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Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
W najbli˝szym czasie:

serdecznie zaprasza na

✔ Konkurs na najpi´kniejszy
ogród

III RODZINNY ZLOT CYKLISTÓW
2001 w STAREJ MI¸OÂNIE
organizowany w ramach

Âwi´ta Miasta Weso∏a

26 MAJA 2001(SOBOTA)
∏àka parafialna na zachód od ul.
Jana Paw∏a II (dawnej Torfowej) godz. 12.00
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✔ MOK zaprasza
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✔ TwórczoÊç i natura
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ponadto:
✔ CoÊ dla wspólnot
mieszkaniowych

na str. 16

✔ Og∏oszenia drobne dziÊ na str. 20
Nast´pny (wakacyjny) numer
„WiadomoÊci Sàsiedzkich” uka˝e si´
w ostatnim tygodniu czerwca.

PROGRAM ZAWODÓW:
od 11.00 - Zapisy zawodników
12.00 - start kategorii 12-13 lat
12.30 - start kategorii 10-11 lat
13.00 - start kategorii 7-9 lat
14.00 - start kategorii 0-7 lat
15.00 - Wr´czenie nagród
w kategoriach do 14 lat

Wywierzyska krasowe

14.00 - start kategorii dziennikarzy
15.00 - start kategorii 14-15 lat
16.00 - start kategorii 16-18
17.00 - start kategorii OPEN + short
18.00 - Wr´czenie nagród
w kategoriach powyêej 14 lat

szafirem lÊnià w oczach
s∏oƒce zaglàda im do dna
i ociepla kryszta∏ki
niebo odbija si´ w falistej powierzchni
chmurà rozp∏akanà

O b o w i à z e k j a z d y w k a s k u.
Wpisowe 5,00 z∏ od zawodnika. Organizatorzy zapewniajà nagrody-upominki
za 3 pierwsze miejsca w ka˝dej kategorii, dyplomy dla wszystkich uczestników,
napój i pocz´stunek na mecie.

FESTYN

wiatr g∏adzi skór´ rzeki
a˝ kipià p´cherzami wywierzyska
wprost z brzucha ziemi
nurt chwieje si´ w taƒcu
z niebieskim zjawiskiem

12.00 - Teatrzyk „Czarodziej”
14.00 - pokaz najnowoczeÊniejszych wozów stra˝ackich
14.30 - wr´czenie nagród za sprzàtanie lasu
13.00 - turniej scrabble j´z. polski
14.00 - turniej scrabble j´z. angielski
15.00 - turniej scrabble j´z. francuski
19.00 - ognisko

i zanim przycichnà tony
pomknie dalej
Irena ¸ukszo

W PROGRAMIE TAK˚E KONKURSY PLASTYCZNE, GRY, ZABAWY I INNE ATRAKCJE

opieka
medialna
SPONSORZY:
Firma
Pusz

i inni...

STARA MI¸OSNA

WieÊci
w pigu∏ce
Wesz∏a w ˝ycie ustawa z 11 kwietnia 2001 r. zmieniajàca szereg ustaw samorzàdowych, zwana „ustawà
czyszczàcà”. Jak ka˝da z ustaw zmieniajàcych jest
trudna do czytania, przy tym dodatkowo zawi∏a legislacyjnie. Jednak ju˝ po pobie˝nej lekturze znaleêç w niej
mo˝na wiele zapisów interesujàcych dla ka˝dego
z nas, i tak np.:
◗ do 31 grudnia 2005 r. nie dokonuje si´ podzia∏u
gmin w celu utworzenia nowej gminy;
◗ obywatel ma prawo do uzyskania informacji, wst´pu na sesje rady gminy (powiatu) i posiedzenia jej
komisji, tak˝e dost´pu do dokumentów wynikajàcych z wykonywania zadaƒ publicznych, w tym
protoko∏ów posiedzeƒ organów gminy (powiatu)
i komisji rady gminy (powiatu);
◗ w nowej kadencji rozpoczynajàcej si´ w 2002 r. rady gmin dzia∏aç b´dà w pomniejszonych sk∏adach.
W Weso∏ej wybierzemy 19 radnych zamiast obecnych 22, rada gminy musi dokonaç te˝ nowego podzia∏u na okr´gi wyborcze. Ilu radnych wybierzemy
na nowà kadencj´ z okr´gów wyborczych w Starej Mi∏oÊnie? To zale˝y od iloÊci osób, które zechcà
zameldowaç si´ w swoich domach w Starej Mi∏oÊnie do koƒca 2001 roku. Bowiem ustalenie liczby
radnych nast´puje na podstawie liczby mieszkaƒców, czyli stanu ewidencji ludnoÊci na koniec roku
poprzedzajàcego rok, w którym wybory majà byç
przeprowadzone. A wi´c meldujmy si´ jak najszybciej i koniecznie w tym roku.

Akcja
„Dzieƒ Ziemi”
w Weso∏ej
W sobot´ 21 marca w Weso∏ej zosta∏
zorganizowany „Dzieƒ Ziemi”. Udzia∏
w akcji wzi´∏y wszystkie szko∏y, przedszkola oraz zorganizowane grupy mieszkaƒców Weso∏ej sprzàtajàc lasy i zaÊmiecone okolice. Mimo niesprzyjajàcej
pogody zebrano ok. 50 m3 Êmieci (szeÊç
przyczep) z czego przewa˝ajàcà iloÊç
(60%) z terenu os. Stara Mi∏osna.
Koszty akcji szacuje si´ na ok.
15 000 z∏. (8 000 z∏. zakup worków, r´kawic, transport i op∏ata za Êmieci na
wysypisku, 7 000 z∏. nagrody i dofinansowanie spotkaƒ po akcji w szko∏ach).
Pomimo sporych kosztów przedsi´wzi´cia, akcja „Dzieƒ Ziemi” jest dobrze pomyÊlanà i zorganizowanà – nasze lasy i okolice przejrza∏y czystoÊcià.
Bogdan Wilk
Wiceburmistrz Miasta Weso∏a

Z prac Rady Dzielnicy
Kiedy ruszy budowa ulicy Jana Paw∏a II?
Wszyscy mieliÊmy nadziej´, ˝e w maju rozpocznie si´ budowa 1. etapu ulicy
Jana Paw∏a II, od zabudowaƒ Kri Maxu
do ronda Graniczna. 18 kwietnia rozstrzygany by∏ przetarg na wykonanie
pierwszego odcinka ulicy. Wobec zg∏oszenia protestu przez jednà z firm, których oferty zosta∏y odrzucone, gdy˝ nie
spe∏ni∏y istotnych warunków zamówienia zawartych w specyfikacji – przetarg
nie zosta∏ rozstrzygni´ty. Pozostaje nam
znowu czekaç. Miejmy nadziej´, ˝e
tylko do czerwca.
Filia MOK w Starej Mi∏oÊnie
rozpocze∏a prac´!
W pokoju Rady Dzielnicy przy ulicy
Jeêdzieckiej 20 rozpocz´∏a dzia∏alnoÊç filia Miejskiego OÊrodka Kultury. Prowadzone sà zaj´cia plastyczne dla dzieci
i m∏odzie˝y, spotkania z psychologiem
dla nastolatków, kurs kroju i szycia dla
paƒ oraz robótek r´cznych dla dzieci.
Szczegó∏owe informacje znajdziecie
Paƒstwo na kolejnych stronach „WiadomoÊci” oraz w Biurze Rady Dzielnicy.

Konkurs Êmieciowy rozstrzygni´ty!
21 kwietnia w akcji sprzàtania lasów
wokó∏ Starej Mi∏osny w ramach Âwiatowego Dnia Ziemi mieszkaƒcy naszej
Dzielnicy mimo siàpiàcego deszczu zebrali prawie 4 przyczepy Êmieci (najwi´cej w ca∏ym mieÊcie). Szczegó∏owà relacj´ z przebiegu akcji zamieÊciliÊmy na
kolejnych stronach „WiadomoÊci Sàsiedzkich”.
Zosta∏ rozstrzygni´ty konkurs na najwi´kszà iloÊç zebranych Êmieci. Indywidualne nagrody ufundowane przez Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
oraz Komend´ G∏ównà Stra˝y Po˝arnej, b´dà wr´czone zwyci´zcom na
III Rodzinnym Zlocie Cyklistów w sobot´ 26 maja o godz. 1400.
Z przykroÊcià informujemy, ˝e Zarzàd miasta Weso∏a wycofa∏ si´ z zakupu obiecanych nagród dla zwyci´skich
grup sàsiedzko-rodzinnych. Mia∏ to byç
komplet pojemników do segregacji
Êmieci.
Ewelina Kozak
Przewodniczàca Rady Dzielnicy

Konkurs na najlepiej utrzymanà
posesj´ w Weso∏ej
Zapraszamy do wzi´cia udzia∏u w konkursie na najlepiej utrzymanà posesj´ w Weso∏ej.
Oceniana b´dzie pomys∏owoÊç, walory estetyczne, zastosowanie ciekawych rozwiàzaƒ oraz pi´kno ogrodu.
Zg∏oszenia do konkursu nale˝y dokonaç w urz´dzie miasta
w dziale ochrony Êrodowiska tel. 773 60 36 pokój 210 do dnia
20* maja 2001 r.
Po wy∏onieniu zwyci´zców w dniu Êwi´ta miasta odb´dzie si´
rozdanie atrakcyjnych nagród.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do
wzi´cia udzia∏u w konkursie.
Urzàd Miasta Weso∏a

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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* Na proÊb´ Rady dzielnicy Stara Mi∏osna termin zg∏oszeƒ przesuni´ty zosta∏ do 30 maja.

STARA MI¸OSNA

Dzieciaki, pami´tacie? 26 maja Dzieƒ Mamy!
Nie zapomnijcie z∏o˝yç ˝yczeƒ i zachowywaç si´ grzecznie.
My ze swej strony, wszystkim mamom tak˝e sk∏adamy
najserdeczniejsze ˝yczenia radoÊci i pociechy z Waszych milusiƒskich!!!

Co s∏ychaç w gminie
XXXIV sesja,
30 marca 2001 r.
Szanowni Paƒstwo,
Po zapoznaniu si´ z protokó∏em
z powy˝szej sesji stwierdzi∏am, ˝e jest
to niezwykle ciekawa lektura i w krótkim artykule nie da si´ oddaç wszystkich istotnych kwestii i kolorowego
przebiegu samej sesji. W zwiàzku z tym
podaj´ tylko list´ uchwa∏ i kilka w∏asnych uwag na marginesie. Wszystkich
zainteresowanych uprzejmie prosz´
o kontakt z biurem Rady Dzielnicy
w celu otrzymania informacji szczegó∏owych.
Uchwa∏y wed∏ug numeracji:
Nr 255 i 256: w sprawie zmian w bud˝ecie miasta na 2001 rok (przeznaczenie dodatkowych 180 tys. z∏ na dokoƒczenie budowy gimnazjum w Starej
Mi∏oÊnie; 10 tys. z∏ na dowóz niewidomego dziecka do przedszkola oraz
zwrot 5 tys. z∏ dla MPZBDJiW za budow´ stadionu przyszkolnego ko∏o
gimnazjum).
Nr 257: w sprawie zmian w planie
przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej (gmina przewiduje
uzyskaç w tym roku oko∏o 180 tys. z∏
z tytu∏u legalnej wycinki drzew).
Nr 258: w sprawie wyra˝enia zgody

na zbycie w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomoÊci po∏o˝onych przy ulicy Berenta.
Nr 259: w sprawie wyra˝enia zgody
na zaciàgni´cie po˝yczki z WFOÂiGW
(po˝yczka ta ma byç przeznaczona na
budow´ kanalizacji w dzielnicy Stara
Mi∏osna)
Nr 260: w sprawie nadania nazwy ulicy w Weso∏ej-Starej Mi∏oÊnie.
Nr 261: w sprawie przyj´cia darowizny – oÊwietlenia ulicznego
Nr 262: w sprawie op∏at za dostarczenie uzdatnionej wody z SUW Stara
Mi∏osna do wodociàgu lokalnego stanowiàcego w∏asnoÊç MPZBDJiW
(w tzw. okresie przejÊciowym miasto
dostarcza wod´ do jednego odbiorcy –
MPZBDJiW, który nast´pnie odsprzedaje t´ wod´ swoim klientom na osiedlu, koszty roz∏o˝one sà po po∏owie;
miasto jest zainteresowane tym, aby
jeszcze w tym roku zaczàç przejmowaç
poszczególne odcinki sieci wodociàgowej na osiedlu).
Nr 263: w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Osiedla Weso∏aCentrum i potwierdzenia przyj´cia Statutu Osiedla Weso∏a-Centrum (dobrze, ˝e tym razem nikt nie mia∏ nic
przeciwko utworzenia takiej jednostki
pomocniczej, nawet pan Bogdan Rodziewicz stwierdzi∏, ˝e on nigdy nie
blokowa∏ inicjatyw spo∏ecznych tego

Informacje z powiatu
Szanowni Paƒstwo,
Koniec kwietnia to w samorzàdach
czas tradycyjnie nieco nerwowy. Oto
ka˝da Rada dokonuje oceny realizacji
bud˝etu za rok ubieg∏y i udziela (bàdê
nie) absolutorium Zarzàdowi. Choç
w naszym powiecie miƒskim wykonanie bud˝etu za rok 2000 posz∏o nawet
lepiej ni˝ dobrze, ta lekka nerwowoÊç
na sesji absolutoryjnej tak˝e by∏a wyczuwalna. Wszyscy czekali na wynik tego g∏osowania. A poniewa˝ by∏ to

przedostatni punkt porzàdku obrad,
Rada Powiatu wszystkie poprzednie
punkt przelecia∏a jak burza, podejmujàc m.in. nast´pujàce uchwa∏y:
◗ o przekszta∏ceniu SPZOZ w Miƒsku Mazowieckim (przede wszystkim chodzi∏o o zlikwidowanie niewykorzystywanego oddzia∏u zakaênego i rozbudowie na bazie zwolnionych pomieszczeƒ nowoczesnego oddzia∏u ogólnego wraz z sekcjà
ratownictwa)

rodzaju – oczywiÊcie, chcia∏ lepiej dla
Starej Mi∏osny i dlatego mamy Dzielnic´, czego zazdroszczà nam wszystkie
osiedla w Weso∏ej).
Nr 264: w sprawie stanowiska Rady
Miasta w zwiàzku z zarzutami podnoszonymi przez Pana Krzysztofa Maciàga
pod adresem Samodzielnego Publicznego Zak∏adu Lecznictwa Otwartego
w Weso∏ej (rada podj´∏a uchwa∏´ uznajàcà bezzasadnoÊç skarg Pana Maciàga).
Ponadto na sesji omawiano jeszcze
nast´pujàce tematy:
◗ dzia∏alnoÊç Zarzàdu, Przewodniczàcego Rady i Przewodniczàcych
Komisji w okresie mi´dzysesyjnym;
◗ sprawozdanie komisji ds. Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych;
◗ harmonogram inwestycji na rok
2001;
◗ stan prac nad miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego;
◗ stan bezpieczeƒstwa w mieÊcie
(ocena funkcjonowania Stra˝y
Miejskiej, Policji, OSP);
◗ sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
w sprawie oceny prawid∏owoÊci
przetargu na sprzeda˝ dzia∏ki przy
ul. Brata Alberta firmie „Wena”
oraz przetargu na wywóz nieczystoÊci sta∏ych i p∏ynnych wygranego przez firm´ „B∏ysk”;
◗ interpelacje i zapytania radnych
oraz wolne wnioski.
Na podstawie
projektu protokó∏u z sesji
Ma∏gorzata Krukowska
◗
◗

◗

o powo∏aniu p. Marii Woêniak na
stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów
o powo∏aniu komisji konkursowych dla wy∏onienia dyrektorów
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku oraz Zespo∏u
Szkó∏ Chemicznych w Miƒsku Mazowieckim
pakietu 5 uchwa∏ o zaciàgni´ciu
kredytów i przyj´cia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska na wymian´ okien i remonty kot∏owni w powiatowych
placówkach oÊwiatowych

3

STARA MI¸OSNA
Nast´pnie Rada podj´∏a uchwa∏´
w sprawie w∏àczenia Powiatu Miƒskiego do Warszawskiego Zespo∏u Miejskiego. By∏ to w∏aÊciwie apel do Senatu
RP o dokonanie zmian w sejmowej
propozycji ustroju metropolitalnego
Warszawy, tak aby w∏àczyç do niego
gminy i miasta naszego powiatu.
Nast´pnie w atmosferze pochwa∏
(nie szcz´dzonych nawet przez opozycj´) Rada jednomyÊlnie (!) podj´∏à
uchwa∏´ o udzieleniu absolutorium dla
Zarzàdu Powiatu. Mo˝e nie jest niczym
dziwnym, ˝e Rada, w której wi´kszoÊç
ma AWS, udziela absolutorium AWSowskiemu Zarzàdowi. Ale fakt, ˝e za
tym absolutorium g∏osujà wszyscy inni

radni, Êwiadczy najlepiej o tym, ˝e nasz
powiat jest zarzàdzany po gospodarsku.
Mimo wyjàtkowo trudnej sytuacji finansowej, wynikajàcej z przerzucania
przez Rzàd kolejnych zadaƒ bez zabezpieczania Êrodków na ich realizacj´,
Zarzàd potrafi∏ wywiàzaç si´ z wszystkich zobowiàzaƒ, a nawet wygospodarowa∏ niema∏e Êrodki na niezb´dne inwestycje. Ewenementem jest tak˝e
fakt, ˝e mimo tak dobrej oceny pracy,
Starosta nie otrzyma∏ ˝adnej dodatkowej gratyfikacji, choç pada∏y takie propozycje, nawet od radnych z opozycyjnego SLD. Ostatecznie, po wypowiedzi Starosty, ˝e nie oczekuje ˝adnego
dodatkowego wynagrodzenia za swojà

prac´, sprawy przyznania premii nie
rozwa˝ano. B´dzie ku temu okazja za
rok, gdy˝ sytuacja finansowa powiatu
w roku 2001 jest bez porównania trudniejsza i jego realizacja b´dzie wymaga∏a od Zarzàdu jeszcze lepszej pracy.
Na potwierdzenie czekajàcych nas
trudnoÊci, w ostatnim punkcie sesji Rada musia∏a dokonaç zmian w bud˝ecie
powiatu, wynikajàcych przede wszystkim ze znacznego zmniejszenia sum
przyznanych powiatowi subwencji i dotacji.
Paƒstwa radny powiatowy
Marcin J´drzejewski

Kultura, Powaga, Logika – wszystko o Urz´dzie
Nieco zm´czy∏em si´ pisaniem o miejscach znanych w starszej Starej Mi∏oÊnie, dlatego te˝ postanowi∏em napisaç
o naszej dzielnicy i mieÊcie wspó∏czesnym, które wszyscy znamy, a niektórzy podziwiajà.
Tym co jest u nas najwa˝niejsze, to
Urzàd. Tak wi´c od niego chcia∏bym
rozpoczàç analiz´ (krótkà), tego, co
nas interesuje.
Kultura
Wtedy, gdy jeszcze uczy∏em w szkole,
to wszystkim dzieciom mówi∏em, ˝e
uÊmiech i – dzieƒ dobry – u∏atwiajà ˝ycie i nic nie kosztujà. Dzieci poj´∏y t´
nauk´ i gdy teraz je spotykam, to zawsze mog´ liczyç na ten˝e uÊmiech
i pozdrowienie. Prócz jednego Krzysia.
Ale on z rodziny i to pewnie dlatego.
Nasz Urzàd ju˝ z zewnàtrz wyglàda
na uÊmiechni´ty budynek. Urz´dnicy
tak˝e przemili, mówià i – dzieƒ dobry
– i – do widzenia. W Urz´dzie kultu-

ra wprost kwitnie i a˝ ˝al z niego wychodziç.
Powaga
Moje by∏e dzieci, chcàc pozyskaç szacunek rówieÊników, najcz´Êciej chwali∏y si´ samochodem rodziców, zaprasza∏y wybrane osoby na imieniny,
a w skrajnych przypadkach przynosi∏y
do szko∏y pistolet tatusia.
Powaga Urz´du przejawia si´ inaczej.
Urz´dnik musi siedzieç przy komputerze w mo˝liwie obszernym pomieszczeniu. Im wi´ksza sala i mniej w nim biurek, tym urz´dnik jest wa˝niejszy. Powinien z uwagà pochyliç si´ nad przedstawionà mu sprawà i pos∏aç petenta, czyli
nas, do co najmniej trzech dalszych
urz´dników, by wreszcie przyjàç nas
znów i za∏atwiç, lub nie, problem.
Logika
KiedyÊ na moje pytanie w szkole dotyczàce puszki Pandory, us∏ysza∏em od-

powiedê, ˝e jest to pokarm dla psa. Kojarzenie: puszka – konserwa by∏o swoiÊcie logiczne.
A jak to jest w Urz´dzie? Te˝ swoiÊcie. Logika Urz´du wynika z logiki
przepisów paƒstwowych. Jak si´ je tworzy mo˝emy zaobserwowaç oglàdajàc
sprawozdania z obrad sejmowych.
Tak wi´c, po pierwsze przepis musi
byç napisany mo˝liwie najmniej zrozumia∏ym j´zykiem. Po drugie jego konstrukcja musi nam pozwalaç interpretowaç go w dowolny sposób. Je˝eli
w Urz´dzie prosimy o „zezwolenie”,
powinniÊmy otrzymaç „Decyzj´”. ˚e
jest to niejednoznaczne? Nie szkodzi.
Zezwolenie mo˝emy otrzymaç póêniej.
Chyba, ˝e nie otrzymamy.
Reasumujàc.
W naszym urz´dzie – kultura – och?
Powaga – ach! Logika – jak u dziecka
z Pandorà.
Bogdan Jag∏owski

Uprzejmie informuj´, ˝e otworzy∏am w Starej Mi∏osnej
przy ul. GoÊciniec 92 m. 4 klatka I

KANCELARI¢ ADWOKACKÑ
Kontakt telefoniczny: 773 37 79 lub 0604 330-412
Udzielam pomocy w szczególnoÊci
w sprawach rodzinnych (rozwody, alimenty, ustalenie ojcostwa)
w sprawch cywilnych (w∏asnoÊç, zasiedzenie, najm itd)
w sprawach spadkowych, prawa pracy,
wspólnot mieszkaniowych itd
– w Êrody, czwartki i piàtki od godz. 16–19.
Ewa Piertaszewska–Wnuczek adwokat

4

STARA MI¸OSNA

Prze∏om?
(z obrad Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli MPZBDJiW)
W dniu 21. kwietnia 2001 roku w budynku nowego Gimnazjum w Starej Mi∏oÊnie odby∏o si´ Walne Zgromadzenie
Przedstawicieli MPZBDJiW. Zosta∏o
ono zwo∏ane na wniosek Grupy Inicjatywnej Przedstawicieli na podstawie § 22
pkt. 1 statutu. Pod wnioskiem o zwo∏anie
Walnego Zgromadzenia, dzia∏ajàc zgodnie ze statutem, podpisa∏o si´ ponad 1/10
Przedstawicieli Grup Cz∏onkowskich.
Wniosek by∏ efektem negatywnej
oceny post´powania Rady Nadzorczej
Zespo∏u w zakresie:
1) sprawowania nadzoru i kontroli
nad dzia∏aniem Zespo∏u, a przede
wszystkim „Spó∏ki Ziemskiej”,
2) notorycznego i Êwiadomego ∏amania statutu, m. in.:
a) podj´cie wbrew statutowi Zespo∏u uchwa∏y nr 16 zezwalajàcej na przeniesienie w∏asnoÊci
nieruchomoÊci na rzecz firmy
„Konstans”,
b) podj´cie bez zgody Walnego
Zgromadzenia decyzji o „zakupie” 580 m2 powierzchni
biurowej,
c) podj´cie decyzji bez zgody Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli o budowie mieszkaƒ na
wynajem i przeznaczonych na
dzia∏alnoÊç gospodarczà na
gruntach przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych cz∏onków Zespo∏u
d) braku zdecydowanych dzia∏aƒ
zmierzajàcych do realizacji
uchwa∏ Walnego Zgromadzenia w sprawie przekazania
udzia∏ów „Spó∏ki Ziemskiej”
przez osoby posiadajàce je powierniczo na rzecz powsta∏ego
w tym celu Zrzeszenia oraz
braku dzia∏aƒ zmierzajàcych
do likwidacji Zespo∏u,
e) notorycznego niezwo∏ywania
Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli w statutowym terminie do dnia 31. marca ka˝dego
roku (§ 22 pkt. 1 statutu).
f) lekcewa˝enia praw cz∏onków
w zakresie dost´pu do wszelkich informacji dotyczàcych
spraw Zespo∏u.
„WiadomoÊci Sàsiedzkie” zwraca∏y
wielokrotnie na swoich ∏amach uwag´

na ∏amanie statutu Zespo∏u oraz negatywnie ocenia∏o post´powanie w∏adz
Zespo∏u w tym równie˝ „Spó∏ki Ziemskiej” (patrz „WiadomoÊci Sàsiedzkie”
nr 19 i 18 – przyp. autora).
Obrady Walnego Zgromadzenia
otworzy∏ Przewodniczàcy Rady Nadzorczej pan Jerzy Wa∏aziƒski, który

przywita∏ wszystkich przyby∏ych delegatów – Przedstawicieli Grup Cz∏onkowskich i goÊci m.in. Proboszcza naszej parafii oraz radnych Rady Miasta
i Rady Dzielnicy. Nast´pne kilkadziesiàt minut zaj´∏y dzia∏ania proceduralne: przyj´cie regulaminu obrad, wybór
prezydium i zatwierdzenie porzàdku
obrad. Walne Zgromadzenie wybra∏o
równie˝ ze swego grona Komisj´ Mandatowo – Skrutacyjnà oraz Komisj´
Uchwa∏ i Wniosków.
W wyniku przeprowadzonych wyborów prowadzenie obrad Walnego
Zgromadzenia przej´∏o trzyosobowe
prezydium w sk∏adzie: pan Marcin J´drzejewski jako Przewodniczàcy oraz
pan Andrzej Michniewicz – Zast´pca
i pani Krystyna Cybula – Sekretarz.
W tym momencie musz´ podzieliç si´ refleksjà. By∏em wielokrotnie uczestnikiem Walnych
Zgromadzeƒ
Przedstawicieli
MPZBDJiW. Wszystkie poprzednie „Walne” mia∏y podobny charakter i scenariusz. Poczàwszy od
organizacji Zebraƒ Grup Cz∏onkowskich i wyborów Przedstawicieli Zadaƒ, poprzez tryb zwo∏ywania „Walnego” oraz sam jego
przebieg mia∏o si´ odczucie dobrze wyre˝yserowanego spektaklu czasami nawet manipulacji socjotechnicznej majàcej na celu tylko jedno: wszystko ma
zostaç po staremu.
Obecne Walne Zgromadzenie od poczàtku by∏o inne pod ka˝dym wzgl´-

dem. Zebrania Grup Cz∏onkowskich
odbywa∏y si´ nie pod dyktando Zarzàdu Zespo∏u, lecz z autentycznej inicjatywy samych mieszkaƒców. Demokratycznie wybrani Przedstawiciele Zadaƒ
zostali zobligowani przez swoich wyborców do reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu nie swoich poglàdów (jak to cz´sto by∏o dotychczas),
lecz wniosków i uchwa∏ podj´tych na
Zebraniu Zadaniowym. Moim zdaniem, fakt ten mia∏ kapitalne znaczenie dla przebiegu Walnego Zgromadzenia i podj´tych na nim
uchwa∏. Obecne Walne
Zgromadzenie zosta∏o
zwo∏ane po raz pierwszy
na ˝àdanie samych mieszkaƒców, co w dotychczasowej historii Zespo∏u jest
równie˝ wydarzeniem bez
precedensu.
Jako jeden z pierwszych
punktów porzàdku obrad
zosta∏ rozpatrzony wniosek Parafii
Rzymskokatolickiej
NajÊwi´tszego
Serca Pana Jezusa w Starej Mi∏oÊnie
i Spo∏ecznego Komitetu ds. budowy
nowego KoÊcio∏a na Osiedlu. Wniosek
dotyczy∏ proÊby o przekazanie na cele
budowy nowego koÊcio∏a dzia∏ki nr
530/1. We wniosku czytamy m.in. ˝e:
„Dzia∏ka ta pierwotnie stanowi∏a ca∏oÊç ze wczeÊniej nabytà na ten sam cel
dzia∏kà 530/2. Jednak˝e, ze wzgl´du na
40-metrowy pas ochronny Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, powierzchnia pod budow´ jest zbyt ma∏a
i nie daje mo˝liwoÊci wybudowania
obiektu sakralnego godnego aspiracji
i pozycji mieszkaƒców Starej Mi∏osny.”
Wniosek przedstawi∏ osobiÊcie Proboszcz naszej Parafii, ks. Jerzy Banak,

który po raz pierwszy uczestniczy∏
w obradach Walnego Zgromadzenia.
To równie˝ jest fakt bez precedensu
odró˝niajàcy obecne „Walne” od poprzednich. Ksiàdz Proboszcz odpowiada∏ równie˝ na pytania delegatów i wyjaÊnia∏ wàtpliwoÊci. Po wys∏uchaniu
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wszystkich argumentów Walne Zgromadzenie nie mia∏o ˝adnych wàtpliwoÊci co do pozytywnego rozpatrzenia
wniosku. Prawie jednog∏oÊnie postanowiono przekazaç nieodp∏atnie dzia∏k´
nr 530/1 na wnioskowane cele.
Trzeba przyznaç, ˝e do uchwalenia powy˝szego wniosku przyczyni∏o si´ wielu
mieszkaƒców naszego Osiedla. Uczestniczy∏em w kilku zebraniach Grup
Cz∏onkowskich, gdzie w∏aÊnie mieszkaƒcy zdecydowanie zobowiàzywali swoich
przedstawicieli na „Walne” do g∏osowania za pozytywnym przyj´ciem wniosku
Parafii. Nareszcie zaczà∏ przewa˝aç g∏os
rozsàdku i màdroÊci. Przecie˝ to my –
prawowici wspó∏w∏aÊciciele terenów Zespo∏u musimy decydowaç o przeznaczeniu i sposobie ich zagospodarowania. Sà
cele ogólnospo∏eczne, na które nie mo˝na patrzeç przez pryzmat strat i zysków
finansowych. Sà inwestycje takie, jak
w∏aÊnie szko∏a, droga czy koÊció∏, których budowa nie powinna budziç niczyjego sprzeciwu. Nawet tych, którzy nie
majà dzieci w wieku szkolnym, nie majà
samochodu lub sà niewierzàcy. Inne rozstrzygni´cia by∏yby moim zdaniem haniebne.
Od momentu pierwszych g∏osowaƒ

na obecnym Walnym Zgromadzeniu
da∏o si´ wyczuç nowà jakoÊç. Zdecydowana wi´kszoÊç delegatów nie da∏a
wiary obietnicom Êwietlanej przysz∏oÊci rysowanej przez Prezesa „Spó∏ki
Ziemskiej” pana Wojciecha Staniulisa.
Ponownie us∏yszeliÊmy znane slogany
przesycone cynizmem i hipokryzjà
w stylu: „...wszystkie dzia∏ania majà na
celu tylko dobro ogó∏u”. Wreszcie pokr´tne t∏umaczenia osób odpowiedzialnych za b∏´dnà polityk´ Zespo∏u
dope∏ni∏y ponurej rzeczywistoÊci. Sprawozdania przedstawione przez Zarzàd
„Spó∏ki Ziemskiej” i Rad´ Nadzorczà
Zespo∏u by∏y nieprzekonujàce i nie poprawi∏y negatywnej oceny w odczuciach delegatów.
W imieniu Grupy Inicjatywnej g∏os
zabra∏ pan Kazimierz Trzeszczkowski.
W bardzo rzeczowym tonie przedstawi∏ delegatom powody zwo∏ania Walnego Zgromadzenia w nadzwyczajnym
trybie. Wystàpienie mia∏o charakter
bardzo merytoryczny i nie pozostawia∏o wàtpliwoÊci co do has∏a przewodniego: tak dalej byç nie mo˝e!
Naturalnà konsekwencjà by∏o nast´pne wystàpienie pana Miros∏awa Piotrowskiego, który zg∏osi∏ wniosek o odwo∏anie Rady Nadzorczej Zespo∏u.
Wi´kszoÊç osób zgromadzonych na
sali zacz´∏a zdawaç sobie spraw´, ˝e
obecne Walne Zgromadzenie mo˝e
okazaç si´ Zgromadzeniem prze∏omowym. JeÊli teraz nie b´dà podejmowane zdecydowane decyzje to kiedy? JeÊli
prze∏om w impasie na linii Zespó∏ –
„Spó∏ka Ziemska” – Zrzeszenie ma nie
byç zapoczàtkowany przez to „Walne”
to przez kogo?

Co dalej z Zespo∏em?
Opisane powy˝ej zmiany w Zespole
mogà budziç optymizm i wiar´ w natychmiastowe, widoczne zmiany. Logicznie analizujàc wydarzenia z 21
kwietnia tak byç powinno. Oto ekipa,
dzier˝àca nieprzerwanie od kilku
(a niektórzy nawet od kilkunastu) lat
w∏adz´, zosta∏a krytycznie oceniona
przez nieopatrznie dopuszczonych do
g∏osu wyborców. Wyra˝one jednoznacznie odwo∏aniem Rady Nadzorczej votum nieufnoÊci i wybór nowej
Rady, spoÊród ludzi reprezentujàcych
zupe∏nie inny system wartoÊci, sposób
myÊlenia i koncepcje zarzàdzania na-
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szym wspólnym majàtkiem powinno
w normalnym miejscu oznaczaç gwa∏towny zwrot w kierunkach i sposobie
dzia∏ania Zespo∏u. Zwrot w stron´
szybkiego wywiàzania si´ z podstawowych zobowiàzaƒ Zespo∏u i ca∏kowitej
jego likwidacji z przeznaczeniem zgromadzonego majàtku na przyÊpieszenie
budowy infrastruktury Osiedla.
Niestety, Stara Mi∏osna, choç pi´knie po∏o˝ona i zamieszkiwana przez
wspania∏ych ludzi, miejscem normalnym nie jest. A przyczynà tej nienormalnoÊci jest Zespó∏, który niczym
trzyg∏owa hydra, tak ∏atwo zmieniç si´

Atmosferze prze∏omu sprzyja∏o równie˝ prezydium Walnego Zgromadzenia. Obrady by∏y prowadzone bezstronnie, ale zdecydowanie i zgodnie
ze statutem Zespo∏u oraz regulaminem obrad. W zwiàzku ze zg∏oszonymi
wnioskami, porzàdek obrad zosta∏ uzupe∏niony o g∏osowanie nad odwo∏aniem Rady Nadzorczej Zespo∏u.
W g∏osowaniu tajnym Walne Zgromadzenie zdecydowanà wi´kszoÊcià g∏osów
postanowi∏o odwo∏aç Rad´ Nadzorczà
w dotychczasowym sk∏adzie.
JednoczeÊnie Walne Zgromadzenie
udzieli∏o absolutorium dla Zarzàdu
Zespo∏u kierowanego przez pana Prezesa Piotra Nowaka.
Ostatnim punktem porzàdku obrad
by∏y naturalnà si∏à rzeczy wybory nowego sk∏adu Rady Nadzorczej. Walne
Zgromadzenie udzieli∏o swojego poparcia nast´pujàcym osobom: Marcinowi J´drzejewskiemu, Krzysztofowi
Kacprzakowi, Andrzejowi Michniewiczowi, Miros∏awowi Piotrowskiemu,
Robertowi W´grzynowskiemu, Janowi
Dumie, Dariuszowi Niewiadomskiemu, Zygmuntowi Pawlinie i Tadeuszowi Wilkowi. Przewodniczàcym Rady
zosta∏ pan Marcin J´drzejewski, a zast´pcami panowie Tadeusz Wilk i Andrzej Michniewicz.
Na tym zakoƒczona zosta∏a pierwsza
tura obrad Walnego Zgromadzenia.
Druga tura zosta∏a wyznaczona na
dzieƒ 2.06.2001 roku. W dniu tym planowane jest m.in. podj´cie pakietu
uchwa∏ naprawczych, których projekty
zosta∏y zg∏oszone do Komisji Uchwa∏
i Wniosków.
Krzysztof Kacprzak
nie da. Bo wi´kszoÊç odwo∏anych z Rady Nadzorczej osób nadal zasiada we
w∏adzach MPZBDJiW Sp. z o.o. (potocznie zwana Spó∏kà Ziemskà) oraz
w zarzàdzie Zrzeszenia, majàcego byç
nast´pcà dotychczasowego Zespo∏u.
Mam nadziej´, ˝e ze strony dotychczasowych w∏odarzy zamiast frazesów
o nielojalnoÊci, o delikatnej materii, ˝e
ktoÊ mo˝e si´ obraziç i ukraÊç powierzony mu udzia∏ w Spó∏ce Ziemskiej,
us∏yszymy: „có˝, jeÊli taka jest ocena
naszych dzia∏aƒ, naszego zarzàdzania
i gospodarowania w oczach zdecydowanej wi´kszoÊci, to ze zrozumieniem
poddamy si´ takiej samej Paƒstwa ocenie w Zrzeszeniu”. Bo takie jest logiczne nast´pstwo woli cz∏onków Zespo∏u
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wyra˝onej 21 kwietnia. I dopiero po
rzeczywistych zmianach we w∏adzach
Zrzeszenia, oraz po obj´ciu przez to
Zrzeszenie udzia∏ów w Spó∏ce Ziemskiej nowi ludzie b´dà mogli realizowaç
swój program i swoje pomys∏y oraz
braç za swojà prac´ pe∏nà odpowiedzialnoÊç. Tego oczekujà cz∏onkowie
Zespo∏u i mam nadziejà, ˝e tak postàpià dotychczasowe w∏adze, bez koniecznoÊci podejmowania innych dzia∏aƒ...
Majàtek Zespo∏u jest majàtkiem publicznym. Zarzàdzanie nim powinno
odbywaç si´ w sposób ca∏kowicie jawny
i przejrzysty, zaÊ dzia∏ania w∏adz byç
poddawane powszechnej kontroli. Tylko wówczas wyrwiemy si´ z zakl´tego
kr´gu niedomówieƒ i pomówieƒ. Tylko
wówczas uporzàdkujemy nasze sprawy
i zagospodarujemy nasze Osiedle tak,
by mieszkanie tutaj nie by∏o zsy∏kà, lecz
prawdziwà przyjemnoÊcià. Dzia∏ajàc
w tym duchu, Rada Nadzorcza ju˝ na
swoim pierwszym posiedzeniu „odtajni∏a” swoje obrady. Wzorem Rady
Miasta, ka˝dy mo˝e przyjÊç i pos∏uchaç, jak decydujemy o naszym wspólnym majàtku. Najbli˝sze posiedzenie

ju˝ 30 maja o godz. 1800 na ul. Jeêdzieckiej 20.
Podj´liÊmy tak˝e uchwa∏´ precyzujàcà, ˝e ka˝da komercyjna transakcja ziemià MUSI uzyskaç akceptacj´ Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli. Podj´liÊmy konkretne rozmowy z Urz´dem
Miasta w celu podj´cia wspólnych inwestycji. I wreszcie podj´liÊmy dzia∏ania zmierzajàce do skatalogowania zobowiàzaƒ Zespo∏u. W najbli˝szym czasie zajmiemy si´ restrukturyzacjà Zespo∏u i zatrudnienia tak, aby szybko
i skutecznie móc si´ z tych zobowiàzaƒ
wywiàzaç.
Szanowni Paƒstwo! Mówimy o majàtku wspólnym wartym co najmniej kilkanaÊcie milionów z∏otych. Majàtku,
dzi´ki któremu Starà Mi∏osnà mo˝na
w ciàgu 2-3 lat „ucywilizowaç”. Majàtku, którego w∏aÊcicielami sà wszyscy
cz∏onkowie Zespo∏u. Zmiany ustroju
Rzeczypospolitej, zmuszajà nas do
zmian formy funkcjonowania Zespo∏u.
Wybrana rok temu droga jego przekszta∏cenia w Zrzeszenie wymaga od
nas pewnej elementarnej aktywnoÊci.
Za kilka miesi´cy Zespó∏ przestanie
istnieç. Cz∏onkowie Zespo∏u utracà

SPRZEDA˚ NA R
ATY

serwis cz´Êci
rowerowe

wi´c formalny wp∏yw na nasz wspólny
majàtek. Aby nadal móc o nim decydowaç, nale˝y zapisaç si´ do b´dàcego jego nast´pcà Zrzeszenia. Zach´cam
wszystkich do tego goràco. Na ten majàtek sk∏ada∏o si´ prawie dwa i pó∏ tysiàca obecnych cz∏onków Zespo∏u.
Z tego tylko ok. 80 osób zapisa∏o si´ do
Zrzeszenia i póki co tylko oni b´dà formalnymi jego dysponentami.
Sprawy, o których decyduje Zespó∏,
dotyczà nas wszystkich. Muszà wi´c wynikaç z potrzeb mieszkaƒców. I muszà
byç przez nich akceptowane. Muszà
byç jawne. Dlatego zapraszam wszystkich do wspó∏decydowania o naszej
przysz∏oÊci. Ch´tnych do dyskusji zarówno osobistej, jak i za poÊrednictwem Paƒstwa przedstawicieli zadaƒ.
Zapraszam na swoje dy˝ury w szkole
j´zyka angielskiego, ul. GoÊciniec 2B,
w ka˝dy wtorek w godzinach 2000–2200.
Mo˝na te˝ kontaktowaç si´ z biurem
Zespo∏u tel. 773 39 07, lub ze mnà osobiÊcie tel. 773 13 15 (w godzinach wieczornych).
Marcin J´drzejewski
Przewodniczàcy Rady Nadzorczej

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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Âmieci – czy to mój problem?
Z wyboru zaj´∏am si´ w Radzie Dzielnicy problemem Êmieci. Ju˝ na studiach uczono mnie, jakie produkty
i w jakich opakowaniach kupowaç, by
jak najmniej szkodziç Êrodowisku. Nie
mog´ o sobie powiedzieç, ˝e jestem „fanatycznie zielona”, ale obchodzi mnie,
w jakim Êrodowisku b´dà ˝y∏y moje
dzieci i wnuki. KtoÊ màdry powiedzia∏:
„Ziemia nie jest naszym spadkiem po
przodkach, lecz dziedzictwem przysz∏ych pokoleƒ.”
IloÊç odpadów na Êwiecie co 10–15
lat podwaja si´, w krajach uprzemys∏owionych „produkuje si´” 2–3 m3 odpadów na 1 mieszkaƒca. Statystyki niepokojà nas od wielu lat, stàd „màdre g∏owy” tego Êwiata próbujà szukaç alternatywnych rozwiàzaƒ. Jednym z nich,
tanim i prostym jest RECYKLING,
czyli wtórne wykorzystanie odpadów.
Ta metoda pozwala chroniç surowce
Êrodowiskowe, takie jak zasoby drewna, rud metali, wody czy nawet w´gla
kamiennego (zwa˝ywszy na to, ˝e w naszym kraju wi´kszoÊç energii pochodzi
ze spalania w´gla, a przetwarzanie surowców wtórnych jest energooszcz´dne). Za przyk∏ad niech pos∏u˝y makulatura, ka˝da zebrana tona makulatury
to: uratowanie 17 drzew, oszcz´dzenie
180 l wody oraz obni˝enie zanieczyszczenia powietrza, ska˝enia wody i zu˝ycia energii.
Do ponownego przetworzenia nadajà si´: papier, szk∏o, aluminium i plastiki typu PET.
Wi´kszoÊç z tych materia∏ów jest
oznaczona znakiem recyklingu.

butelki do specjalnych pojemników ha∏d na wysypiskach (nie musz´ tu
ustawionych przy szko∏ach, przedszko- wspominaç o tym, ˝e jest to cywilizacyjne z∏o konieczne), mo˝emy tak˝e odlach i w niektórych cz´Êciach miasta.
Kontenery majà ró˝ne kolory i sà cià˝yç domowe bud˝ety. Umiej´tna seopisane. Do niebieskich wrzucamy ma- gregacja „u êród∏a” mo˝e obni˝yç
kulatur´ bez foliowych czy aluminio- koszty wywozu Êmieci nawet o po∏ow´
wych dodatków (warto w tym miejscu (sprawdzone na w∏asnym przyk∏adzie).
W tym miejscu musz´ poruszyç jeszpodkreÊliç, ˝e kartoniki na mleko i inne p∏yny sà zgrzewane z kilku warstw cze jeden bardzo istotny, chocia˝ dla
papieru, folii plastikowej i aluminio- mnie wstydliwy, problem. Najwi´kszy
wej, nie sà wi´c makulaturà, a ich uty- opór u W∏adz Miasta budzi∏o przekolizacja jest mo˝liwa tylko w spalar- nanie, ˝e mamy niewychowane spo∏eniach!!!). Dostarczana przez nas ma- czeƒstwo, ˝e obok kontenerów na sekulatura jest r´cznie segregowana gregowane Êmieci pojawià si´ stosy rew makulaturowni. Wrzucanie dodatko- klamówek i wi´kszych worków z naszywych Êmieci do tych kontenerów utrud- mi domowymi odpadami. Kontenery,
nia prac´ i mo˝e uniemo˝liwiç powtór- które pojawi∏y si´ w naszym mieÊcie sà
próbà. Od nas tylko zale˝y, czy ekspene wykorzystanie papieru.
Do ˝ó∏tych pojemników wrzucamy, ryment si´ uda, czy skoƒczy si´ boleplastikowe butelki typu PET (ka˝dy snym dla optymistów w tej sprawie:
producent butelek zamieszcza na dnie „A nie mówi∏em?”. Bud˝et Miasta ma
lub w innym widocznym miejscu nazw´ swoje nieco ograniczone mo˝liwoÊci
tworzywa, z którego jest wykonana bu- i nie b´dzie p∏aci∏ za wywóz naszych
telka. Recyklingowi poddawany jest domowych odpadów; skoro nie chcemy
tylko polietylen czyli PET). Wrzucone si´ dobrowolnie opodatkowaç na wyprzez nas plastikowe butelki poddawa- wóz Êmieci, dostosujmy si´ do zaleceƒ
ne sà prasowaniu i rolowaniu, a na- i zasad zdrowego rozsàdku. Je˝eli nasz
st´pnie przekazywane do zak∏adów sàsiad mo˝e co tydzieƒ wystawiç worek
przetwórczych, dlatego wa˝ne jest, aby ze Êmieciami i zap∏aciç za ich wywóz, to
butelki te nie by∏y zakr´cone (nakr´tki nam powinno byç wstyd podrzucaç
mo˝emy wrzuciç oddzielnie). Zakr´co- swoje brudy w miejsca do tego nie
ne butelki majà w sobie zamkni´te po- przeznaczone lub, co gorsza, do lasu.
wietrze, które utrudnia proces praso- JeÊli sytuacja jest odwrotna i to nasz
wania. Dobrze by by∏o, gdybyÊmy mo- sàsiad wywozi gdzieÊ potajemnie swoje
gli zdjàç tak˝e etykiet´ i wrzuciç jà do Êmieci, to zapytajmy go wprost, co z nistojàcego obok pojemnika na papier, mi robi? Mo˝e nam nie odpowie, ale
ale z w∏asnego doÊwiadczenia wiem, ˝e b´dzie wiedzia∏, ˝e ktoÊ zauwa˝y∏ jego
w niektórych przypadkach jest to wr´cz niecodzienne zachowanie.
Izabela Antosiewicz
niemo˝liwe.
Dzi´kuj´
za wspó∏prac´
Do zielonych pojemników mo˝emy
panu Dariuszowi Stefaniakowi
wrzucaç wszystkie czyste opakowania
szklane, raczej bez etykiet i mo˝liwie
z Firmy B¸YSK
bez metalowych opasek, a ju˝ na pewno bez nakr´tek i kapsli. Szk∏o trafia
Tani Transport
do huty i ponownie staje si´ butelkà
☞ TANI PRZEWÓZ TOWARÓW
lub s∏oikiem.
☞ PRZEPROWADZKI
Po naszych d∏ugich staraniach i wysamochodem Polonez Truck, ∏ad. 900 kg
tel. 773 38 79
deptywaniach Êcie˝ek do Urz´du mamy wreszcie mo˝liwoÊç zrobiç coÊ dla
siebie i dla naszego
Êrodowiska. Bioràc
udzia∏ w systemie
powtórnego wykotel.
tel. kom.
rzystywania odpadów przyczyniamy
DOJAZD GRATIS 24 h
si´ do zmniejszania

TA X I - W E S O ¸ A

Robiàc zakupy kierujmy si´ nie tylko
cenà produktu, ale tak˝e jego opakowaniem, skoro od kilku miesi´cy mo˝emy wrzucaç papier, szk∏o i plastikowe
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773 70 31,

0-601 220 910

STARA MI¸OSNA

Dzia∏ania inwestycyjno-porzàdkowe miasta
na terenie dzielnicy Stara Mi∏osna
Oprócz du˝ej inwestycji, jakà ma byç
budowa odcinku ulicy Jana Paw∏a, miasto
wykonuje ró˝ne inne drobne prace na terenie naszej dzielnicy. Tej wiosny uporzàdkowano teren wokó∏ szko∏y: wywieziono ziemi´, dokonano niwelacji terenu
oraz usypano górk´ do zje˝d˝ania na sankach, posadzono krzewy, zasiano traw´
oraz wykonano pod∏o˝e pod stojaki rowerowe. Wszystkie prace wykona∏a firma
„¸apiƒski’ z Weso∏ej. Koszt prac to ponad
80 tys. z∏otych: 40 tys. z∏ z funduszu ochrony Êrodowiska (za wyci´cie drzew na osiedlu Akacjowa) oraz 40 tys. z∏ z miejskiego
funduszu utrzymania zieleni. Je˝eli b´dà
na to fundusze, to jeszcze w tym roku ma
byç wykonana profesjonalna powierzchnia boiska znajdujàcego si´ przy gimnazjum oraz ogrodzenie nowej szko∏y.
Systematycznie ∏atane sà dziury w p∏ytach betonowych na ul. Jana Paw∏a II. Zachodzi tu jednak pewien konflikt interesów, gdy˝ drogowcy twierdzà, ˝e oni korytujà pobocza wzd∏u˝ p∏yt, ˝eby umo˝liwiç
sp∏yw wody z ulicy, natomiast mieszkaƒcy
te koryta zasypujà i podwy˝szajà swój te-

ren, ˝eby woda odp∏ywa∏a z powrotem na
ulic´. Mamy nadziej´, ˝e kiedyÊ te rozwiàzania tymczasowe si´ skoƒczà i taka samowola budowlana nie b´dzie mia∏a
miejsca.
W kwietniu przebudowano i wyasfaltowano wjazd do szko∏y nr 3, co powinno
wyeliminowaç problem ka∏u˝y, przez którà rokrocznie musia∏y pokonywaç dzieci
i ich opiekunowie.
W tym miesiàcu utwardzane sà pobocza wzd∏u˝ drogi ze Starej Mi∏osny do
Weso∏ej. Pobocza majà byç zrobione po
obu stronach drogi. B´dzie to pas szerokoÊci 1,2 m oddzielony od szosy bia∏à linà.
U∏atwi to pieszym i rowerzystom poruszanie si´ „po mieÊcie”. Nast´pnà ulicà, która b´dzie mia∏a poszerzone i utwardzone
pobocze, jest ulica Mazowiecka, która
tak˝e na Êwi´to miasta doczeka si´ ukoƒczenia instalacji lamp ulicznych a˝ do ul.
Pi∏sudskiego.
Miasto przekaza∏o tak˝e swoje wytyczne dotyczàce projektu budowy dalszych
odcinków ul. Jana Paw∏a II. Wiadomo ju˝,
˝e jezdnia b´dzie mia∏a 9 m szerokoÊci,

a od niej b´dà odchodzi∏y wewn´trzne
uliczki przejazdowe, co powinno umo˝liwiç ruch lokalny i za∏o˝enie wi´kszej liczby trawników i zieleni.
Uzgodniono tak˝e projekt wodociàgu
po stronie pó∏nocnej i wkrótce og∏oszony
zostanie przetarg na wykonawstwo,
a pierwsze prace inwestycyjne powinny
ruszyç ju˝ na jesieni. O terminach pod∏àczania do wodociàgu majà zdecydowaç
komitety mieszkaƒców. Miasto w pierwszej kolejnoÊci planuje pod∏àczenie Szko∏y Podstawowej nr 3.
Miasto pod∏àczy do wodociàgu równie˝
kilka domów znajdujàcych si´ na ty∏ach
stacji ORLEN (CPN). Mieszkaƒcy tych
domów majà wod´ ska˝onà paliwami
i olejami. W trakcie realizacji jest tak˝e
projekt pod∏àczenia stacji ORLEN do
wodociàgów, kanalizacji i kanalizacji burzowej. Negocjacje z firmà ORLEN idà
jednak bardzo powoli. Szkoda, bo cierpi
na tym Êrodowisko naturalne.
Na podstawie informacji od Bogdana
Wilka – wiceburmistrza ds. inwestycji
Ma∏gorzata Krukowska

Otwarcie nowej siedziby poczty
Przeje˝d˝ajàc 30 kwietnia obok Centrum Pogodna
zauwa˝y∏am jakiÊ ruch wokó∏ nowego budynku
poczty. OczywiÊcie przypomnia∏am sobie, ˝e jeszcze
nie wys∏a∏am swojego PIT-a, a nast´pnie dotar∏o do
mnie, ˝e mog´ to zrobiç ju˝ w nowo otwartej siedzibie poczty na rogu ulic Jeêdzieckiej i Jana Paw∏a II.
Starej Mi∏oÊnie przyby∏ zatem drugi (pierwszy to
gimnazjum) wa˝ny budynek u˝ytecznoÊci publicznej

Nowy budynek

Uroczyste otwarcie poczty

na miar´ XXI wieku. Patrzàc po sàsiedzku na Centrum
Pogodna ma si´ wra˝enie, ˝e ˝yjemy w doÊç nowoczesnym mieÊcie. Do rzeczywistoÊci przywraca nas jednak
kurz unoszàcy si´ z betonowych p∏yt tzw. ulic naszego
miasta.
Wewnàtrz budynku imponuje ogromna przestrzeƒ i odwa˝ne kolory. Cz∏owiek nie czuje si´ tam obco, bo zza
szklanych okienek wyglàdajà te same panie, które wita∏y
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Ks. Kamil z pracownikami poczty

nas przez wiele lat w starym budynku poczty. Niektóre
z nich pami´tajà jeszcze czasy, kiedy Stara Mi∏osna liczy∏a
nieca∏e 1 000 mieszkaƒców. Przy obecnej liczbie 6 000 osób
zamieszka∏ych w dzielnicy konieczna sta∏a si´ przeprowadzka z bardzo ciasnej siedziby przy Trakcie Brzeskim, oraz
zwi´kszenie zatrudnienia.
Nowa poczta ma docelowo pracowaç na dwie zmiany i byç
otwarta do godziny 1800 od poniedzia∏ku do piàtku. Na razie, jak powiedzia∏a pani Gra˝yna Wawrzyniak – naczelnik
poczty, obowiàzujà nast´pujàce godziny otwarcia:
poniedzia∏ek 1000–1800; wtorek, Êroda i piàtek 800–1500 oraz
dodatkowe godziny otwarcia w czwartek od 1100–1900. Miejmy nadziej´, ˝e znajdà si´ ch´tni do pracy w tak ∏adnym
obiekcie.
Szczegó∏owe informacje o pracy poczty otrzymamy
dzwoniàc pod numer telefonu 773 39 76.
Margo

Sprzàtanie Starej Mi∏osny
W sobot´ 21 kwietnia w Weso∏ej odby∏a
si´ akcja sprzàtania lasu z okazji „Dnia
Ziemi”. Udzia∏ w akcji wzi´∏y wszystkie
szko∏y, przedszkola, oraz zorganizowane grupy mieszkaƒców, które wspólnie
sprzàta∏y zaÊmiecone okoliczne lasy, ∏àki, kana∏y wodne i przydro˝ne krzaki.
Mimo niesprzyjajàcej pogody zebrano
50 m3 Êmieci (szeÊç przyczep), z czego
60% Êmieci zebrano na terenie Osiedla
Stara Mi∏osna. By∏o to niewàtpliwie zas∏ugà uczniów naszych szkó∏ oraz cz∏onków Rady Dzielnicy Stara Mi∏osna oraz
cz∏onków i sympatyków Stowarzyszenia
Sàsiedzkiego, którzy zorganizowali szeÊç
punktów zbiórki Êmieci, na których rozdawane by∏y worki i r´kawice. Dzi´kujemy bardzo serdecznie wszystkim mieszkaƒcom, którzy wzi´li udzia∏ w akcji,
a zw∏aszcza panu Krzysztofowi Kijakowi, który sam oczyÊci∏ ca∏y stawek u wylotu ul. Jod∏owej, panu Januszowi Kowalskiemu, który samotne przemierzy∏
i oczyÊci∏ szlak wzd∏u˝ Kana∏u Wawerskiego, Micha∏owi Konopce, który „znalaz∏” w lesie a˝ 4 worki
butelek, rodzinie paƒstwa Gruszczyƒskich, która dzielnie broni∏a
honoru punktu zbiórki Êmieci
przy ul. Fabrycznej, paƒstwu Pasikowskim, którzy ju˝ drugi rok
z rz´du bijà rekordy iloÊci zebranych Êmieci w lasku naprzeciwko
centrum Pogodna, pani Beacie
Niewiadomy i grupie z zadania
26, która sprzàta∏a las przy zadaniu 26. Dla najaktywniejszych
i najwytrwalszych przewidziano
nagrody ufundowane przez Sto-
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warzyszenie Sàsiedzkie i Komend´ Stra˝y Po˝arnej, które to nagrody zostanà
wr´czone na pikniku rowerowym. Ca∏à
akcj´ na terenie Dzielnicy Stara Mi∏osna
koordynowa∏ Stanis∏aw Karwowski.
Nadal czekamy na obiecane przez
Miasto 2 komplety kontenerów do segregacji Êmieci.
Nagrodà dla dzieci ze szkó∏ na terenie
dzielnicy Stara Mi∏osna by∏y puchary i dyplomy ufundowane przez miasto. Ponadto wszystkie dzieci uczestniczàce w akcji
mog∏y zjeÊç bu∏k´ z kie∏baskà równie˝
ufundowanà przez Miasto. Z okazji
„Dnia Ziemi” dzieci przygotowa∏y przedstawienie o tematyce ekologicznej.
Koszty akcji szacuje si´ na 15 tys. z∏
(8000 z∏ na zakup worków, r´kawic,
transport i op∏ata z wywiezieniem Êmieci na wysypisko, 7000 z∏ na nagrody i dofinansowanie spotkaƒ po akcji w szko∏ach). Mo˝na si´ zastanawiaç, czy to du˝o czy ma∏o. Faktem jest jednak, ˝e nie
ma u nas jeszcze zwyczaju systematycz-

nej troski o najbli˝sze otoczenie i rzadko
widaç, aby ktoÊ schyli∏ si´ po papier lub
butelk´ le˝àcà na drodze do sklepu,
szko∏y lub do lasu. Nie ma te˝ u nas zwyczaju zwracania uwagi tym, którzy Êmiecà, gdy˝ grozi to us∏yszeniem niemi∏ej
„wiàzanki” lub atakiem butelkà. Dobrze
wi´c, ˝e choç raz do roku, taka akcja
uwra˝liwia nas na problem Êmieci i pozwala spojrzeç dalej ni˝ w∏asny p∏ot.
Ma∏gorzata Krukowska

Gabinet Stomatologiczny
lek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko
LECZENIE DZIECI I DOROS¸YCH
RTG Z¢BÓW
Godziny otwarcia: poniedzia∏ek, Êroda, czwartek 15-2030
wtorek, piàtek 9-13
Tel. 773-21-12
Weso∏a, Osiedle Stara Mi∏osna, zadanie 24, dzia∏ka 1411

STARA MI¸OSNA
Warto s∏u˝yç ka˝demu cz∏owiekowi i dla ka˝dego warto si´ poÊwi´ciç. Je˝eli cokolwiek warto na Êwiecie czyniç to tylko jedno – mi∏owaç.
Kar. Stefan Wyszyƒski

S∏u˝yç to mi∏owaç
Od 85 lat w Starej Mi∏oÊnie mimo
przeciwnoÊci, zmiennych losów historycznych i uwarunkowaƒ administracyjnych czy politycznych, znajdujà si´
ludzie, którzy bezinteresownie s∏u˝à
naszej spo∏ecznoÊci. Sà nimi druhowie
Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej.
Od 1916 roku istnieje dzi´ki NIM
OSP, obchody 85–lecia odb´dà si´
27 maja 2001 r. W zwiàzku z tak wielkim Êwi´tem serdecznie zapraszamy
zarówno by∏ych jak i obecnych druhów,
jak i wszystkich mieszkaƒców Weso∏ej
– Starej Mi∏osny na nasze staromi∏oÊniaƒskie Êwi´to (poni˝ej program Obchodów).
JednoczeÊnie zwracamy si´ do
Wszystkich czytelników, którzy w swoich kronikach rodzinnych posiadajà
zdj´cia lub materia∏y, w których upami´tnione sà dzia∏ania stra˝aków
z OSP Stara Mi∏osna, o kontakt z redakcjà. Pragniemy na ∏amach tej gazetku publikowaç materia∏y lub wspo-

mnienia zwiàzane z historià stra˝aków s∏u˝àcych tej
spo∏ecznoÊci. Szlachetna
to i bezinteresowna s∏u˝ba,
zw∏aszcza w dzisiejszych
czasach zdominowanych
przez oboj´tnoÊç na los
drugiego cz∏owieka.
W czasach, gdzie bardziej
pragniemy mieç ni˝ byç.
W czasach, gdzie bezinteresownoÊç staje si´ naganna i Êmieszna, bo cz∏owiek sukcesu dà˝àcy do posiadania
rzeczy wykreÊla ze swego ˝ycia s∏owo
„s∏u˝ba” jako coÊ Êmiesznego, a nawet
nieraz poni˝ajàcego dla siebie.
W tych czasach bezinteresowna s∏u˝ba
innym, a zw∏aszcza w tak dotkliwym momencie dla ludzi, jakim jest ˝ywio∏ – po˝ar, zas∏ugujà na podziw i podzi´kowanie.
Niech to motto cytowane powy˝ej
przypomina zarówno tym, którzy dotkni´ci byli kl´skà po˝aru jak i tym,

GABINET STOMATOLOGICZNY
lek. stomatolog Beata Bedra

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

tel. 773-27-95
0602 785 695

Osiedle Stara Mi∏osna
ul. Jeêdziecka 20

którzy nie doÊwiadczyli tego, ˝e to co
na co dzieƒ widzimy jako Êmieszne,
w sytuacjach ekstremalnych staje si´
zbawcze.
KreÊlàc te s∏owa i dzielàc si´ nimi
z czytelnikami pragn´ z∏o˝yç serdeczne
podzi´kowanie wszystkim Druhom

OSP Stara Mi∏osna i ˝yczyç zarówno
Im jak i nam, aby Ochotnicza Stra˝ Po˝arna s∏u˝y∏a spo∏ecznoÊci jeszcze wiele, wiele lat...
El˝bieta Ko∏buk
Prezes Zarzàdu
Program:
1700 – Zbiórka przy stra˝nicy O.S.P. – Stara
Mi∏osna.
1720 – Wymarsz z orkiestrà i pocztami sztandarowymi na plac budowy nowego
koÊcio∏a (ul. GoÊciniec, Fabrycznà do
ul. Jana Paw∏a II).
1800 – Msza Âwi´ta (Koncelebra) odprawiona
przez Biskupa K. Romaniuka.
Intencje:
– poÊwi´cenia placu pod budow´ nowego
koÊcio∏a parafialnego,
– 85–lecia Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej
w Starej Mi∏oÊnie,
– b∏ogos∏awieƒstwa dla rodzin,
na zakoƒczenie Mszy Êw. – wbicie przez
fundatorów gwoêdzi w drzewce sztandaru.
30
19 – Uroczysty przemarsz do stra˝nicy O.S.P.
– wr´czenie odznaczeƒ,
– pocz´stunek,
– okolicznoÊciowe przemówienie.
00
21 – Zakoƒczenie uroczystoÊci.

GABINET STOMATOLOGICZNO-PROTETYCZNY - STARA MI¸OSNA
TECH. PROT. EWA WAÂ, LEK. STOM. STANIS¸AW CIARKA
CZYNNY: WTOREK, ÂRODA, PIÑTEK 15:30 - 18:30

LECZENIE ZACHOWAWCZE
CHIRURGIA - EKSTRAKCJA Z¢BÓW
PROTETYKA

tel. 676 62 38
773 29 67
ZNIECZULENIE - BEZP¸ATNIE
PRZEGLÑD/PORADA/WIZYTA KONTROLNA - BEZP¸ATNIE
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Kultura dla Bogaczy?

Mi∏e Panie

Ideà rozpocz´cia dzia∏alnoÊci filii
MOK w Starej Mi∏oÊnie by∏o to, aby
przy braku bezpoÊredniego dojazdu
do MOK w centrum Weso∏ej, dzieci
i m∏odzie˝ mog∏y skorzystaç z zaj´ç
popo∏udniowych na miejscu. Warunki
lokalowe w filii nie sà najlepsze, nie
ma zatrudnionych ˝adnych pracowników etatowych, ale stàd te˝ jedyne
koszty dzia∏alnoÊci to zatrudnienie instruktorów. Na ten cel miasto Weso∏a
przeznaczy∏o 12 tys. z∏otych, które zosta∏y podzielone na zaj´cia plastyczne, psychologiczne, fotograficzne
i klub malucha.
Komisja Kultury Rady Dzielnicy
wnioskowa∏a do Zarzàdu Miasta Weso∏a, aby wszystkie zaj´cia do koƒca roku by∏y bezp∏atne dla uczestników.
Dziwi a wr´cz szokuje stanowisko
cz∏onków Zarzàdu Miasta, pani Marianny Burszewskiej (notabene radnej
ze Starej Mi∏osny) i pana Bogdana Gutowskiego, którzy chcà, aby dzieci
w Starej Mi∏oÊnie p∏aci∏y tyle samo, co
dzieci w Weso∏ej. Pan Gutowski by∏ na
otwarciu lokalu przy ul. Je˝dzieckiej,
natomiast pani Burszewska chyba powinna najpierw zrobiç wizj´ lokalnà,

Nawiàzujàc do mojego zaproszenia
„Szyjmy same” nie mog´ oprzeç si´
pokusie, aby nie opisaç jak wyglàda∏a
moja pierwsza lekcja.
Jak wspomnia∏am poprzednio, jestem po I stopniu kroju i szycia, tak ˝e
wiedza moja w tym zakresie jest zaledwie elementarna, ale entuzjazm
ogromny mimo knotów, jakie niestety
mi si´ przytrafiajà.
Majàc tego pe∏nà ÊwiadomoÊç pragn´∏am wyglàdem swym pozyskaç Wasze zaufanie. Ubra∏am si´ zatem w elegancki kostium (niestety, nie w∏asnej
roboty jeszcze) zaopatrzy∏am we
wszelkie pomocnicze materia∏y,
a przede wszystkim w kopi´ podr´cznika, który niestety jest nieosiàgalny,
a który w sposób niebywale przyst´pny
pozwala poznaç tajemnice kroju.
Punktualnie o 18 zjawi∏am si´ na Jeêdzieckiej zabierajàc ze sobà Natali´,
mojà pierwszà ch´tnà uczennic´.
Jakie˝ by∏o moje zdziwienie, kiedy
w sali wyk∏adowej zasta∏am jedynie
przemi∏ego pana, który przedstawi∏ mi
si´ jako mistrz krawiecki z wieloletnià
praktykà.
Po przeczytaniu mojego artykuliku
w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich” postanowi∏ przyjÊç mi z pomocà i wesprzeç swojà wiedzà i doÊwiadczeniem.
W rezultacie wysz∏o na to, ˝e mój
pierwszy wyk∏ad by∏ skierowany do
Natalii i Mistrza kroju i szycia, a ja
czu∏am si´ niczym na egzaminie habilitacyjnym. Po moich wywodach pan
Stanis∏aw Rosa postawi∏ przed sobà
Natali´ i powiedzia∏. A teraz musimy
zobaczyç, jaki rodzaj figury ma nasz
model i w zale˝noÊci od tego nanieÊç
poprawki na naszà form´ uwypuklajàc,
co ∏adne, ukrywajàc co nale˝y zatuszowaç. I tak oto powsta∏a idealna forma
na spódnic´ dla Natalii.
Ze swej strony chcia∏am bardzo podzi´kowaç Panu Stanis∏awowi za ch´ç
oddania nam swego czasu, wiedzy i doÊwiadczenia. Ja swoje formy ju˝ poprawi∏am i mam zamiar dalej korzystaç
z bezcennych wskazówek. A Natali´
tak wyszkolimy, ˝e ewentualnie takie
przysz∏e kursy b´dzie mog∏a poprowadziç samodzielnie.
Barbara Górska

a dopiero potem opowiadaç si´ za równym traktowaniem wszystkich mieszkaƒców Weso∏ej. Bulwersujàca jest
równie˝ opinia, którà wyra˝a pan Wice
burmistrz, dotyczàca mam przyprowadzajàcych dzieci na zaj´cia w MOK.
Wed∏ug tej opinii, dzieci przyprowadzajà mamy, które si´ nudzà i potrzebujà dodatkowego czasu na „latanie
po sklepach”. ˚eby ju˝ by∏o ju˝ ca∏kiem egalitarnie, rodzice, którzy uwa˝ajà, ˝e zaj´cia powinny byç nieodp∏atne, powinni si´ zg∏osiç do ... pomocy
spo∏ecznej.
Chcia∏am tylko przypomnieç, ˝e dotychczasowe wyposa˝enie sali, tj. wyk∏adzina i sto∏y zosta∏y sfinansowane
ze skromnego bud˝etu Rady Dzielnicy,
po∏o˝enie wyk∏adziny, za∏o˝enie karniszy i firanek zosta∏o wykonane nieodp∏atnie przez cz∏onków Rady Dzielnicy. Rada Dzielnicy uchwali∏a tak˝e, ˝e
do koƒca roku szkolnego 2001 pokryje
koszt wszystkich materia∏ów potrzebnych na zaj´cia. Prosimy zatem jeszcze
raz, w imieniu wszystkich dzieci Starej
Mi∏osny, aby zaj´cia w filii MOK by∏y
bezp∏atne.
Ma∏gorzata Krukowska

Turniej Scrabble
Scrabble – dar s∏owa – najpopularniejsza na Êwiecie gra. Zagraj razem z nami – ca∏e rodziny gromadzà si´ przy planszach. W sobot´ 26
maja turniej scrable: o 1300 – po polsku, o 1400 – po angielsku, o 1500 –
po francusku. Wpisowe 5 z∏ przeznaczone jest na zakup gier dla klubu
osiedlowego. Zapis i informacje tel. 773 33 54.
Krystyna Cybula

Sulejówek 2001

Spotkaç si´ na nowo w mi∏oÊci
– rekolekcje dla ma∏˝eƒstw
Miejsce wiary w dialogu mi∏oÊci
- modlitwa, pojednanie, liturgia, kierownictwo duchowe.
Psychologiczne uwarunkowania dialogu mi∏oÊci
- pomoc psychologa i mini warsztaty psychologiczne.
(Mo˝liwoÊç przyjazdu z dzieçmi.)

Mariaƒski Dom Rekolekcyjny „Betlejem” w Sulejówku
22 do 26 czerwca 2001 r.
Wi´cej informacji: tel. (022) 783 15 00
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Miejski OÊrodek Kultury w Weso∏ej zaprasza na KONCERT

30 maja 2001 r. (Êroda) godzina 19.30
Wiosna w rytmach po∏udniowo-amerykaƒskich.
Samby i bossanowy Antonio Carlosa Jobima w wykonaniu zespo∏u jazzowego „Ewa Cybulska trio”
w sk∏adzie: Ewa Cybulska – wokal, Piotr „Bocian”
CieÊlikowski – saksofon, Krzysztof Barcik – gitara.
Ewa Cybulska – wokalistka jazzowa, warszawianka, od wczesnej m∏odoÊci zamieszka∏a w Ameryce. Posiada dog∏´bnà wiedz´ muzycznà, zdobytà
w czasie studiów muzycznych w Montrealu. Fascynacja jazzem spowodowa∏a, ˝e w 1986 r. przeprowadzi∏a si´ do Los Angeles. Wyst´powa∏a tam regularnie w klubach jazzowych, koncertujàc z wieloma
wybitnymi jazzmenami, jak: Billy Higgins, Larry Giles, Art Mitchel. Wyst´powa∏a na wielu festiwalach:
„San Francisco Jazz Days”, „New Orleans Jazz Festival”, „Santa Barbara Jazz Festival”. Po powrocie
do kraju wspó∏pracuje ze znakomitymi jazzmenami:
W. Nahornym, B. Ho∏ownià, A. Dutkiewiczem,
K. Herdzinem...
Piotr „Bocian” CieÊlikowski – saksofonista tenorowy i sopranowy. Jego styl gry wywodzi si´ od Lestera Younga, Stana Getza, Sonny Rollinsa i Joe Hendersona. Najlepiej czuje si´ w swingowym, bebowym
i nowoczesnym, akustycznym nurcie jazzu. Profesjonalnà karier´ jazzowà rozpoczà∏ w 1989 r. od wspó∏pracy z K. Jonkiszem, z którym wspó∏pracuje do dziÊ.
W 1993 r. rozpoczà∏ wspó∏prac´ z „Count Basie made in Poland” J. Ptaszyna Wróblewskiego oraz „Mingus, Mingus” P. Rodowicza, uczestniczàc na wielu festiwalach jazzowych, nagrywajàc programy dla Radia

i Telewizji. W 1996 r. zak∏ada w∏asnà grup´, z którà
nagrywa swój pierwszy album „ I want to be happy”
(P. Perliƒski-p, A Czerwiƒski-b, K. Jonkisz-dr). W latach 1998-99 przebywa w U S A, gdzie wspó∏pracuje z wybitnymi muzykami, jak: hammondzista Lonnie
Smith, pianiÊci Dolph Castellano, Mike Gerber, perkusista Duffy Jackson.
Krzysztof Barcik – absolwent Wydzia∏u Jazzu
i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach, absolwent i wyk∏adowca University of Miami (USA). Od 1984 r., kiedy wraz z zespo∏em „Still
Another Sextet” zdoby∏ wszystkie mo˝liwe nagrody
na Festiwalu „Jazz Juniors” w Krakowie, jako gitarzysta i kompozytor sta∏ si´ odkryciem polskiej sceny muzycznej. Od 1990 r. wspó∏pracuje ze Êwiatowej s∏awy kompozytorem Z. Preisnerem, nagrywajàc
gitarowe Êcie˝ki dêwi´kowe dla czo∏owych wytwórni
filmowych, takich jak: BBC czy Warner Bros.. W roku 1994, w plebiscycie Magazynu Muzycznego „Gitara i Bas” zostaje wybrany najlepszym gitarzystà
w kategorii „Inne style-syntezator gitarowy”. Wed∏ug ankiety „Jazz Top” miesi´cznika „Jazz Forum”
od kilku lat ma ugruntowanà pozycj´ w pierwszej
piàtce najlepszych polskich gitarzystów jazzowych.
Lata 1995-96 to wspólne koncerty w USA z amerykaƒskim Big-Bandem „Concert Jazz Band” oraz
m.in. z Joe Hendersonem, Marià Schneider, Orkiestrà Symfonicznà z Naples na Florydzie. Krzysztof
Barcik wyda∏ trzy autorskie p∏yty, w przygotowaniu
sà dwie kolejne.

1 czerwca 2001 r. (piàtek) godzina 17.00
Mini – zabawa dla mini – mieszkaƒców Weso∏ej.
Zabaw´ rozpocznà wyst´py „Misia i Margolci” – znanych postaci dzieci´cych programów
telewizyjnych. Równolegle odb´dzie si´ turniej
szachowy dla dzieci. Na program imprezy z∏o˝à
si´ równie˝ piosenki w wykonaniu uczestniczek
studia piosenki i sekcji muzycznej MOK, pokaz
uk∏adów tanecznych dzieci´cego zespo∏u tanecz-

nego MOK, prezentacja taƒca w wykonaniu dzieci´cego zespo∏u folklorystycznego MOK, dzia∏ajàcego przy Szkole Podstawowej nr 4, liczne konkursy i zabawy z nagrodami. W trakcie imprezy
zostanà wr´czone nagrody wyró˝nionym, m∏odym
twórcom konkursu plastycznego „Bohater mitologiczny”.

Na wszystkie imprezy organizowane przez MOK wst´p jest bezp∏atny.
Zapraszamy do oglàdania wystaw pokonkursowych w MOK-u:
„Bohater mitologiczny” i „Weso∏a moje miasto”.
Miejski OÊrodek Kultury w Weso∏ej,
ul. Starzyƒskiego 21 (róg ˚ó∏kiewskiego).
Telefon 773 55 99.

TwórczoÊç
i natura
5 czerwca br. o godzinie 1900
w szkole j´zyka angielskiego przy ul.
GoÊciniec 2B, odb´dzie si´ spotkanie
z artystà plastykiem panià Joannà
Stokowskà na temat twórczoÊci i natury. W programie m.in. odb´dzie si´
pokaz slajdów oraz prezentacja sposobu wytwarzania r´cznie czerpanego
papieru z przetworzonych roÊlin.
Pani Joanna Stokowska ukoƒczy∏a
studia na Akademii Sztuk Pi´knych
w Warszawie, gdzie uzyska∏a dyplom
na Wydziale Architektury Wn´trz.
Uprawia twórczoÊç z zakresu architektury wn´trz, grafiki, witra˝u i tkaniny. Od 1989 zajmuje si´ r´cznie wytwarzanym papierem. Jest cz∏onkiem
International Association of Hand
Papermakers and paper Artists (IAPMA). Od 1990 prowadzi w∏asne badania na temat papieru jako tworzywa artystycznego, otrzymywanego
z przetworzonych roÊlin.
Jej prace znajdujà si´ w zbiorach
paƒstwowych i prywatnych, w Polsce,
Szwecji, Szwajcarii, Belgii, Niemczech, Hiszpanii, Japonii i USA.
Margo
Filia Miejskiego OÊrodka Kultury
w Starej Mi∏oÊnie
zaprasza na:

Zaj´cia Plastyczne
dla dzieci w wieku szkolnym
Zaj´cia odbywajà si´ w poniedzia∏ek
o godz. 1730-1900
oraz

Zaj´cia
w Klubie Malucha
Dla dzieci w wieku 2-6 lat

Informuj´, ˝e od poczàtku maja odbywajà si´ zaj´cia psychologiczne „Nasze spotkania”
Majà one form´ çwiczeƒ, gier, dyskusji, które s∏u˝à poznaniu i zrozumieniu siebie i innych.
Zapraszam
Uczniów klas V,VI i I Gimnazjum do wzi´cia w nich udzia∏u
☛ zaj´cia odbywajà si´ w budynku przy ul. Jeêdzieckiej 20
w pok. nr 227 (na pi´trze obok Biura Rady Dzielnicy),
☛ cykl spotkaƒ b´dzie trwa∏ do koƒca roku szkolnego,
☛ w czerwcu planowana jest wspólna wycieczka,
☛ zaj´cia sà bezp∏atne.
Zapisy i informacje u prowadzàcej zaj´cia – psycholog Beaty Niewiadomy pod nr telefonu 773 12 22

Zaj´cia odbywajà si´ we wtorki
i czwartki w godz. 1000-1200
w pomieszczeniu
nale˝àcym do Rady Dzielnicy
w Starej Mi∏oÊnie
ul. Jeêdziecka 20, I pi´tro.
Zapisy na miejscu lub telefonicznie
773 30 24
Koszt uczestnictwa
w zaj´ciach 5 z∏otych
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III Grand Prix Mazowsza
w biegu na orientacj´
oraz

II runda Grand Prix Polski
w sprinterskim biegu na orientacj´

Weso∏a k/Warszawy, 15-17 czer wca 2001
Patronat:
• Urzàd
Marsza∏kowski
Województwa
Mazowieckiego
• Starosta Powiatu
Miƒskiego

Wszystkie
kategorie
wiekowe

Organizatorzy:
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UKS „Jedynka”
Nowy Dwór Mazowiecki

przy wsparciu:
Urzàd
Miasta
Weso∏a
Polski
Zwiàzek
Biegu na
Orientacj´

BIURO ZAWODÓW:
ZG¸OSZENIA:

GODZINY STARTU:

SZCZEGÓ¸OWE INFORMACJE:
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n
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!
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Szko∏a Podst. nr 3, Stara Mi∏osna, ul. Trakt Brzeski 18. Czynne w dniach 14-17.VI.2001.
Zg∏oszenia prosimy przesy∏aç faksem pod numer (0-22) 870 24 56
lub za poÊrednictwem strony internetowej www.gibno.pl do dnia 21 maja 2001.
Zg∏oszenia na trasy dla poczàtkujàcych mo˝liwe równie˝ w Biurze Zawodów.
• 14/06 (czwartek) – trening – 12.00-21.00
• 15/06 (piàtek)
– 1 dzieƒ GPM – 12.00
• 16/06 (sobota)
– 2 dzieƒ GPM – 10.00 sprint – 16.30
• 17/06 (niedziela) – 3 dzieƒ GPM (start handicapowy) – 9.00
Na stronie internetowej www.gibno.pl .
Mo˝na zamówiç bezp∏atny informator o zawodach – fax (0-22) 870 24 56.

Serdecznie zapraszamy wszystkich ch´tnych !!!

RADA I ZARZÑD MIASTA WESO¸A
SERDECZNIE ZAPRASZAJÑ NA

2 CZERWCA 2001 R.
HIPODROM W STAREJ MI¸OÂNIE (wjazd od ul. 1. Praskiego Pu∏ku)
Program:
1200-1400 – Wyst´p dzieci´cych
zespo∏ów lokalnych
00
00
14 -15 – Bracia BIM BAM BOM
1500-1600 – MARIOLA BERG
1600-1700 – MACIEJ POL
(pokazy iluzjonistyczne)
00
30
17 -17 – O’KEAY
ORAZ IMPREZY

1730-1830
1830-1915
1915-2030
2030-2130
2130-2300
2300

–
–
–
–
–
–

KASIA KOWALSKA
D-bomb
RYSZARD RYNKOWSKI
R’n’R i pokaz laserowy
MARYLA RODOWICZ
pokaz pirotechniczny

TOWARZYSZÑCE, TURNIEJE, KONKURSY

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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Czasy spó∏dzielni – molochów, zarzàdzajàcych liczàcymi kilkadziesiàt bloków osiedlami nareszcie si´ skoƒczy∏y. Tak˝e u nas,
w Starej Mi∏oÊnie, takiego superzarzàdcy, jakim niektórzy widzieliby Zespó∏, nie potrzeba. Niedawno wprowadzone nowoczesne
rozwiàzania prawne dajà mo˝liwoÊç w∏aÊcicielom mieszkaƒ tworzenia wspólnot mieszkaniowych i samostanowienia o wszystkim,
co dotyczy ich budynku. Chcàc pomóc mieszkaƒcom bloków w zorganizowaniu si´ w nowej rzeczywistoÊci rozpoczynamy nowy cykl
artyku∏ów z materia∏ami przydatnymi do tworzenia takich w∏aÊnie wspólnot.
Red.

Dekalog w∏aÊciciela
1. Poznaj swoje prawa i obowiàzki –
przeczytaj ustaw´ o w∏asnoÊci lokali i drugà ksi´g´ kodeksu cywilnego („W∏asnoÊç i inne prawa rzeczowe”). Prawa i obowiàzki w∏aÊciciela lokalu, a jednoczeÊnie wspó∏w∏aÊciciela nieruchomoÊci wspólnej regulujà te˝ inne przepisy, np.
ustawa Prawo budowlane oraz
ustawa o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach.
2. Dowiedz si´, co masz i z kim to
dzielisz – sprawdê w ksi´dze wieczystej granice dzia∏ki (czasem pod
jednym adresem znajdujà si´ dwie
nieruchomoÊci, a ka˝da z nich to
oddzielny zarzàd i odr´bne rozliczenia finansowe). Dowiedz si´,
kim sà pozostali wspó∏w∏aÊciciele
i jakie majà udzia∏y w cz´Êciach
wspólnych.
3. Przychodê na zebrania – nieobecni
nie majà racji. Gdy jesteÊ bierny,
inni decydujà za ciebie, a ty dostajesz rachunki do zap∏acenia.

4. ˚àdaj od zarzàdu udokumentowania wydatków – zarzàdca pracuje
dla ciebie, wydaje twoje pieniàdze,
wszystkie wydatki musi udokumentowaç i uzasadniç. Dla ka˝dej
nieruchomoÊci wspólnej zarzàdca
powinien prowadziç odr´bnà ewidencj´ finansowà.
5. Dowiedz si´, jakie czekajà ci´ wydatki – domagaj si´ uporzàdkowania dokumentacji technicznej budynku (aktualnej inwentaryzacji
budowlanej), ˝àdaj przedstawienia
rocznego i kilkuletniego planu gospodarczego.
6. Nie jesteÊ skazany na z∏ego zarzàdc´
– nie daj si´ zwariowaç zarzàdcy, nie
jesteÊ petentem, lecz w∏aÊcicielem
i masz swoje prawa, które zarzàdca
musi respektowaç. Gdy naruszane sà
zasady prawid∏owego zarzàdu, mo˝esz wystàpiç do sàdu o wyznaczenie
zarzàdcy przymusowego.
7. Nie rezygnuj – nawet z ma∏ym
udzia∏em w nieruchomoÊci wspól-

nej nie jesteÊ bezradny – mo˝esz
zaskar˝aç uchwa∏y sprzeczne z prawem i domagaç si´ zarzàdcy przymusowego. Czytaj ka˝dà uchwa∏´
przed g∏osowaniem, domagaj si´
uzasadnienia, pami´taj o szeÊciotygodniowym terminie zaskar˝ania.
Nie zaskar˝ona uchwa∏a obowiàzuje zarzàd i w∏aÊcicieli.
8. Pami´taj, ˝e ustaw´ o w∏asnoÊci lokali interpretowaç mogà sàdy cywilne – interpretacje wydawane
przez urz´dy paƒstwowe i samorzàdowe nie sà wià˝àce dla w∏aÊciciela lokalu.
9. Nie pozwól na upadek – gdy pogarsza si´ stan techniczny budynku
i rosnà wydatki na jego utrzymanie, zmniejsza si´ wartoÊç twojego
mieszkania.
10. Gdy czujesz si´ bezradny, poszukaj
pomocy organizacji wspierajàcej
prywatnych w∏aÊcicieli – w wielu
miastach dzia∏ajà stowarzyszenia
w∏aÊcicieli lokali.
Anna Amsterdamska
Prezes Stowarzyszenia
W∏aÊcicieli Lokali

W∏asnoÊç lokali. Wspólnoty
mieszkaniowe
O autorze
Ewa Boƒczak–Kucharczyk. Wiceprezes Urz´du Mieszkalnictwa i Rozwoju
Miast, gdzie zajmuje si´ m.in. politykà
mieszkaniowà. Jest autorkà i wspó∏autorkà wielu podr´czników i prac o tematyce gospodarczej i zwiàzanej z dzia∏alnoÊcià samorzàdu terytorialnego,
a tak˝e ksià˝ek o tematyce mieszkaniowej. Zajmuje si´ równie˝ problematykà
zarzàdzania nieruchomoÊciami, zw∏aszcza mieszkaniowymi. Od czasu uchwalenia ustawy o w∏asnoÊci lokali pracuje
nad analizà funkcjonowania jej przepisów. Uczestniczy∏a w procesie legislacyjnym tej ustawy, jak równie˝ ustawy
o spó∏dzielniach mieszkaniowych. –
Autorka licznych publikacji prasowych,
dotyczàcych w∏asnoÊci lokali oraz
wspólnot mieszkaniowych.
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O ksià˝ce
Aby dobrze radziç sobie ze swojà
w∏asnoÊcià lub zarzàdzaniem cudzymi
lokalami, potrzeba odpowiedniej wiedzy. Niniejsza ksià˝ka jest odpowiedzià
na te potrzeby i obejmuje wi´kszoÊç
zagadnieƒ zwiàzanych ze specyfikà lokali stanowiàcych odr´bnà w∏asnoÊç na
tle innych nieruchomoÊci, a tak˝e tematyk´ zwiàzanà z funkcjonowaniem
wspólnot mieszkaniowych. Omawia te˝
problemy, z jakimi borykajà si´ wspólnoty oraz informuje o sposobach ich
rozwiàzywania. Ksià˝ka zawiera zestaw
za∏àczników pozwalajàcych zorientowaç si´ w orzecznictwie Sàdu Najwy˝szego, Trybuna∏u Konstytucyjnego
i NSA, zwiàzanym z odr´bnà w∏asnoÊcià lokali. Praca zosta∏a przygotowana
m.in. na podstawie ustawy o w∏asnoÊci

W∏asnoÊç lokali.
Wspólnoty mieszkaniowe

lokali i ma na celu u∏atwienie czytelnikom w∏aÊciwà interpretacj´ zapisów
ustawy i intencji ustawodawcy.
Obj´toÊç: 395 stron.
Ksià˝ka do nabycia
w Wydawnictwie Twigger S.A.,
00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 13,
tel. 828 13 91, fax 827 51 51,
e-mail: twiggersa@supermedia.pl
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Âwi´to biblii 2001 cz.I
1.
MyÊl o Âwi´cie Biblii narodzi∏a si´
wczesnà wiosnà 1994 r. w ekumenicznym gronie zaledwie trzech osób (protestantka – Barbara Enholc-Narzyƒska,
Êp. ju˝ dziÊ metodysta ks. Witold Benedyktowicz i ni˝ej podpisany) dyskutowaliÊmy mo˝liwoÊç podj´cia i zaistnienia
Âwi´ta Biblii w Polsce. NawiàzaliÊmy do

Towa ben Zwi – artystka z Izraela,
Êpiewa Psalmy hebrajskie

obchodzonego w niektórych krajach anglosaskich – przewa˝nie po Zes∏aniu
Ducha Âwi´tego – tygodnia modlitw
pentekostalnych o jednoÊç chrzeÊcijan.
Inspiracjà by∏ te˝ tzw. Dzieƒ Biblii, znany z kolei w Êrodowiskach amerykaƒskich Towarzystw Biblijnych, w którym
od dawna ju˝ urzàdzano swego rodzaju
promocj´ Biblii czy – lepiej powiedzieç
– kampani´ reklamowà dla jej nabywania. Jednak˝e nam g∏ownie przyÊwieca∏o
pragnienie, by w Êrodowiskach chrzeÊcijaƒskich koÊcio∏ów w Polsce bardziej
uczulaç wierzàcych na znaczenie Biblii
w osobistym ˝yciu duchowym. Nie jest
przecie˝ tajemnica, ˝e znajomoÊç Pisma
Âwi´tego nie jest u nas ani dog∏´bna, ani
powszechna.
Poczàtkowo problemy by∏y nawet z samà onomastykà. Zastanawiano si´ zatem, czy ma to byç Dzieƒ Biblii, Âwi´to
Biblii, czy Âwiatowy Dzieƒ Biblii, czy
Niedziela Biblijna. W koƒcu wykrystalizowa∏ si´ nast´pujàcy porzàdek: dzieƒ 9
maja to b´dzie Ekumeniczne Âwi´to Biblii, otwierajàce Ekumeniczne Dni Biblijne trwajàce ró˝nie w ró˝nych Êrodowiskach, nawet do koƒca maja. Z kolei

pierwsza niedziela po 9 maja b´dzie zawsze obchodzona jako tzw. Niedziela
Biblijna.
Podj´te w tym wàskim gronie ustalenia zosta∏y w marcu 1994 r. przedstawione Zwierzchnikom KoÊcio∏ów i przez
nie przyj´te. W ten sposób ca∏a inicjatywa uzyska∏a zielone Êwiat∏o. Brakowa∏o
jednak ju˝ czasu na jej rozwini´cie. Stàd
I Dni Biblijne ograniczy∏y si´ do nabo˝eƒstw w zaledwie pi´ciu miejscach:
w zborze augsburskim Êw. Trójcy na
pl. Ma∏achowskiego, u metodystów na
pl. NajÊwi´tszego Zbawiciela, u adwentystów w domu modlitwy na Foksal oraz
w dwóch Êwiàtyniach katolickich: na
Piwnej i w Starej Mi∏oÊnie. Tak wi´c
i nasza miejscowoÊç stan´la w grupie
inicjatorów ruchu dziÊ ju˝ bardzo szerokiego i majàcego nie tylko wymiar konfesyjny, ale i kulturowy.

kàd wspólnà w∏asnoÊcià spo∏ecznà. I jest
to nie do przecenienia. Biblia wraca do
ÊwiadomoÊci ogó∏u jako fundament naszej zachodniej cywilizacji. Lata komunizmu okaleczy∏y nasze myÊlenie. Cen-

Piotr Wynimko – czyta przes∏anie Towarzystwa
Biblijnego na VIII Ekumeniczne Dni Biblijne

zura zabrania∏a drukowania Biblii. Oso2.
Z ka˝dym rokiem idea EDB rozrasta- biÊcie pami´tam d∏ugie godziny wycze∏a si´, przenosi∏a do nowych miejsc kiwania i upokorzeƒ w Departamencie
i oÊrodków, a tak˝e przybiera∏a ro˝ne Wydawnictw na ∏askawe, wielkopaƒskie
formy. DziÊ Âwi´to Biblii i Dni Biblijne przyzwolenie pani naczelnik w sprawie
to nie tylko wspólne nabo˝eƒstwa, ale podniesienia nak∏adu Biblii o 500 egsympozja, wystawy, prelekcje, odczyty. zemplarzy. Biblia nie jest dla nikogo
Mo˝na powiedzieç, ˝e Êwi´towanie bi- groêna, lecz pomocna i po˝yteczna dla
blijne wysz∏o z koÊcio∏ów i przenios∏o si´ wszystkich, równie˝ niewierzàcych, bote˝ do domów kultury, a nawet miej- wiem jak ˝adna z wielkich ksiàg ludzkoskich ratuszów. Ide´ Âwi´ta Biblii po- Êci, precyzyjnie wykreÊla granice pomi´dejmuje si´ nawet na szczeblach samorzàdów lokalnych.
W ksià˝ce zatytu∏owanej
„¸ódê Biblijna”
czytamy np. podzi´kowanie
„Przewodniczàcemu
Rady
miejskiej w ¸odzi prof. GrzeÂpiewa chór „Il Canto” ze Starej Mi∏osny
gorzowi Matuszakowi, który
dzi´ki swej nigdy nie wygasajàcej ˝yczli- dzy dobrem, a z∏em. Broni godnoÊci
woÊci dla organizatorów Dni Biblii i ich cz∏owieka i harmonijnych relacji pomi´pomys∏ów jest sprawcà ca∏ej naukowej dzy osobà ludzkà, a ca∏ym otaczajàcym jà
cz´Êci tego wydarzenia, w tym równie˝ Êwiatem. Biblia – jak zauwa˝y∏ to kiedyÊ
niniejszej publikacji”. („¸ódê Biblijna”. A. Wajda – „po prostu nas wychowuje”.
C.d.n. w nast´pnym numerze.
Materia∏y zebrane podczas Dni Biblii
Ks. Jerzy Banak
w ¸odzi, ¸ódê 1999, s. 114).
Przewodniczàcy Komitetu Krajowego
Tak tedy po oÊmiu latach od pierwEkumenicznych Dni Biblijnych
szych Dni Biblijnych stajà si´ one ponie-
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Wizyty Sàsiedzkie: nasze pociechy, nasze nadzieje...

Bo w tym taƒcu jest metoda
Gdyby zastanowiç si´, jak dzieci z naszej
dzielnicy mogà sp´dzaç wolny czas w sposób interesujàcy, bezpieczny i zorganizowany, jednoczeÊnie nie opuszczajàc skromnych granic Starej Mi∏osny, lista atrakcji
by∏aby bardzo skromna. Na ogó∏, jeÊli chce
si´ zapewniç rozwini´cie odkrytych
w dziecku, najcz´Êciej przez przypadek,
naturalnych zdolnoÊci, trzeba pogodziç si´
z dowo˝eniem. Na Prag´, do Ursynowa, do
Anina, a w najlepszym wypadku do MOKu w Weso∏ej. Zatroskane mamy, a coraz
cz´Êciej tak˝e tatusiowie, z zaparciem i zaanga˝owaniem godnym podziwu, sp´dzajà
ca∏e popo∏udnia na odwo˝eniu, przewo˝eniu i przywo˝eniu swych pociech.
A jeÊli, nie daj Bo˝e, oka˝e si´, ˝e dziecko ma talent nieprzeci´tny, jeÊli ten talent
rozb∏yÊnie, by p∏onàç ju˝ równym pogodnym p∏omieniem – tu dopiero zaczyna si´
ca∏e utrapienie!
Turnieje, mistrzostwa, kwalifikacje, konkursy, warsztaty – ca∏a gama nieznanych
nam dotàd wa˝nych powodów do opuszczenia zacisza domowego i wyruszenia
w m´czàcà, d∏ugà tras´. Mog´ jednak
wszystkich uspokoiç: pod przykrywkà utrapienia i „skarania boskiego” wrze ogromna
frajda, duma i pe∏na satysfakcja rodziców,
których niesforna pociecha skaza∏a na taki
w∏aÊnie „burzliwy” sposób sp´dzania czasu.
Paƒstwo Hanna i Sylwester Bereda, sà
w tej dobrej sytuacji, ˝e obie ich córeczki,
Anitka i Jagódka, podzieli∏y tà samà pasj´.
Przynajmniej na razie. Sà w tych korzystnych okolicznoÊciach, ˝e taniec sportowy
jest na miejscu i rozwija si´ w Starej Mi∏oÊnie ju˝ od paru lat. Umówiç si´ jednak nie
by∏o ∏atwo. A raczej znaleêç tych par´
chwil, w których wszyscy byliby wolni jednoczeÊnie. Dodatkowo przygotowania Jagódki do przyj´cia Pierwszej Komunii
Âwi´tej. Wi´c goràczkowa krzàtanina zwiàzana z samà uroczystà chwilà i ugoszczeniem z tej okazji najbli˝szej rodziny, przyjació∏, znajomych. Ale finalizujemy. By u∏atwiç organizacyjnie, Jagódk´ podwo˝´ osobiÊcie z zaj´ç teatralnych, na które ucz´szcza, do Szko∏y j. angielskiego „Tom Law’s”.
To jej nowe odkrycie i pasja.
Rozmawiamy oczywiÊcie o taƒcu sportowym. Anitka ma lat jedenaÊcie. Jagódka dziewi´ç, a ca∏a przygoda rozpocz´∏a
si´ trzy lata temu w Klubie Sportowym
„Atlas”. Anitka by∏a w gronie tych, którzy, w sensie uczestnictwa stworzyli t´
sekcj´ w klubie i bardzo szybko okaza∏o
si´, ˝e ma ogromny talent. Nie trzeba by-
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Anita, srebrny medal w Nidzicy, kwiecieƒ 2000

razu twarzy, próbuj´ odgadnàç, jak rozk∏adajà si´ w domu sympatie, która z dziewczàt jest córcià mamusi, a która oczkiem
w g∏owie tatusia?
Na pytanie: „co lubisz poza taƒcem”,
otrzymuj´ od Anitki odpowiedê zdumiewajàcà, choç ju˝ nie tak nieprawdopodobnà , jakà by∏aby kilkanaÊcie lat temu.
– Pi∏k´ no˝nà. Uwielbiam graç w pi∏k´
no˝nà. – OczywiÊcie, okazji ku temu nie ma
zbyt wiele, ale i tu post´p jest wyraêny, jeÊli
chodzi o prze∏amywanie stereotypów. Podobnie jak to si´ sta∏o z kolarstwem czy biegami d∏ugimi. Wi´c kto wie..?
W szkole najbardziej lubi j´zyk polski.
Wprawia si´ w uk∏adanie wierszyków, rymowanych sk∏adanek. I oczywiÊcie muzyka, ka˝da...
W taƒcu osiàgn´∏a ju˝ trzecià klas´ sportowà, najni˝szà wprawdzie z mo˝liwych, ale
uprawniajàcà do udzia∏u w Mistrzostwach
Polski.
Najwi´kszym jej osiàgni´ciem, jak dotàd,
jest II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Taƒca Sportowego w Niedzicy, w kategori m∏odzików w DDF (disco dance free
styl) w 2000 roku.
A mo˝e osiàgni´ciem tym jest raczej IV
miejsce wywalczone w tym roku wspólnie
ze swà partnerkà z klubu, Kasià Walickà,
w kategorii Show w eliminacjach do Mistrzostw Polski? SpoÊród nagród, medali
i dyplomów trudno wymieniç nawet te najcenniejsze. Po cichu liczymy na Mistrzostwa Polski w tym roku, choç najwa˝niejsze
ju˝ sta∏o si´ faktem: Anitka ma prawdziwà,
˝yciowà pasj´.
Jagódka jeszcze tak do koƒca zdecydowana nie jest. Ten teatr, który pojawi∏ si´
w tym roku... Zaczyna jà wciàgaç. Ale osià-

∏o d∏ugo czekaç, by za przyk∏adem siostry
posz∏a Jagódka i dziÊ siostry przeÊcigajà
si´ w podwy˝szaniu umiej´tnoÊci i zdobywaniu trofeów. Znalaz∏y si´ zresztà pod
wyjàtkowo fachowà opiekà. W∏aÊciciel
klubu zadba∏ o to, by nad prawid∏owym
rozwojem sportowym podopiecznych
czuwa∏a osoba o najwy˝szych kompetencjach. Jest nià pan Andrzej Gra˝ula, który wÊród swoich osiàgni´ç trenerskich ma
to najwy˝sze: mistrzostwo Êwiata w kategorii „Hip Hop” swego podopiecznego
Kuby Grendy z Niedzicy.
Stamtàd zresztà wywodzi si´ te˝ pan
trener i tam w∏aÊnie we wspania∏ej scenerii zabytkowego zamku odbywajà si´ jedne z najwa˝niejszych konfrontacji
w taƒcu sportowym w kraju.
Rozmawiamy, opowiadajà rodzice, czasem wtràcajà si´ dziewczynki. Jagódka du˝o mówi o koniach,
z którymi ma stycznoÊç po sàsiedzku. Jej marzeniem jest jazda konna, ale z tym jeszcze musi troch´
poczekaç. Chyba, ˝e... Wydaje si´
bowiem, ˝e jej si∏a perswazji u rodziców jest spora, wystarczy zobaczyç uÊmiech, z jakim zwraca si´ do
niej pan Sylwester. Ulubionà muMistrzostwa „o z∏otego jaszczura” ¸ódê, maj 2000
zykà Jagódki, tà której s∏ucha, jest
o dziwo nie muzyka taneczna, ale
jazz i muzyka powa˝na. Poza tym pasjo- gni´cia te˝ ma niebagatelne: W tym samym
nuje jà komputer i pociàgajà j´zyki obce: turnieju w Niedzicy VI miejsce, zaÊ w maju
ju˝ teraz angielski, a w przysz∏oÊci francu- ubieg∏ego roku w ¸odzi na V Ogólnopolski – wyznaje powa˝nie.
skim Turnieju „O Z∏otego Jaszczura” orgaDziewczynki na chwil´ gdzieÊ znikn´∏y, nizowanym przez PZTS, 8-letnia wówczas
wi´c s∏ucham teraz rodziców. Opowiadajà Jagódka zaj´∏a wspania∏e V miejsce. I poo osiàgni´ciach, wyciàgajà trofea i z dumà dobnie jak siostra, wiele pomniejszych naprezentujà. Z ich gestów, barwy g∏osu, wy- gród i wyró˝nieƒ.

STARA MI¸OSNA
Mi∏o si´ gwarzy i wiele jeszcze tematów
nieporuszonych... Jak choçby w∏aÊnie
ucià˝liwoÊç w towarzyszeniu córom na zawodach, poÊwi´canie sobót i niedziel, dalekie, m´czàce trasy.
Wszystko jednak bilansuje si´ wspólnym
dobrem i zacieÊnieniem wi´zów, bliskà

obecnoÊcià rodziców przy swych pociechach. To zawsze procentuje.
Czas pozostawiç rodzin´ Beredów w ich
przedkomunijnych przygotowaniach. Po
dzisiejszej pierwszej spowiedzi jeszcze tylko
dwa dni do wielkiego wydarzenia w ˝yciu
Jagódki. A potem dalsze codzienne sprawy.

Eutanazja za horyzontem
OsobiÊcie uderzy∏y mnie s∏owa, jakie wypowiedzia∏ dr Jack C. Willke 26 marca
2000 r. do zgromadzonych s∏uchaczy
w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloƒskiego. Przyjecha∏, aby pogratulowaç Polakom, jak wiele dobra zrobili
w ostatnim czasie w dziedzinie powstrzymania plagi aborcji. Wypowiedzia∏ m.in.
bardzo wa˝kie s∏owa: Jestem tutaj, aby
wam pogratulowaç tego, czego dokonaliÊcie
w dziedzinie aborcji. Ale przyjecha∏em tak˝e, ˝eby was ostrzec przed eutanazjà.
Czym jest eutanazja?
Jak wskazuje grecki êród∏os∏ów tej nazwy, eutanazja (eu – dobra; thanatos –
Êmierç) znaczy tyle samo, co „dobra” (to
znaczy: ∏agodna, bezbolesna, spokojna)
Êmierç. Chodzi wi´c o takie pozbawienie
– siebie lub innych – ˝ycia, które nie powoduje ˝adnych cierpieƒ, a cz´sto stanowi w∏aÊnie uwolnienie si´ od nich.
Problem eutanazji
Wi´kszoÊç ludzi myÊli, ˝e na razie nie
warto si´ tym zajmowaç. Niestety, tak
nie jest. Eutanazja zbli˝a si´ wielkimi
krokami. Sytuacja demograficzna Europy jest katastrofalna. Na przyk∏ad Polki
majà statystycznie mniej ni˝ 1,5 dziecka,
a powinny przecie˝ mieç wi´cej ni˝ dwoje, aby utrzymaç prostà reprodukcj´ pokoleƒ. 1,5 dziecka w rodzinie to gwarancja narodowego samobójstwa.
Jednak zanim do niego dojdzie, nasze
spo∏eczeƒstwo zacznie si´ starzeç. S∏u˝ba zdrowia umo˝liwia opóênienie Êmierci, wiedza medyczna przed∏u˝a Êredni
czas ˝ycia. Obecnie jest coraz wi´cej ludzi starszych i coraz mniej m∏odych.
A przecie˝ to m∏odzi ludzie muszà utrzymywaç starszych. Skoro sà takie prognozy, to kiedyÊ mo˝e dojÊç w Polsce do dyskusji, co robiç z ludêmi starymi. Dlatego
ju˝ dziÊ jest w∏aÊciwy moment, by przygotowaç nasze spo∏eczeƒstwo na zaistnienie takiej sytuacji.
Historia eutanazji
W przypadku eutanazji du˝e znaczenie ma historia. Wszystko zacz´∏o si´ od
naszych zachodnich sàsiadów – Niemców. Przytocz´ teraz bardzo ma∏o znane

fakty. Wszyscy wiemy o holokauÊcie, ale
niewiele osób zna histori´ niemieckiego
programu eutanazji. Rozpoczà∏ si´ on
w latach trzydziestych, jeszcze przed holokaustem. Inicjatorem nie by∏ Hitler,
ale profesorowie psychiatrii w uniwersyteckich szpitalach w Niemczech. Podj´li
decyzj´, ˝e ˝ycie niektórych ludzi nie jest
warte istnienia. Oni w∏aÊnie skonstruowali pierwsze komory gazowe, które
funkcjonowa∏y w uniwersyteckich szpitalach psychiatrycznych. Profesorowie wybierali ofiary: na poczàtku beznadziejnie
chorych umys∏owo obywateli niemieckich. Potem w Berlinie powsta∏ podobny
oÊrodek dla dzieci upoÊledzonych,
z uszkodzeniami mózgu. Zacz´to zabijaç
chore dzieci – taki by∏ poczàtek. Opró˝niono niemieckie szpitale psychiatryczne
oraz domy starców. Niemieckie spo∏eczeƒstwo zacz´∏o si´ przeciwko temu
buntowaç. Rozpocz´∏a si´ wojna, ludzie
zacz´li protestowaç. Hitler rozkaza∏ wtedy, by usunàç ze szpitali psychiatrycznych komory gazowe i przeniós∏ je do
obozów koncentracyjnych. Lawina ruszy∏a, cena ludzkiego ˝ycia uleg∏a dewaluacji.
MyÊleliÊmy, ˝e historia III Rzeszy ju˝
si´ nie powtórzy. MyliliÊmy si´: to si´ nadal dzieje – np. w Holandii. W tym kraju
to, ˝e lekarz zabija pacjenta, jest normalnà sprawà... W mediach ten problem nie
jest obecny. Pi´tnaÊcie lat temu tamtejsza lekarka zabi∏a swojà matk´, która by∏a naprawd´ tragicznie chora. Podczas
procesu s´dzia oÊwiadczy∏, ˝e nie orzeknie kary, poniewa˝ by∏o to zabójstwo z litoÊci. OÊwiadczy∏ on tak˝e, ˝e w innych
podobnych sytuacjach kary nie b´dzie.
Taki by∏ werdykt, a potem by∏y nast´pne
sprawy, przy czym za ka˝dym razem podchodzono do eutanazji coraz liberalniej.
A dzisiaj? Na ka˝de 5 osób, które umierajà w Holandii, jednà zabija lekarz. Po∏owa pacjentów jest zabijana bez wiedzy
pacjentów czy te˝ ich rodzin.
Bez zgody pacjenta
Wcià˝ mo˝na us∏yszeç, ˝e w Holandii
obowiàzujà bardzo restrykcyjne regula-

Gdy wreszcie zjawiam si´ u siebie w domu, moja roczna latoroÊl Joasia ju˝ Êpi. Patrz´ na jej delikatnà twarzyczk´ i d∏ugie
palce u d∏oni. Zastanawiam si´, próbuj´
odgadnàç tajemnic´, przeczuç, co w niej
Êpi?
Marian Mahor
miny dotyczàce legalnoÊci eutanazji,
ustalone przez s´dziów. Jakie ograniczenia obowiàzujà w Holandii? Eutanazji
mo˝na dokonaç pod nast´pujàcymi warunkami: proÊba o nià ma byç dobrowolnym ˝àdaniem, które musi zostaç powtórzone kilka razy. Pacjent musi byç przy
zdrowych zmys∏ach i cierpieç ból nie do
wytrzymania. Jego choroba musi byç ca∏kowicie nieuleczalna, przy czym trzeba,
aby dwóch innych lekarzy zgodzi∏o si´
z tà diagnozà. Nale˝y wype∏niç wiele rzàdowych formularzy. Ostatnim warunkiem jest odczucie, ˝e lekarze próbowali
ju˝ wszystkiego, ˝e nic wi´cej nie da si´
zrobiç. Taki jest regulamin. Jednak
w rzeczywistoÊci wszystkie przepisy sà
lekcewa˝one, zw∏aszcza te dotyczàce
proÊby pacjenta.
Eutanazja ucieczkà przed bólem?
Jednym z g∏ównych argumentów, najcz´Êciej wysuwanych przez zwolenników
eutanazji jest pragnienie zlikwidowania
bólu pacjentów przez zadanie im Êmierci. W mediach ból i ch´ç skrócenia cierpieƒ pacjentów sà bardzo cz´sto opisywane jako wystarczajàce powody dla
przeprowadzenia eutanazji. Warto jednak wiedzieç, ˝e w Holandii jedynie 5 %
pacjentów, którzy za˝àdali eutanazji, poda∏o ból jako przyczyn´ proÊby.
Ocena moralna
24 wieki temu Hipokrates skomentowa∏ problem eutanazji: Nigdy nie podam
Êmiertelnego leku, b´dàc o to poproszony,
ani nie zasugeruj´ takiej porady.
Wydano bardzo wiele dokumentów
zabraniajàcych dokonywania eutanazji.
Sà to m.in. Przed∏u˝enie ˝ycia (Papie˝
Pius XII, 1957 r.); Dyrektywy religijne
i etyczne dla katolickich placówek medycznych (Narodowa Konferencja Biskupów
Katolickich, 1975 r.); Deklaracja o eutanazji (Kongregacja Nauki Wiary, 1980
r.); Evangelium Vitae (Jan Pawe∏ II), Katechizm KoÊcio∏a Katolickiego w punktach: 2276nn.
Jako chrzeÊcijanie przyjmujemy jasne
stanowisko: Bóg jest Twórcà i dawcà ˝ycia, On rozpoczà∏ i do Niego nale˝y zakoƒczenie. To nie my decydujemy...
Rafa∏ Prz´dzik
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GABINET STOMATOLOGICZNY

Tom Law’s School of English

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

w Weso∏ej-Starej Mi∏oÊnie od 1997 roku

Zapraszamy na zaj´cia indywidualne
i grupowe w nast´pujàcych grupach:

773-32-70
773-33-70

WAKACYJNE WYJAZDY
DO SZKÓ¸ J¢ZYKOWYCH
ZA GRANICÑ:

ANGIELSKI

NIEMIECKI
FRANCUSKI
HISZPA¡SKI

KANADA

Zapisy na intensywne kursy
wakacyjne w Starej Mi∏oÊnie

ANGLIA, IRLANDIA,
NIEMCY, FRANCJA,
MEKSYK

–
–
–
–
–
–

profilaktyka
– naprawa protez
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
naprzeciwko nowej szko∏y, zad. 33 dz. 1983

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

tel. 773 11 08
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

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

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

Og∏oszenia drobne
◗ Do wynaj´cia w Starej Mi∏oÊnie gara˝ ogrzewany przy domu szeregowym
tel. 773 15 82.
◗ Sprzedam tanio zabudow´ kuchennà (p∏yta mdf) czerwono-czarnà + sprz´t
AGD w idealnym stanie tel. 773 12 67, 0 601 061 595.
◗ Strzy˝enie psów tel. 0 607 254 705, 0 607 254 708
◗ Manicure, pedicure, zdobienie paznokci (w domu u klienta) tel. 773-13-05.
◗ Mieszkanie 3–pokojowe (67 m2) I pi´tro, telefon, piwnica, strych – wynajm´
tel. 0 601 384 524.
◗ Uk∏adanie glazury, terakoty, malowanie, remonty, cena do uzgodnienia
tel. 773 21 30.
◗ Francuski, hiszpaƒski - lekcje tak˝e latem. Tel.: 773 33 54.
◗ Drobne roboty w domu, prace w ogrodzie wykonam. Solidny, referencje
z naszego osiedla. Tel.: 773 38 79.
◗ Fachowe prace wykoƒczeniowe: gipsy, malowanie, ocieplanie strychów, glazura i terakota oraz drobne prace elektryczne. Mamy referencje ze Starej Mi∏osny, tel. 0-604 893 006.
◗ Oddam 2 koty i 1 kotk´. Do oddania za 2 tygodnie tel. 773 10 57.

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.
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ul. Jana Paw∏a II 180
tel. 773-21-01
czynny:
pn-pt: 1000–1900
sob.: 900–1500

STARA MI¸OSNA

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

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

P 773 10 96, 0501 075 963

Magdalena Gaw´cka, Danuta Olczak

RAMY

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

PROFESJONALNA OPRAWA
OBRAZÓW, GRAFIK, PLAKATÓW, LUSTER

tel.

773 14 30

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

mini

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

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

773 47 54,

fax

815 40 76

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
SAMOOBS¸UGA

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

tel. 773-25-30

u nas kupisz
szybko, tanio
i prawie wszystko

akceptujemy karty p∏atnicze
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NadciÊnienie t´tnicze – wróg, przed którym
mo˝esz si´ obroniç
NadciÊnienie t´tnicze (NT) to jedna
z najbardziej rozpowszechnionych chorób. W Polsce dotyczy ona 20% spo∏eczeƒstwa, czyli ok. 8 mln ludzi. NadciÊnienie, z racji rozpowszechnienia i powik∏aƒ,
uznawane jest za jednà z najbardziej niebezpiecznych patologii spo∏ecznych.
Szczególnie groênymi powik∏aniami nadciÊnienia t´tniczego sà udary mózgowe
i zawa∏y mi´Ênia sercowego, z których
ogromna wi´kszoÊç koƒczy si´ Êmiercià
lub trwa∏ym inwalidztwem. CiÊnienie panujàce w uk∏adzie naczyniowym zale˝y
od pracy serca, obj´toÊci krwi krà˝àcej
oraz napi´cia Êcian naczyƒ. Maksymalna
wartoÊç ciÊnienia t´tniczego u osoby
zdrowej, mierzona w warunkach spoczynku na poziomie zgi´cia ∏okciowego,
nie powinna przekraczaç 140/90 mm Hg
(milimetrów s∏upka rt´ci). CiÊnienie t´tnicze podlega ciàg∏ym wahaniom zale˝nym g∏ównie od pracy serca, jego czynnoÊci skurczowej i rozkurczowej. Liczba 140
oznacza wartoÊç ciÊnienia panujàcà w naczyniach w trakcie skurczu serca zaÊ liczba 90 ciÊnienia w okresie rozkurczu
(przerwy w pracy serca). W codziennej
praktyce na wartoÊç ciÊnienia wp∏ywa
przede wszystkim: wysi∏ek fizyczny, emocje, stosowanie u˝ywek (kawa, herbata,
nikotyna) oraz soli kuchennej.
NadciÊnienie t´tnicze polega na sta∏ym
lub okresowo wyst´pujàcym wzroÊcie
wartoÊci ciÊnienia t´tniczego, powy˝ej
140/90 mm Hg. Wzrost mo˝e dotyczyç
obydwu wartoÊci lub tylko jednej z nich,
jak równie˝ mo˝e mieç charakter zmiany
sta∏ej lub wyst´pujàcej tylko okresowo.
W zwiàzku z powy˝szym wyodr´bniono
NT: skurczowo-rozkurczowe, skurczowe

lub rozkurczowe oraz NT utrwalone lub
chwiejne.
NadciÊnienie t´tnicze najcz´Êciej, bo
w 80 % przypadków, nie ma ustalonej
przyczyny – lekarze pos∏ugujà si´ wtedy
terminem NT pierwotne. Pozosta∏e 20%
przypadków to tzw. NT wtórne wynikajàce z konkretnych przyczyn, spowodowane zwykle chorobami nerek lub schorzeniami gruczo∏ów wydzielania wewn´trznego np. tarczycy lub nadnerczy.
Zasadniczà konsekwencjà NT, niezale˝nie od jego przyczyny, jest uszkodzenie serca i t´tnic, a w szczególnoÊci przyÊpieszenie tempa rozwoju mia˝d˝ycy
oraz wywo∏anie zaburzeƒ ukrwienia tkanek i narzàdów i w efekcie upoÊledzenie
ich funkcji. Jak wi´c widaç, nadciÊnienie
jest chorobà ca∏ego organizmu, a narzàdami szczególnie nara˝onymi na uszkodzenie w jego przebiegu, sà:serce i mózg.
Nie leczone lub nieprawid∏owo leczone
NT jest g∏ównà przyczyna szeregu chorób
zwi´kszajàcych ryzyko Êmierci i pogarszajàcych sprawnoÊç organizmu. Na liÊcie
tych chorób umieszczono m.in.: chorob´
niedokrwiennà serca – o której pisaliÊmy
w poprzednim numerze, udary mózgowe,
niewydolnoÊç krà˝enia oraz mia˝d˝yc´
zarostowà koƒczyn dolnych. Niestety,
wi´kszoÊç osób chorych na NT nie zdaje
sobie sprawy z niebezpieczeƒstw. Wynika
to m.in. z braku ÊwiadomoÊci co do rozpowszechnienia i groênych konsekwencji
choroby, a u osób z wykrytym NT cz´stym lekcewa˝eniu zaleceƒ lekarza i nie
poddawaniu si´ systematycznej kontroli
ciÊnienia na zasadzie „˝e skoro nie boli to
nie warto zawracaç sobie nim g∏owy”. To
ostatnie uniemo˝liwia ocen´ skutecznoÊci leczenia i spraSklep MUCHOMOR
wia, ˝e pacjenci
ul. Borkowska 24/1 (przy drodze do Mi´dzylesia)
nie mogà osiàgnàç
w∏aÊciwego efektu
terapii, jakim jest
normalizacja war☛ zamówienia rozwozimy na terenie ca∏ej Starej Mi∏osny
toÊci ciÊnienia.
☛ przy zamówieniu powy˝ej 30,00 PLN - dostawa GRATIS!!!
Leczenie NT za☛ do zakupów powy˝ej 75,00 PLN - COCA-COLA 1l GRATIS!!!
wsze powinno rozpoczynaç si´ od
Zamówienia przyjmujemy pod numerem:
ustalenia
jego
Oferujemy Paƒstwu:
Dostawy w godzinach:
przyczyny i jeÊli
● Artyku∏y spo˝ywcze, mi´so, w´dliny, warzywa i owoce
jest to mo˝liwe jej
- dni powszednie i soboty: od 8.00 do 22.00
● Napoje, soki, wody mineralne ● Artyku∏y monopolowe,
wyroby tytoniowe ● Chemi´ gospodarczà, artyku∏y tekstylne
- w niedziele i Êwi´ta: od 9.00 do 21.00
usuni´cia. W wi´k● Pras´ codziennà i czasopisma ●
szoÊci przypadków
jest to niemo˝liwe
Akceptujemy karty kredytowe!

oferuje ZAKUPY NA TELEFON!!!

773-19-68
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(NT pierwotne) i wówczas stosujemy leczenie objawowe, czyli takie, które polega na, niezale˝nym od przyczyny, obni˝eniu ciÊnienia. Podstawà terapii jest
w wi´kszoÊci przypadków stosowanie leków. Mechanizm ich dzia∏ania, cz´sto
z∏o˝ony, polega na wp∏ywie na prac´ serca, wp∏ywie na obj´toÊç krwi krà˝àcej
oraz na napi´cie Êcian naczyƒ. Trzeba
mieç ÊwiadomoÊç tego, ˝e leki mimo wysokiej skutecznoÊci i wygody przyjmowania (cz´sto jeden raz na dob´) wywo∏ujà
objawy uboczne i mogà dzia∏aç szkodliwie. W zwiàzku z powy˝szym przed ka˝dà próba farmakoterapii, jak równie˝
w trakcie jej prowadzenia, w celu zmniejszenia dawek leków i zwi´kszenia ich
skutecznoÊci stosuje si´ tzw. leczenie niefarmakologiczne. Jego zasady polegajà
na:ograniczeniu spo˝ycia soli oraz u˝ywek (kawa, herbata, nikotyna), stosowaniu umiarkowanego wysi∏ku (np. spacery,
jazda na rowerze), redukcji wagi cia∏a,
uporzàdkowanym trybie ˝ycia (w∏aÊciwa
liczba godzin snu), unikaniu, jeÊli to mo˝liwe, stresów zwiàzanych z negatywnymi
emocjami lub znalezienie we wspó∏pracy
z lekarzem czy psychoterapeutà sposobu
na ich „roz∏adowywanie”. Konsekwentne
przestrzeganie tych zasad daje u cz´Êci
osób z NT po˝àdany efekt w postaci redukcji ciÊnienia bez potrzeby odwo∏ywania si´ do leczenia farmakologicznego
a tam, gdzie jest to niemo˝liwe, zwi´ksza
skutecznoÊç leków bez potrzeby zwi´kszania ich dawki.
Koƒczàc chcia∏bym, abyÊcie Paƒstwo
pami´tali o tym, ˝e NT to choroba przebiegajàca poczàtkowo bez ˝adnych dolegliwoÊci, w zwiàzku z tym jej pierwszym
objawem jest podwy˝szone ciÊnienie t´tnicze. Jak pokazujà badania, to w∏aÊnie
przypadkowe pomiary ciÊnienia przyczyniajà si´ do wykrycia wi´kszoÊci przypadków NT, co umo˝liwia wdro˝enie w∏aÊciwego leczenia i zmniejsza ryzyko powik∏aƒ.
W zwiàzku z powy˝szym zach´cam
wszystkich do okresowych pomiarów ciÊnienia zgodnie z zasadà, ˝e lepiej przeciwdzia∏aç ni˝ leczyç. Okazjà do tego mo˝e byç zarówno wizyta u lekarza, jak równie˝ u dobrych znajomych posiadajàcych
ciÊnieniomierz.
Lek. med. Tomasz Droƒ
Przewodniczàcy Komisji Zdrowia

STARA MI¸OSNA

Kto dziÊ odrobi lekcje?
Wi´kszoÊç dzieci potrzebuje pomocy
w nauce, ale w sztuce pomagania wa˝ne jest to, ˝eby uczeƒ si´ od niej nie
uzale˝ni∏.
Pierwszy i najwa˝niejszy warunek
powodzenia to przekazanie dziecku
motywacji do zdobywania wiedzy.
Wiele uczniowskich problemów bierze si´ z braku motywacji do pokonywania szkolnych zadaƒ. Je˝eli szkolna
wiedza b´dzie postrzegana jako coÊ
obcego i wrogiego, to dziecko musi
zmuszaç si´ do pracy, albo jest zmuszane przez rodziców i nauczycieli. Zwykle system nakazów okazuje si´ jednak
ma∏o skuteczny.
Rodzice cz´sto w rozmowach skar˝à
si´, ˝e bez ponaglania ich dziecko nie
zaczyna odrabiaç lekcji, ˝e trzeba je
nieustannie pilnowaç, przeglàdaç zeszyty, a nawet pami´taç o przyborach na
prace r´czne. Cz´sto rodzice przejmujà
w ten sposób oprócz obowiàzków ucznia tak˝e jego ch´ci, czyli motywacj´.
W takiej sytuacji dziecko nabiera
przeÊwiadczenia, ˝e to mama chce, by

dostawa∏o dobre stopnie i Êwiadectwa
z czerwonym paskiem. OczywiÊcie mamina ch´ç nie jest tu niczym z∏ym, tylko pragnieniem dobra dziecka. Ale
motywacji do nauki musi nabraç tak˝e
uczeƒ. JeÊli doÊwiadczy, ˝e ktoÊ wykonuje za niego prac´ – ch´tnie rezygnuje z wysi∏ku.
Wi´kszoÊç rodziców z ulgà odpuÊci∏aby sobie odrabianie lekcji i „chodzenie z dzieckiem do szko∏y”.
Niestety, doroÊli wiedzà, ˝e skoƒczy∏oby si´ to lawinà pa∏ w dzienniczku
lub k∏opotami z uzyskaniem promocji
do nast´pnej klasy.
Odrabiajàc z dzieckiem lekcje nie
nale˝y robiç d∏ugich „nasiadówek”.
Dzieci majà wrodzonà potrzeb´ ruchu.
Dlatego najlepiej jest, gdy istnieje równowaga mi´dzy obowiàzkami a przyjemnoÊcià. Im wi´cej dziecko ma pracy, tym d∏u˝szy bàdê intensywniejszy
powinien byç jego wypoczynek. Dziecko, szczególnie ma∏e, musi przekonaç
si´, ˝e ˝ycie szkolne to nie pasmo
udr´k, ˝e jest czas tak˝e na podwórko
i zabawy z rodzicami.

Trzeba czasem pozwoliç dziecku na
negatywne doÊwiadczenie. Jedna czy
dwie jedynki nie przekreÊlajà jego
szkolnych szans, a pozwolà poznaç negatywnà reakcj´ nauczyciela i rodziców, co mo˝e ucznia mobilizowaç.
Przy powstawaniu motywacji du˝e
znaczenie ma atmosfera domu rodzinnego, przepe∏niona mi∏oÊcià, poczuciem bezpieczeƒstwa i codzienne doÊwiadczenia dziecka. Trudniej b´dzie
przekonaç si´ do odrabiania zadaƒ
dziecku, które ka˝dego dnia s∏yszy od
rodziców, jak bardzo nie chce im si´
iÊç do tej przekl´tej pracy. Albo, gdy
dowiaduje si´, ˝e w doros∏ym ˝yciu
matematyka i tak nie jest potrzebna,
a wykszta∏ceni ludzie zarabiajà bardzo
ma∏o.
Motywacj´ przekazujemy dziecku
mimowolnie. Gdy dziecko widzi, ˝e rodzice lubià i szanujà swojà prac´, sà cenionymi pracownikami – b´dzie mu ∏atwiej zrozumieç sens uczenia si´ i bycia
dobrym w tym, co robi.
Anna Padzik, psycholog
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku
tel. 783 58 58, tel./fax 783 97 71
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Oszcz´dzaj swój krzy˝
Boli mnie kr´gos∏up – mówisz. Ale
tak naprawd´ bolà ci´ mi´Ênie pleców.
To dlatego, ˝e pewnie chodzisz zgrabiony, albo masz zwyczaj siadaç na
podwini´tej nodze. A mo˝e pracujàc
przy biurku zbyt nisko pochylasz g∏ow´? Kiedy nieprawid∏owo wyginasz
kr´gos∏up, niektóre mi´Ênie za mocno
si´ napinajà, inne przykurczajà. Z czasem „przyzwyczajajà si´” one do takiego nienaturalnego u∏o˝enia i tracà elastycznoÊç. Coraz trudniej b´dzie ci
wi´c zachowaç prawid∏owà postaw´.
Chyba, ˝e zaczniesz dbaç o kr´gos∏up.
Oto kilka rad, jak pracowaç, ˝eby zbyt
nie przecià˝aç kr´gos∏upa:
Nigdy nie przebywaj d∏ugo w jednej
pozycji. Rób krótkie, ale cz´ste prze-

rwy w pracy, zw∏aszcza jeÊli wymaga
ona siedzenia lub monotonnego powtarzania ruchów. Co jakiÊ czas przeciàgnij si´, chwil´ pospaceruj, wykonaj
kilka obrotów g∏owà, barkami w obie
strony. Kiedy siadasz, dosuƒ poÊladki
do tylnej kraw´dzi krzes∏a. Kolana powinny byç zgi´te pod kàtem prostym,
a stopy wygodnie oparte na pod∏odze.
Dostosuj wysokoÊç krzes∏a do biurka,
przy którym pracujesz: siedzàc, musisz
mieç plecy proste, natomiast r´ce tak
podparte, by ramiona nie by∏y uniesione. Zwróç równie˝ uwag´, jak odpoczywasz. – Najlepiej odpoczywaç w ruchu. Ka˝dy wysi∏ek fizyczny, który zapewnia harmonijnà prac´ mi´Êni pleców i brzucha, jest bardzo korzystny

˚ó∏wie cz. I

rzasty o d∏ugoÊci 215 cm i ci´˝arze 600 kg. Z ˝ó∏wi làdowych –
˝ó∏w s∏oniowy z wysp Galapagos dorasta do d∏. 120 cm i wagi 250 kg. Najmniejsze wÊród
tych zwierzàt to ˝ó∏w pajàczkowy d∏ugoÊci 11–12 cm i ˝ó∏w
wodny o d∏ugoÊci do 15 cm.
˚ó∏wie sà d∏ugowieczne.
˚ó∏w b∏otny wyst´pujàcy w Polsce ˝yje ok. 100 lat. Wszystkie
majà bardzo dobrze rozwini´te
narzàd wzroku i w´chu. Rozpoznajà niektóre kolory i kszta∏ty. Przypuszcza si´, ˝e odró˝niajà w∏aÊciciela
od obcych osób. Potrafià z du˝ych odleg∏oÊci wyczuç zapach jedzenia,
zw∏aszcza ulubionego, wtedy biegnà
szybko. Nie znoszà natomiast silnych
zapachów, zw∏aszcza dymu papierosowego. ZdolnoÊç s∏yszenia ˝ó∏wi ogranicza si´ do niskich cz´stotliwoÊci – poni˝ej g∏osu ludzkiego. Majà dobrze rozwini´ty zmys∏ równowagi, Êwietnie

˚ó∏wie nale˝à do tej niewielkiej grupy zwierzàt, które nie zmieni∏y si´ zewn´trznie ani sposobem bytowania od
czasów panowania dinozaurów, a pojawi∏y si´ na kuli ziemskiej ponad 200
milionów lat temu. ˚yjà w ró˝nych
strefach klimatycznych, na prawie
wszystkich kontynentach Êwiata, w Êrodowisku wodnym i làdowym. Przetrwanie w warunkach niekorzystnych jest
mo˝liwe dzi´ki umiej´tnoÊci obni˝ania
aktywnoÊci ˝yciowej w porach ch∏odu
i suszy. ˚ó∏wie ró˝nià si´ mi´dzy sobà
wyglàdem i kszta∏tem skorupy (pancerz ˝ó∏wi làdowych jest wypuk∏y, wodnych silnie sp∏aszczony i o mniejszym
ci´˝arze – dla lepszego poruszania si´
w wodzie), wyglàdem nóg (u ˝ó∏wi
morskich koƒczyny przednie wyglàdajà
jak wios∏a) i wielkoÊcià. Najwi´kszym
˝yjàcym ˝ó∏wiem jest morski ˝ó∏w skó-

Przysmaki kuchni staromi∏oÊniaƒskiej

– Sa∏ata zielona z rybà
Sa∏ata zielona (lodowa), ser ˝ó∏ty, ugotowane jajka, pomidory, ogórek, cebula, makrela w´dzona, majonez
Wszystkie sk∏adniki kroimy, (niezbyt
drobno), ser ucieramy na grubej tarce,
ryb´ czyÊcimy, rozdrabniamy na kawa∏ki i kropimy cytrynà. Sk∏adniki ∏àczymy
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tu˝ przed podaniem do sto∏u (bardzo
wa˝ne, gdy˝ w przeciwnym razie sa∏ata
b´dzie zwi´dni´ta).
Na koniec dodajemy majonez i ca∏oÊç mieszamy. Sa∏atk´ podajemy
z pieczywem lub mo˝emy jeÊç samà.
DM

dla
twojego Biurko musi mieç
odpowiednià
kr´gos∏upa.
wysokoÊç,
JeÊli czujesz, by ramiona mog∏y
swobodnie si´ na
˝e boli ci´ kr´- nim opieraç.
gos∏up
czym
pr´dzej postaraj si´ rozluêniç
napi´te mi´Ênie
pleców.
Najprostszym
domowym sposobem jest ciep∏a
kàpiel.
Szybko si´ w niej odpr´˝ysz, jeÊli do
wody dodasz kilka kropli olejku aromatycznego. JeÊli po takiej kàpieli ból
nie ust´puje, znaczy, ˝e twój kr´gos∏up
wymaga pomocy specjalisty.
Zapraszam
Wojciech Rudziƒski
tel.: 773 14 97

˚ó∏w grecki

omijajà przeszkody i wyczuwajà nierównoÊci terenu. Twarda skorupa bierze udzia∏ w odbieraniu drgaƒ gruntu
przekazujàc sygna∏y o koniecznoÊci
ukrycia w razie niebezpieczeƒstwa.
˚ó∏wie bardzo lubià s∏oƒce, ciep∏o
i niezbyt du˝à wilgotnoÊç, ale jak
wszystkie gady nie tolerujà zbyt wysokich i zbyt niskich temperatur. Podczas
zimnych okresów w ciàgu roku ˝ó∏wie
zapadajà w sen zimowy (hibernacj´).
Zapasy t∏uszczu zu˝ywane sà wówczas
tylko na podtrzymanie pracy serca,
p∏uc i mózgu. Inne ˝ó∏wie, np. stepowe
zasypiajà, aby uchroniç si´ przed przegrzaniem, brakiem pokarmu i wody
(ekstywacja).
Wszystkim ˝ó∏wiom woda sprawia
du˝à przyjemnoÊç, choç nie wszystkie
potrafià p∏ywaç.
Cdn. w nast´pnym numerze
lek. wet. Izabela Rupiƒska
tel. 773-10-88
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Drzewa Starej Mi∏osny – Ja∏owiec – Juniperus
Ja∏owce pochodzà z ró˝nych stron Êwiata i nie wszystkie mo˝na sadziç w naszych ogródkach, ale jest kilka, które
nadajà si´ idealnie.
Pierwszà roÊlin´, którà posadziliÊmy
po wprowadzeniu si´ do naszego domu
w Starej Mi∏oÊnie, by∏ ja∏owiec pospolity
– Juniperus communis. PrzenieÊliÊmy go
ze Êrodka drogi, gdzie by∏ skazany na zag∏ad´, przed dom. Tam roÊnie ze srebrnym Êwierkiem w miejscu nieco zacienionym, ale Êwiat∏a ma du˝o i osiàgnà∏ ju˝
wysokoÊç ponad trzy metry. Ig∏y ma doÊç
d∏ugie, sztywne i bardzo k∏ujàce o ∏adnym niebieskawozielonym odcieniu. Na
razie jeszcze nie owocowa∏, ale czarne jagody tego ja∏owca sà nie tylko jego ozdobà, ale tak˝e cennà przyprawà kuchennà.
Wielkà zaletà ja∏owca pospolitego jest
niewybrednoÊç – zgodnie z nazwà roÊnie
na ja∏owych, piaszczystych glebach i dobrze znosi susz´. Jest równie˝ bardzo wytrzyma∏y na mróz. Pi´knie wyglàda w po∏àczeniu z brzozami i wrzosem.
W szkó∏kach mo˝na kupiç ja∏owce pospolite o pokroju kolumnowym: „Hibernica”, „Columnaris”, „Cracovia”, „Suecica” (do 10 m), „Stricta”. Sà te˝ odmiany
p∏o˝àce (J. communis var. depressa) i odmiana halna (J. communis var. montana).
Obie te odmiany nadajà si´ doskonale do
bardzo ma∏ych ogródków i skalniaków.
Bardzo poszukiwanym ja∏owcem jest
ja∏owiec chiƒski – Juniperus chinensis.
Wyró˝nia si´ odmiany o ig∏ach zielo-

nych, niebieskozielonych, szarozielonych i z∏oto˝ó∏tych. Polecane odmiany
to: „Pfitzeriana” o pokroju roz∏o˝ystym,
z ga∏´ziami u∏o˝onymi poziomo i zwisajàcymi wierzcho∏kami, przypominajàcymi zielone fale oraz „Pfitzeriana Aurea”, która w lecie ma ig∏y z∏otawe,
a w zimie bràzowo˝ó∏te.
Jednym z najwartoÊciowszych krzewów iglastych do ma∏ych ogródków jest
ja∏owiec p∏o˝àcy – Juniperus horizontalis.
Zupe∏nie nie przypomina ja∏owca pospolitego. Ig∏y ma bardzo krótkie, sinozielone, wyjàtkowo mi´kkie w dotyku,
a jego ga∏àzki g´sto pokryte krótkimi p´dami Êcielà si´ po ziemi. Ja∏owce te pi´knie wyglàdajà na skarpach, jako ozdoba
schodów wejÊciowych, mo˝na te˝ posadziç 1–2 egzemplarze na trawniku. Ja∏owiec p∏o˝àcy ma niewielkie wymagania –
dobrze roÊnie na suchych, piaszczystych
glebach i doskonale znosi nasze zimy.
Mo˝na go sadziç w pó∏cieniu, chocia˝
w s∏oƒcu roÊnie znacznie lepiej. Odmiana „Douglassi” ma ig∏y niebiesko metalizujàce, przebarwiajàce si´ zimà na niebieskopurpurowe. Odmiana „Glauca”
tworzy niebieskostalowy kobierzec.
Podobny do poprzedniego gatunku,
ale znacznie wy˝szy, jest ja∏owiec sawiƒski – Juniperus sabina. Osiàga wysokoÊç
oko∏o 2 m. Ga∏´zie nie rozk∏adajà si´
tak nisko, choç te˝ majà tendencj´ do
p∏o˝enia si´. Starsze krzewy tworzà wielkie k´py o Êrednicy kilku metrów.

OÂRODEK REHABILITACJI
I ODNOWY BIOLOGICZNEJ
mgr Beata i Jacek Horszczaruk

OFERUJEMY
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ZMIAN ZWYRODNIENIOWYCH
STANÓW POURAZOWYCH
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TERAPI¢ MANUALNÑ KR¢GOS¸UPA I STAWÓW
GIMNASTYK¢ KOREKCYJNÑ DLA DZIECI
GIMNASTYK¢ DLA PA¡
FIZYKOTERAPI¢
MASA˚E
BEZP¸ATNE KONSULTACJE

Tel. 773 22 53

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

Ja∏owiec sawiƒski chocia˝ ma kilka
wad: ekspansywnoÊç, nieregularny pokrój, ostry nieprzyjemny zapach w upalne dni godny jest polecenia dla tych, którzy nie lubià zbytnio zajmowaç si´ swoim
ogrodem. Nale˝y do krzewów najmniej
wymagajàcych; jest bardzo wytrzyma∏y
na mróz i roÊnie dobrze nawet na suchych piaszczystych glebach, na terenach
zniszczonych w czasie prac budowlanych,
zanieczyszczonych gruzem i kamieniami.
Jest zresztà ∏adna odmiana tego ja∏owca
„Cupressifolie”, która tworzy krzewy
ni˝sze o ciemnozielonych ig∏ach.
Ch´tnie sadzony jest ja∏owiec ∏uskowaty – Juniperus squamata odmiana
„Meyeri”. Bardzo niski o niezwyk∏ym
niebieskobia∏ym zabarwieniu igie∏.
W odró˝nieniu od typowych ja∏owców
ja∏owiec wirginijski – Juniperus virginiana wymaga gleby wilgotnej i ˝yznej. P´dy ma wysmuk∏e, ig∏y intensywnie niebieskoszare. Poszukiwana odmiana
„Skyrocket” ma pokrój wysmuk∏y, kolumnowy i ÊciÊle przylegajàce ga∏´zie
boczne. Osiàga wysokoÊç 5–6 m.
Anna Susicka
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Informacje z Parafii
Nabo˝eƒstwa do Serca Pana Jezusa przez ca∏y
czerwiec tak samo, jak nabo˝eƒstwa majowe:
w dni powszednie razem z Mszà Êw. o godz. 1800,
a w niedziele i Êwi´ta o godz. 1600.
We wszystkie pierwsze niedziele miesiàca (od
maja do paêdziernika) o godz. 1300 procesja wynagradzajàca. ObecnoÊç bielanek i asysty obowiàzkowa.
24 maja, czwartek, UroczystoÊç Wniebowstàpienia Paƒskiego. Porzàdek nabo˝eƒstw, jak zawsze
w Êwi´ta koÊcielne, które sà dniami pracy i nauki,
a wi´c 900; 1600 – szkolna; 1800 i 2000.
27 maja (niedziela), godz. 1800 Msza Êw. polowa
na placu budowy przysz∏ego koÊcio∏a. Celebruje
ks. bp prof. Kazimierz Romaniuk. PoÊwiecenie
krzy˝a, który jest darem tegorocznych dzieci
pierwszokomunijnych. JednoczeÊnie obchodzone
b´dzie 85-lecie istnienia OSP w Starej Mi∏oÊnie.
3 czerwca, niedziela – Zielone Âwiàtki, UroczystoÊç Zes∏ania Ducha Êw. Jedno z trzech najwi´kszych Êwiàt chrzeÊcijaƒskich. Jak w Wielkanoc
i Bo˝e Narodzenie równie˝ i w Dzieƒ Pi´çdziesiàtnicy Paschalnej sprawowany jest równie˝ Sakrament Chrztu Êwi´tego.
13 czerwca, Êroda. godz. 1600 lub 1800 lub 2000 (do
wyboru) Rocznica I-ej Komunii Êw. jako w UroczystoÊç Tytu∏u KoÊcio∏a – Êw. Antoniego. Jest to doroczny nasz odpust, porzàdek S∏u˝by Bo˝ej pó∏Êwiàteczny.
14 czerwca, czwartek – UroczystoÊç NajÊwi´tszego Cia∏a i Krwi Pana Jezusa – Bo˝e Cia∏o.
Msze Êw. wg nast´pujàcego porzàdku. Pierwsza
Msza Êw. o godz. 800 rano, o 900 g∏ówna Msza Êw.
w intencji Parafii i Parafian, po której wyruszy, ok.
godz. 1000, na tradycyjnà tras´ Procesja Bo˝ego
Cia∏a. W Bo˝e Cia∏o publicznie wyznajemy nasza
wiar´. Czynimy to g∏ównie przez udzia∏ w procesji.
Od uczestnictwa w niej nie powinniÊmy si´ pod
byle pretekstem dyspensowaç. W tym dniu sk∏a-

damy ofiar´ Bogu i z czasu, i z niewygody, i ze
zm´czenia. W Bo˝e Cia∏o wiar´ wyznajemy nie tylko w procesji. Tak wielu wykazuje poÊwi´cenie
przygotowujàc o∏tarze. Dla pozosta∏ych niechaj
nie b´dzie zbytnim ci´˝arem ju˝ samo tylko
uczestnictwo w procesji.
Na trasie procesyjnej, tak jak to jest w polskim
zwyczaju, dekorujemy okna, balkony i ogrodzenia.
Bardzo o to prosimy.
Na zakoƒczenie procesji ok. godz. 1230 Msza Êw.
polowa, jak co roku, przy Stra˝y Po˝arnej. Ostatnie Msze Êw. o 1600 i 1800.
22 czerwca, piàtek. UroczystoÊç Tytu∏u Parafii UroczystoÊç NajÊwi´tszego Serca Pana Jezus,
czyli odpust parafialny. Zapraszamy na wspólnà
modlitw´ w intencji Parafii. Porzàdek S∏u˝by Bo˝ej, ze wzgl´du na dzieƒ pracy, jak zawsze: 900;
1600; 1800 i 2000. G∏ówna Msza Êw. odpustowa b´dzie o godz. 2000 przy figurce Serca Pana Jezusa
na ul.. Mazowieckiej. Msza Êw. polowa na wolnym
powietrzu. W razie deszczu b´dzie przeniesiona
do KoÊcio∏a. Zapraszamy, zw∏aszcza tych, którzy
d∏u˝ej pracujà, w∏aÊnie na godz. 2000 wraz z rodzinami.
27 czerwca, Êroda, w dzieƒ Êw. W∏adys∏awa
o godz.1800 doroczna Msza Êw. za Zmar∏ych W∏adys∏awów i W∏adys∏awy.
29 czerwca, piàtek – UroczystoÊç Âwi´tych Aposto∏ów: Piotra i Paw∏a. Porzàdek pó∏Êwiàteczny.
Z okazji tej uroczystoÊci sk∏adamy tzw. Âwi´topietrze, albo Obol Êw. Piotra. Ka˝dy katolik jest zobowiàzany raz w roku z∏o˝yç choçby najskromniejszy datek na utrzymanie Stolicy Apostolskiej. B´dziemy mogli to uczyniç sk∏adajàc nasza ofiar´ do
skarbony 29 czerwca, w piàtek i 1 lipca, w niedziel´.
Jak zawsze, 29 czerwca o godz. 1800, b´dzie doroczna Msza Êw. za Zmar∏ych: Piotrów i Paw∏ów
oraz innych Solenizantów miesiàca czerwca.

PRYWATNY OÂRODEK REHABILITACYJNY
O F E R U J E :

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

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Nasz adres:
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Weso∏a – Stara Mi∏osna,
ul. Diamentowa 759, ZADANIE 10, tel. 773-14-97

O Êwi´ta
naiwnoÊci
konsumenta
Od kilku miesi´cy, robiàc zakupy
w najbli˝szym i jedynym w tej okolicy
supermarkecie Geant, z rosnàcym zdziwieniem obserwowa∏am pewien handlowy proceder. Zdziwienie wynika
z faktu, ˝e po pierwsze – coÊ podobnego
mo˝e mieç miejsce, po drugie – ˝e trwa,
no i po trzecie – Êmia∏o rozrasta si´ na
wiele innych artyku∏ów. A chodzi mi
o tzw. „promocje”, którym obdarza nas
nasz supermarket. Otó˝ jestem od wielu lat mi∏oÊniczkà kawy, a upodoba∏am
sobie czystà gatunkowo arabik´. Napotykam du˝o trudnoÊci z jej nabyciem albowiem to, co jest oferowane na polskim rynku, sà to tzw. „kawy zamiatane”, czyli pomieszane ró˝ne gatunki,
o ró˝nym stopniu palenia i na dodatek
o kwaÊnym odczynie, wynikajàcym najcz´Êciej ze z∏ego przechowywania. Ku
mojej radoÊci w sklepach oprócz bardzo
drogiej kawy Lavazza pojawi∏a si´ Sati
Heure Exquise ze zdecydowanie przyst´pniejszà cenà. Ale wróçmy do Geant’a, w którym ja robi´ zakupy z powodu tej kawy. Jedna paczka mojej kawy
kosztuje 7,79, a w „promocji” dwie
paczki spakowane razem 16,99. Dzi´ki
skomplikowanym koƒcówkom groszy
nie tak ∏atwo przeliczyç bez kalkulatora
cen´ jednostkowà. MyÊl´ zresztà, ˝e
ma∏o kto spodziewa si´ tu zawy˝onej ceny. A przy tej „promocji” p∏acimy o 1,41
wi´cej. Dla pewnoÊci si´gn´∏am do kilku êróde∏ szukajàc znaczenia tego s∏owa
i dopiero Wielki S∏ownik FrancuskoPolski wyjaÊni∏ mi, ˝e to ja si´ myl´, albowiem promotion to kampania nowoczesnej reklamy dla rozbudowy sprzeda˝y (s∏owem nie wspomina o ni˝szej
cenie towaru). Na czym polega wi´c
manewr handlowców – na wykorzystaniu ∏atwowiernoÊci klienta, ˝e towar
promowany jest taƒszy. Uczmy si´ wi´c
od Francuzów, jak robiç kampanie handlowe i pami´tajmy, ˝e promocje to nie
to samo co okazje, rabaty lub zni˝ki.
KJC
Z ostatniej chwili: Reklamówka Geant’a „Mamy coÊ dla ka˝dej Mamy” strona 8: fotel bia∏y, niskie oparcie, cena za 1 szt.
9,90. Ten sam fotel w sklepie wystawiony by∏
za 16,50 a kilka dni póêniej za 21 z∏. Co na to
przepisy prawa handlowego?
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Listy
List Otwarty
Panie Burmistrzu.
Rozumiem ˝e wy∏àczenie wody w Starej Mi∏osnej
w dniu 05.04.2001 r. jest spowodowane brakiem dogadania si´ miedzy urz´dasami z gminy i zespo∏u.
Tylko jak mo˝na karaç za to nas, mieszkaƒców.
To ju˝ nie pierwszy raz, kiedy gmina jasno pokazuje nam mieszkaƒcom Starej Mi∏osnej, ˝e ma nas
gdzieÊ... i brak szacunku, nawet nie zostaliÊmy
ostrze˝eni ˝e istnieje jakiÊ problem.
Dlaczego zostaliÊmy stronà w sporze?
To pobudza jeszcze bardziej nasze „ciàgoty nacjonalistyczne” w stosunku do gminy Weso∏a.
Tak si´ sk∏ada, ˝e w∏aÊnie w tej chwili mieszkaƒcy
bloków przy ulicy GoÊciniec majà okreÊliç, czy chcà
korzystaç z wody tzw. „zespo∏owej”, czy te˝ w∏asnej
studni g∏´binowej z bloku nr 121.
MyÊl´ ˝e w obecnej sytuacji u∏atwiacie nam Paƒstwo wybór, nie chcemy byç uzale˝nieni od waszych
kaprysów.
Prywatnie dodam, ˝e mieszkam tu trzy lata i widzàc zaanga˝owanie gminy Weso∏a w ˝ycie swoich
mieszkaƒców dochodz´ do wniosku, ˝e trzeba jak
najszybciej stàd si´ wyprowadzaç gdzieÊ do cywilizacji.
Przyzna Pan, ˝e wy∏àczenie wody w XXI wieku jest
˝enujàcà i prymitywnà metodà na za∏atwienie sporów. Tym bardziej, ˝e wyrzàdzacie Paƒstwo krzywd´
mieszkaƒcom.
Z powa˝aniem
Piotr Pielak
Stara Mi∏osna, ul. GoÊciniec 43 m 7

Kilka miesi´cy temu Robert W´grzynowski
opisywa∏ przypadek miasta, w którym prywatny administrator „miasta w mieÊcie”
zbankrutowa∏ i w zwiàzku z tym mieszkaƒcy zostali pozbawieni mediów niezb´dnych
do codziennej egzystencji. 30 kwietnia mieliÊmy przedsmak tego, jak taka sytuacja
mog∏aby wyglàdaç u nas.
Miasto Weso∏a, w∏aÊciciel stacji uzdatniania wody na osiedlu, z ró˝nych przyczyn,
w tym spowodowanych koniecznoÊcià prze∏àczenia studni, zakr´ci∏o na ca∏y dzieƒ wod´ mieszkaƒcom pod∏àczonym do wodociàgu, którego w∏aÊcicielem jest Zespó∏.
Mieszkaniec Starej Mi∏osny pan Miron
Zalewski z∏o˝y∏ skarg´ do Prokuratury na
Zarzàd Miasta Weso∏a, zarzucajàc urz´dnikom spowodowanie zagro˝enia ˝ycia i mienia przez zakr´cenie wody bez uprzedniego
uprzedzenia i zabezpieczenia alternatywnych êróde∏ wody. Zarzàd Miasta Weso∏a
w odpowiedzi skierowanej do Prokuratora
wyjaÊnia, ˝e:
◗ w∏aÊciciel wodociàgu by∏ poinformowany

o „zakr´ceniu wody do odwo∏ania” 3 dni
przed planowanym zamkni´ciem wody
◗ to Zespó∏ by∏ zobowiàzany do powiadomienia
mieszkaƒców i zapewnienia wody zast´pczej.
Zatem Miasto wydaje si´ ca∏kowicie kryte,
Zespó∏ nie ma osobowoÊci prawnej, wi´c zaskar˝yç go te˝ chyba nie ma jak. Szkoda ˝e to
mieszkaƒcy Starej Mi∏osny znaleêli si´ mi´dzy
m∏otem a kowad∏em. Radz´ jednak, aby ka˝dy
dok∏adnie przeczyta∏ swojà nowà umow´ na
dostarczanie wody pitnej. W tej umowie DOSTAWCÑ jest MPZBDJiW Spó∏ka z o.o., której Prezesem jest pan Wojciech Staniulis i pan
V-ce Prezes Piotr Nowak. Panowie ci nadal
urz´dujà na ulicy Jeêdzieckiej 20 i to oni sà teraz odpowiedzialni za wod´ lub jej brak w naszych kranach.
Red
***
Szanowna Redakcjo, mam pytanie?
Jak dotrzeç do ÊwiadomoÊci w∏aÊcicieli psów, aby
swych pupili prowadzili na smyczy i zak∏adali im kagaƒce? Có˝ to si´ wyprawia na spacerach w pobliskim lesie,
kiedy to starsza osoba prowadzi kilku wychowanków na
spacer. A przecie˝ na spacer chodzà nie tylko psy. Matka
z ma∏ym dzieckiem nie ma ˝adnych szans obrony przed
takim zwierzakiem. Nie mam nic przeciwko zwierz´tom,
ale ochrona ˝ycia ludzkiego, a zw∏aszcza dzieci to wyjàtkowy problem. B´dàc na spacerze w któràÊ niedziel´, widzia∏em nieprzewidzianà zabaw´ psa z dzieckiem, tylko
˝e w tej zabawie ucierpia∏o dziecko. Pies przewróci∏ malucha w b∏oto ciàgnàc go za kurtk´. Prawdopodobnie
chcia∏ si´ bawiç. Jaki by∏ szok dla dzieciaka, wiadomo?
Na zwróconà uwag´ w∏aÊcicielka psa rozeÊmia∏a si´ mówiàc, ˝e to tylko ˝arty. Dzi´kuj´ za takie ˝arty! Ciekawe,
jak by jà tak wytarmosiç w b∏ocie i obÊliniç, czy by by∏a
uÊmiechni´ta? Niestety, takie przypadki cz´sto si´ zdarzajà. Na koƒcu ulicy Fabrycznej, dawny Daków, jest du˝a polana, tam dopiero odbywajà si´ harce. A tam w∏aÊnie bardzo du˝o m∏odych matek spaceruje z dzieçmi.
W koƒcu ktoÊ si´ zdenerwuje i rozsypie coÊ w lesie, aby
pozbyç si´ nie pilnowanych psów.
A mo˝e by tak przeszkoliç w∏aÊcicieli psów, jak nale˝y
zak∏adaç kaganiec. Kurs przeprowadziç na w∏aÊcicielach,
mo˝e by w koƒcu do nich dotar∏o, bo jak na razie to groch
o Êcian´. Jestem gotowy nawet wykonaç taki kaganiec
szkoleniowy! Jeszcze raz! Pies na spacerze powinien
mieç kaganiec i przez obszar zabudowany powinien byç
prowadzony na smyczy! A, ˝e najbli˝szy teren lasu jest
terenem spacerowym, powinien byç pilnowany przez
w∏aÊciciela w szczególnoÊci. Na razie cisza. Ale w przypadku groênej tragedii, a zbli˝a si´ lato, ktoÊ za krzywd´
wyrzàdzonà przez psa, grubo zap∏aci.
Janusz
(nazwisko do wiadomoÊci redakcji)
***
W ostatnim numerze WiadomoÊci Sàsiedzkich ukaza∏ si´ artyku∏ dr Tomasza Dronia na temat choroby niedokrwiennej serca. Niestety, musz´ zgodziç si´ z Panem Doktorem, choroba ta jest ciàgle g∏ównà przyczynà zgonów w Polsce.

W artykule wymieniono wiele znanych czynników
ryzyka ch.n.s. mi´dzy innymi hormonalnà tabletk´ antykoncepcyjnà. Statystycznie najgroêniejszym powik∏aniem ch.n.s. jest zawa∏ serca, który u m´˝czyzn wyst´puje najcz´Êciej mi´dzy 35 a 50 rokiem ˝ycia, a u kobiet po 50 roku ˝ycia, czyli w okresie przekwitania.
W medycynie od kilkunastu lat znane jest powiàzanie
okresu przekwitania u kobiety ze zwi´kszonym ryzykiem zawa∏u serca. W tym okresie ˝ycia u wi´kszoÊci
kobiet dochodzi do szybkiego spadku poziomu hormonów jajników (estrogenów i gestagenów).
Estrogeny sà mi´dzy innymi odpowiedzialne za
utrzymanie naczyƒ krwionoÊnych w dobrym stanie.
W momencie spadku poziomu estrogenów w organizmie kobiety, wzrasta u niej ryzyko mia˝d˝ycy naczyƒ
krwionoÊnych. Dlatego tak wa˝na jest w tym okresie
hormonalna terapia zast´pcza, majàca dzia∏anie kardioprotekcyjne, czyli zmniejszajàce ryzyko choroby niedokrwiennej serca i zawa∏u serca.
W okresie najwi´kszej p∏odnoÊci tj, mi´dzy 18 a 45
rokiem ˝ycia oko∏o 10% polskich kobiet stosuje antykoncepcj´ hormonalnà.
Nowoczesna niskodawkowa hormonalna tabletka
antykoncepcyjna to dzisiaj nie tylko nowoczesny i skuteczny Êrodek antykoncepcyjny, ale przede wszystkim
lek, który nie tylko reguluje cykle miesi´czne, skraca
i zmniejsza obfitoÊç oraz bolesnoÊç krwawienia miesi´cznego, zapobiega zespo∏owi napi´cia przed miesiàczkowego, ale tak˝e dzia∏a ochronnie na serce.
Dzia∏anie to zwiàzane jest z pozytywnym wp∏ywem
tabletki antykoncepcyjnej na profil lipidowy. Obni˝ajà
poziom LDL czyli frakcji cholesterolu korzystnej dla
uk∏adu krà˝enia. Sà to tylko niektóre pozytywne dzia∏ania tabletki antykoncepcyjnej z prze∏omu XX i XXI wieku.
Ale najwa˝niejszà sprawà jest, ˝e kobieta stosujàca nowoczesnà hormonalnà tabletk´ antykoncepcyjnà lub hormonalnà terapi´ zast´pczà jest pod sta∏a
opiekà lekarskà gwarantujàcà jej d∏u˝sze, zdrowe
i godne ˝ycie.
Z powa˝aniem dr Ryszard Rutkowski
ginekolog-po∏o˝nik
***
Klubik
Zgodnie z obietnicà pisz´ kilka s∏ów o tym, co dzieje si´ w Klubiku. Do tej pory odby∏y si´ dwa spotkania. W pierwszym wzi´∏y udzia∏ trzy dziewczynki,
a w drugim, niestety, tylko jedna (dwie si´ rozchorowa∏y).
Na pierwszym spotkaniu dziewczynki zrobi∏y tort
naleÊnikowy.Najlepsza zabawa by∏a przy krojeniu,
gdy ca∏a Êmietana wychodzi∏a bokami.
Póêniej malowa∏yÊmy kamienie i robi∏yÊmy z nich
biedronki z plastelinowymi ∏ebkami. MyÊl´, ˝e dziewczynki by∏y zadowolone.
Na drugim spotkaniu dekorowa∏yÊmy mazurka
i robi∏yÊmy pisanki.
Je˝eli nadal b´dà paƒstwo zainteresowani Klubikiem, ch´tnie napisz´ krótki artyku∏ do gazetki. Mo˝e
dziewczynki same coÊ napiszà. MyÊl´ jednak, ˝e musimy jeszcze troch´ poczekaç.
Ciàgle czekam na nowe osoby.Trzy dziewczynki to
ju˝ nie jest êle, ale jedna, to troch´ za ma∏o.
Serdecznie pozdrawiam
Agnieszka Blankiewicz

Szanowni Paƒstwo!
Jak zawsze serdecznie zapraszamy do nadsy∏ania listów do naszej redakcji i jak zwykle deklarujemy, ˝e ch´tnie je opublikujemy. ChcielibyÊmy jednak podkreÊliç, ˝e NIE PUBLIKUJEMY LISTÓW ANONIMOWYCH. OczywiÊcie, jeÊli autor sobie nie ˝yczy upubliczniaç swego nazwiska, mo˝e je zastrzec tylko do wiadomoÊci redakcji, a my zagwarantujemy mu anonimowoÊç. W rubryce „Listy” publikujemy teksty, z którymi redakcja nie zawsze si´ uto˝samia. W tym przypadku
nie popieramy pomys∏u trucia psów.
Redakcja
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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,

ZAPRASZAMY DO NOWO OTWARTEGO SALONU
➨
➨
➨
➨
➨
➨

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,
REGENERACJA W¸OSA – SAUNA)
KOSMETYKA TWARZY I CIA¸A W PE¸NYM ZAKRESIE
DEPILACJA WOSKIEM, HENNA
MAKIJA˚ DZIENNY, ÂLUBNY, WIECZOROWY
SOLARIUM Z OPALACZEM NA RAMIONA
TURBO-POWER, KLIMATYZACJÑ – PROMOCJA

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

P
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¸

e∏ne
yposa˝enie

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

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

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

