmy? A mo˝e czym? Cz∏owiekiem?
Kim jest cz∏owiek? Mo˝e byç twórcà.
Ale czy kultury? A mo˝e kultura go tworzy. Je˝eli zreperujemy maszyn´, to jesteÊmy twórcami, czy mo˝e gdy jà skonstruujemy? Sàdz´... Jestem pewien, ˝e
twórcà kultury jest cz∏owiek osobny, taki
którego inni postrzegajà dziwakiem. Ale
czy ka˝dy? Dziwaków widzimy codziennie. Sà to ludzie, którzy ˝yjà inaczej ni˝
my, ale nie sà twórcami kultury. Tych

jest niewielu i nie mamy z nimi bezpoÊredniej stycznoÊci. Na co dzieƒ jesteÊmy zwyk∏ymi odbiorcami kultury w najró˝niejszych jej przejawach. Od brazylijskiej noweli w telewizji po wspomnianych ju˝ „Braci Karamazow”. A poniewa˝ s∏owo to ma ogromnà pojemnoÊç
znaczeniowà, to cz´sto uczestniczymy
w ˝yciu kulturalnym zupe∏nie nieÊwiadomie. Oto tradycja... Jest niewàtpliwà
cz´Êcià kultury. To, ˝e na naszym Êwiàtecznym stole znajdzie si´ ˝ur z bia∏à
kie∏basà, indyk z ˝urawinà czy kaczka
z jab∏kiem to przejaw naszej narodowej
kultury, tak wi´c jedzàc t´ kaczk´
uczestniczymy w ˝yciu kulturalnym. I nie
jest to wcale takie naciàgane twierdzenie jakby si´ wydawa∏o. Nie ka˝dy z nas
jest w stanie tworzyç kultur´ wysokà, ale
takà codziennà na w∏asny u˝ytek tworzymy wszyscy. Wszyscy te˝ jesteÊmy tworzeni przez kultur´. Sposób naszego zachowania, formu∏owania wypowiedzi to

w∏aÊnie kultura. Nawet je˝eli któryÊ
z tych sposobów nas razi.
To, ˝e w drugi dzieƒ Êwiàt mo˝emy
wyjÊç na spacer i wróciç kompletnie mokrzy, bo jakiÊ nieodpowiedzialny osobnik upatrzy nas sobie, to przejaw brutalizujàcej si´ kultury wiadrami. Co prawda, pami´tam, ˝e ileÊ lat temu taki spacer móg∏ skoƒczyç si´ kàpielà w rowie
Macicznym (kana∏ek wawerski) ale by∏
to wynik rodzinnych wyg∏upów i dotyczy∏ m´˝czyzn pod wp∏ywem. DziÊ natomiast traktujemy to jako przejaw chamstwa. Jednak chamstwo to te˝ sk∏adnik
naszej kultury.
ChcielibyÊmy by przy naszych Êwiàtecznych sto∏ach zasiadali wy∏àcznie Mi∏oszowie, Szymborskie, Ró˝ewiczowie.
By dyskusja dotyczy∏a wy∏àcznie kultury
wysokiej. Jednak to tylko marzenia. Na
co dzieƒ spotykamy si´ z kulturà codziennà. Starajmy si´ wi´c, by by∏a ona
dla nas jak najmniej dokuczliwa.
Bogdan Jag∏owski

Rodzinka Weso∏owskich
Proponujemy wszystkim czytelnikom wspania∏à zabaw´ w pisanie noweli, scenariusza, historii ˝ycia ca∏kowicie wymyÊlonej rodziny. Miejmy nadziej´, rodziny charakterystycznej dla
naszej miejscowoÊci. ˚yjàcej naszymi problemami, sukcesami, a czasem i kl´skami. Chcemy to robiç na weso∏o. Inicjujemy rodzink´ i jej pierwsze przygody i czekamy na pomys∏y,
scenariusze oraz gotowe teksty do nast´pnych odcinków. ˚yczymy wspania∏ej zabawy.
Odcinek pierwszy
Zaraz po Êniadaniu, Anna powiedzia∏a do swojego m´˝a:
– Janek, jedê do delikatesów i kup
czerwone wino. Przyjedzie do nas dzisiaj
wujek Stasiu z dziczyznà. Dobre wytrawne wino powinno pasowaç do pieczonego dzika.
– Kupi´ jeszcze suchy prowiant dla
dziadków.
– Dobrze, ale pojedziemy do nich po
zmroku, tak aby nas nikt nie zauwa˝y∏.
Przygotowania do obiadu trwa∏y
w najlepsze. M∏odsza córka Agnieszka
wertowa∏a, wydane jeszcze w poprzednim wieku, ksià˝ki kucharskie. W tych
nowszych trudno by∏o znaleêç coÊ oryginalnego, co mog∏o byç dodatkiem do
wystawnego obiadu. Z jej pokoju co pewien czas dobiega∏y tylko pytania:
– Mamo ile to jest „...” màki. Czy mo˝na gdzieÊ jeszcze kupiç ..., tutaj napisali
˝e w sklepie kolonialnym, ale w Weso∏ej
chyba takiego nie ma.
Anna przygotowywa∏a zup´. Nie jest to,
co prawda, naj∏atwiejsze zadanie, kiedy
z kranu p∏ynie woda w kolorze pomidorowej. Janek przecie˝ jest uczulony na po-

midory. I ta zupa, choç jest jej ulubionà
zupà, gotowana jest tylko wtedy, kiedy
wyje˝d˝a mà˝ w delegacj´. W tym wydaniu woda nie nadaje si´ nawet do mycia,
nie mówiàc o jakichkolwiek celach spo˝ywczych. Przezorny sàsiad gromadzi wod´ w plastikowej beczce w piwnicy. Trzeba
b´dzie iÊç z wiaderkiem i zaczerpnàç z zapasów czystej wody. Proszony obiad,
w koƒcu to wa˝ne wydarzenie.
O godzinie 1400 punktualnie, u drzwi
Weso∏owskich stanà∏ wuj Staszek. GrzeÊ
pierwszy pobieg∏ mu otworzyç drzwi.
Wuj zawsze pozwala∏ mu obejrzeç swojà
myÊliwskà strzelb´ oraz obdarowywa∏ go
myÊliwskimi trofeami. O dziwo, wuj zawsze w wyÊmienitym humorze po udanym polowaniu, dziÊ by∏ markotny, no
i bez strzelby.
– Staszku co si´ sta∏o?
– Zamiast dzika jest ciel´cinka. Oznajmi∏ smutny wuj.
Przyczyn´ tej zamiany i braku dubeltówki wuj wyjaÊni∏ dopiero po wypiciu
drugiej butelki wytrawnego wina. By∏ na
polowaniu i w pewnej chwili zauwa˝y∏
pokwikujàcego dzika, wymierzy∏ i trafi∏
prosto... mi´dzy rogi.

Zza ogrodzenia ju˝ bieg∏ rozwÊcieczony rolnik wymachujàcy k∏onicà i krzyczàcy: „Ty Byko–bójco. Zabi∏eÊ mojego
cielaka.” Tu wuj przerwa∏, wzià∏ g∏´boki
oddech i dokoƒczy∏. „No i zabrali mi
strzelb´ i wyrzucili z ko∏a ∏owieckiego”.
– Trudno, nie b´dzie wi´cej dziczyzny.
– Chocia˝ ta ciel´cinka zrobiona po
staropolsku równie˝ by∏a wspania∏a.
Tu˝ po zmroku zapakowaliÊmy samochód i przemkn´liÊmy si´ na ulic´ Armii
Krajowej do budynku B dawnego urz´du. Dziadkowie wprowadzili si´ tam ju˝
dwa miesiàce temu. Nie wykorzystywany
budynek po dawnym urz´dzie jest
w o wiele lepszym stanie ni˝ ich stare
mieszkanie. Weso∏owscy seniorzy postanowili zasiedzieç ten lokal, zanim Urz´dnicy z miasta wymyÊlà, co z nim zrobiç.
Suchy prowiant pozwoli im na dalsze wysiadywanie, tj zasiadywanie lokalu.
Po tych rodzinnych odwiedzinach Weso∏owscy powrócili do swojego mieszkania. Jutro b´dzie wa˝ny dzieƒ. Idà na
swojà pierwszà miejskà pikiet´. B´dà
protestowaç przeciwko budowie przy
ulicy Uroczej w Zielonej. Niby to kawa∏
drogi od ich posesji i w sumie to nie wiedzà, co b´dà tam budowaç. Ale has∏o
wypisane na przeÊcieradle „Nie chcemy
Manhattanu „ oraz „Precz z wie˝owcami” by∏o bardzo porywajàce...
Wszelkie podobieƒstwa do osób i zdarzeƒ rzeczywistych jest przypadkowe, choç
cz´sto zamierzone.
Narrator
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O zasadach dobrego wychowania
Wielu rodziców i wychowawców zadaje
sobie pytanie: jak màdrze wychowywaç
dzieci? Czyli co nale˝y czyniç i czego nie
nale˝y robiç, aby wychowywaç màdrze.
Màdre wychowanie to rozsàdne i pozytywne dzia∏ania wychowawcze podejmowane dla dobra dziecka. Aby tak oddzia∏ywaç, nale˝y stosowaç zasady, które sà
podstawà màdrego wychowania.
Pierwszà i podstawowà zasadà màdrego wychowania jest AKCEPTACJA. Akceptuj swoje dziecko takim, jakie ono
jest. Wielu rodziców tego nie potrafi. Wynika to z ró˝nic mi´dzy tym, jakie dziecko jest i jakie, wed∏ug nich, powinno byç.
Wyobra˝enia na temat, jakie dziecko
ma byç, pojawiajà si´ cz´sto, zanim ono
przyjdzie na Êwiat (dotyczy np. p∏ci, wyglàdu, uzdolnieƒ...) oraz póêniej – w trakcie
jego wzrastania i rozwoju. Cz´sto w rozmowach z rodzicami s∏yszy si´, ˝e dziecko
jest zbyt ˝ywe lub zbyt wolne, za ma∏o lub
za bardzo samodzielne lub za ma∏o zdolne czy utalentowane. Gdy dzieci dorastajà dra˝nià swoimi odmiennymi poglàdami, zainteresowaniami, ubiorem, fryzurà... wszystko to mniej lub bardziej odbiega od wyidealizowanego obrazu dziecka
posiadanego przez rodziców. Akceptacja
jest niejednokrotnie swego rodzaju nagrodà za spe∏nienie oczekiwaƒ rodziców.
Nieobiektywne postrzeganie dzieci
i ocenianie ich mo˝liwoÊci prowadzi cz´sto do stawiania im nierealnych wr´cz
wymagaƒ i warunków koniecznych dla
uzyskania akceptacji.
Rodzice nie dostrzegajà (lub nie chcà
dostrzegaç), ˝e w wielu przypadkach ich
dziecko nie b´dzie prymusem, wirtuozem

czy sportowcem. ˝e jego cechy psychofizyczne (wyglàd, inteligencja, temperament) sà takie, a nie inne (sà wrodzone).
Do czego prowadzi brak akceptacji lub
akceptacja warunkowa? Uczucie nieakceptacji jest jednym z najbardziej smutnych doÊwiadczeƒ, jakie dzieci mogà wynieÊç z dzieciƒstwa.
˚ycie w przeÊwiadczeniu: „nie jestem
takim, jakim by mnie chcieli rodzice, nie
zas∏uguj´ na ich mi∏oÊç i nie jestem ich
wart” – jest dla dziecka prawdziwym dramatem.
Poniewa˝ raz jest akceptowane a innym razem nie – ma zachwiane poczucie
bezpieczeƒstwa. Niedorastanie do wyobra˝eƒ rodziców rodzi w dziecku poczucie winy, mniejszej wartoÊci, osamotnienia. Co gorsze, cz´Êç rodziców nie ma
ÊwiadomoÊci, ˝e ich dziecko czuje si´ nieakceptowane.
Poprzez przyklejanie etykiet i ró˝nych
epitetów np. „tuman”, „g∏upek”, „∏amaga” itp. ocenianie: „nic z ciebie i tak nie
b´dzie”, „z tobà mam tylko same zmartwienia” itp. porównywanie: „dlaczego
nie jesteÊ taki jak twój brat”, „zobacz jak
uczy si´ twój kolega” – w dziecku wytwarza si´ poczucie nieakceptacji.
Warto w tym miejscu przypomnieç, ˝e
w okresie dzieciƒstwa kszta∏tuje si´ obraz
samego siebie i poczucie w∏asnej wartoÊci.
W du˝ym stopniu jest ono odbiciem relacji mi´dzy rodzicami a dzieckiem. Dziecko buduje ten obraz w oparciu o to, jak go
widzà i oceniajà rodzice. Wiele kompleksów i urazów dotyczàcych w∏asnej osoby
jest wyniesionych w∏aÊnie z dzieciƒstwa.
Przykre, ale cz´sto ich êród∏em sà w∏aÊnie

rodzice. Wt∏aczajà w∏asne dzieci w negatywne role, etykietujà i póêniej bardzo
trudno jest si´ tego pozbyç.
AKCEPTACJA to bezwarunkowe
przyjmowanie, to przeciwieƒstwo odrzucenia, to zwrócenie si´ ku dziecku, to
otwarte przyjazne d∏onie!
Ci wszyscy, którzy majà trudnoÊci z zaakceptowaniem w∏asnych dzieci takimi
jakimi sà, powinni powtarzaç sobie cz´sto: „Przyjmuj´ moje dziecko takim jakim ono jest. Jest ono dla mnie niepowtarzalnà wartoÊcià, darem Boga. Kocham
je i zawsze b´d´ kochaç. Ciesz´ si´, ˝e jest
ze mnà. Dostrzegam i doceniam w moim
dziecku jego indywidualnoÊç i niepowtarzalnoÊç” itp.
Akceptacja nie oznacza jednak oboj´tnoÊci czy te˝ tolerowania nagannych zachowaƒ. „Kocham i akceptuj´ ciebie jako
osob´ – nie akceptuj´ jednak twoich nagannych zachowaƒ”.
Nigdy nie wolno pot´piaç ca∏ej osoby,
co niestety cz´sto si´ rodzicom zdarza.
Mówià: „jesteÊ niedobry, nigdy nie mog´
na tobie polegaç, zawsze robisz mi na
z∏oÊç” itp.
Wasza krytyka niech zawsze odnosi si´
do konkretnych, niew∏aÊciwych zachowaƒ dzieci. Aby dzieci odczuwa∏y akceptacj´ – polecam uwzgl´dniaç t´ subtelnà
ró˝nic´, ale jak˝e wa˝nà w naszych relacjach z dzieçmi. A si∏à akceptacji niech
b´dzie cierpliwa, otwarta i przebaczajàca
MI¸OÂå.
Anna Padzik, psycholog
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku
tel. 783 58 58, tel./fax 783 97 71

10 lat firmy Polpain–Putka
10 marca 2001 roku odby∏a si´ uroczystoÊç z okazji 10 rocznicy firmy oraz poÊwi´cenie nowozbudowanego zak∏adu
w Weso∏ej-Zielonej. Impreza ta by∏a przeznaczona g∏ównie dla odbiorców pieczywa w celu pokazania im, w jakich warunkach produkowane jest pieczywo dostarczane do sklepów i naszych domów.
Dziesi´ciolecie zak∏adu jest troch´ mylàcà datà, bo rodzina Putków rozpocz´∏a
dzia∏alnoÊç piekarniczà ju˝ przed wojnà
w roku 1918 i kontynuowa∏a jà do roku
1952. W roku 1968 ponownie otwarto
ma∏à piekarni´ zlokalizowanà w Zielonej,
a potem nast´pne dwa zak∏ady w Warsza-
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wie. Rok 1991 to oddanie do u˝ytku nowoczesnej du˝ej piekarni w Zielonej, którà obecnie zarzàdza pani Janina Putka
i jej syn pan Zbigniew Putka. Jest to firma
rodzinna stawiajàca na solidnoÊç i tradycj´. Dziennie wypieka si´ tam 12 ton pieczywa i cukiernictwa, które jest dostarczane do ponad 300 sklepów w Warszawie
i okolicach. Pracuje tu 90 pracowników
(w∏àcznie z uczniami) i jest to jeden
z wi´kszych zak∏adów na terenie gminy
Weso∏a.
Sama uroczystoÊç odby∏a si´ w bardzo
mi∏ej atmosferze. Po zwiedzeniu zak∏adu,
gospodarze pocz´stowali wszystkich swo-

imi wypiekami i symbolicznà lampkà wina. Obecni byli mi´dzy innymi przedstawiciele w∏adz miasta Weso∏a, Cechu i Stowarzyszenia Piekarzy Polskich, ksiàdz
proboszcz i inni.
Nasza redakcja dzi´kuje za zaproszenie
na t´ mi∏à uroczystoÊç i ˝yczy firmie dalszych sukcesów.
M. Krukowska
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„Szalone krowy”
Gàbczasta encefalopatia byd∏a – BSE
zwana potocznie chorobà szalonych krów
(mad cow diseare) jest Êmiertelnà chorobà byd∏a dotyczàcà oÊrodkowego uk∏adu
nerwowego. Swoje zainteresowanie zawdzi´cza temu, i˝ istnieje mo˝liwoÊç przenoszenia si´ na ludzi, powodujàc u nich
odmian´ Êmiertelnej choroby Creutzfelda-Jacoba (CJD) czyli jej wariant –
VCJD.
Pierwsze przypadki zachorowaƒ byd∏a
zanotowano w 1985 roku w Wielkiej Brytanii. Od kwietnia 1985 roku do 31 paêdziernika 2000 r. potwierdzono 180703
przypadki w Wielkiej Brytanii i 1808 w Irlandii P∏n. Do maja 1999 r. poza Wielkà
Brytanià zanotowano 1188 przypadków
BSE – w innych krajach.
W Polsce nie stwierdzono dotychczas
zachorowaƒ na BSE.
Przyczynà choroby sà priony – zakaêne bia∏ka posiadajàce mo˝liwoÊci samopowtarzania (replikacji). Zosta∏y
odkryte przez Stanleya Prusinera, którego w 1997 r. uhonorowano Nagrodà
Nobla w dziedzinie medycyny. Priony
sà niezwyk∏e oporne na czynniki Êrodowiska zewn´trznego, ekstremalne pH,
Êrodki dezynfekcyjne, dzia∏anie UV
i prom. jonizujàcych. Powszechnie akceptowana jest teoria, ˝e priony przenoszà si´ na byd∏o jako zaka˝enie pokarmowe przez dodawane do pasz
màczki z pad∏ych owiec i byd∏a. Gromadzà si´ w neuronach oÊrodkowego

uk∏adu nerwowego, namna˝ajà i prowadzà do ich zniszczenia. Do zaka˝enia jednego osobnika wystarcza niewielka iloÊç ska˝onej màczki – jedna
∏y˝eczka. Okres inkubacji BSE wynosi
3-5-10 lat. Choroba pojawia si´ wy∏àcznie u byd∏a doros∏ego tzn. powy˝ej 30
miesiàca ˝ycia i dotyczy zawsze nielicznych zwierzàt w stadzie (1–2 krowy).
Byd∏o powy˝ej 30 miesiàc ˝ycia jest wed∏ug rozporzàdzenia eliminowane
z ∏aƒcucha ˝ywieniowego i niszczone.
Objawy kliniczne sà doÊç charakterystyczne i dotyczà uk∏adu nerwowego.
Chore zwierz´ta stajà si´ nadpobudliwe,
nadmiernie reagujà na bodêce s∏uchowe
i dotykanie, wyst´puje u nich dr˝enie ma∏˝owin usznych i g∏owy, lizanie Êluzawicy.
Tracà kondycj´, zmniejsza si´ wydajnoÊç mleczna. Wyst´pujà zaburzenia ruchu i koordynacji widoczne zw∏aszcza
w czasie przyspieszonego chodu. Mogà
byç agresywne w stosunku do innych
zwierzàt w stadzie. Choroba koƒczy si´
zaleganiem i Êmiercià.
Trwajà dyskusje nad przyczynami rozprzestrzeniania si´ zaka˝enia u byd∏a poza drogà pokarmowà (màczki) rozpatruje
si´ i inne czynniki sprzyjajàce zaka˝eniu
m.in.: subtoksyczne st´˝enia zwiàzków
fosforoorganicznych, bakterii majàcych
powinowactwo do tkanki nerwowej, muszek jako noÊników BSE. Wspó∏czynnik
przeniesienia choroby z matki na potomstwo szacuje si´ na ok. 10%, bada si´ pre-

OÂRODEK REHABILITACJI
I ODNOWY BIOLOGICZNEJ
mgr Beata i Jacek Horszczaruk

OFERUJEMY

– LECZENIE:

●

ZMIAN ZWYRODNIENIOWYCH
STANÓW POURAZOWYCH
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TERAPI¢ MANUALNÑ KR¢GOS¸UPA I STAWÓW
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GIMNASTYK¢ DLA PA¡
FIZYKOTERAPI¢
MASA˚E
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Tel. 773 22 53

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

dyspozycje genetyczne i wp∏yw uk∏adu
limfatycznego.
BSE jest zaliczana do grupy chorób
okreÊlanych jako pasa˝owalne gàbczaste
encefalopatie. Do grupy tej nale˝à:
A. Choroby zwierzàt:
◗ scrapie u kóz i owiec,
◗ encefalopatia norek,
◗ przewlek∏a choroba wyniszczajàca jeleni i ∏osi,
◗ gàbczaste encefalopatie kotowatych
– u kotów domowych, tygrysów, gepardów i kun.
B. Choroby ludzi:
◗ choroba Creutzfelda-Jacoba i jej wariant VCJD,
◗ zespó∏
Gerstmanna-StraussleraScheinkera (GSS),
◗ Êmiertelna bezsennoÊç rodzinna FFJ,
◗ choroba kuru.
BSE zosta∏a uznana za zoonoz´ – chorob´ mogàcà si´ przenosiç na cz∏owieka.
Przypuszcza si´, ˝e najwra˝liwsze na zaka˝enie sà dzieci, g∏ównie okreÊlonego genotypu (którego jest oko∏o 40% w populacji bia∏ej).
Stwierdzono te˝, ˝e rozmaite tkanki zaka˝onego zwierz´cia (pad∏ego) majà ró˝nà zakaênoÊç. Najgroêniejsze sà: mózg,
rdzeƒ kr´gowy, ga∏ki oczne, narzàdy limfatyczne i jelita. Mniej groêne sà: mi´Ênie
pozbawione tkanki nerwowej. W mleku
chorych osobników nie stwierdzono zakaênych prionów. Dotychczas znanych
jest na Êwiecie oko∏o 90 przypadków zachorowaƒ u ludzi po zaka˝eniu od byd∏a.
W wyniku badaƒ nad zwalczaniem choroby uda∏o si´ opracowaç czu∏y test Brionics-Check wykazujàcy 10% czu∏oÊci i swoistoÊci w odró˝nianiu zwierzàt zdrowych od
chorych na BSE, nawet w okresie utajenia
choroby. Mo˝na nim zbadaç ka˝dà tusz´
przed dopuszczeniem do spo˝ycia i wyeliminowaç ryzyko zaka˝eƒ konsumentów.
Jest tylko jedno ograniczenie – wysoka cena. (Zbadanie jednego mózgu ma w Polsce
kosztowaç 350,00 z∏.) Kraje zachodnie
wprowadzajà go do badaƒ, w Polsce nie jest
wykorzystywany. W∏adze weterynaryjne
zamierzajà uruchomiç kilka laboratoriów
do badania w/w testem i podejmujà starania o uzyskanie Êrodków na ten cel m.in.
w Unii Europejskiej. Wdra˝a si´ te˝ system
oddzielania odpadów szczególnego ryzyka
i ich spalania w cementowniach (tylko du˝e zak∏ady mi´sne). Nadal jednak badanie
kliniczne prze˝yciowe jest jedynà mo˝liwoÊcià rozpoznania choroby.
lek. wet. Izbela Rupiƒska
tel. 773 10 88
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mini

DELIKATESY

Czynne: codziennie 6.00
w niedziele 9.00

- 22.00
- 15.00

maxima

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

dogodny dojazd
parking

niskie ceny

OÂRODEK REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ
mgr Beata i Jacek Horszczaruk

GIMNASTYKA
KOREKCYJNA
DLA DZIECI

ZAJ¢CIA GRUPOWE I INDYWIDUALNE

TEL. 773 22 53

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

SAMOOBS¸UGA

Bilety MZK i karty telefoniczne Âwie˝e pieczywo 3 razy dziennie

RAMY

St. Mi∏osna Zad. 10 dz 627 przy ulicy Jana Paw∏a II 108
(dawna OBWODNICA)

tel. 773-25-30

PROFESJONALNA OPRAWA
OBRAZÓW, GRAFIK, PLAKATÓW, LUSTER

u nas kupisz
szybko, tanio
i prawie wszystko

na ˝yczenie - oprawa u klienta odbiór i dostawa do domu

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

akceptujemy karty p∏atnicze
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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773 47 54,
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815 40 76
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Uwa˝aj na swoje serce
– choroba niedokrwienna serca
Choroba niedokrwienna serca (chns)
stanowi powa˝ny problem spo∏eczny.
W ocenie epidemiologów jest ona g∏ównà
przyczyn´ nag∏ych zgonów i jednà z g∏ównych przyczyn inwalidztwa. Wystarczy
przypomnieç zatrwa˝ajàcà statystyk´
z której wynika, ˝e w Polsce chns dotkni´tych jest ok. 1.500.000 osób, a w skali roku, z jej powodu (g∏ównie zawa∏u serca) umiera 100.000 ludzi. Problem jest
tym istotniejszy, ˝e chns dotyczy g∏ównie
osób w wieku 35-65 lat co rodzi okreÊlone
skutki rodzinne i spo∏eczne.
Niedostateczne ukrwienie i w konsekwencji niedotlenienie serca, którego
prac´ mo˝na przyrównaç do pompy, prowadzi do powa˝nego i cz´sto nieodwracalnego upoÊledzenia jego funkcji. To
dzi´ki miarowym i efektywnym skurczom
serca, krew krà˝y w uk∏adzie naczyniowym dostarczajàc do tkanek tlen i substancje od˝ywcze oraz usuwajàc z nich
produkty przemiany materii m.in. dwutlenku w´gla. Jak wi´c ∏atwo si´ domyÊleç, uszkodzenie funkcji serca prowadzi,
poprzez upoÊledzenie krà˝eniu krwi, do
zaburzeƒ w pracy ca∏ego organizmu.
Najcz´stszà przyczynà niedokrwienia
mi´Ênia sercowego jest zw´˝enie naczyƒ
wieƒcowych odpowiedzialnych za jego
prawid∏owe ukrwienie, zaÊ „g∏ównym

oskar˝onym i powodem” tego zjawiska
jest mia˝d˝yca. Mia˝d˝yca to „cichy zabójca”, proces o charakterze degeneracyjnym, polegajàcy na odk∏adaniu si´
w Êcianach naczyƒ m.in. substancji lipiodowych kojarzonych g∏ównie z cholesterolem. Zjawisko to prowadzi do zw´˝enia Êwiat∏a naczyƒ i w konsekwencji do
ograniczenia, w przypadku chns, przep∏ywu krwi przez mi´sieƒ sercowy. Poza
upoÊledzeniem zdolnoÊci do skurczu
proces niedokrwienny mo˝e wywo∏aç zaburzenia w rytmicznej pracy serca co
stwarza ryzyko wystàpienia groênych dla
˝ycia zaburzeƒ rytmu, takich np. jak migotanie komór (g∏ówna przyczyna zgonu
w chns).
Tak powa˝ne, z punktu widzenia jednostki i spo∏eczeƒstwa, konsekwencje
choroby niedokrwiennej serca spowodowa∏y podj´cie dzia∏aƒ, których celem jest
zapobieganie, czyli prewencja, mia˝d˝ycy – g∏ównej przyczynie zw´˝enia naczyƒ
wieƒcowych. Powy˝sze dzia∏ania polegajà na identyfikacji czynników zwi´kszajàcych ryzyko rozwoju mia˝d˝ycy i próbie
ich eliminowania. U pacjentów, u których dosz∏o do rozwoju choroby, poza
próbà usuni´cia czynników ryzyka, stosuje si´ leczenie usprawniajàce przep∏yw
wieƒcowy m.in. preparaty rozszerzajàce

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:

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

naczynia, hamujàce procesy powstawania zakrzepów w ich Êwietle oraz leki
zmniejszajàce zapotrzebowania serca na
tlen. Dodatkowym elementem terapii sà
leki antyarytmiczne, których dzia∏anie
zmniejsza ryzyko wystàpienia groênych
dla ˝ycia zaburzeƒ rytmu serca. Przy nieskutecznoÊci ww. tzw. leczenia zachowawczego stosuje si´ leczenie zabiegowe
polegajàce m.in. na mechanicznym
udro˝nieniu naczyƒ wieƒcowych za pomocà specjalnego cewnika lub, co jest
ju˝ powa˝nym zabiegiem wymagajàcym
otwarcia klatki piersiowej, wszczepieniu
tzw. pomostów aortalno-wieƒcowych pozwalajàcych na omini´cie miejsca zw´˝enia w naczyniu wieƒcowym. Powy˝sze
metody leczenia, choç stanowià znaczny
post´p w terapii choroby wieƒcowej,
przyczyniajàc si´ m.in. do zmniejszenia
liczby zgonów i poprawy stanu pacjenta,
nie sà pozbawione ryzyka i mogà prowadziç do ró˝nego rodzaju powik∏aƒ. Dlatego w∏aÊciwà postawà jest profilaktyka,
czyli zapobieganie, a u osób chorych, poza opisanym powy˝ej leczeniem, przeciwdzia∏anie dalszemu post´powi choroby niedokrwiennej serca poprzez promowanie postaw zdrowotnych i eliminowanie czynników ryzyka rozwoju mia˝d˝ycy. Do dobrze zdefiniowanych i mo˝liwych do usuni´cia czynników ryzyka rozwoju mia˝d˝ycy nale˝à: podwy˝szony poziom lipidów (cholesterol powy˝ej
200 mg%), nadciÊnienie t´tnicze (wartoÊci powy˝ej 140/90 mm Hg), palenie tytoniu, cukrzyca, oty∏oÊç, oraz przyjmowanie doustnych leków antykoncepcyjych.
Dodatkowym czynnikiem, niezale˝nym
od nas jest: p∏eç m´ska i tzw. dodatni wywiad rodzinny (wyst´powanie chns
wÊród cz∏onków najbli˝szej rodziny).
Jak pokazujà statystyki rozpowszechnienie ww. czynników ryzyka wÊród Polaków jest znaczne-wystarczy wspomnieç
˝e nieprawid∏owe wartoÊci ciÊnienia t´tniczego stwierdza si´ u ok. 20% spo∏eczeƒstwa, o czym wi´kszoÊç osób zainteresowanych nie wie, zaÊ nieprawid∏owoÊci w zakresie wagi i wysokiego poziomu
lipidów wykazuje ponad 50% populacji.
JeÊli wi´c ktoÊ z Paƒstwa, po przeczytaniu tego artyku∏u, stwierdzi u siebie wyst´powanie czynników ryzyka rozwoju
mia˝d˝ycy to warto, kierujàc si´ zasadà,
˝e lepiej przeciwdzia∏aç ni˝ leczyç, zasi´gnàç porady u swojego lekarza. Trzeba
zrobiç ten pierwszy krok w trosce o swoje
serce. Nikt go przecie˝ za nas nie zrobi.
Lek. med. Tomasz Droƒ
Przewodniczàcy Komisji Zdrowia
Radny Dzielnicowy
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Czy wiesz, ˝e p∏askostopiu mo˝na zapobiegaç
ju˝ od pierwszych miesi´cy ˝ycia dziecka?...
W
dzisiejszym
artykule
chcielibyÊmyuÊwiadomiç Paƒstwu, w jak
du˝ym stopniu my rodzice mo˝emy wp∏ynàç na kszta∏t stopy naszego dziecka, a co
za tym idzie na jakoÊç jego doros∏ego ˝ycia.
Najcz´Êciej spotykana wadà stóp sà stopy p∏askie i p∏askokoÊlawe. W obecnych
czasach p∏askostopie mo˝na nazwaç schorzeniem spo∏ecznym. Skargi na bóle stóp,
∏ydek, kolan czy nawet stawów biodrowych i kr´gos∏upa, pozostajàce w Êcis∏ym
zwiàzku z p∏askostopiem spotyka si´ bardzo cz´sto. Poczàtków p∏askostopia nale˝y szukaç w latach wczesnego dzieciƒstwa,
a nawet w okresie niemowl´cym. P∏askostopie jest schorzeniem g∏ównie nabytym,
a wi´c chorobà, której mo˝na uniknàç.
Przypadki wrodzonego p∏askostopia sà
niezmiernie rzadko spotykane. Do najcz´Êciej spotykanych przyczyn wyst´powania tego schorzenia zaliczamy:
◗ noszenie niew∏aÊciwego obuwia,
◗ prowadzenie siedzàcego trybu ˝ycia,
◗ nawykowe z∏e ustawienie stóp w czasie chodu i stania,
◗ powi´kszenie ci´˝aru cia∏a,
◗ przecià˝enie stóp w wyniku noszenia
ci´˝arów.
Stopy tak jak i ca∏y narzàd ruchu podlegajà zmianom rozwojowym. Stopa ma∏ego dziecka ma obfità podÊció∏k´ t∏uszczowà, mi´Ênie wysklepiajàce stop´ sà s∏abe,
a jej wysklepienie jest niewielkie. Mamy
tutaj do czynienia z p∏askostopiem fizjologicznym, które ostatecznie zanika w wieku 3–5 lat. Aby uchroniç dziecko przed
czynnikami sprzyjajàcymi p∏askostopiu,
nale˝y przestrzegaç odpowiedniego trybu
˝ycia.
Ju˝ w okresie niemowl´cym nale˝y zapewniç mu jak najwi´ksza swobod´ ruchów, aby mi´Ênie stóp rozwija∏y si´ prawid∏owo. Nie kr´pujmy stóp dziecka obcis∏ymi skarpetkami, nie ubierajmy
w Êpioszki o wàskich i spiczastych stopkach, nie nak∏adajmy te˝ dziecku w pierwszych miesiàcach ˝ycia bucików.
Prawid∏owo rozwijajàce si´ dziecko zaczyna siadaç ok. 6 miesiàca, a stawaç
i chodziç pod koniec pierwszego roku ˝ycia. Okres ten jest decydujàcy dla kszta∏towania si´ prawid∏owej postawy cia∏a.
Nale˝y staraç si´ opóêniaç proces stawania na nogi, aby zapobiec deformacji stóp
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i kr´gos∏upa wynikajàcych za zbyt wczesnych obcià˝eƒ. Nie ma nic bardziej szkodliwego jak chwytanie dziecka za ràczki
i pomaganie mu we wstawaniu oraz zach´caniu do chodzenia (chodziki).
Dziecko powinno wstawaç i chodziç
wtedy, kiedy dojdzie do odpowiedniego
ukszta∏towania jego koÊçca oraz wykszta∏cenia silnych mi´Êni. W chwili, gdy dziecko staje na nó˝kach, nale˝y zwróciç uwag´ na oÊ jego koÊci pi´towej widocznej

Rys. OÊ koÊci pi´towej A) prawid∏owa B) koÊlawa

w obserwacji od ty∏u.
W przypadku podejrzenia koÊlawoÊci
pi´ty (kostka przyÊrodkowa jest znacznie
ni˝ej ni˝ zewn´trzna) nale˝y udaç si´ do
specjalisty nie czekajàc, a˝ dziecko b´dzie
mia∏o trzy lata. W takim przypadku niezb´dne jest szybkie dzia∏anie profilaktyczne i korekcyjne. Dziecko z p∏askostopiem
nale˝y skierowaç na odpowiednie çwiczenia wzmacniajàce uk∏ad mi´Êniowy, nale˝y równie˝ wyrobiç w dziecku nawyk w∏aÊciwego chodzenia i stania oraz zapewniç
mu odpowiednie obuwie.
Prawid∏owe obuwie powinno odpowiadaç nast´pujàcym wymogom:
1. Pi´ta powinna byç uj´ta w twardy, zamkni´ty i nie deformujàcy si´ zapi´tek, ÊciÊle jà obejmujàcy.
2. Podeszwa powinna byç cienka i elastyczna, aby umo˝liwiaç w∏aÊciwà
prac´ mi´Êniom stóp.
3. D∏ugoÊç buta powinna uwzgl´dniaç
tzw. naddatek funkcjonalny, gdy˝
w czasie chodu stopa skraca si´ i wyd∏u˝a. JeÊli palce nie majà wolnej
przestrzeni ulegajà przykurczowi.
4. Obcas powinien byç doÊç szeroki
i niski.
5. Wierzch powinien byç wystarczajàco
obszerny, aby zapobiec d∏ugotrwa∏emu uciskowi na stop´ wywo∏ujàcymi

niedokrwienie.
6. Wk∏adki ortopedyczne powinny byç
zalecane wy∏àcznie przez specjalist´.
Samowolne ich noszenie jest nie dopuszczalne, gdy˝ znaczna cz´Êç stosowanych wk∏adek powoduje niedokrwienie
i jeszcze wi´ksze os∏abienie mi´Êni. Dzieje si´ tak, gdy˝ unoszà one biernie sklepienie stopy uciskajàc i rozciàgajàc mi´Ênie
wraz z naczyniami i wi´zad∏ami, pozbawiajàc je w ten sposób mo˝liwoÊci pracy,
w czasie której mog∏yby si´ wzmacniaç.
Wa˝ne jest równie˝ to, ˝e niezb´dnym warunkiem u˝ywania wk∏adek jest stosowanie odpowiednich çwiczeƒ. Musimy wiedzieç, ˝e wk∏adka ortopedyczna nie leczy
p∏askostopia, lecz zapobiega dalszej deformacji stóp, jedynie wspomagajàc terapi´. Leczeniem sà natomiast specjalistyczne çwiczenia. Musimy w tym momencie
przestrzec przed dwoma tak ch´tnie zalecanymi çwiczeniami:
◗ chodzenie na pi´tach (absolutnie nie
dozwolone przy koÊlawoÊci pi´t),
◗ chodzenie na wewn´trznych kraw´dziach stóp (to çwiczenie przecià˝a
∏uk przyÊrodkowy stopy, pog∏´biajàc
wr´cz wad´).
P∏askostopie jest wadà, którà niestety
leczy si´ bardzo d∏ugo, co cz´sto zniech´ca rodziców. Tutaj na efekt musimy poczekaç. Nale˝y zdaç sobie spraw´ z tego,
˝e çwiczenia na mi´Ênie stóp nale˝y powtarzaç codziennie, gdy˝ tylko cz´sta i sumienna praca przynosi oczekiwane rezultaty. Jest to wada, w której leczeniu muszà
braç czynny udzia∏ specjaliÊci, dziecko
i rodzice. Dobre efekty przynosi równie˝
chodzenie boso po nierównych i mi´kkich
powierzchniach: piasek, trawa, mech...
Dzieci z p∏askostopiem nie powinny natomiast d∏ugo staç, jak równie˝ powinny
ograniczyç bierne zeskoki i skoki na nieelastycznym pod∏o˝u (skakanie przez skakank´ lub gum´ na betonie). Nie wskazane jest równie˝ rozsuwanie na zewnàtrz
palców stóp w staniu i chodzeniu oraz
çwiczenia w du˝ym rozkroku.
Pami´tajmy, ˝e to my rodzice w du˝ym
stopniu mamy wp∏yw na wyglàd i zdrowie
stóp naszego dziecka. Nie zaniedbujmy
tego problemu, gdy˝ wraz ze specjalistà
mo˝emy w tym wzgl´dzie zrobiç naprawd´ bardzo du˝o.
mgr Beata i Jacek Horszczaruk.
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Drzewa Starej Mi∏osny – Âwierk – Picea
Drzewo iglaste, o zimozielonych ig∏ach,
przypominajàce jod∏´.
Wiele gatunków Êwierków jest zbyt wysokich, aby ros∏y w naszych ma∏ych ogródkach,
nadajà si´ raczej do parków czy ogrodów,
gdzie mogà stanowiç g∏ówny element
ozdobny. Natomiast na mniejszych powierzchniach, w ogrodach skalnych czy na
skarpach mogà byç z powodzeniem wykorzystywane odmiany kar∏owe. Jest, oczywiÊcie, kilka Êwierków wysokich godnych tego,
aby ros∏y na ka˝dym trawniku. Jednym
z nich jest tak zwany Êwierk srebrny (Êwierk
k∏ujàcy) – picea pungens.
Âwierk srebrny osiàga wysokoÊç 30–50 m,
u nas zwykle 15–18 m. Koron´ ma bardzo
regularnà, sto˝kowà, ga∏´zie sztywne, osadzone na pniu pod kàtem prostym, tworzàce wyraêne, oddalone od siebie pi´tra. Ig∏y
sztywne, ostre, k∏ujàce, d∏ugoÊci 2–3 cm,
osadzone szczoteczkowato. Szyszki wyd∏u˝one, jasnobràzowe, d∏ugoÊci do 10 cm.
Âwierk srebrny pochodzi z Gór Skalistych,
do Europy sprowadzony zosta∏ dopiero
w drugiej po∏owie XIX w. Dzi´ki pi´knemu,
srebrzystemu zabarwieniu igie∏ rozpowszechni∏ si´ na ca∏ym kontynencie i dzisiaj
nale˝y do najcz´Êciej uprawianych drzew
iglastych. Oprócz urody Êwierk ten ma i inne zalety: jest niezwykle wytrzyma∏y na susz´ i niskie temperatury, a tak˝e niewymagajàcy co do gleby. Dobrze roÊnie na ziemiach suchych i piaszczystych, wymaga jedynie dobrego oÊwietlenia.
Odmiany tego Êwierka to: „Argentea” –
odmiana srebrzysta, najcz´Êciej spotykana
w parkach i ogrodach; „Glauca” – odmiana
sina, o niebieskozielonych lub niebieskosrebrnych ig∏ach oraz „Glauca pendula”
– odmiana zwisajàca, niewysokie drzewo
lub krzew o nieregularnej koronie ze zwisa-

jàcymi ga∏àzkami, o ig∏ach niebieskich lub
srebrzystoniebieskich. Odmiana oryginalna
i od kilku lat bardzo modna.
Innym Êwierkiem nadajàcym si´ do naszych ogródków jest Êwierk
czarny – picea mariana, drzewo
o pokroju roz∏o˝ystym i nieregularnym, na suchych glebach
niewysokie. Dzi´ki wolnemu
wzrostowi d∏ugo zachowuje rozmiary proporcjonalne do ma∏ego ogródka.
Jednym z najoryginalniejszych i najpi´kniejszych Êwierków, jakie mogà byç u nas uprawiane, jest Êwierk Brewera – picea breweriana. Jest wytrzyma∏y
na niskie temperatury i susz´,
jednak rzadko spotykany ze
wzgl´du nieobradzanie nasion.
Nawet w swojej ojczyênie, pó∏nocnej Karolinie i po∏udniowym Oregonie nale˝y do drzew
rzadkich. Wyró˝nia si´ silnie
zwisajàcymi drobnymi ga∏´ziami, które mogà osiàgnàç d∏ugoÊç nawet 2,5 m. P´dy cienkie,
wyd∏u˝one, wiotkie, czerwonobràzowe.
Bardzo pi´kny jest Êwierk
serbski – picea omorika. Wysmuk∏y o krótkich ga∏´ziach odchodzàcych od pnia pod kàtem
prostym, najpierw pochylonych nieco ku do∏owi, a póêniej ∏ukiem wyginajàcych si´ ku
górze. Ig∏y ma ciemnozielone, od spodu srebrzystobia∏e. Dzi´ki swemu pokrojowi zajmuje ma∏o miejsca, tote˝ nadaje si´ do ma∏ych ogródków (patrz zdj´cie).
Na koniec s∏ów kilka o bardzo popularnym Êwierku bia∏ym, a w∏aÊciwie jego od-

mianie sto˝kowej „ Conica”. RoÊnie wolno
i tworzy bardzo g´stà, regularnà, szerokosto˝kowà koron´ wysokoÊci 1,5 do 2 m.
Ga∏àzki ma drobne, wiotkie, ig∏y jasnozie-

lone, g´sto ustawione wokó∏ p´dów. „Conica” to jedna z najpi´kniejszych sto˝kowatych odmian drzew iglastych. Bardzo ch´tnie sadzona. Nadaje si´ do ogródków przydomowych i ogrodów skalnych. Wymaga
pe∏nego oÊwietlenia i ˝yznej, dobrze uprawianej gleby.
Anna Susicka

Przysmaki kuchni staromi∏oÊniaƒskiej
Jajka faszerowane
10 jaj, 40 dkg pieczarek, natka pietruszki
Jajka ugotowaç, przekroiç na pó∏ i wyjàç
˝ó∏tka. Po∏ówki bia∏ek dodatkowo wydrà˝yç i obciàç spody. Pieczarki pokroiç drobno (lub zetrzeç na grubej tarce) i podsma˝yç. Nast´pnie po∏àczyç z ugniecionymi
wczeÊniej ˝ó∏tkami i pokrojonà natkà pietruszki (do farszu mo˝na dodaç ∏y˝k´ majonezu). Nast´pnie wydrà˝one bia∏ka wype∏niç farszem i dowolnie udekorowaç np.
kawa∏kiem pomidora lub papryki.

Baba Wielkanocna
1kg màki krupczatki, 15 jaj (˝ó∏tek), 15 dkg
dro˝d˝y, 30 dkg cukru, 35 dkg mas∏a, 1/2 litra mleka, olejek zapachowy.
˚ó∏tka utrzeç z cukrem. Dro˝d˝e po∏àczyç z mlekiem, odrobinà cukru i màki,
odstawiç w ciep∏e miejsce do wyroÊni´cia. Mas∏o rozpuÊciç, nast´pnie do màki
dodaç ˝ó∏tka utarte z cukrem i wyroÊni´te dro˝d˝e. Ca∏oÊç zagnieÊç. Po oko∏o 15
minutach dodaç stopniowo rozpuszczone, letnie mas∏o. Ciasto powinno byç za-

gniatane ok. 1 godz. Na koƒcu dodaç
olejek zapachowy i bakalie (rodzynki
i skórk´ pomaraƒczowà). Po po∏àczeniu
wszystkich sk∏adników, ciasto odstawiç
w ciep∏e miejsce do wyroÊni´cia. Nast´pnie prze∏o˝yç do blaszek wype∏niajàc do
wysokoÊci 1/2 blaszki i ponownie pozostawiç do wyroÊni´cia. Wstawiç do ciep∏ego piekarnika i piec ok. 1 godz.
w temp. ok. 170°C. Gotowà babk´ mo˝na polaç lukrem.
DM
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Âwi´tem Narodowym, jak zawsze zach´camy do
wywieszania flag. Przypominamy, ˝e mo˝na je nabyç w naszej parafialnej ksi´garence.

Informacje z parafii
8 kwietnia: Niedziela Palmowa
Przypominamy, ˝e palmy w du˝ym wyborze sà
zawsze przy naszym KoÊciele, a dochód z ich
rozprowadzania przeznaczony jest na cele charytatywne. Do Parafii nieustannie zwracajà si´
o pomoc ró˝ne osoby, tak swoi, jak i przybysze
ze Wschodu.
9 kwietnia: Wielki Poniedzia∏ek
Jak zawsze przez nasze miasto przejdzie tradycyjna procesja Drogi Krzy˝owej. Idziemy ze
Êwiat∏ami. Poczàtek o godz. 1900 od krzy˝a na
skrzy˝owaniu Fabrycznej i GoÊciƒca. Zakoƒczenie ok. 2100.
10 kwietnia: Wielki Wtorek
Po Mszy Êw. o godz. 1800 zebranie bielanek i ministrantów. ObecnoÊç wszystkich obowiàzkowa.
12–13–14 kwietnia: TRIDUUM SACRUM
W Wielki Czwartek, Piàtek, Sobot´ – wszystkie nabo˝eƒstwa, jak ka˝dego roku, tzn. dla dzieci – godz.
1600, dla doros∏ych – godz. 1800.
Wielki Czwartek: Pamiàtka ustanowienia NajÊwi´tszej Eucharystii. Dzieƒ Kap∏anów. W tym dniu szczególnie pami´tajmy o modlitwie za Kap∏anów, zw∏aszcza tych, których znamy.
W Wielki Piàtek i Sobot´ adoracja Pana Jezusa
w Grobie do godz. 2100.
W Wielki Piàtek o godz. 1500 w koÊciele uczczenie
M´ki i Âmierci Pana Jezusa. W ka˝dym miejscu
o godz. 1500, gdzie b´dziemy, zróbmy to sami: adorujmy godzin´ konania Pana Jezusa. W Wielkà Sobot´ ca∏odzienna adoracja NajÊwi´tszego Sakramentu w Grobie.
PoÊwi´cenie pokarmów w Wielkà Sobot´ od godz.
900– 1600. PoÊwi´cenie odbywaç si´ b´dzie o ka˝dej
pe∏nej i pó∏ godzinie, a wi´c 900; 930; 1000; 1030; 1100;
1130 itd.
do godz. 1600 poÊwi´cenie w terenie (Zagórze, Pohulanka, WiÊniowa Góra o godz. 830.

Sklep

W Wielkim Tygodniu spowiedê codziennie przed
nabo˝eƒstwami.
W Wielkà Sobot´ spowiedê tylko w krótkich przerwach pomi´dzy poÊwi´ceniem pokarmów.
W Wielki Piàtek o godz. 1600 lub 1800 (do wyboru) na
liturgii wielkopiàtkowej dziadkowie dzieci pierwszokomunijnych wr´czajà pamiàtkowe krzy˝e swoim
wnukom. Krzy˝e przed nabo˝eƒstwami sà do odebrania w ksi´garence.
15 kwietnia: Niedziela Zmartwychwstania Paƒskiego
Rezurekcja, jak zawsze, o godz. 600 rano. Jak zawsze b´dzie ofiarowana w intencji ofiarodawców na
kwiaty do Grobu Pana Jezusa.
22 kwietnia: Niedziela Przewodnia lub Bia∏a
UWAGA!!! AUTOSACRUM wyjàtkowo w tym roku
o tydzieƒ wczeÊniej. Na wszystkich Mszach Êw. poÊwi´cenie pojazdów samochodowych. O godz. 2000
dodatkowa Msza Êw., jak zawsze, w intencji kierowców naszej Parafii.
23 kwietnia: poniedzia∏ek,
UroczystoÊç Êw. Wojciecha – G∏ównego Patrona
Polski. Porzàdek S∏u˝by Bo˝ej pó∏Êwiàteczny: godz.
900; 1600 – Msza Êw. szkolna; 1800 – uroczysta Msza
Êw. za Ojczyzn´ i Naród oraz w intencji wszystkich
Wojciechów i Jerzych z naszej Parafii. Ostatnia Msza
Êw. o godz. 2000 w intencji Ksi´dza Proboszcza, jako w Dniu Imienin.
29 kwietnia: niedziela
Wizytacja Kanoniczna J. E. Ks. bpa Kazimierza Romaniuka. Program b´dzie podany osobno.

3 maja: czwartek
UroczystoÊç NajÊwi´tszej Maryi Panny – Królowej
Polski. Rocznica uchwalenia Konstytucji Trzeciego
Maja. Porzàdek S∏u˝by Bo˝ej, jak w ka˝dà niedziel´.
O godz. 1300 uroczysta
Msza Êw. za Ojczyzn´
MUCHOMOR
i Naród. W zwiàzku ze

4 maja: I piàtek miesiàca
Po Mszy Êw. wieczornej adoracja NajÊwi´tszego Sakramentu do godz. 2400.
6 maja: niedziela
Pierwsza Komunia Âwi´ta – godz. 1030 klasa II a i II
b. Od poniedzia∏ku Bia∏y Tydzieƒ wg specjalnego
programu. Na zakoƒczenie Bia∏ego Tygodnia, w niedziel´, 13 maja dzieci otrzymajà pamiàtkowe obrazki pierwszokomunijne. Godz. 1300 – jako w I niedziel´ miesiàca – eucharystyczna procesja wynagradzajàca. ObecnoÊç wszystkich bielanek obowiàzkowa.
7 maja: poniedzia∏ek
Godz. 2000 Msza Êw. o b∏ogos∏awieƒstwo Bo˝e
i Êwiat∏o Ducha Âwi´tego na egzaminach maturalnych. Zapraszamy maturzystów wraz z rodzinami.
8 maja, wtorek
Godz. 1800 doroczna Msza Êw. za Zmar∏ych Stanis∏awów i Stanis∏awy.
9 maja: Êroda
Godz. 1800 doroczne Ekumeniczne Nabo˝eƒstwo Biblijne z udzia∏em duchownych z innych wyznaƒ
chrzeÊcijaƒskich. Zapraszamy wszystkich, którym
bliska jest sprawa jednoÊci wszystkich chrzeÊcijan.
13 maja: Niedziela Biblijna
Pierwsza Komunia Âwi´ta dla klasy II c o godz.
1030.
Jak zawsze w II niedziel´ maja rozpoczyna si´ VIII
Plener Malarski przy naszym KoÊciele. W ciàgu lata
zapraszamy wszystkich malarzy do malowania naszego koÊció∏ka i jego otoczenia. Zakoƒczenie w II
niedziel´ paêdziernika wystawà namalowanych
prac. Koordynacja VIII–ego ju˝ pleneru Pani El˝bieta
Lipiec.
15 maja: wtorek
Godz. 900 Msza Êw. o b∏ogos∏awieƒstwo Bo˝e dla
Zofii, solenizantek tego dnia; zaÊ wieczorem o godz.
1800, jak zawsze, doroczna Msza Êw. za Zmar∏e Zofie, wpisane na list´ w naszej Parafii.

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

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

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

773-19-68

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

Akceptujemy karty kredytowe!
STARA MI¸OSNA
- pismo mieszkaƒców Starej Mi∏osny.
Redaguje zespó∏: Marcin J´drzejewski (redaktor naczelny),
Ma∏gorzata Krukowska, Anna Susicka, Robert W´grzynowski,
Dorota Mierzejewska (sekretarz redakcji, tel. 773 13 13).
Foto: Tadeusz Wilk, Robert W´grzynowski, Tom Law, Magdalena J´drzejewska.

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
Kontakt z redakcjà: poprzez skrzynki pocztowe Stowarzyszenia Sàsiedzkiego
Stara Mi∏osna wywieszone na terenie pawilonu Domeko i przy KoÊciele.,
tel.: 773 10 57, fax: 870 13 84, e-mail: skrzynk1@polbox.com
Wydawca: NAJ-COMP s.c., ISSN 1509-0833, Nak∏ad: 3.000 egz.,
Gazeta bezp∏atna! Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych.
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów i korekty j´zykowej.
Za informacje zawarte w reklamach Redakcja nie odpowiada.

Reklama: Dorota Mierzejewska – tel. 773-13-13
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Zapraszamy do Stowarzyszenia

HURTOWNIA

W marcu br. odby∏o si´ Walne Zebranie Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara
Mi∏osna. Oprócz wymogów statutowych, które nak∏adajà na Zarzàd Stowarzyszenia obowiàzek zdania sprawozdania ze swojej dzia∏alnoÊci oraz przedstawienia do zatwierdzenia bilansu i rachunku wyników, by∏a to jak zawsze
okazja do mi∏ego spotkania z prawie
wszystkimi cz∏onkami Stowarzyszenia.
Podsumowanie roku ubieg∏ego wypad∏o bardzo dobrze. Cz∏onkowie Stowarzyszenia zorganizowali du˝o ciekawych
imprez kulturalnych i sportowych na
osiedlu, mi´dzy innymi: II Zlot Cyklistów, Turniej Siatkówki, Konkurs Plastyczny „Nasza Stara Mi∏osna”, Wystawa i Konkurs Psów, biegi na orientacj´,
wystaw´ malarstwa, sprzàtanie lasu oraz
wiele konkursów dla dzieci towarzyszàcych tym imprezom. Poza tym materialne efekty naszej pracy sà widoczne na co
dzieƒ w postaci placu zabaw oraz chodnika wzd∏u˝ ulicy Jana Paw∏a II.
Stowarzyszenie wspomaga∏o te˝ ró˝ne organizacje i cele charytatywne
mi´dzy innymi ZHR oraz osoby indy-

widualne. Cieszy fakt, ˝e nasze skromne sk∏adki przyczyni∏y si´ do pomocy
osobom potrzebujàcym.
Plany dzia∏alnoÊci Stowarzyszenia na ten rok zak∏adajà powtórzenie wszystkich wy˝ej wymienionych imprez oraz dodanie nowych tj.: „Spotkania” –
seria prelekcji z pokazami slajdów g∏ównie na tematy turystyczne, happeningi artystyczne, plener malarski, turnieje
sportowe i wiele innych. Mamy
nadziej´, ˝e zach´ceni naszym
przyk∏adem zechcà Paƒstwo
si´ w∏àczyç w pomoc w organizacji poszczególnych imprez, gdy˝ nikt nie wyznaczy∏ jeszcze limitu pracy, którà mo˝na wykonaç na tym osiedlu.
Na nasze zebranie przybyli zaproszeni
goÊcie: ksiàdz proboszcz Jerzy Banak
oraz radny miasta Weso∏a i zarazem
przewodniczàcy Stowarzyszenia Mi∏oÊników Weso∏ej pan Jerzy Zdrza∏ka.
Ksiàdz proboszcz wyrazi∏ uznanie dla
naszej dotychczasowej pracy, pan Jerzy
Zdrza∏ka – w imieniu Stowarzyszenia

SPRZEDA˚ NA R
ATY

serwis cz´Êci
rowerowe

z Weso∏ej – wyrazi∏ wol´ wspó∏pracy.
Efektem tej wspó∏pracy b´dzie ju˝
wkrótce wydanie pierwszego numeru
miesi´cznika „Nasze WiadomoÊci”, który powsta∏ przy wydatnej wspó∏pracy
Roberta W´grzynowskiego.

Na koniec mojej relacji z tego, „jacy
to jesteÊmy wspaniali”, dodam, ˝e
w ka˝dy ostatni wtorek miesiàca b´dziemy mieli spotkanie Stowarzyszenia
dla nowych potencjalnych cz∏onków.
Zapraszamy osoby z pomys∏ami oraz
takie, które chcia∏yby uczestniczyç
w realizacji ju˝ zaplanowanych imprez
i projektów. Jak zwykle w ka˝dy wtorek
zapraszamy o godzinie 20 do szko∏y angielskiego przy ul. GoÊciniec 2B.
Ma∏gorzata Krukowska

górskie
terenowe
sk∏adaki
dzieci´ce

PRZEDSTAWICIEL REGIONALNY

STARA MI¸OSNA UL. MAZOWIECKA 11, TEL. 773 30 14
AKCEPTUJEMY P¸ATNOÂCI KARTÑ KREDYTOWÑ
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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
MY DO
przedpokoi
ZAPRASZA TEGO
AR
TW
O
O
kuchni
NOW
biur
SALONU
banków
ie szafy
Przy kupn
ni
hoteli,
sy do 14 d
pensjonatów wcza
!
IS
GRAT
gabinetów
garderób

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:
FRYZJERSTWO DAMSKIE, M¢SKIE, DZIECI¢CE
(TRWA¸A, FARBOWANIE - CLIMAZON MILENIUM)

ZABUDOWUJEMY
KOMPLEKSOWO

KOSMETYKA TWARZY I CIA¸A W PE¸NYM ZAKRESIE
DEPILACJA WOSKIEM, HENNA
MAKIJA˚ DZIENNY, ÂLUBNY, WIECZOROWY

LOKALE BIUROWE,
HOTELE
BANKI
SKLEPY itd.

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

Mo˝liwoÊç
p∏atnoÊci
kartà

ytowà
kart´ kred
Zakupy na
nych
wnie˝ w in
INDECO ró
sklepach

✦ 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

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

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

ceramika, baterie, wanny,
kabiny z saunà, hydromasa˝e

