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Nr
11 wrzeÊnia Êwiatem wstrzàsn´∏a tragedia
Nowego Jorku i Waszyngtonu.
Ca∏y cywilizowany Êwiat ∏àczy si´
w smutku i wspó∏czuciu
dla ofiar nieludzkiego terroru i ich rodzin.
¸àczy si´ ca∏a Polska tysiàcami zniczy
p∏onàcymi pod amerykaƒskimi
placówkami. ¸àczy∏a si´ i Stara Mi∏osna,
blaskiem Êwiec wystawionych
w piàtkowy wieczór 14 wrzeÊnia.
¸àczymy si´ i my,
tà skromnà wstà˝eczkà,
b´dàcà wyrazem
mi´dzyludzkiej
solidarnoÊci w obliczu
zaÊlepionego nienawiÊcià
fanatyzmu.

Pami´tajmy
Nie ma doros∏ego Polaka, który nie
wiedzia∏by, co zdarzy∏o si´ w 1939 r. Nie
ma, prawdopodobnie, rodziny, która
nie ponios∏aby ˝adnych strat w tragicznych dniach II wojny Êwiatowej.
Latem 1939 r. Paƒstwo Polskie zosta∏o osaczone ze wszystkich stron:
z zachodu, pó∏nocy i po∏udnia przez si∏y zbrojne Niemiec, ze wschodu –
Zwiàzku Sowieckiego.
1 wrzeÊnia 1939 r. uderzy∏ na Polsk´
Wehrmacht.
17 wrzeÊnia 1939 r. Armia Czerwona
przekroczy∏a granic´ Rzeczypospolitej.
Obiecana przez rzàdy Wielkiej Brytanii i Francji pomoc militarna okaza∏a
si´ frazesem bez pokrycia.
Polityka najeêdêców nastawiona by∏a
na niszczenie paƒstwowoÊci polskiej.
Tajny uk∏ad mi´dzy Hitlerem a Stali-
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W numerze:
✔ MOK zaprasza na zaj´cia str. 4 i 9
✔ Wy∏o˝ono plan zagospodarowania przestrzennego

str. 11

✔ Meldujmy si´

str. 5

✔ Wyprawa do Chin...

str. 13

✔ Jazz, poezja i okolice

str. 3

✔ Festyn: Pies naszym
Przyjacielem

str. 12

ponadto:
✔ Nowy dzia∏: porady
prawnika

na str. 25

✔ Informacje z Dzielnicy, Gminy,
Powiatu i Zespo∏u

na str. 2-4

✔ Og∏oszenia drobne dziÊ na str. 27
Nast´pny numer „WiadomoÊci
Sàsiedzkich” uka˝e si´
oko∏o 15 paêdziermika

Gdy pora
nem przewidywa∏ rozbiór Polski
wzd∏u˝ linii Wis∏y.
Niszczono instytucje polityczne, organizacje spo∏eczne, ˝ycie gospodarcze.
Mia∏a miejsce planowa eksterminacja
Polaków, zw∏aszcza polskiej inteligencji.
Rozpocz´∏y si´ masowe deportacje
przeprowadzane w nieludzkich warunkach. Zsy∏ano Polaków do obozów zag∏ady, wywo˝ono na roboty. Zabijano
bez sàdu i wyroku. Do dzisiaj nie mamy
na temat polskich strat pe∏nych danych.
Archiwa rosyjskie sà nadal zamkni´te.
Pami´tajmy, ˝e robotnicy przymusowi
dopiero w 2001 r. zacz´li otrzymywaç
od Niemców tzw. ZadoÊçuczynienie.
Pami´tajmy, ˝e nasi rodacy, zes∏ani do
Rosji, nadal tam w wi´kszoÊci pozostajà.
Pami´tajmy, poniewa˝ historia jest
nauczycielkà ˝ycia.
Anna Susicka

rozbierajà si´ drzewa
szumiàc jesiennie
wiatr taƒczy z liÊçmi
deszcz wystukuje rytm
ju˝ bielejà
rozwieszone w przestworzach
babie lato i mg∏y
a niebo
zabarwione szaroÊcià
popada w depresj´
tak sennie p∏ynà dni
noc szybko zapada w cisz´
i nawet nadzieja
przewiana jesiennà melancholià
dr˝y
Irena ¸ukszo
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WieÊci
w pigu∏ce
Decyzjà rady Powiatu, od 1 stycznia 2002 r. ciàg
ulicy Jana Paw∏a II (na odcinku dawnej Torfowej),
Graniczna i Borkowska a˝ do al. Dzieci Polskich
zosta∏ zaliczony do kategorii ulic powiatowych.
❍❍❍
Dzi´ki porozumieniu Miasta i Zespo∏u nasza Biblioteka Publiczna jeszcze tej jesieni znajdzie
si´ w warunkach odpowiadajàcych tej placówce. Za symbolicznà z∏otówk´ czynszu, Biblioteka otrzyma∏a ok. 100 m2 lokal w przyziemiu
Centrum Pogodna.
❍❍❍
Niezbudowany mostek dla chodnika i Êcie˝ki rowerowej nad Kana∏em Wawerskim przy ul. Jana
Paw∏a II ma zostaç wykonany jeszcze w tym roku, najprawdopodobniej w paêdzierniku.
❍❍❍
Stowarzyszenie Sàsiedzkie otrzyma∏o zgod´ od
Spó∏ki Ziemskiej na zagospodarowanie nieu˝ytków obok Placu Zabaw. Na terenie ok. 4 tys. m2
ma powstaç plac sportowy dla m∏odzie˝y i doros∏ych. Zosta∏y rozpocz´te prace nad projektem zagospodarowania tego terenu. Szczegó∏y
w nast´pnym numerze naszej gazety.
❍❍❍
Prawie 600 dzieci rozpocz´∏o nowy rok szkolny
w odremontowanej szkole podstawowej, szko∏a zyska∏a nowà elewacj´.
❍❍❍
Od nowego roku szkolnego po Trakcie Brzeskim kursuje miejski gimbus, dowozi dzieci
z Zielonej do gimnazjum w Starej Mi∏oÊnie,
o godz. 7.30 gimbus wyje˝d˝a spod szko∏y
podstawowej w Zielonej, powrót o godz. 14.30.
❍❍❍
Og∏oszono przetarg na budow´ wodociàgu dla
pó∏nocnej strony Starej Mi∏osny.
❍❍❍
Liczba osób zameldowanych w Starej Mi∏oÊnie
na dzieƒ 06.06.2001 – 4 255 osób (w ca∏ej
Weso∏ej – 14 424 osób).
❍❍❍
Przed zbli˝ajàcymi si´ wyborami parlamentowymi Dzielnica Stara Mi∏osna zosta∏a podzielona na dwa obwody wyborcze, w obwodzie
nr 6 (lokal wyborczy w szkole podstawowej)
zarejestrowano 1 747 wyborców, w obwodzie
nr 7 (lokal wyborczy w gimnazjum) zarejestrowano 1 726 wyborców.

Biuro Rady Dzielnicy, ul. Jeêdziecka 20, p. 225
(1. pi´tro, 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
Z powodu urlopu pracownika Biuro Rady b´dzie
zamkni´te do koƒca wrzeÊnia.
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Z prac Rady Dzielnicy
Bud˝et 2002
Na pierwszej powakacyjnej sesji Rada
Dzielnicy przyj´∏a wnioski do bud˝etu
Miasta na przysz∏y rok.
W mijajàcym roku uda∏o si´ Zarzàdowi
Miasta zrealizowaç najwa˝niejsze, tak d∏ugo oczekiwane, tytu∏y inwestycyjne w naszej dzielnicy m. in. oddano do u˝ytku Stacj´ Uzdatniania Wody, zakoƒczono I etap
budowy gimnazjum (obecnie trwajà prace
nad profesjonalnym boiskiem do pi∏ki
no˝nej), oddano do u˝ytku I etap ulicy Jana Paw∏a II. A przecie˝ jeszcze rok temu:
z kranów la∏a si´, z systematycznymi przerwami, ˝ó∏ta woda, nasze dzieci uczy∏y si´
w szkole na trzy zmiany, po b. Torfowej
trudno by∏o przejechaç, a niemo˝liwoÊcià
prawie – przejÊç pieszo. Dzisiaj przypomina nam o tym tylko tymczasowy interwencyjny chodnik u∏o˝ony przez Rad´ Dzielnicy. Przyj´ty przez Rad´ Miasta bud˝et
na 2001 r. by∏ bud˝etem „sprawiedliwym”.
Zgodnie z wypracowanym w ubieg∏ym
roku „parytetowym” podzia∏em Êrodków
inwestycyjnych pomi´dzy dzielnicami
miasta – w zale˝noÊci od iloÊci zameldowanych osób – Rada Dzielnicy z∏o˝y∏a
do Zarzàdu Miasta wniosek, aby wydatki na zadania inwestycyjne w Dzielnicy
Stara Mi∏osna by∏y w 2002 r. nie mniejsze ni˝ 1/3 planu wydatków inwestycyjnych w ca∏ym mieÊcie. Taki jest obecnie
„stan zameldowania” mieszkaƒców
w Starej Mi∏oÊnie > 4 250 osób (ogólna
liczba mieszkaƒców Weso∏ej > 14 400
osób).
O korzystniejszy dla naszej dzielnicy
podzia∏ Êrodków bud˝etowych b´dziemy
mogli zabiegaç dopiero po zameldowaniu si´ ok. 2 tys. podatników innych
gmin mieszkajàcych w Starej Mi∏oÊnie,
czasami ju˝ od kilku lat!
Jako priorytetowe wskazano inwestycje w trakcie realizacji, wymagajàce jak
najszybszego ukoƒczenia:
◗ Kontynuacja budowy ulicy Jana Paw∏a II,
◗ Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej po

pó∏nocnej stronie Traktu Brzeskiego,
◗ Dokoƒczenie budowy stra˝nicy OSP
w Starej Mi∏oÊnie (na siedzib´ filii MOK)
◗ Dokoƒczenie budowy gimnazjum
wraz z zapleczem sportowym.
Wskazano równie˝ inwestycje bardzo po˝àdane do uj´cia w planie wieloletnim:
◗ Budowa ulicy GoÊciniec (I etap – ciàg
pieszy konieczny jako droga do szko∏y),
◗ Rozbudowa szko∏y podstawowej (uczy
si´ w niej ju˝ prawie 600 uczniów),
◗ OÊwietlenie ulic,
◗ Budowa przedszkola po stronie po∏udniowej Traktu Brzeskiego,
◗ Budowa infrastruktury kulturalno-rozrywkowej i sportowej.
Podniesiono równie˝ specyficzny dla naszego osiedla problem inwestycji o charakterze lokalnym, inicjowanych i prowadzonych przez samych mieszkaƒców. Rada
Dzielnicy zg∏osi∏a wniosek o wspó∏finansowanie tych drobnych inwestycji przez gmin´
i mieszkaƒców, okreÊlenie regu∏ dofinansowywania tych inicjatyw, a przede wszystkim
zarezerwowania w bud˝ecie miasta Êrodków na ten cel.
Bud˝et 2002 b´dzie ostatnim w tej kadencji samorzàdowej. Bud˝et ten przejmie Rada i Zarzàd Miasta w nowym
sk∏adzie. Ju˝ w czerwcu 2002 czekajà nas
kolejne wybory. Ilu przedstawicieli Starej Mi∏osny b´dzie reprezentowaç naszà
dzielnic´ przez nast´pne 4 lata w nowej
19-osobowej Radzie Miasta oka˝e si´ 31
grudnia 2001 r.! (w obecnej 22-osobowej
Radzie Miasta Stara Mi∏osna ma 5 radnych).
Kto b´dzie decydowa∏ o wydatkowaniu
naszych podatków w latach 2002-2006 zale˝y w du˝ej mierze od naszych nie zameldowanych sàsiadów, którzy zdecydujà si´
do koƒca bie˝àcego roku zostaç pe∏noprawnymi cz∏onkami naszej dzielnicowej
wspólnoty.
Ewelina Kozak
Przewodniczàca Rady Dzielnicy

Uprzejmie informujemy
mieszkaƒców osiedla Stara Mi∏osna,
˝e od 30 wrzeÊnia 2001 r.

wznawiamy dzia∏alnoÊç w niedziele
Serdecznie zapraszamy!
Rezerwacja miejsc tel. 773 20 98, 773 30 02
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Nareszcie si´
zameldowa∏em

Co s∏ychaç w gminie
28 czerwca 2001 r.
Z protoko∏u czerwcowej sesji Rady
Miasta dowiadujemy si´, ˝e oprócz
z góry ustalonych punktów rozpatrywany by∏ projekt uchwa∏y o zagospodarowaniu przestrzennym terenu, na
którym ma powstaç nowy koÊció∏.
Rada miasta zgodzi∏a si´ na przyspieszenie formalnoÊci zwiàzanych ze
zmianami w planie zagospodarowania tego terenu i przyj´∏a uchwa∏´
niemal jednog∏oÊnie. Obecny na sesji
Proboszcz naszej parafii Ks. Jerzy
Banak podzi´kowa∏ radnym, za podj´cie decyzji, która przyÊpieszy budow´ koÊcio∏a.
W czasie dyskusji nad zmianami
w tegorocznym bud˝ecie miasta du˝e
kontrowersje wzbudzi∏ projekt przeznaczenia du˝ej sumy pochodzàcej ze
sprzeda˝y dzia∏ek na budow´ boiska
przy Gimnazjum nr 3. Proponowano,
˝eby Êrodki te przeznaczyç na hal´
sportowà, której budowa, na razie,

le˝y w odleg∏ych planach. Zarzàd
obieca∏ analiz´ bud˝etu i podj´cie
decyzji za pó∏tora miesiàca, po czym
zmiany w bud˝ecie zatwierdzono.
Rozdysponowano nadwy˝k´ bud˝etowà za rok 2000 oraz tzw. wolne
Êrodki, co razem da∏o sum´ 1 212 571
z∏otych. Zosta∏a ona przeznaczona
na budow´ kanalizacji (773 tys.),
utrzymanie Urz´du Miasta (249 tys.),
dzia∏alnoÊç Stra˝y Miejskiej (65 tys.),
gospodark´ mieszkaniowà (65 tys.),
przeciwdzia∏anie alkoholizmowi (17
tys.), domy kultury (17 tys.) oraz biblioteki (8 tys.).
Dyskutowano równie˝ nad przebiegiem warszawskiej obwodnicy przez
miasto Weso∏a. Ostatecznie zdecydowano nie popieraç przeprowadzania
WOW przez Weso∏à i podj´to idàcà
w tym kierunku uchwa∏´.
Na podstawie projektu
protokó∏u z sesji
Dorota Wroƒska

Nie wiedzia∏em, ˝e to takie proste.
Wystarczy w miejscu poprzedniego
zamieszkania przyjÊç do Urz´du Miejskiego z dowodem osobistym, ksià˝eczkà wojskowà i wype∏niç formularz. Pani
urz´dniczka stempluje i wydaje zaÊwiadczenie o wymeldowaniu (nie wpisuje si´ do dowodu osobistego). Z wy˝ej
wymienionymi dokumentami oraz aktem notarialnym zakupu mieszkania lub
zg∏oszeniem do u˝ytkowania udajemy
si´ do Referatu Spraw Obywatelskich
Urz´du Miejskiego w Weso∏ej. Wype∏niamy druczek, taki sam jak przy wymeldowaniu i pani wystawia zaÊwiadczenie o zameldowaniu (nie wpisuje do
dowodu osobistego).
W pokoju naprzeciwko wype∏niamy
druki, zostawiamy dwa zdj´cia i za miesiàc b´dziemy mieli nowy dowód osobisty. Jakie to proste. I ju˝ jesteÊmy mieszkaƒcami MIASTA WESO¸A i mamy
nowy dowód osobisty.
Darek

cinku dawnej Torfowej), Granicznej oraz
Borkowskiej a˝ do al. Dzieci Polskich.
Choç nie jest to równoznaczne z podj´ciem budowy z dawna wyczekiwanego
po∏àczenia drogowego z Mi´dzylesiem,
to jednak uda∏o si´ zrobiç pierwszy, bardzo powa˝ny krok w t´ stron´. Uda∏o si´
uzyskaç podstaw´ prawnà do wnioskowania o sfinansowanie tej inwestycji przez
powiat. OczywiÊcie, ze wzgl´du na zmian´ przynale˝noÊci powiatowej, takich

rozmów w tej chwili prowadziç nie mo˝na, gdy˝ powiat miƒski nie mo˝e wpisaç
do bud˝etu inwestycji na terenie, który
w przysz∏ym roku znajdzie si´ poza jego
obszarem, zaÊ powiat warszawski nie mo˝e planowaç inwestycji na obszarze, który
nie wchodzi w jego sk∏ad. Ale w latach
nast´pnych pojawia si´ realna szansa na
jej sfinansowanie. Tym bardziej, ˝e kilka
tygodni wczeÊniej, sama al. Dzieci Polskich zosta∏a przej´ta przez powiat warszawski jako droga powiatowa.
Paƒstwa radny powiatowy
Marcin J´drzejewski

Informacje z powiatu
Szanowni Paƒstwo,
Wi´kszoÊç kompetencji powiatu nie
dotyczy spraw, które bezpoÊrednio mog∏yby dotyczyç naszego Osiedla. Dlatego
piszàc dla Paƒstwa kolejne relacje z powiatu zawsze mam powa˝ne obawy o tzw.
„poziom czytelnictwa” moich tekstów.
Tym razem jest inaczej. Otó˝ na sesji
w dniu 30 sierpnia br. Rada Powiatu podj´∏a uchwa∏´ o przej´ciu jako drogi powiatowej ciàgu ulic Jana Paw∏a II (na od-

Miejski OÊrodek Kultury w Weso∏ej zaprasza 21 wrzeÊnia 2001 r. (piàtek) o godzinie 19.30
na pierwszà imprez´ z cyklu „Spotkania ze sztukà”, otwierajàcà kolejny sezon dzia∏alnoÊci MOK.

„Jazz, poezja i okolice”
– jest to projekt przygotowany i wykonywany przez m∏odych i bardzo zdolnych mieszkaƒców Weso∏ej i okolic.
Na program koncertu z∏o˝à si´ zarówno utwory literackie napisane przez wybitnych pisarzy, takich jak Zbigniew Herbert czy Thomas
Eliot, jak i wiersze m∏odych twórców. Poezji zawartej w programie towarzyszyç b´dzie muzyka m. in. Fryderyka Chopina, Millesa Davisa czy Krzysztofa Komedy.
Wykonawcami koncertu b´dà:
Adam Kubacki – perkusja, b´ben sygna∏owy, pianino
Krzysztof Krawczyƒski – gitara elektryczna
Tomasz Sznabel – wiolonczela
Robert Wyrostkiewicz – gitara basowa
Ma∏gorzata Stacha – recytacja, skrzypce
Jakub J´drys – Êpiew
Koncert odb´dzie si´ 21 wrzeÊnia 2001 r. o godz. 19.30 w Miejskim OÊrodku Kultury w Weso∏ej – Wola Grzybowska,
ul. Starzyƒskiego 21 (róg ˚ó∏kiewskiego) tel. 773 55 99 wst´p wolny.
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WieÊci z Zespo∏u
Okres wakacyjny (szczególnie lipiec)
by∏ w Zespole okresem wyt´˝onej pracy. Rada Nadzorcza przeprowadzi∏a
szczegó∏owà kontrol´ inwestycji Centrum Pogodna oraz zaj´∏a si´ zmniejszeniem kosztów utrzymania administracji Zespo∏u. Przeprowadzona redukcja i restrukturyzacja zatrudnienia
oraz likwidacja niektórych dodatków
przyniesie roczne oszcz´dnoÊci ok. 250
tys. z∏ (ok. 30%).
Trwajà tak˝e prace nad likwidacjà
Zespo∏u. Majàtek, na którym jest prowadzona dzia∏alnoÊç gospodarcza, zosta∏ wreszcie powierzony Zrzeszeniu,
trwajà prace nad sporzàdzeniem wykazu zobowiàzaƒ Zespo∏u, które powinny
byç zrealizowane przed jego likwidacjà
lub przekazane do realizacji Zrzeszeniu. Zosta∏y tak˝e poczynione pierwsze
kroki do formalnego rozwiàzania Zespo∏u, co mog∏oby nastàpiç ju˝ na Walnym Zgromadzeniu w listopadzie tego
roku lub najpóêniej na wiosn´ roku
przysz∏ego. Termin jest uwarunkowany
mo˝liwoÊcià przygotowania odpowiednich porozumieƒ ze Zrzeszeniem W∏a-

mini

Êcicieli Mieszkaƒ i Domów Jednorodzinnych, które ma przejàç cz´Êç funkcji Zespo∏u.
Rada Nadzorcza podj´∏a tak˝e tematy zwiàzane z uporzàdkowaniem w∏asnoÊci mienia, które powinno byç mieniem komunalnym. Trwajà prace przygotowawcze do przekazania Miastu
deficytowej oczyszczalni Êcieków i sieci
kanalizacyjnej oraz sieci wodociàgowej. Rozpocz´to starania o wykupienie
przez Wojewódzki Zarzàd Melioracji
gruntów Zespo∏u po∏o˝onych w pasie
Kana∏u Wawerskiego, przekazanie
dróg na rzecz Miasta oraz uzyskania
odszkodowania od energetyki za grunty pod linià 110
KV przechodzàcà
przez nasze Osiedle.
JednoczeÊnie
Zarzàd
Spó∏ki
Ziemskiej z nowym Prezesem p.
Tadeuszem Romanowiczem czyni intensywne sta-

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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rania o uwolnienie Êrodków zainwestowanych w budow´ Centrum Pogodna.
Rozpoczà∏ si´ proces przew∏aszczania
mieszkaƒ na rzecz osób, które kupi∏y
mieszkania w Centrum Pogodna i na
Alei Akacjowej. Spó∏k´ czeka jeszcze
powa˝na operacja wykupienia ok. 1 ha
gruntu dla naszych cz∏onków, którzy
mieszkajà na zad. 13.
Do rozwiàzania pozostaje jeszcze
istotny problem 120 cz∏onków, którzy
nie przystàpili do aktów notarialnych
mimo ˝e czekajà na nich dzia∏ki, bàdê
wybudowali mieszkania w blokach,
oraz kilkudziesi´ciu osób, które nie
przystàpi∏y do budowy mieszkaƒ w ramach propozycji przedstawionych
przez Zespó∏.
Marcin J´drzejewski

STARA MI¸OSNA

Poradnik Wspólnot
sprawowa∏ zarzàd nieruchomoÊcià
w dniu, w którym wyodr´bniono w∏asnoÊç pierwszego lokalu, i kontynuowa∏
zarzàd tà nieruchomoÊcià przez okres
co najmniej dwóch lat.

1. Zosta∏y sprzedane lokale mieszkalne
i z mocy prawa: „Ustawa z dnia
24 czerwca 1994 r. o w∏asnoÊci lokali”,
powsta∏a Wspólnota Mieszkaniowa.
Ale w∏aÊciciele lokali nie wybrali zarzàdu wspólnoty, bo doszli do wniosku, ˝e
nie jest to im potrzebne. Co wtedy?
Art. 26 (ust. J/w)
Art. 26 1. Je˝eli zarzàd nie zosta∏ powo∏any lub pomimo powo∏ania nie wype∏nia swoich obowiàzków albo narusza zasady prawid∏owej gospodarki,
ka˝dy w∏aÊciciel mo˝e ˝àdaç ustanowienia zarzàdcy przymusowego przez
sàd, który okreÊli zakres jego uprawnieƒ oraz nale˝ne mu wynagrodzenie.
Sàd odwo∏a zarzàdc´, gdy ustanà przyczyny jego powo∏ania.
2. Je˝eli w terminie dwóch lat od dnia
wyodr´bnienia w∏asnoÊci pierwszego
lokalu w nieruchomoÊci, w której liczba
lokali wyodr´bnionych oraz nie wyodr´bnionych jest wi´ksza ni˝ siedem,
w∏aÊciciele lokali nie dokonajà wyboru
zarzàdu ani nie powierzà zarzàdu nieruchomoÊcià wspólnà w umowie zawartej w formie aktu notarialnego, to ustanowienia zarzàdcy przymusowego
przez sàd mo˝e ˝àdaç tak˝e dotychczasowy zarzàdca nieruchomoÊci, który

„FIX”

Czy mieszkaƒcy niektórych bloków na
Naszym osiedlu chcà, ˝eby ich budynkiem zarzàdza∏ zespó∏?
Czy obawa o powo∏anie zarzàdu,
wspólnoty nie wynika z przeÊwiadczenia, ˝e nie b´dziemy mieli wp∏ywu na
to, co si´ dzieje w naszym budynku?
Reguluje to Art. 27
Art. 27. Ka˝dy w∏aÊciciel lokalu ma
prawo i obowiàzek wspó∏dzia∏ania
w zarzàdzie nieruchomoÊcià wspólnà.
Nie uchybia to jednak przepisom art.
21 ust. 1 i art. 22 ust. 1
Art. 21.1. Zarzàd kieruje sprawami
wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje jà na zewnàtrz
TARGOT
oraz w stosunkach
mi´dzy wspólnotà
a poszczególnymi
CZY WIESZ, ˚E ZA PODATKI
w∏aÊcicielami lokali.
2. Gdy zarzàd jest
P¸ACONE PRZEZ KA˚DÑ
kilkuosobowy,
ZAMELDOWANÑ OSOB¢ MO˚NA
oÊwiadczenia woli za
wspólnot´ mieszkaZBUDOWAå NIECA¸Y MILIMERT

HURTOWNIA PARAPETÓW
WEWN¢TRZNYCH oraz ZEWN¢TRZNYCH

Parapety WEWN¢TRZNE:
Parapety ZEWN¢TRZNE:
Okna PCV firmy Thyssen

niowà sk∏adajà przynajmniej dwaj jego
cz∏onkowie.
3. Zarzàd na podstawie pe∏nomocnictwa, o którym mowa w art. 22 ust. 2,
sk∏ada oÊwiadczenia w celu wykonania
uchwa∏ w sprawach, o których mowa
w art. 22 ust. 3 pkt 5, 5a i 6, ze skutkiem
w stosunku do w∏aÊcicieli wszystkich lokali.
Art. 22.1 CzynnoÊci zwyk∏ego zarzàdu podejmuje zarzàd samodzielnie.
2. Do podj´cia przez zarzàd czynnoÊci przekraczajàcej zakres zwyk∏ego zarzàdu potrzebna jest uchwa∏a w∏aÊcicieli lokali wyra˝ajàca zgod´ na dokonanie tej czynnoÊci oraz udzielajàca zarzàdowi pe∏nomocnictwa do zawierania umów stanowiàcych czynnoÊci przekraczajàce zakres zwyk∏ego zarzàdu
w formie prawem przewidzianej.
Jeszcze jeden problem! Budynki majà usterki, mimo ˝e sà nowe! Co b´dzie
za dziesi´ç lat, je˝eli ju˝ dziÊ nie zaczniemy na rachunku gromadziç pieni´dzy na fundusz remontowy?

konglomert marmurowy, marmur, aglomarmurowe,
granit, drewno – ATRAKCYJNE CENY
aluminium, blacha powlekana, styropian opiekany,
laminat poliestrowy
np. 034 1465/1465 900 z∏ brutto z monta˝em

NAJTANIEJ W MIEÂCIE

SOLIDNIE, TANIO, GWARANCJA, ATESTY ITB, PZH
ul. Fosa 3, tel. 853 18 82, kom. 602 511 874, 603 269 400
OTWARTE 1000–1700

LINII METRA, LUB OK. 1 mb ULICY
Z CHODNIKAMI I OÂWIETLENIEM?
Dlaczego Twoje podatki wp∏ywajà do kasy
bogatej Warszawy, zamiast przyÊpieszaç nasze
lokalne inwestycje?

ZAMELDUJ SI¢!
16% p∏aconego przez ka˝dego z nas podatku dochodowego idzie na konto gminy, w której jesteÊmy
zameldowani. W mieÊcie Weso∏a zosta∏y przyj´te
za∏o˝enia, ˝e inwestycje miejskie sà finansowane
proporcjonalnie do liczby zameldowanych w poszczególnych osiedlach mieszkaƒców. Czy wiesz,
˝e ka˝da zameldowana osoba to ok. 1 tys. PLN
rocznie wi´cej na inwestycje na naszym Osiedlu?

ZAMELDUJ SI¢!

TA X I - W E S O ¸ A
tel.

773 70 31, tel. kom. 0-601 220 910

W przysz∏ym roku wybory samorzàdowe. Liczba
radnych z poszczególnych osiedli zale˝y od liczby
zameldowanych mieszkaƒców. Im wi´cej radnych
b´dzie reprezentowaç Starà Mi∏osn´, tym skuteczniej b´dà mogli za∏atwiaç wa˝ne dla nas sprawy.
Nie czekaj, a˝ Ci´ przeg∏osujà!

DOJAZD GRATIS 24 h
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kuleczek, dzi´ki takiej technologii boisko
posiada odpowiednià spr´˝ystoÊç, twardoÊç i odpornoÊç.
We wst´pnych za∏o˝eniach budowy bosie prac firmy pozostaje jeszcze zmontowanie widowni, sk∏adajàcej si´ z 276 krzese- iska, w∏odarze miasta zapowiadali monto∏ek, i oÊwietlenia. Wszystkie te elementy wanie w okresie zimowym na cz´Êci boiska
nadajà sznyt profesjonalizmu jak przysta∏o balonu, takiego jakim przykrywa si´ korty
na prawdziwe zawodowe boisko. Polska tenisowe. Do czasu, kiedy nie powstanie
Reprezentacja Pi∏karska która obj´∏a pa- przy gimnazjum hala sportowa, pozwoli∏oby to prowadziç prawid∏owo zaj´cia z wychowania fizycznego w okresie zimowym.
Boisko w swoich za∏o˝eniach jest boiskiem ogólnie
dost´pnym, co nie oznacza
oczywiÊcie braku sta∏ej
kontroli. Mamy nadziej´,
˝e boisko b´dzie ciàgle t´tni∏o ˝yciem, a dzi´ki sztucznemu oÊwietleniu czas korzystania z niego b´dzie du˝o d∏u˝szy, ni˝ pozwala∏yby
Poczàtkowa faza prac przy budowie boiska
na to warunki naturalne.
Nie bagatelne koszty budowy, jakie potronat nad naszym gimnazjum, nie musi si´
wstydziç tej nawierzchni. Fundamenty pod nios∏o miasto (oko∏o 741 tys. z∏) i my jako
4 maszty oÊwietleniowe sà ju˝ gotowe. Jak mieszkaƒcy Starej Mi∏osny, b´dà si´ szybko
dowiedzieliÊmy si´, sama nawierzchnia, zwraca∏y, w postaci setek godzin wspania∏ektóra jest ukoronowaniem ca∏ego szeregu go wypoczynku.
Robert W´grzynowski
prac, sk∏ada si´ z 5 cm zielonego w∏osia –
imitujàcego traw´, piasku kwarcowego, P.S. Dzi´kuje za wspó∏prac´ przy pisaniu
i gumowego granulatu w postaci malutkich artyku∏u Panu S∏awomirowi Kowzanowi.

Boisko w Starej Mi∏oÊnie!
Powstaje wspania∏e boisko szkolne,
a w∏aÊciwie dzielnicowe. Usytuowane na
terenie gimnazjum przy ulicy Jana Paw∏a II
b´dzie s∏u˝y∏o m∏odzie˝y szkolnej, a popo∏udniu wszystkim mieszkaƒcom naszego
miasta. Po pierwszym odcinku prawdziwej
drogi, jest to kolejny element osiedla –
dzielnicy, który tworzy naszà infrastruktur´
spo∏ecznà. Stara Mi∏osna przestaje byç tylko sypialnià z „niby drogami”.
Na wiosn´ tego roku p∏yta boiska zosta∏a powi´kszona. Docelowe boisko ma teraz
40 na 70 metrów, okolone zosta∏o wa∏ami,
na których powstanà widownie.
Na poczàtku wakacji Zespó∏ rozstrzygnà∏ konkurs na wykonanie pod∏o˝a wraz
z odwodnieniem pod p∏yt´ boiska. Sta∏o si´
to naszym wk∏adem i podstawà dla miasta
na dalsze inwestowanie. Suma oko∏o
130 tys. z∏ za te prace zosta∏a pokryta z pieni´dzy inwestycyjnych „Zespo∏u”.
W okresie wakacji zosta∏ równie˝ wykonane ogrodzenia od strony ulicy Jana Paw∏a II.
Od poniedzia∏ku 17 wrzeÊnia na tak
przygotowane pod∏o˝e „wchodzi” firma
Masters, (wygra∏a konkurs Miasta Weso∏a
na wykonanie tych prac) aby u∏o˝yç sztuczne pod∏o˝e, nawierzchni´ boiska. W zakre-

ZAPRASZAMY DO STUDIA
w godz. 1200-1900 i w sob. 1000-1500

projektowanie wn´trz
KU C H E N N E –
¸AZIENKOWE
GABINETOWE
JADALNIE
S T O ¸Y, K R Z E S ¸ A , B L A T Y
sprz´t AGD do zabudowy i wolnostojàcy
odkurzacze
sprz´t grzewczy
ELECTROLUX, AEG, ZANUSSI, SIEMENS, BOSCH,
WHIRLPOOL, LIEBHERR, CANDY, BRANDT, FABER,
FALMEG, SMEG, NARDI, LG
akcesoria kuchenne niemieckiej firmy:
LIEFHITE
zlewozmywaki i baterie:
BLANCO, FRANKE, TEKA, DOMINOX
blaty, parapety:
z marmuru, granitu i konglomeratu
karnisze, oÊwietlenie, ∏ó˝ka, materace
Wa˝ne do 30.10.2001
tak˝e wodne i rehabilitacyjne
Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 15f
tel. 773 20 27, fax 773 20 29, 0603 112 125

PROMOCJA
NA RATY
ODSETKI 0,0%*
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* Dotyczy mebli firmy EBKE i sprz´tu do zabudowy ELECTROLUX, przy wp∏acie w∏asnej 10% i na 12 rat

oferujemy meble:

STARA MI¸OSNA

Strona budowlana – rady – zdarzenia
– przypadki – przyk∏ady

HURTOWNIA

Zamys∏em tej strony jest pokazanie ca∏ego procesu budowlanego, opis niebezpieczeƒstw i problemów wynik∏ych z naszej
decyzji budowaç!
B´dziemy opisywaç ró˝ne cz´Êci procesu budowlanego od zakupu dzia∏ki po parapetów´. Zapraszamy na nasze strony.
Ciekawe opisy budowy i wykoƒczenia
ch´tnie wydrukujemy. Poka˝emy przyk∏ady partactwa i opiszemy firmy êle pracujàce. B´dziemy opisywaç plusy i minusy ró˝nych technologii budowlanych. Za Was
drodzy czytelnicy, nie podejmiemy decyzji, murowany czy drewniany? Szeregowy
czy wolnostojàcy? Poka˝emy koszty, wybór nale˝y do Was.
Przyk∏ady: Ceny zap∏acone w Starej Mi∏oÊnie w 2001 roku.
A) Koszt wykonania przy∏àcza elektrycznego do domku z ulicy: w cenie projekt, uzgodnienia, opinie, kable, skrzynka,
tablica, bezpieczniki, licznik od 3 tys. z∏.
do 5 tys. z∏.
B) Koszt wykonania kot∏owni gazowej
z instalacjà co i cwu (kocio∏ z zasobnikiem
cwu 100 l) w domku szeregowym 220 m2

w cenie projekt instalacji, kocio∏ + zasobnik z pompami, rury, zawory, wk∏ad kominowy od 12 tys. z∏. do 18 tys. z∏.
C) Ile kosztuje „bunkier” – wykonanie
czyli stan „0”. W cenie: roboty ziemne,
fundament, Êciany podziemne, docieplanie, izolacja przeciwwilgociowa, strop,
schody: od 22 tys. z∏. do 32 tys. z∏. (bez ceny ziemi)
D) Ceny dzia∏ki 150 m2 szeregowa
w ulicy kanalizacja, pràd, gaz, bez fundamentów, 40 tys. z∏.; dzia∏ka 400 m2 wolnostojàcy kanalizacja, gaz, bez fundamentów 110 tys. z∏. Ceny mieszkaƒ 67 m2 Ip.
Umeblowane, wykoƒczone, wysoki standard, 2 miejsca parkingowe, piwnica, poddasze, brama na pilota 198 tys. z∏.
Koƒczymy budow´ domu! Porzàdkujemy dokumentacj´ i sk∏adamy „Zawiadomienie o zakoƒczeniu budowy”. Niestety,
okazuje si´ cz´sto, ˝e pewnych dokumentów nam brakuje bo poprzedni w∏aÊciciel
domu mia∏ nam daç, ale zapomnia∏. Co
robiç? Cz´Êç dokumentów b´dzie w archiwum Zespo∏u przy Jeêdzieckiej 20,

SPRZEDA˚ NA R
ATY

serwis cz´Êci
rowerowe

a cz´Êç trzeba b´dzie odtworzyç samemu,
zatrudniajàc in˝. budowlaƒca lub architekta. W Urz´dzie Miejskim w Weso∏ej
Wydzia∏ Architektury telefon 773 60 35,
773 60 33, 773 60 30 mo˝na si´ wszystkiego dowiedzieç. Ka˝da sprawa i problem
jest za∏atwiany indywidualnie. Urzàd nie
stwarza ˝adnych problemów. Nie ma
spraw, z którymi zostaniemy sami! Dowiemy si´ na pewno, gdzie i do kogo si´
udaç, ˝eby odtworzyç dziennik budowy
czy uzyskaç ksero decyzji o pozwoleniu na
budow´.
OczywiÊcie, wiemy, ˝e wszelkie braki
w dokumentacji to nasz problem, inwestora a nie urz´dnika!!! Wi´c jak mawia∏
mój ojciec. „Synku, jak nie wiesz, co powiedzieç, albo masz coÊ g∏upiego powiedzieç, to powiedz: „Dzieƒ dobry” i prosz´
mi pomóc”.
Od 40 lat to dzia∏a bezb∏´dnie! Czeka
nas krótsza lub d∏u˝sza droga do uzyskania pozwolenia na u˝ytkowanie. Mo˝emy
jà pokonaç bezstresowo, wszystko zale˝y
od Nas!
TARGOT

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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Nudny temat kryminalny – czyli Êmieci
Ciàgle si´ ucz´, ˝e prawa majàce zastosowanie w niewielkiej zbiorowoÊci
ludzkiej nie sprawdzajà si´ w przypadku rzesz, tam dzia∏a statystyka. Je˝eli
statystyczny Polak uwa˝any jest na
Êwiecie za brudasa, to dlaczego Stara
Mi∏osna mia∏aby byç miejscem pobytu
samych „czyÊciochów”?
Lasy posprzàtaliÊmy, z grubsza co
prawda, ale przez jakiÊ tydzieƒ mo˝na
by∏o zobaczyç wi´cej zieleni ni˝ Êmieci.
Starzy mieszkaƒcy mówià, ˝e lasy by∏y
czyste, dopóki nie powsta∏o Osiedle
i pewnie majà troch´ racji. WnieÊliÊmy
niema∏o zamieszania w istniejàcy ekosystem ju˝ samymi budowami, czy musimy dok∏adaç do tego zag∏ad´ Êmieciowà?
Nie powiem, ˝e b∏ahostkà by∏o nak∏onienie Miasta do postawienia pojemników na segregowane odpady
i przekonanie kogokolwiek, ˝e ludzie
si´ zdyscyplinujà i nie b´dzie stosu
Êmieci obok zamiast w pojemnikach.
Wiara góry przenosi, ale widocznie nie
góry Êmieci. W majowym numerze naszej gazetki umieÊciliÊmy obszerny artyku∏ o segregacji. Wtedy jeszcze problem Êmieci wyrzucanych „za darmo”
nie urasta∏ do tak monstrualnych rozmiarów. Byç mo˝e ci najwi´ksi Êmieciarze dopiero w czasie wakacji odkryli, ˝e mo˝na podrzuciç ca∏y worek

z plastikowymi butelkami i innymi odpadami po „imprezce” bez ˝adnych
konsekwencji i kosztów.
A ja tu si´ rozpisuj´ o tym, ˝e trzeba
zrywaç etykiety i odkr´caç korki....
Swojà drogà, warto by by∏o zwi´kszyç
cz´stotliwoÊç opró˝niania kontenerów,
na przyk∏ad tych przy gimnazjum, sama zmuszona by∏am po∏o˝yç obok
cz´Êç butelek, bo fizycznie nie mog∏am
ich upchnàç do Êrodka (by∏o to w sobot´ 4 sierpnia).
Sama ju˝ nie wiem, czy s∏usznie walczy∏am o segregacj´ na naszym osiedlu.
Z jednej strony mój ma∏y synek wie, ˝e
z butelki po jego napoju mo˝na zrobiç
jeszcze coÊ po˝ytecznego, a nie czekaç
nieskoƒczenie d∏ugo, a˝ natura pokona
jà na wysypisku. Z drugiej jednak strony pojawi∏y si´ nowe nieestetyczne
miejsca i to w pobli˝u szkó∏, gdzie estetyka odgrywa du˝à rol´ w wychowaniu
m∏odego pokolenia.
Na koniec przytocz´ jeszcze opowieÊç z moich wakacji. JesteÊmy na
schodach prowadzàcych na pla˝´ w Jastrz´biej Górze. Na ma∏ym podeÊcie
czyÊcimy nogi z piasku. Obok stojà
dwaj przedstawiciele m∏odego pokolenia w górnym przedziale wiekowym
(czyli ju˝ nie dzieci, a pewnie nawet
doroÊli ludzie) i koƒczà piç piwo
z puszki. Na pla˝y a˝ g´sto od koszy na
Êmieci, do pla˝y 20 schodków w dó∏.

Jak drogi u nas budowano
Rada Dzielnicy ˝ywo interesowa∏a
si´ budowà pierwszego w Starej Mi∏oÊnie odcinka drogi „z prawdziwego
zdarzenia”. Wspólnie z p. Antonim
Dobrowolskim, mieszkajàcym na naszym Osiedlu doÊwiadczonym projektantem, który bezinteresownie poÊwi´ci∏ mnóstwo swojego czasu, przepro-

Ulica Jana Paw∏a II przed ...
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wadziliÊmy liczne konsultacje projektu
i inspekcje placu budowy. W ich wyniku zosta∏y dokonane istotne zmiany
pierwotnego projektu: dodano kraw´˝niki po obu stronach pasa asfaltu, wyrównano profil pod∏u˝ny drogi,
zmniejszono gruboÊç kostki na chodniku, zainstalowano barierki przy mostku nad kana∏em Wawerskim.
Niestety, nie wszystkie z nich, jak np.
brak odwodnienia zosta∏y uwzgl´dnione. W wyniku kontroli inwestycji
stwierdzone zosta∏y istotne wady wykonania inwestycji. W szczególnoÊci
dotyczy to z∏ego przygotowania podbudowy oraz nieutwardzenia poboczy.
Ta druga wada mo˝e skoƒczyç si´ przykrymi konsekwencjami dla nieostro˝nych kierowców. Zjechanie z pasa as-

M∏ody cz∏owiek delikatnie kopnà∏ puste puszki z podestu na skarp´ i zabiera si´ z kolegà do wejÊcia na gór´. Mój
mà˝ oceni∏ szybko sytuacj´, czy aby da
rad´ m∏odym wysportowanym wyrostkom, gdyby chcieli przy u˝yciu pi´Êci
broniç swoich racji i g∏oÊno zwróci∏ im
uwag´, ˝e warto zanieÊç te puszki do
kosza, bo gdyby wszyscy robili podobnie, to na pewno nie by∏oby ju˝ ani
skarpy, ani pla˝y. Zdumiewajàce by∏o
dla mnie, ˝e mimo sztyletów w oczach,
sprawca podniós∏ puszki, sp∏aszczy∏ je
nogà (zapewne w ten sposób usz∏a
z niego z∏oÊç) i ze s∏owami kolegi –
chyba ma Pan racj´ – w∏o˝y∏ je do reklamówki i zaniós∏ na gór´, gdzie by∏o
mnóstwo pojemników na Êmieci.
Jakie wysnu∏am wnioski? Gdyby ka˝dy z nas nie ba∏ si´ zwróciç uwagi widzàc „Êmieciarzy” w akcji, unikn´libyÊmy dzikich wysypisk i pampersów na
Êrodku leÊnej Êcie˝ki, przynajmniej by∏oby ich mniej.
Dlatego, jeÊli ta fala krytyki nie dotyczy Ciebie, Drogi Sàsiedzie, który wystawiasz co tydzieƒ worek przed bram´, a posegregowane odpady odwozisz
grzecznie do kontenerów, to mo˝e
przynajmniej nabierzesz odwagi, by
zwróciç uwag´ temu sàsiadowi, który
nie zachowuje si´ tak jak Ty – czyli
NORMALNIE.
Iza Antosiewicz
faltu spowoduje natychmiastowe „zakopanie si´” w mi´kkim trawniku na
jego obrze˝u.
W pierwotnych planach nie przewidywano budowy mostka pod chodnik
i Êcie˝k´ rowerowà. Na szcz´Êcie plan
inwestycyjny w tym zakresie zosta∏ poszerzony i jeszcze w tym roku chodnik
i Êcie˝ka rowerowa zostanà po∏àczone
nowym mostkiem.
Tadeusz Walicki

... i w ostatniej fazie budowy.
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Miejski OÊrodek Kultury w Weso∏ej zaprasza
Przedstawiamy Paƒstwu ofert´ programowà Miejskiego OÊrodka Kultury w Weso∏ej na rok szkolny 2001 / 2002. Wi´kszoÊç zaj´ç sekcyjnych odbywaç si´ b´dzie
wed∏ug ubieg∏orocznego planu. Jednak ostateczny, szczegó∏owy rozk∏ad zaj´ç zostanie ustalony w pierwszych dniach roku szkolnego. Wszelkich informacji dotyczàcych zapisów, terminów rozpocz´cia zaj´ç i op∏at udzielamy w sekretariacie
Miejskiego OÊrodka Kultury w Weso∏ej – Wola Grzybowska, ul. Starzyƒskiego 21
(róg ˚ó∏kiewskiego), telefon 773 55 99, codziennie od poniedzia∏ku do piàtku
w godzinach od 930 do 2030.

Plan zaj´ç w Miejskim OÊrodku
Kultury:
– Pianino
zaj´cia indywidualne, 1 x w tygodniu,
nauka gry plus podstawy teorii muzyki,
prowadzi Swiet∏ana Parka
poniedzia∏ki 1300–2100
Êrody 1300–2100
piàtki 1300–2100
soboty 1000–1600

czwartki 1830–1915
– grupa m∏odsza wtorki 1745– 1830
czwartki 1745– 1830
– Zespó∏ Folklorystyczny
zaj´cia grupowe, 2 x w tygodniu po 45
min., nauka polskich taƒców ludowych, podstawowe wiadomoÊci teoretyczne dotyczàce historii taƒców i regionów, z których te taƒce pochodzà,
prowadzà: Magdalena Âwiderek
i Zygfryd Gaj.

– Zespó∏ wokalny
– Konsultacje dla muzyków amatorów
– Plastyka
zaj´cia grupowe, 2 x w tygodniu po
2 godz., prowadzi Katarzyna K´piƒska
grupa starsza – poniedz. 1500– 1700
Êrody 1500– 1700
grupa m∏odsza – poniedz. 1700– 1900
Êrody 1700– 1900
– Konsultacje dla plastyków amatorów
– Studio Piosenki
zaj´cia indywidualne, 1 x w tygodniu
45 min. – nauka interpretacji piosenki,
podstawy ruchu scenicznego; 1 x w tygodniu 30 min. dykcja; 1 x w tygodniu
30 min. emisja g∏osu – zaj´cia doskonalàce technik´ Êpiewu; prowadzà:
Gra˝yna Alber-Sarafinowicz i Tomasz
Marzecki
soboty 1000–1600.
– Gitara
zaj´cia indywidualne, 1 x w tygodniu 45
min. - nauka gry na gitarze klasycznej
prowadzi Henryk Alber-Sarafinowicz.
– Taniec
zaj´cia grupowe, 2 x w tygodniu po 45
min., taniec nowoczesny, prowadzi
Marcin B∏a˝ejewski
– grupa starsza wtorki 1830–1915

– Kó∏ko Teatralne
zaj´cia grupowe, 1 x w tygodniu
2 godz., podstawowe zadania aktorskie, interpretacja tekstu, dykcja, prowadzi Ryszard Jab∏oƒski
piàtki 1730–1930.
– Nauka J´zyka Angielskiego
ró˝ne
poziomy
zaawansowania,
2 x w tygodniu po 45 min., zaj´cia prowadzi Anna Markiewicz
poniedz. Êrody grupa I 1700– 1745
grupa II 1750–1835
grupa III 1845–1930
grupa IV 1945– 2030
– Nauka J´zyka Niemieckiego
ró˝ne
poziomy
zaawansowania,
2 x w tygodniu po 45 min., zaj´cia prowadzi Józef Konnak
grupa poczàtkujàca wtorki 1730–1815
czwartki 1730–1815
grupa zaawansowana wtorki 1830–1915
czwartki 1830–1915
– Gimnastyka Korekcyjna
zaj´cia grupowe, 2 x w tygodniu po 45
min., korygowanie wad postawy u dzieci i m∏odzie˝y, prowadzi Jaros∏aw Nowotko
– grupa m∏odsza wtorki i czwartki
1545–1630
– grupa starsza wtorki i czwartki
1630– 1715

– Klub Malucha
zaj´cia grupowe dla dzieci w wieku od
3 do 6 lat, 2 x w tygodniu po 3 godz.,
1 x w tygodniu 45 min. rytmika, zaj´cia
prowadzà: Beata Szmelkowska i Renata Struzik.
– Aerobik Dla Paƒ
2 x w tygodniu po 1 godz., prowadzi
Iwona Kardyna∏ wtorki, czwartki
1930–2030.
– Modelarnia Samochodowa
zaj´cia prowadzi Micha∏ Rakowski soboty 900–1500.
– Szkó∏ka Szachowa
zaj´cia prowadzi Jan Brustman piàtki
1600– 1800.
– Klub Szachowy piàtki 1800– 2000.
– Klub Bryd˝owy
prowadzi Henryk Makaruk
piàtki 2000– 2400.
– Si∏ownia codziennie 1000– 1900.
– Zespo∏y Muzyczne niedziele 1000–
2100.
Od wrzeÊnia 2001 r. przyjmujemy zapisy do rozpoczynajàcych dzia∏alnoÊç filii
Miejskiego OÊrodka Kultury.

Zaj´cia w filii MOK
w Weso∏ej – Starej Mi∏oÊnie,
ul. Jeêdziecka 20:
– Plastyka – zaj´cia grupowe, 1 x w tygodniu 2 godz., prowadzi Gra˝yna Bany
– Klub Malucha – 2 x w tygodniu po
2 godz., zaj´cia dla dzieci w wieku od
3 do 6 lat, prowadzi Gra˝yna Bany
– Zaj´cia Psychologiczne – zaj´cia grupowe dla uczniów szko∏y podstawowej
i gimnazjum, 1 x w tygodniu 1 godz.;
celem zaj´ç jest nabywanie umiej´tnoÊci rozumienia siebie i innych, uczenie
si´ bycia z innymi, radzenie sobie
z trudnymi sytuacjami; zaj´cia majà
form´ çwiczeƒ psychologicznych, dyskusji; prowadzi psycholog Beata Niewiadomy.
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Âciàgawka W∏aÊciciela i Obywatela
Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego (Plan Miejscowy)
W tworzeniu Miejscowego Planu
majà prawo wziàç udzia∏ wszyscy, nie
tylko w∏aÊciciele gruntów. Gmina ma
obowiàzek zapewniç mieszkaƒcom to
prawo ju˝ we wst´pnym etapie jego
opracowywania. Po pierwszej uchwale
Rady Gminy o przystàpieniu do sporzàdzania planu miejscowego Zarzàd
Gminy og∏asza ten fakt w miejscowej
prasie oraz przez obwieszczenie, okreÊlajàc form´, miejsce i termin (minimum 21 dni) sk∏adania wniosków do
planu (art. 18 p. 2–1). Nast´pnie Zarzàd Gminy zleca urbanistom sporzàdzenie projektu planu, który jest wyk∏adany do wglàdu publicznego w siedzibie urz´du równie˝ przez 21 dni.
Siedem dni przed wy∏o˝eniem planu
zawiadamia si´ pisemnie i imiennie
wszystkich w∏aÊcicieli i u˝ytkowników
wieczystych z obszaru obj´tego planem
(art. 18 p. 5), a pozosta∏e osoby przez
pras´ i obwieszczenie. Osoby zainteresowane mogà sk∏adaç protesty i zarzuty.
Protest mo˝e z∏o˝yç ka˝dy; zaÊ zarzut
ten, kto uprawdopodobni, ˝e ustalenia
planu dotyczà jego interesu prawnego
(w∏aÊciciele i u˝ytkownicy wieczyÊci).
Rada gminy podejmuje kolejne uchwa∏y: o rozstrzygni´ciu protestów; o rozstrzygni´ciu zarzutów (powiadomieni
pisemnie zainteresowani mogà zaskar˝yç jà do Naczelnego Sàdu Administracyjnego); ostatnià uchwa∏à jest sam
Plan Miejscowy. Jest on przekazany do
wojewody, który sprawdza, czy nie sà
naruszone powszechnie obowiàzujàce
przepisy prawne. JeÊli prawo zosta∏o
naruszone, to przez tzw. rozstrzygni´cie
nadzorcze wojewoda stwierdza niewa˝noÊç uchwa∏y
Rady Gminy, co
lek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko
z kolei gmina mo˝e zaskar˝yç do
NSA. JeÊli zaÊ woLECZENIE DZIECI I DOROS¸YCH
jewoda nie stwierRTG Z¢BÓW
dzi
naruszenia
prawa
(albo
30
stwierdzi,
ale
NSA
Godziny otwarcia: poniedzia∏ek, Êroda, czwartek 15-20
wtorek, piàtek 9-13
nie potwierdzi) to
przez og∏oszenie
Tel. 773-21-12
w Wojewódzkim
Weso∏a, Osiedle Stara Mi∏osna, zadanie 24, dzia∏ka 1411
Dzienniku Urz´-

Z dzieciƒstwa jeszcze pami´tam, jak
w∏adza ludowa kilkakrotnie wyw∏aszcza∏a moich rodziców i sàsiadów pod
kolejne poszerzania ul. Pu∏awskiej
w W-wie. Pocztà przychodzi∏a decyzja,
a teren cz´sto by∏ zaj´ty ju˝ du˝o wczeÊniej. Nikt nie mia∏ wtedy nic do powiedzenia, a na pewno nie przebrzyd∏y
tej w∏adzy obszarnik. ZaÊ jeÊli ktoÊ
chcia∏ na w∏asnym terenie pobudowaç
dom – to dopiero wtedy zaczyna∏a si´
gehenna pokonywania urz´dniczych
barier. A pierwszà odpowiedzià by∏o
najcz´Êciej – „nie mo˝na, bo nie jest
uj´te w planie”.
I w∏aÊnie na temat tego tajemniczego
dla wielu ludzi planu i jego wp∏ywie na
nasze w∏asnoÊci chcia∏abym si´ z Paƒstwem podzieliç kilkoma uwagami, albowiem w naszej gminie Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego jest
w∏aÊnie w opracowaniu. Na razie dla
pó∏nocnej, ale nasi radni miejscy obiecujà, ˝e wkrótce i dla po∏udniowej cz´Êci
Starej Mi∏osnej. B´dzie to akt prawa
miejscowego powszechnie obowiàzujàcy
na naszym terenie przez d∏ugie lata i to
w sprawach niezwykle istotnych. Rozstrzyga on o kwestiach: przeznaczenia
terenu na ró˝ne cele; o sposobie zagospodarowania terenu, a w szczególnoÊci
o sposobie zabudowy. Czyli mówiàc
wprost, b´dzie decydowa∏ np.: na której
(to znaczy na czyjej) dzia∏ce mo˝e powstaç droga lub supermarket; gdzie b´dà poprowadzone kanalizacja i wodociàg; które dzia∏ki zaliczyç lub nie na tereny budowlane; okreÊli równie˝ wielkoÊci budowanych obiektów.

Gabinet Stomatologiczny

10

dowym poda jà do publicznej wiadomoÊci i po up∏ywie okreÊlonej
(w uchwale) liczby dni Plan Miejscowy
staje si´ aktem prawa miejscowego.
Z Planem Miejscowym wià˝à si´
bardzo cz´sto zmiany w wartoÊciach
nieruchomoÊci, a nawet niemo˝liwoÊç
dalszego jej wykorzystywania.
W∏aÊcicielowi, któremu plan uniemo˝liwia dalsze korzystanie z nieruchomoÊci, nale˝y si´: 1) odszkodowanie pieni´˝ne, 2) nieruchomoÊç zamienna lub 3) wykup nieruchomoÊci
po cenie rynkowej.
JeÊli na skutek planu zmniejsza si´
wartoÊç nieruchomoÊci, w∏aÊciciel ma
prawo w przypadku jej zbywania do
odszkodowania w wysokoÊci 100% ró˝nicy wartoÊci.
W przeciwnym przypadku zaÊ, jeÊli
nieruchomoÊç na skutek planu zyska∏a
na wartoÊci (tzw. renta planistyczna), to
w przypadku jej zbywania gmina mo˝e
wymierzyç op∏at´ nie wi´kszà ni˝ 30%
ró˝nicy wartoÊci.
Plan Miejscowy sk∏ada si´ z cz´Êci
graficznej i opisowej. Ka˝dy mo˝e
sprawdziç, co plan przewiduje dla ka˝dego terenu poprzez zamówienie wypisu i wyrysu (odp∏atnie). Aktualne plany
obowiàzujà do koƒca roku. Gminy
chcàc zachowaç kontrol´ nad zagospodarowaniem terenu muszà je zmieniç
do 31 grudnia. Plany nie sà obowiàzkowe. To Rada Gminy decyduje, czy b´dzie plan czy nie oraz dla jakiej cz´Êci
terenu. Je˝eli gmina nie ma planu
miejscowego, to nie mo˝e narzucaç
w∏aÊcicielom ˝adnych ograniczeƒ zabudowy, zaÊ o przeznaczeniu i o sposobie zagospodarowania terenu rozstrzyga si´ w Decyzjach o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu (ale
zgodnie z wolà w∏aÊciciela danego terenu). Jedyna szansa dla takich opiesza∏ych gmin to kolejne przed∏u˝enie
wa˝noÊci planów ustawà naszego parlamentu, co ju˝ raz si´ zdarzy∏o.
Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139)
opracowa∏a
Krystyna J. Cybula
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Nie trujmy
Wszystkich mieszkaƒców Dzielnicy
Stara Mi∏osna obowiàzuje uchwa∏a Rady Miasta Weso∏a z dnia 25 wrzeÊnia
1997 r w sprawie: utrzymania czystoÊci
i porzàdku... Poniewa˝ przepisy tej
uchwa∏y sà niektórym mieszkaƒcom
Osiedla nieznane, przytaczam szczególnie cz´sto ∏amany paragraf 4 pod ty-

tu∏em: Gromadzenie i usuwanie odpadów sta∏ych
Pkt. 6. Gromadzenie w pojemnikach
lub workach przeznaczonych na odpady bytowe, zakopywanie oraz wyrzucanie na tereny publiczne odpadów poprodukcyjnych, odpadów przestrzennych takich, jak: gruz, ˝u˝el, ga∏´zie
oraz odpadów wielkowymiarowych takich, jak: zu˝yte sprz´ty domowe – jest
zabronione. (...)

Pkt. 8. Palenie ognisk, z wyjàtkiem
siedlisk i miejsc wyznaczonych – jest
zabronione na ca∏ym obszarze.
Pkt. 9. Spalanie wszelkich odpadów poprodukcyjnych oraz bytowych takich, jak:
substancje toksyczne, tworzywa sztuczne,
opakowania (butelki, folie), gumy itp. –
jest zabronione, zarówno na ziemi, jak
i w pojemnikach, koszach i kontenerach
s∏u˝àcych do ich gromadzenia.
Maciej Susicki

Po co ludzie w zamierzch∏ych czasach
wymyÊlili nazwy ulic?
W pewne pi´kne, sierpniowe popo∏udnie pomkn´∏am pi´knà, nowà ulicà, by
przyjrzeç si´ obradom Rady Miasta Weso∏a. To by∏ mój pierwszy raz. Obrady
toczy∏y si´ nieÊpiesznie i bez wi´kszych
zgrzytów; omawiano m. in. zagadnienia
zwiàzane z rozpoczynajàcym si´ wkrótce rokiem szkolnym. Mog∏am tylko
dzi´kowaç Bo˝ej OpatrznoÊci, ˝e podczas gdy rodziny w po∏udniowej Polsce
nie mogà si´ otrzàsnàç po powodzi
i czekajà na rzàdowe wyprawki dla
uczniów, my w Weso∏ej mamy problem,
czy szatnie w gimnazjum powinny byç
na kszta∏t ogólnopolski, czy mo˝e a la
„Beverly Hills 90210” urzàdzone.

Jednym s∏owem, wynudzi∏am si´ jak
mops, i takich obrad wszystkim nam
˝ycz´ na przysz∏oÊç. KtóryÊ z màdrych
azjatyckich narodów ma wszak przekleƒstwo: „obyÊ ˝y∏ w ciekawych czasach” (coÊ na kszta∏t naszego „obyÊ cudze dzieci uczy∏”). ˚ycz´ Paƒstwu i sobie czasów nudnych. Ale ˝eby nie by∏o
tak ró˝owo: wracajàc do domu natkn´∏am si´ na karetk´ pogotowia – sta∏a
bezradnie na skrzy˝owaniu w Starej
Mi∏osnej i, smutno kr´càc niebieskim
kogutem, czeka∏a na dobrà rad´:
„gdzie znajdziemy adres...” Mam nadziej´, ˝e znaleêli. Zacz´∏am si´ jednak
zastanawiaç: po co ludzie w zamierzch∏ych czasach wymyÊlili nazwy ulic?
Mo˝e nie mam racji, ale wydaje mi
si´, ˝e po to, by
nie mówiç wi´cej:
„pójdziesz
pan
Êcie˝ajà a˝ pod
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 5, 6 i ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. bór, obok wielkiej
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 lipy skr´cisz pan
z póên. zm.) zawiadamia si´ o wy∏o˝eniu do publicznego wglàdu

OBWIESZCZENIE
Zarzàdu Miasta Weso∏a

w sprawie planowania przestrzennego

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Weso∏a dla obszaru „Weso∏a – Stara Mi∏osna”
(cz´Êç pó∏nocna nad Traktem Brzeskim)
dnia 3 wrzeÊnia 2001 r. przez 21 dni roboczych w siedzibie Urz´du Miasta Weso∏a, ul. 1. Praskiego Pu∏ku 33, pokój 220 w godzinach pracy
Urz´du.
Zgodnie z art. 23 ustawy, ka˝dy, kto kwestionuje ustalenia przyj´te
w projekcie planu, mo˝e wnieÊç protest.
Zgodnie z art. 24 ustawy, ka˝dy, którego interes prawny lub uprawnienia zosta∏y naruszone przez ustalenia przyj´te w projekcie planu, mo˝e
wnieÊç zarzut.
Zainteresowani mogà zg∏aszaç protesty na piÊmie do Zarzàdu Miasta
z podaniem oznaczenia nieruchomoÊci w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 14
dni po up∏ywie okresu wy∏o˝enia.
Burmistrz Miasta Weso∏a
Jacek Wojciechowicz

w prawo i ju˝ za zakolem rzeczu∏ki na
wzgórku zobaczysz pan dworek z drewna, lecz podmurowany- to tam!”. MyÊl´, ˝e genialny wynalazek adresów s∏u˝yç mia∏ w zamyÊle uproszczeniu ˝ycia.
Niestety, nie u nas. Zupe∏nie niedawno wymyÊlono w Starej Mi∏osnej
ulic´ d∏ugà i pokr´conà, z setkà numerów, w dwóch miejscach dotykajàcà
Traktu Brzeskiego. Od tej chwili nikt
ju˝ nie wie, o które skrzy˝owanie Jana
Paw∏a II z Traktem Brzeskim czy z GoÊciƒcem chodzi, ani gdzie jest numer
tysiàcpi´çset sto dziewi´çset. Sama tego nie wiem, choç na tej zaszczytnej
ulicy mieszkam. A o pewnym jej odcinku wszyscy nadal mówià „dawna Torfowa”. I tylko ˝al mi tych goÊci, którzy
w Starej Mi∏osnej tracili nerwy: najpierw szukajàc „zadaƒ”, teraz zaÊ Jana
Paw∏a II. I ˝al tych, do których jedzie
karetka, którzy na nià czekajà, i o których na razie si´ zapomina, bo to osiedle ludzi pr´˝nych i m∏odych. Do czasu...
B. K.

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

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

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

773-19-68

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

Akceptujemy karty kredytowe!
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„Pies naszym przyjacielem”
doroczna impreza plenerowa dla mi∏oÊników zwierzàt w Starej Mi∏oÊnie
Sobota 13 paêdziernika 2001 r.
na ogrodzonej ∏àce parafialnej przy koÊciele w Starej Mi∏oÊnie
i w otoczeniu zalesionego wzgórza koÊcielnego.
Planowane atrakcje:
1. Zwiàzane z tematem „Mój czworono˝ny przyjaciel“.
- pokaz tresury psów
- konkurs psiej pi´knoÊci i inteligencji
- pokaz zabiegów kosmetycznych dla czworonogów
- porady weterynaryjne
- konkurs plastyczny dla dzieci „Mój czworono˝ny
przyjaciel“
- konkurs wiedzy zoologicznej i ekologicznej

2. Wyst´py artystyczne
- wyst´py zespo∏ów szkolnych tanecznych,
muzycznych i wokalnych
- wyst´py klaunów
- wyst´py lokalnych zespo∏ów artystycznych
- teatrzyk dla dzieci
3. Zawody i zabawy sportowe:
- bieg na szczud∏ach
- wyÊcig na wrotkach
I wiele, wiele innych...

Czo∏em moÊci panowie,
czyli rzecz o uk∏onach
WÊród dyplomatów przepisy dotyczàce
dobrych obyczajów reguluje mi´dzy innymi protokó∏ dyplomatyczny. Tak˝e
wÊród ludzi biznesu coraz cz´Êciej stosowane sà zasady etykiety. Jednak
w naszym ˝yciu zasady zachowaƒ
i obyczaje kszta∏towane sà przez rodzin´ i nasze otoczenie.
„Czy móg∏bym si´ przedstawiç?” –
Tak najcz´Êciej zaczynamy rozmow´
z osobà nam nieznanà. JeÊli oczywiÊcie
nie jesteÊmy jej przedstawiani przez
osob´ trzecià. Ró˝ne sà sposoby witania
si´. Mo˝na przywitaç si´ tylko s∏owami,
za pomocà uk∏onu lub podania r´ki,
bàdê te˝ wszystkie te elementy razem.
Ale o czymkolwiek nie b´dziemy
mówiç i tak kluczem do dobrego wychowania i stosowania etykiety jest
uprzejmoÊç w tym trzy kluczowe s∏owa
prosz´, dzi´kuj´ i przepraszam. Do
ogólnych zasad dobrego wychowania
zalicza si´ te˝ punktualnoÊç (znacznie
u∏atwia wzajemne kontakty), uÊmiech
(jako klucz do ludzkich serc) ˝yczliwoÊç i dyskrecja.
Bardzo dawny to zwyczaj k∏aniania
si´ i trudno dziÊ ustaliç, skàd si´ wzià∏.
G∏´bokie uk∏ony, czyli padanie na kolana i zbli˝anie czo∏a do ziemi spotykane
by∏o w ró˝nych kulturach kilka tysi´cy
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lat temu. Dotyczy∏o to w wi´kszoÊci ni˝szych stanów i niewolników. Im kto zajmowa∏ wy˝szà pozycje w hierarchii, tym
jego uk∏on by∏ skromniejszy. Podobnie
dostojeƒstwo by∏o zwiàzane z wysokoÊcià nakrycia g∏owy (pozosta∏oÊcià tego
zwyczaju jest infu∏a biskupia).
Nasze uk∏ony powinny byç uprzejme
i pe∏ne szacunku. K∏aniamy si´ w ró˝ny
sposób, a i sami mo˝emy spotkaç si´
z uk∏onem ˝yczliwym, ale i wynios∏ym,
ciep∏ym, ale i oboj´tnym, przyjaznym,
ale i ozi´b∏ym. Jednak dobre obyczaje
znajà jeden rodzaj uk∏onu – ciep∏y, serdeczny, uprzejmy, i co najwa˝niejsze
jednakowy w stosunku do profesora,
nocnego stró˝a i szatniarki. I to jest
wyznacznikiem uprzejmoÊci: jednakowy ujmujàcy uk∏on dla wszystkich.
M´˝czyzna k∏aniajàc si´ pochyla lekko korpus oraz g∏ow´ i spoglàda pozdrowionemu w twarz. JeÊli posiada
nakrycie g∏owy (kapelusz lub czapk´
z daszkiem), to mijajàc znajomego
zdejmuje je prawà r´kà, a wyprzedzajàc go – lewà r´kà. Natomiast odpowiadajàc na nasz uk∏on post´puje odwrotnie. Zapobiega to zas∏anianiu twarzy
i bez trudnoÊci mo˝emy ustaliç, z kim
w∏aÊnie wymieniliÊmy uk∏ony. Nie
zdejmujemy z g∏owy beretu i czapek ty-

pu narciarskiego. Czy trudne to? Sàdz´, ˝e to kwestia przyzwyczajenia i zapami´tania tych regu∏.
A jak zachowujà si´ niewiasty? Dzi´kujà skinieniem g∏owy (czynna jest tylko g∏owa i szyja) zachowujàc uprzejmy
wyraz twarzy z uÊmiechem. Wed∏ug
znanej regu∏y m´˝czyzna pozdrawia
kobiet´, chyba ˝e jest to m∏oda dziewczyna, która pozdrawia starszego, godnego szacunku pana. Pochylajàc g∏ow´
i zdejmujàc nakrycie g∏owy zazwyczaj
dodajemy: „dzieƒ dobry”, czy „dobry
wieczór”. Naszych przyjació∏ pozdrawiamy cz´sto s∏owami „czeÊç”, „serwus” lub podnoszàc tylko r´k´.
A kto kogo pozdrawia? Jest to podobna zasada, jak wspomniana wy˝ej.
Niektórzy utrzymujà, ˝e pierwsza k∏ania si´ osoba lepiej wychowana. Sà te˝
opinie, ˝e wymiana uk∏onów odbywa
si´ jednoczeÊnie. Istniejà jednak pewne regu∏y, które podpowiadajà nam,
˝e: m´˝czyzna k∏ania si´ kobiecie,
m∏odszy starszemu, student prowadzàcemu zaj´cia, pracownik prze∏o˝onemu, idàcy stojàcemu, wchodzàcy obecnym, idàcy schodami w gór´ schodzàcemu w dó∏, pojedyncza osoba grupie,
jadàcy samochodem idàcym pieszo,
idàcy szybciej idàcemu wolniej. W kawiarni czy klubie, gdy spotkamy znajomych siedzàcych przy innych stolikach,
pozdrowimy ich skinieniem g∏owy.
Wojciech Szymczak
konsultant etykiety biznesu
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Pi´kna opowieÊç o Kormoranie
Po∏udniowe Chiny, prowincja Guangxi
Zjawiskowo pi´kne góry, jak niebieskie garby otaczajà dolin´ rzeki Li. Do
wody schodzà bambusowe gaje z ukrytymi wÊród nich malowniczymi domkami. Ka˝de wzgórze nosi poetycko
brzmiàcà nazw´: „Pi´ç tygrysów po˝erajàcych owc´”, „Góra – P´dzelek”,
„Góra dziewi´ciu koni” czy „Góra
drapiàca niebo”.
Natura stworzy∏a ten cudowny

nych po∏owach, zgodnie z wielowiekowà tradycjà. Z pokolenia na pokolenie
przekazywana jest wiedza jak post´powaç z ptakami, jak je oswajaç i przyzwyczajaç do miejsca urodzenia – bambusowej tratwy stanowiàcej ich dom
rodzinny. Jak póêniej pracowaç
i wspó∏istnieç w pe∏ej symbiozie, gdzie
nic nie dzieje si´ ponad miar´. Bez
zgie∏ku, pozostajàc w zgodzie z naturà.

W oczekiwaniu
na ryb´

wprost krajobraz oko∏o 300 milionów
lat temu, kiedy tereny te stanowi∏y
jeszcze dno morza. Po cofni´ciu si´
wód pozosta∏y góry zbudowane z piaskowca, które w wyniku erozji przekszta∏ci∏y si´ w nieprawdopodobne
krasowe formacje skalne.
BaÊniowa sceneria Lijiang tworzy tu
t∏o odwiecznego rytmu ˝ycia mieszkaƒców tego rejonu.
Bohaterami opowieÊci sà kormorany
– pi´kne ptaki o czarnych skrzyd∏ach,
towarzyszàce rybakom w niecodzien-

Góry wraz z rzekà i ptakami tworzà
tutaj niezapomniany, zjawiskowy wprost
obraz. Ten nierealny Êwiat czasem sk∏ania do refleksji czy sen to, czy jawa, co
jest tu naturà, a co wyobraênià. Mg∏a,
ci´˝kie chmury, nieustajàco siàpiàcy
deszcz sà najcz´stszym doÊwiadczeniem
w tym rejonie. Mimo
to warto prze˝yç spotkanie z kormoranami w tym najpi´kniejszym chyba zakàtku
Chin... W piàtek, 28
wrzeÊnia 2001 r. o godzinie 2000 majà Paƒstwo okazj´ przekonaç si´ o tym sami.
El˝bieta S´czykowska

Rada Dzielnicy Stara Mi∏osna
zaprasza na wieczorne spotkanie
z Panià El˝bietà S´czykowskà,
autorkà fotograficznych relacji z podró˝y w dolin´ rzeki Lijiang.
28 wrzeÊnia, piàtek, godz. 20
mini klub osiedlowy,
ul. Jeêdziecka 20, p. 227 (pokój Rady Dzielnicy).
Od 1 paêdziernika wystaw´ mo˝na b´dzie oglàdaç
w godzinach pracy Biura Rady.

Wizyty Sàsiedzkie: nasze pociechy, nasze nadzieje...

Otwieramy bank tematów
Pragniemy poinformowaç naszych
czytelników, ˝e od nast´pnego numeru
WiadomoÊci Sàsiedzkich wznowiony
zostanie cykl „Wizyty Sàsiedzkie”: nasze pociechy, nasze nadzieje”. Otwieramy w zwiàzku z tym bank tematów.
Przypominamy, ˝e cykl poÊwi´cony
jest dzieciom i m∏odzie˝y, ich pasjom,
k∏opotom i perspektywom. Prezentujemy ich osiàgni´cia i w∏o˝onà w nie prac´. Chcemy pokazaç wzory godne naÊladowania, ale tak˝e przestrzec przed

pope∏nieniem „˝yciowego” b∏´du. Tematy dra˝liwe b´dziemy mogli przedstawiaç anonimowo, zmieniajàc szczegó∏y, nawet fakty... Bardziej chodzi∏o
b´dzie o sens wypowiedzi.
Dlatego apelujemy o zg∏aszanie ciekawych przyk∏adów, interesujàcych sylwetek dzieci i m∏odzie˝y z naszych domów,
domów sàsiadów, z podwórek. Gwarantujemy dyskrecj´ i taktowane przedstawienie zaproponowanego tematu. Raz
jeszcze przypominamy: chodzi nie tylko

o dzieci z sukcesami, ale tak˝e i te, które borykajà si´ z problemami. B´dziemy
o tym pisaç.
Wszystkich, którzy zechcà „podzieliç
si´” z nami w∏asnymi dzieçmi, bàdê zasugerowaç osoby i tematy, prosimy o kontakt telefoniczny z autorem cyklu, Marianem Mahorem, pod nast´pujàcymi
numerami: 0600 82 83 89 lub 773 35 33.
Z góry dzi´kujemy za pozytywny odzew.
Redakcja
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„Przed wojnà”
Stara Mi∏osna jaka jest, ka˝dy widzi. Nieprzejezdne, nieoÊwietlone niby ulice. Dwa zgrupowania takich samych bloków. Szeregowce drewniane,
lub murowane, ale te˝ takie same.
I zabudowa samodzielna. Malutkie
dzia∏ki, st∏oczone budynki. Architektura nieciekawa. Niektóre, silàce si´
na oryginalnoÊç budowle, wyglàdajà
pokracznie. Ostatnio przyby∏o troch´
kolorowych, wyró˝niajàcych si´ z otoczenia inwestycji, np. osiedle Aleja
Akacjowa, Êwie˝o malowane szko∏y,
poczta. Na rogu Jana Paw∏a II i Pogodnej, coÊ na kszta∏t fabryki. Te˝
niewàtpliwie si´ wyró˝nia. ZaÊmiecony, wydeptany las, zrujnowane fundamenty niewybudowanych budynków.
Taki jest wyglàd naszej wspó∏czesnej
Starej Mi∏osny. A jak by∏o dawniej?
Osià przedwojennej osady by∏ Trakt
Brzeski. To wzd∏u˝ niego ciàgnà∏ si´
Êcis∏y szereg domów mieszczàcych
sklepy, jatki i punkty us∏ugowe (szewców, krawców). Zabudowane by∏y

tak˝e ulice: Szkolna i Fabryczna. Przy
Szkolnej by∏a oczywiÊcie szko∏a i stra˝
po˝arna, natomiast przy Fabrycznej
budynki pracowników cegielni. Nieco
dalej od g∏ównej szosy po∏o˝one by∏y
domy mieszkalne i zabudowania gospodarcze tych, którzy cz´Êciowo zajmowali si´ rolnictwem. Niewielu by∏o
gospodarzy, którzy utrzymywali si´
z uprawiania ziemi lub ogrodnictwa.
Wi´kszoÊç posiada∏a zawód, który pozwala∏ znaleêç prac´ w Warszawie.
Zasiedlony by∏ tak˝e skraj obecnego
lasu. Wielu z nas spacerujàc po lesie,
spotyka k´py bzu, zdzicza∏e drzewa
owocowe. To sà w∏aÊnie pozosta∏oÊci
dawnych siedlisk. Prócz kilku budynków o charakterze dworkowym, prócz
kilku pi´trowych kamienic (pozosta∏oÊci jednej z nich mo˝emy obejrzeç
przy obecnej ulicy Szkolnej), dominowa∏y dwa typy zabudowaƒ. Wzd∏u˝
Traktu Brzeskiego, drewniane domy,
niektóre pi´trowe, ˝ydowskich sklepikarzy i rzemieÊlników oraz odsuni´te

od szosy, najcz´Êciej te˝ drewniane
zabudowania pozosta∏ych mieszkaƒców. Typowy budynek mieszkalny
sk∏ada∏ si´ z dwóch pomieszczeƒ pokojowych, kuchni oraz komory. Ci,
którzy zajmowali si´ uprawà ziemi, do
budynku mieszkalnego mieli dobudowanà obor´ lub chlew. Stodo∏a sta∏a
zawsze osobno. Budynki kryto gontem, papà, dachówkà, a stodo∏y s∏omà. Na ka˝dym podwórku musia∏a
obowiàzkowo byç wykopana w ziemi
piwnica, w której przechowywano
ziemniaki i warzywa oraz studnia,
z której czerpano wod´.
W wyniku dzia∏aƒ wojennych
w 1944 roku, wi´kszoÊç tej zabudowy
sp∏on´∏a. ˚ydów wywieziono, a wracajàcy z ucieczki mieszkaƒcy Starej
Mi∏osny mogli oglàdaç jedynie okopcone kominy i zgliszcza swoich domów.
BezpoÊrednio po wojnie zacz´∏a si´
odbudowa. Zacz´∏a powstawaç nowsza Stara Mi∏osna. Jak wyglàda∏a?
O tym w nast´pnym numerze WiadomoÊci.
Bogdan Jag∏owski

WYKOPY
●

rozbiórki, wyburzenia
● transport materia∏ów
● niwelacje terenu
● wymiana gruntu

torf
TANIO

04-669 Warszawa
tel./fax (022) 613 11 53
ul. Spadowa 15
tel. kom. 607 159 220
www.rob-bud.com.pl
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Zawiadamiamy
Szanownych Klientów,
˝e z dniem 27 sierpnia
SALON FRYZJERSKI
mieszczàcy si´ przy ul. GoÊciniec 102 m. 10
zosta∏ przeniesiony
do pawilonu us∏ugowego
przy ul. Jana Paw∏a II,
tel. 0604 351 204

SERDECZNIE
ZAPRASZAMY

STARA MI¸OSNA

Ptasie w´drówki

Potrzos

W Mazowieckim Parku Krajobrazowym mo˝na spotkaç przynajmniej 165
gatunków ptaków. Zdecydowana wi´kszoÊç z nich (myÊl´ tu o liczbie osobników a nie gatunków) to ptaki przelotne. G∏ównà tego przyczynà jest obecnoÊç w sàsiedztwie olbrzymiego ptasiego szlaku w´drówkowego, jakim jest
Wis∏a, a tak˝e bogactwo Êrodowisk mogàcych stanowiç ˝erowiska i schronienia dla w´drujàcych i l´gnàcych si´ tu
ptaków. Przyk∏adem niech b´dà blisko
dwutysi´czne stada g´si ˝erujàcych na
tutejszych ∏àkach, stada batalionów liczàce po 100 i wi´cej sztuk oraz podobne stada bocianów bia∏ych i ˝urawi,
które widuje si´ na opisywanym terenie. Ponadto jako gatunki przelotne
i zalatujàce stwierdzono tu m.in. bielika, orlika krzykliwego, drzemlika, rybo∏owa, kani´ rudà (kiedyÊ l´gowa),
siewk´ z∏otà, brodêca leÊnego, Êwistuna, ro˝eƒca, nura czarnoszyjego, dzi´cio∏a bia∏ogrzbietego, droêdzika. Równie˝ ciekawie przedstawia si´ lista gatunków l´gowych, które w∏aÊnie teraz
podejmujà w´drówki do cieplejszych
miejsc. Stwierdzono l´gi np. derkaczy,
kropiatek, kulików wielkich, ˝urawi,
bocianów czarnych, trzech gatunków
b∏otniaków i wielu innych. ¸àcznie lista gatunków l´gowych osiàga ok. 90
pozycji, lecz istnieje szansa, ˝e intensywne i regularne badania zwi´kszy∏yby ten stan.
Widzàc przelatujàce o tej porze stada ptaków wiele osób zastanawia si´,
dokàd one lecà? Potem pojawiajà si´
kolejne znaki zapytania. Ile czasu zajmuje im w´drówka, czy lecà tylko

w dzieƒ, czy równie˝ nocà albo jak d∏ugo trwajà przeloty? Postaram si´ dzisiaj odpowiedzieç na te pytania.
Przede wszystkim warto wiedzieç, ˝e
w Polsce sà dwa g∏ówne szlaki ptasich
w´drówek. Pierwszy wiedzie pó∏nocnymi kraƒcami kraju, przez Mazury, Warmi´ i Pomorze. Dalej ptaki wzd∏u˝ wybrze˝y lecà do Holandii, Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i oczywiÊcie Afryki. Poszczególne gatunki
w ró˝nych miejscach koƒczà swe w´drówki. Ale o tym za chwil´. Drugi
szlak przelotowy wiedzie z pó∏nocnowschodnich regionów Polski, dolinà
Wis∏y, przez Karpaty, a dalej przez
CieÊnin´ Bosfor na Bliski Wschód lub
dalej do Afryki.
Jednà z najwczeÊniej odlatujàcych
grup ptaków sà siewkowce. Najbardziej znanym ich przedstawicielem jest

chyba czajka. Jej przeloty zaczynajà si´
ju˝ w maju (tak, to nie jest pomy∏ka)
i trwajà przez ca∏e lato a˝ do póênej jesieni. Czajki odlatujà do Francji i Wielkiej Brytanii. Polscy przedstawiciele tego gatunku nie muszà si´ szczególnie
spieszyç, bo d∏ugoÊç ich przelotu wynosi zaledwie kilkaset kilometrów. Jednak czajki ˝yjàce w pó∏nocnej Rosji
majà czasem do pokonania a˝
4500 km. Jeszcze wi´kszà podró˝ mogà
odbywaç krewni czajek – krwawodzioby. Te niewielkie, wa˝àce do 150 g, ptaki spotykane na wilgotnych ∏àkach
MPK, pokonujà nawet 6500 km w jednà stron´. OczywiÊcie, odleg∏oÊç ta dotyczy ptaków l´gnàcych si´ na dalekiej
pó∏nocy. Polskie siewkusy sà w uprzywilejowanej sytuacji i nie muszà si´ a˝
tak bardzo trudziç.
Powszechne w Polsce bociany bia∏e

Czajka
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Rokitniczka

wajà si´ nocà. Polscy przedstawiciele
tych gatunków wybierajà raczej trasy
wiodàce prosto na po∏udnie. Nie w´drujà wi´c wzd∏u˝ wybrze˝y. Derkacz,
pokonuje nawet 10 000 km, a jego zimowiska znajdujà si´ w po∏udniowej
cz´Êci Afryki.
Ptakami, które najbardziej kojarzà
si´ z jesienià i odlotami, sà ˝urawie
i g´si. Te pierwsze zimujà na pó∏nocy
Afryki i na Bliskim Wschodzie. G´si
zaÊ na zachodzie Europy, a niektóre
nawet ju˝ w zachodniej Polsce. W∏aÊnie teraz ˝urawie zaczynajà zbieraç
si´ na mokrad∏ach w olbrzymie stada.
Ju˝ nied∏ugo b´dziemy obserwowaç
ich gromady na niebie, a klangor (tak
nazywamy g∏os tych ptaków) jednoznacznie oznaczaç b´dzie kres cieplejszych dni.
Na koniec jeszcze s∏ówko o drob-

i ich krewniacy, boçki czarne, korzystajà w czasie w´drówek z obydwu wymienionych wczeÊniej szlaków. Wi´kszoÊç
z nich odlatuje do centralnej i po∏udniowej Afryki. Najd∏u˝sze trasy przelotu majà nawet 10 500 km. Ptaki te
pokonujà je specjalnà technikà lotu.
Najpierw unoszà si´ wraz z ciep∏ym
pràdem powietrza na wysokoÊç 1000,
a nawet 2500 m, a nast´pnie szybujàc
z pr´dkoÊcià ok. 45 km/h kierujà si´ na
po∏udnie (lub zachód). warto dodaç,
˝e bociany w´drujà tylko w dzieƒ.
Inaczej jest z przepiórkà i derkaczem, gatunkami coraz rzadszymi
w naszym kraju. Ich w´drówki odbyBocian

Kaczki
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nych ptaszkach Êpiewajàcych. Nasze
poczciwe s∏owiki czeka a˝ 5000 km,
odlatujà bowiem do centralnej Afryki.
Pokrzewki i piecuszki lecà jeszcze dalej i mogà przefrunàç nawet
14 000 km. Podobnie jest z mucho∏ówkami, dzierzbami, jaskó∏kami i jerzykami, które przelatujà do 12 000 km.
Có˝, rytm przyrody jest nieub∏agany.
Czekajà nas teraz smutne miesiàce bez
ptasich treli i Êwiergotów. No, mo˝e nie
zupe∏nie. Wszak niewielka cz´Êç gatunków pozostaje u nas przez ca∏y rok. Poza
tym w przyrodzie dzieje si´ wiele ró˝nych,
nie mniej ciekawych ni˝ ptasie Êpiewy,
rzeczy. Na pewno o nich napisz´.
tekst + foto
Wojciech Sobociƒski
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Wybory 2001
Wybory parlamentarne ju˝ za chwil´.
Partie prezentujà si´ w mediach, na
bilbordach i ulotkach. My natomiast
chcielibyÊmy zwróciç Paƒstwa uwag´
na tych kandydatów, którzy sà zwiàzani z naszym terenem i w przysz∏ym parlamencie b´dà mogli reprezentowaç
tak˝e nasze, lokalne sprawy. Sà to bez

wàtpienia burmistrz naszego miasta
Jacek Wojciechowicz, kandydujàcy z listy Platformy Obywatelskiej, oraz Starosta Miƒski Czes∏aw Mroczek, startujàcy z listy AWS-Prawicy. Poni˝ej
przedstawiamy krótkie wywiady, jakie
przeprowadzili z nimi przedstawiciele
naszej redakcji.
Oprócz nich, na listach wyborczych
znajdziemy tak˝e Tadeusza Bartolda,
radnego poprzedniej kadencji z terenu

Starej Mi∏osny (startuje z Alternatywy)
oraz Andrzeja Klima, radnego Miasta
Weso∏a z Groszówki (startuje z Platformy Obywatelskiej).
JednoczeÊnie przypominamy, ˝e od
tego roku Stara Mi∏osna zosta∏a podzielona na dwa obwody wyborcze.
Granice obwodów opublikowaliÊmy
w poprzednim numerze „WiadomoÊci
Sàsiedzkich”.
Redakcja

Jacek Wojciechowicz – Burmistrz Miasta Weso∏a,
kandydat na pos∏a z lista nr 7 (P.O.) pozycja nr 4
WiadomoÊci Sàsiedzkie: Panie Burmistrzu, w ÊwiadomoÊci wielu mieszkaƒców
Starej Mi∏osny, a myÊl´, ˝e w ÊwiadomoÊci
wi´kszoÊci, zaistnia∏ pan jako burmistrz, za
którego kadencji wydarzy∏o si´ dla Starej
Mi∏osny sporo dobrego. Zrównowa˝ony zosta∏ jej bud˝et w skali miasta, powsta∏y nowe projekty, nowe inwestycje, te ju˝ rozpocz´te nabra∏y Êwie˝ej, pozytywnej dynamiki,
wiele z nich ju˝ zakoƒczono. Paradoksalnie
wielu z mieszkaƒców zadaje sobie w zwiàzku z tym pytanie, czy na pana g∏osowaç.
I tylko z pozoru brzmi to niedorzecznie, bo
przyzna pan sam, czy warto traciç dobrego
burmistrza? Taka by∏aby wszak kolej rzeczy,
gdyby dosta∏ si´ pan do Sejmu.
Jacek Wojciechowicz: Tak, rzeczywiÊcie brzmi to dosyç paradoksalnie, niemniej pragn´ jednak powiedzieç, ˝e samo dostanie si´ do Sejmu nie wyklucza
dokoƒczenia przeze mnie kadencji na
stanowisku burmistrza. OczywiÊcie, dzi´kuj´, ˝e przy okazji uzna∏ mnie pan za
dobrego burmistrza...
W. S. Nie wyra˝am tu w∏asnej opinii, lecz
poglàd wielu osób, z którymi przysz∏o mi
zetknàç si´ i porozmawiaç w ostatnim
okresie.
J. W. Tym bardziej jest mi mi∏o. Owszem, dobry burmistrz to rzecz bardzo
wa˝na dla miasta, ale mog´ wszystkim
paƒstwu w Starej Mi∏oÊnie obiecaç, ˝e jeÊli rzeczywiÊcie zostan´ wybrany pos∏em,
dzi´ki mi´dzy innymi poparciu paƒstwa,
to równie dobrym b´d´ pos∏em jak by∏em burmistrzem, a myÊl´, ˝e wtedy tak
Weso∏a, jak Stara Mi∏osna skorzystajà
jeszcze wi´cej.
W. S. S∏owem, nasi mieszkaƒcy powinni
na tej „operacji” nie tyle straciç, co w gruncie rzeczy zyskaç, prawda?
J. W. OczywiÊcie, ˝e tak.
W. S. Gdyby w paru zdaniach mia∏ pan
przedstawiç te dokonania, o których wspomnia∏em, dokonania na rzecz Starej Mi∏osny, ale tak˝e ca∏ego miasta, to wymieni∏by
pan...?
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J. W. JeÊli chodzi o to, co uda∏o nam si´
rzeczywiÊcie osiàgnàç w ostatnich latach,
to przede wszystkim zgod´. Paƒstwo doskonale pami´tacie te momenty, kiedy
Stara Mi∏osna chcia∏a si´ od∏àczyç, Weso∏a niespecjalnie by∏a zainteresowana
tym, co dzieje si´ w Starej Mi∏oÊnie...
Uda∏o si´ osiàgnàç zgod´ i pewien konsensus, czego dowodem jest choçby tegoroczny bud˝et miasta, przyj´ty jednog∏oÊnie przez wszystkich radnych.
A jest to bud˝et zgody, który daje
wszystkim dzielnicom, wszystkim osiedlom jednakowà iloÊç pieni´dzy, proporcjonalnie do liczbie mieszkaƒców. Pozwoli∏o to uruchomiç na terenie Starej
Mi∏osny szereg inwestycji, ˝e wspomn´
tylko o przebudowie skrzy˝owania
z Traktem Brzeskim, o budowie cz´Êci
ulicy Jana Paw∏a II (dawnej Torfowej)
o budowie stacji uzdatniania wody, budujemy w tej chwili wodociàg dla cz´Êci
pó∏nocnej Starej Mi∏osny... RównoczeÊnie przygotowujemy dwa plany zagospodarowania przestrzennego: dla cz´Êci
pó∏nocnej i pozosta∏ej cz´Êci osiedla. To
sà oczywiÊcie te najwa˝niejsze inwestycje, natomiast jeÊli chodzi o reszt´ miasta, to nacisk po∏o˝ony zosta∏ na uk∏ad
komunikacyjny. Rondo Okuniewska, dojazd do placu Wojska, dzi´ki czemu zlikwidowaliÊmy bardzo niebezpieczny
punkt, nast´pnie rondo przed Urz´dem
Miasta, oczywiÊcie wczeÊniej sama budowa Ratusza i najwa˝niejsza inwestycja
dla tej cz´Êci miasta, tj. budowa kanalizacji. To sà jedynie te najwi´ksze prace, do
których dochodzà pomniejsze, jakich
mo˝na by jeszcze wyliczyç szereg.
W. S. RzeczywiÊcie, tych przyk∏adów ju˝
jest sporo i myÊl´, ˝e z powodzeniem mog∏yby „obs∏u˝yç” tak˝e kilka sàsiednich
gmin.
J. W. Natomiast, jeÊli mo˝na, to chcia∏bym wspomnieç o pewnej istotnej rzeczy,
choç zupe∏nie innej natury, mianowicie
o promocji miasta. Uda∏o nam si´ stwo-

rzyç imprez´ pod nazwà Piknik Weso∏a,
która ju˝ funkcjonuje i w tym roku by∏a
ju˝ dobrà konkurencjà nawet dla festynu
w Góraszce. Oko∏o czterdzieÊci tysi´cy
ludzi na naszej imprezie, to rzeczywiÊcie
by∏ du˝y sukces marketingowy i promocyjny. Innym osiàgni´ciem by∏o wejÊcie,
a w ka˝dym razie zgoda Rzàdu Polskiego
na wejÊcie naszego miasta do powiatu
warszawskiego, co uznaj´ za ogromny
sukces. Podobnie zresztà, jak utworzenie
w∏aÊnie tu, w Weso∏ej, jedynego w powiecie miƒskim komisariatu policji, z siedzibà poza samym Miƒskiem Mazowieckim.
W. S. No w∏aÊnie, wybieg∏ pan przed
chwilà troszeczk´ przed nast´pne moje pytanie, które dotyczyç mia∏o w∏aÊnie tej
kwestii palàcej i istotnej, niezwykle istotnej
dla naszych mieszkaƒców, mianowicie
kwestii przynale˝noÊci powiatowej. Jakie
jest pana stanowisko w tej sprawie?
J. W. Moje stanowisko jest takie, jak
stanowisko wyra˝one w referendum dwa
lata temu, gdzie, przypomn´, 98,5%
mieszkaƒców opowiedzia∏o si´ za przynale˝noÊcià do powiatu warszawskiego.
Nam pó∏tora roku zaj´∏o przekonywanie
MSW, ˝e ten pomys∏ jest po pierwsze dobry, a po drugie zgodny z prawem. To nasze przekonywanie okaza∏o si´ na tyle
skuteczne, ˝e 20 maja tego roku Rada
Ministrów przyj´∏a rozporzàdzenie wg.
którego od pierwszego stycznia 2002 roku mamy byç cz´Êcià powiatu warszawskiego. PodkreÊlam: powiatu, nie Warszawy, poniewa˝ wejÊcie teraz do Warszawy przy jej niestabilnym ustroju mog∏oby oznaczaç utrat´ samodzielnoÊci, co
z punktu widzenia interesów miasta
i gminy nie by∏oby wskazane.
W. S. Mo˝emy przyjàç, ˝e takiego w∏aÊnie stanowiska b´dzie pan broni∏ ewentualnie w przysz∏ym Sejmie, gdyby dosz∏o do
nast´pnej rewizji podj´tej ju˝ w tym wzgl´dzie decyzji?
J. W. Jak najbardziej.

STARA MI¸OSNA
W. S. Rodowód pana doÊwiadczeƒ samorzàdowych i politycznych si´ga a˝ Raciborza, gdzie tu˝ po studiach objà∏ pan
funkcj´ Wiceprezydenta Miasta ds. gospodarczych. By∏ pan wówczas, o ile si´ nie
myl´ najm∏odszym prezydentem w Polsce.
Nast´pny etap to Wiceburmistrz Gminy
Warszawa – Wawer ds. gospodarki przestrzennej i wreszcie obecnie funkcja Burmistrza Miasta Weso∏a. Nasuwa si´ pytanie, w jakim stopniu czuje si´ pan zwiàzany z naszym terenem: Weso∏ej, Starej Mi∏osny, Halinowa itp. W jakim stopniu oddany tutaj na pana g∏os, prze∏o˝y si´
w przysz∏ym Sejmie na rzeczywiste reprezentowanie tutejszych interesów i potrzeb,
które mogà byç przecie˝ bardzo partykularne.
J. W. MyÊl´, ˝e moja bez ma∏a ju˝ trzyletnia praca tutaj, której poÊwi´cam si´
w zakresie nie oÊmiogodzinnego dnia
pracy, ale znacznie szerszym, cz´sto
z sobotami i niedzielami w∏àcznie, sprawi∏a i nadal sprawia, ˝e te zwiàzki sà
mocne i coraz mocniejsze. Ostateczne
zamieszkanie w tak uroczym zakàtku,
w jakim przysz∏o mi pracowaç, jest przeze mnie rozwa˝ane ju˝ od pewnego czasu i myÊl´, ˝e jest to tylko kwestià czasu.
Ponadto ktoÊ, kto powa˝nie traktuje
swojà prac´ i swojà dzia∏alnoÊç, a do takich osób siebie zaliczam, nie mo˝e za-

pominaç o swoich wyborcach, bo najzwyczajniej w Êwiecie, za cztery lata nie
mia∏by si´ do kogo zwróciç, nie mia∏by
elektoratu. Ja natomiast, jak pan sam
wspomnia∏, mam tu pewne uznanie,
pewne poparcie i na pewno jeÊli to poparcie si´ prze∏o˝y na mandat poselski,
to nie b´d´ stara∏ si´ go roztrwoniç
i zmarnowaç, wr´cz przeciwnie, b´d´
pos∏em aktywnym na rzecz tego elektoratu, tak jak by∏em, jestem aktywnym
burmistrzem.
W. S. MyÊl´ poza tym, ˝e z punktu widzenia elektoratu Weso∏ej – Starej Mi∏osny, tak˝e Sulejówka, czy Halinowa, jest
pan cz∏owiekiem, który zwiàzany jest z tym
w∏aÊnie konkretnie terenem znacznie
mocniej ni˝ na przyk∏ad ktoÊ z Siedlec czy
nawet Miƒska Mazowieckiego. W zwiàzku
z tym i tak w tej palecie kontrkandydatów,
jest pan najbardziej naturalnym kandydatem dla naszego regionu.
J. W. Ja równie˝ tak sàdz´.
W. S. W takim razie ostatnie ju˝ pytanie:
w jakim sposób ktoÊ, kto zdecyduje si´,
kto zechce oddaç na pana g∏os w dniu 23
wrzeÊnia, mo˝e odnaleêç pana nazwisko
na listach wyborczych? JakieÊ praktyczne
wskazówki.
J. W. Przede wszystkim w ogóle zach´cam wszystkich do tego, ˝eby g∏osowaç.
Innà sprawà jest na kogo, ale przede

wszystkim trzeba wziàç w wyborach
udzia∏ i oddaç swój g∏os. Jest to bardzo
wa˝ne, gdy˝ ka˝dy taki g∏os b´dzie mia∏
ogromne znaczenie dla naszej przysz∏oÊci, dla przysz∏oÊci Polski.
Po drugie apeluj´ do g∏osowania rozwa˝nego, tzn. ˝eby g∏osujàc ju˝ na konkretnà list´ nie robiç tego w sposób nie
przemyÊlany i automatyczny. Wa˝ne
jest, ˝eby faktycznie zapoznaç si´ z kandydatami i oddaç swój g∏os na tego, do
którego ma si´ rzeczywiÊcie zaufanie.
Zw∏aszcza, ˝e niejednokrotnie eksponowane pierwsze pozycje zajmowane sà
przez wys∏u˝onych dzia∏aczy i ludzi tzw.
nomenklatury partyjnej, a mo˝e nadszed∏ czas, by choç w cz´Êci Parlament
wype∏niç nowymi twarzami.
ZaÊ jeÊli chodzi o mojà osob´ to jestem na LiÊcie Nr 7, a wi´c liÊcie Platformy Obywatelskiej i ˝eby oddaç g∏os na
mnie nale˝y postawiç znak X przy moim
nazwisku, czyli przy nr 4. JeÊli, rzecz prosta, zechcecie paƒstwo na mnie zag∏osowaç i pomóc mi w osiàgni´ciu jak najlepszego wyniku...
W. S. Nie sk∏adam ˝adnych ˝yczeƒ, ˝eby
nie zapeszyç, natomiast bardzo dzi´kuj´
za rozmow´.
J. W. I ja równie˝ dzi´kuj´.
Rozmow´ przeprowadzi∏
Marian Mahor

Czes∏aw Mroczek – Starosta Miƒski
Kandydat na pos∏a z listy nr 2 (AWS-P) pozycja nr 5
W.S. Co spowodowa∏o, ˝e zdecydowa∏ si´
Pan kandydowaç do Sejmu RP?
Cz. M. Kandyduj´ do Sejmu jako
przedstawiciel prawicy zwiàzanej z AWS-P, poniewa˝ zosta∏em wytypowany do tej
roli przez kole˝anki i kolegów ze struktur
powiatowych naszego ugrupowania.
W.S. Na ile doÊwiadczenia w zarzàdzaniu
powiatem predysponujà Pana do sprawowania mandatu pos∏a?
Cz. M. Jako Starosta Miƒski z powodzeniem prowadzi∏em wa˝ne sprawy
spo∏eczne z zakresu oÊwiaty, s∏u˝by
zdrowia, bezpieczeƒstwa publicznego,
czy te˝ pomocy spo∏ecznej. Mam
w tych sprawach du˝à wiedz´ i doÊwiadczenie, a sà to kluczowe zagadnienia w naszym paƒstwie, o których
rozstrzyga si´ w parlamencie.
W.S. Jakimi sprawami chcia∏by pan zajmowaç si´ w nowym parlamencie?
Cz. M. Uwa˝am, ˝e w nadchodzàcej
kadencji Sejmu nale˝y zadbaç przede

wszystkim o popraw´ bezpieczeƒstwa,
zmniejszenie bezrobocia i popraw´ warunków ˝ycia na wsi.
W.S. Jakie korzyÊci mo˝e odnieÊç nasza
spo∏ecznoÊç, jeÊli uda∏oby si´ Panu zostaç
pos∏em?
Cz.M. Poza sprawami ogólnymi, które
ju˝ wymieni∏em, b´d´ zabiega∏ o ÊciÊlejsze zwiàzki naszych miast i gmin z Warszawà, w szczególnoÊci o popraw´ po∏àczeƒ komunikacyjnych z Warszawà.
Z Warszawy p∏ynà na nasz teren impulsy rozwojowe, nale˝y do∏o˝yç wszelkich staraƒ, by impulsy te wzmacniaç
i przyjmowaç.
W.S. Dlaczego zdecydowa∏ si´ Pan na
kandydowanie z listy AWS-P?
Cz.M. Od 1980 roku zwiàzany jestem
z SolidarnoÊcià, z jej nurtem niepodleg∏oÊciowym i prawicowym. Od 1998 roku jestem radnym powiatu i starostà
z rekomendacji AWS. Z powodzeniem
realizuj´ to, co zapowiedzia∏em w swo-

im programie wyborczym, program
i wartoÊci g∏oszone przez AWS-P sà mi
bliskie, a co najwa˝niejsze uwa˝am, ˝e
potrzebne Polsce.
W.S. Jak ocenia Pan swoje szanse w tych
wyborach?
Cz.M. AWS-P uzyska w naszym
okr´gu co najmniej dwa mandaty poselskie, sàdz´, i˝ jeden z nich jest
w moim zasi´gu.
W.S. Na czyje poparcie liczy Pan przede
wszystkim?
Cz.M. Zwracam si´ o poparcie do
wszystkich, którzy dà˝yli do Wolnej
Polski, dla których patriotyzm, indywidualna inicjatywa i wolnoÊç w tym gospodarcza sà wielkimi wartoÊciami.
W sposób szczególny zwracam si´ do
tych, którzy g∏osowali na AWS w 1997
r. – pragn´ odzyskaç zaufanie, którego
udzielili naszej formacji.
Rozmow´ przeprowadzi∏a
Magdalena J´drzejewska
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STARA MI¸OSNA
St. Mi∏osna
ul. Jana Paw∏a II 66
(obok Banku)

HubertuS

tel. 773 11 08

Biuro obrotu nieruchomoÊciami

Specjalizacja – Stara Mi∏osna
licencja zawodowa nr 1423

05-077 Weso∏a – Stara Mi∏osna
tel. (22) 795
ul. Dolomitowa 4
tel./fax (22) 773
(Jana Paw∏a/Diamentowa
kom. 0 606 37
nad cukiernià)
0 606 22
www.hubertus-nieruchomosci.priv.pl
e-mail: hubertusnieruchomosci@interia.pl

72
33
50
44

72
21
40
58

biuro czynne: poniedzia∏ek – piàtek 10-19
sobota 10-15

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

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

Magdalena Gaw´cka, Danuta Olczak

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

tel.

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

Osiedle Stara Mi∏osna
ul. Jeêdziecka 20

P
E
L
K
S
Serdecznie zapraszamy
Y
NOW do sklepu mi´sno-w´dliniarskiego

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

773-32-70
773-33-70

Kupisz tu mi´so, w´dliny i domowe wyroby garma˝eryjne
Otwarty od 4 lipca br.

PRZYJDè SPRÓBUJ KUP
Sklep mieÊci si´ na rogu ul. Jana Paw∏a i Dolomitowej
Godziny otwarcia pon-pt 900–1800, sob. 800–1400

Firma WARS-BRUK

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

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

P 773 10 96, 0501 075 963
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773 14 30

Zapraszamy na zaj´cia indywidualne
i grupowe w nast´pujàcych grupach:
– ANGIELSKI
– NIEMIECKI
– FRANCUSKI
– HISZPA¡SKI

CA¸OROCZNE WYJAZDY
DO SZKÓ¸ J¢ZYKOWYCH
W KANADZIE

KURSY PRZYGOTOWUJÑCE DO MATURY
FCE i CAE
INTENSYWNE GRUPY DLA DOROS¸YCH
Konwersacje
z native speakers

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

STARA MI¸OSNA
tekst sponsorowany

Niedawno zobaczy∏em ma∏à Natali´ ...
Niedawno zobaczy∏em ma∏à Natali´ idàcà ulicà. Ale „ma∏a” Natalia nie jest
wcale taka ma∏a. Musi mieç teraz jakieÊ
16–17 lat. Pami´tam, ˝e by∏a ona w grupie moich pierwszych 60 uczniów, którzy
zg∏osili si´ do nas w odpowiedzi na ulotk´ zach´cajàcà do nauki j´zyka angielskiego przez „doÊwiadczonego native
speakera z Kanady”. Te pierwsze lekcje,
pi´ç lat temu, odbywa∏y si´ w pokoju
znajdujàcym si´ w piwnicy naszego niewykoƒczonego segmentu. Testy kwalifikacyjne mia∏y miejsce na kuchennym
stole, podczas gdy rodzice czekali siedzàc na naszym jedynym ∏ó˝ku w „living
roomie”.

Od tamtych skromnych poczàtków,
szko∏a angielskiego „Tom Law’s
School of English” co roku stawa∏a si´
coraz wi´ksza i przyciàga∏a zarówno nowych uczniów, jak i nauczycieli.
Obecnie rozpoczynamy nasz 3 rok
w wynajmowanym budynku przy ul. GoÊciniec 2B. Lekcje odbywajà si´, w 5 du˝ych klasach, które w tym roku zosta∏y
odnowione i doposa˝one. WygospodarowaliÊmy miejsce na specjalnà sal´ dla
maluchów (3–5 lat), które majà uczyç si´
j´zyków obcych poprzez zabaw´, tj. zaj´cia z materia∏ami do nauki j´zyka uzupe∏nione zaj´ciami plastycznymi, ruchowymi i muzycznymi oraz prezentacjami
video i komputerowymi. Starsi u˝ytkownicy w tym roku te˝ mogà liczyç na wi´kszy dost´p do komputerów, których na
poczàtek planujemy 4, a w momencie
pod∏àczenia szko∏y sta∏ym ∏àczem do internetu, nawet wi´cej. Dla znerwicowanych maturzystów (i ich rodziców) przygotowaliÊmy specjalne kursy przygotowujàce do „NOWEJ MATURY”, a dla
ambitnych i dysponujàcych wolnym czasem intensywne kursy pog∏´biajàce znajomoÊç j´zyka angielskiego.
Bardzo cieszymy si´ z faktu, ˝e ciàgle

zg∏aszajà si´ do nas nowi wykwalifikowani nauczyciele zach´ceni sporymi rozmiarami
szko∏y, jak i atmosferà w niej
panujàcà. Prawie wszyscy nasi
nauczyciele (oko∏o 12 osób)
mieszkajà na terenie Weso∏ej-Starej Mi∏osny lub okolicznych miejscowoÊci, co równie˝ sprawia, ˝e panuje u nas
iÊcie sàsiedzka atmosfera.
Pozytywne jest równie˝ to,
˝e wi´kszoÊç naszych uczniów
i s∏uchaczy wraca do nas rok po roku.

Nasza szko∏a nie prowadzi statystyk
dotyczàcych aktualnej iloÊci osób zapisanych na kursy od poczàtku jej istnienia,
tzn. od roku 1997. Mamy jednak nadziej´, ˝e wÊród ponad 500 osób, które zetkn´∏y si´ z naszà szko∏à, sà nasi zadowoleni sàsiedzi i ich dzieci.
Od momentu sprowadzenia si´ do
Starej Mi∏osny obserwuj´, jak nasza ma∏a firma doroÊleje wraz z rozwojem ca∏ej
miejscowoÊci. Dzi´kuj´ wszystkim, którzy nam w tym pomagajà i zapraszam
ponownie w obecnym roku szkolnym.
Tom Law

Proponowany plan zaj´ç w TOM LAW’S SCHOOL OF ENGLISH
Zapisy osobiÊcie lub telefonicznie 773 32 70 lub 773 33 70
830-1000

Pon.
Ang.DoroÊli
pre-inter

1000-1130

Wt.
Ang.Starter
(DoroÊli)
Ang. 8 lat
Ang.Pre-int.
(13 yrs)

1250-1335
1340-1440
1430-1530
1500-1600
1530-1630

Ang.Elem.
(11 yrs)
Ang.pre-int.
(11 lat)

1545-1630
1600-1700

Ang.Pre-int.
(14 lat)

1620-1750
1700-1800
1730-1900
1800-1900

Âr.
Ang.DoroÊli
Pre-inter

Ang. FC
Ang.Elem.
(10-11 lat)

Ang.Start
(9 lat)
Ang.Start
(7 lat)
Ang.Elem.
(12 lat)
Ang.Pre-Int.
(13 lat)
Ang.Elem
(11 lat)
Ang.Elem.
(10-11 lat)
Ang.Matura

Czw.

Pt.

Ang.Starter
(DoroÊli)

Sob.
Ang.
Upper-inter

Ang.8-lat
Ang.Elem
(13yrs)
Ang.Elem
(11yrs)
Ang.pre-int.
(11 lat)

Ang.Pre-int.
(13 yrs)
Ang.Start
(9 lat)
Ang.Start
(7 lat)
Ang.Elem
(12 lat)
Ang.Elem
(11 lat)

Ang.CAE
Ang.Elem.
(10-11 lat)

Ang.Elem.
(10-11 lat)
Ang.Matura
1900-2000
Ang.Pre-Int.
Ang.Start.; Pre-inter Kursy wieczorne
1900-2030
Ang.Inter.
Ang.F-beg.
Ang.Pre-inter; Inter dla doros∏ych
Zaj´cia z j´zyka francuskiego i hiszpaƒskiego odbywajà si´ w godzinach 17-19 we wtorki i czwartki;
Zaj´cia z j´zyka niemieckiego odbywajà si´ w godzinach 17-20 w Pon. Wt. Sr. i Czwartki.
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Cukrzyca – mo˝esz jej zapobiegaç
a gdy ju˝ jest, kontrolowaç
Cukrzyca jest, obok nadciÊnienia
i choroby niedokrwiennej serca, na temat których pisa∏em poprzednio, jednà z najbardziej rozpowszechnionych
chorób. Szacuj´ si´ ˝e mo˝e ona dotyczy, w Polsce, ok. 5 % spo∏eczeƒstwa, co
stanowi niebagatelnà liczb´ ok. 2 mln.
pacjentów. Lekarze alarmujà, ˝e liczba
nowych przypadków choroby przyrasta
w zawrotnym tempie, co sprawia, ˝e
zacz´to u˝ywaç okreÊlenia „epidemia
cukrzycy”.
Istotà choroby jest upoÊledzenie wnikania glukozy (cukru prostego), podstawowego materia∏u energetycznego
dla naszego organizmu, do wn´trza komórek. JednoczeÊnie zjawisku temu towarzyszy wysoki poziom glukozy we
krwi, przekraczajàcy na czczo we krwi
˝ylnej pu∏ap 125 mg% (miligram procent) co znacznie przekracza górnà
granic´ normy dochodzàcà maksymalnie do 110 mg% (wartoÊci w przedziale
111-125 mg% oznaczajà tzw. stan nietolerancji glukozy który jest „wst´pem
do cukrzycy”) i jej ewentualnà obecnoÊç w moczu, w którym, w warunkach
zdrowia, glukoza nie wyst´puje.
W cukrzycy mamy wi´c do czynienia
z paradoksalnym zjawiskiem wzrostu
poziomu cukru we krwi i jednoczeÊnie
jego dramatycznym niedoborem
w tkankach, co prowadzi do deficytu
podstawowego dla komórek materia∏u
energetycznego, zmienia w sposób
istotny dotychczasowy tor przemiany
materii, np. roÊnie rola t∏uszczów jako
êród∏a energii i w konsekwencji prowadzi do upoÊledzenia funkcji post´pujàcego uszkodzenia wielu narzàdów,
w tym szczególnie uk∏adu: krà˝enia,
nerwowego, moczowego i odpornoÊciowego oraz narzàdu wzroku.
Za rozwój cukrzycy i zasygnalizowane
powy˝ej zjawiska odpowiedzialny jest
niedobór insuliny (cukrzyca typu I) lub
brak reakcji tkanek na jej dzia∏anie tzw.
insulinoopornoÊç (cukrzyca typu II).
Insulina jest hormonem wydzielanym przez komórki beta zlokalizowane
w trzustce. Jej dzia∏anie ma charakter
wielokierunkowy i prowadzi m. in. do
stabilizacji poziomu cukru we krwi, pot´guje transport glukozy oraz aminokwasów i szeregu jonów do wn´trza
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komórek, nasila wewnàtrzkomórkowà
syntez´ bia∏ek i t∏uszczów.
Insulina stanowi rodzaj klucza, który
odpowiada za otwieranie w komórce
swoistej „furtki” dla glukozy. Dzi´ki jej
dzia∏aniu glukoza wnika do wn´trza
komórek, a nast´pnie ulega z∏o˝onym
przemianom, w wyniku których powstaje energia niezb´dna do funkcjonowania organizmu.
Ze wzgl´du na przyczyny i charakter
objawów chorobowych wyodr´bniono
dwa g∏ówne typy cukrzycy:
1. Cukrzyc´ typu I tzw. insulinozale˝nà, dawniej nazywanà m∏odzieƒczà. Stanowi ona blisko 10 % wszystkich przypadków cukrzycy. Rozwija si´ u ludzi
m∏odych, szczup∏ych, najcz´Êciej przed
30 r. ˝.. Charakteryzuje nag∏ym poczàtkiem cz´sto dramatycznych – np. Êpiàczkà i zwykle szybkim rozwojem szeregu
objawów m. in. os∏abieniem, pragnieniem, oddawaniem du˝ej iloÊci moczu
(wielomocz), utratà wagi cia∏a. Dramatyczne i szybko, niekiedy w ciàgu kilku
dni, post´pujàce objawy choroby wià˝à
si´ z szybko narastajàcym i znacznym
niedoborem insuliny. Ten brzemienny
w skutki deficyt wynika ze zniszczenia
komórek beta. Do ich destrukcji prowadzà m. in. infekcje wirusowej oraz procesy autoimmunologiczne czyli zjawiska
niszczenia komórek przez w∏asny uk∏ad
odpornoÊciowy. Proces leczenia cukrzycy t. I polega na podawaniu preparatów
insuliny oraz zastosowaniu w∏aÊciwej
diety, której zasadniczym elementem
jest ograniczenie spo˝ycia w´glowodanów, g∏ównie tzw. prostych (s∏odycze).
2. Cukrzyc´ typu II tzw. insulinoniezale˝nà, dawniej nazywanà cukrzycà typu
doros∏ych. Ten typ cukrzycy wspó∏istnieje z nadwagà, nadciÊnieniem, szybkim
rozwojem mia˝d˝ycy i z zaburzeniami
gospodarki lipidowej. Wyst´puje najcz´Êciej i stanowi blisko 90% wszystkich jej
przypadków oraz charakteryzuje si´ tendencja do dziedziczenia. Rozwija si´ powoli i podst´pnie, cz´sto latami, a pacjent dowiaduje si´ o istnieniu choroby
przypadkiem, przy okazji rutynowego
badania we krwi poziomu cukru lub badania moczu, które mo˝e wykazaç obecnoÊç cukru. Niekiedy objawem, który
sk∏ania pacjenta do wizyty u lekarza

i wykonania w/w badaƒ jest sk∏onnoÊç
do nawracajàcych stanów zapalnych
skóry np. czyraków, uporczywe grzybice
np. stóp, a u kobiet grzybice narzàdu
rodnego oraz sk∏onnoÊç do infekcji
uk∏adu oddechowego i moczowego. Za
rozwój cukrzycy t. II odpowiedzialna
jest, w g∏ównej mierze, s∏absza (leniwa)
odpowiedê tkanek na dzia∏anie insuliny
– insulinoopornoÊci, mimo jej prawid∏owego a cz´sto podwy˝szonego poziomu.
Leczenie w tym przypadku polega na
zwi´kszeniu wra˝liwoÊci tkanek na insulin´ m. in. poprzez redukcj´ wagi cia∏a
oraz podawaniu, z regu∏y, doustnych leków przeciwcukrzycowych (tzw. leków
hypoglikemizujàcych) o z∏o˝onym mechanizmie dzia∏ania (zmniejszanie
wch∏aniania glukozy w przewodzie pokarmowym, pobudzanie produkcji insuliny, zwi´kszenie wra˝liwoÊci tkanek na
dzia∏anie insuliny) a tak˝e zastosowaniu
diety cukrzycowej. Nie leczona lub êle
leczona cukrzyca prowadzi do rozwoju
powik∏aƒ i w efekcie do inwalidztwa
i zgonu. Powik∏ania cukrzycy dzielà si´
na ostre i przewlekle. Powik∏ania ostre
to Êpiàczki. Prowadzà one do bezpoÊredniego zagro˝enia ˝ycia i sà efektem
dzia∏ania na tkank´ mózgu „toksycznych” metabolitów np. kwasu mlekowego czy cia∏ ketonowych, powsta∏ych
w zwiàzku z niedoborem insuliny. Niekiedy Êpiàczka mo˝e byç pierwszym objawem choroby- np. w cukrzycy typu I.
Zdecydowanie cz´Êciej u chorych na cukrzyc´ obserwujemy powik∏ania o charakterze przewlek∏ym. Wynika to z faktu, ˝e w strukturze zachorowaƒ dominujàcà rol´ odgrywa cukrzyca typu II (90%
przypadków) cechujàca si´ powolnà dynamikà rozwoju. WÊród powik∏aƒ przewlek∏ych nale˝y wymieniç powik∏ania
naczyniowe, neurologiczne oraz infekcyjne. Zmiany w naczyniach rozwijajà
si´ w okresie od kilku do kilkunastu lat
od chwili wystàpienia cukrzycy i dzielà
si´ na tzw. mikroangiopatie, czyli zmiany w ma∏ych naczyniach oraz makroangiopatie zmiany du˝ych naczyƒ. Efektem mikroangiopatii jest m. in. uszkodzenie narzàdu wzroku tzw. retinopatia
cukrzycowa, prowadzàce z czasem do
utraty wzroku oraz uszkodzenie nerek
tzw. nefropatia cukrzycowa, prowadzàca
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do ich niewydolnoÊci. Makroangiopatia
polega na rozwoju zmian mia˝d˝ycowych w du˝ych naczyniach, a g∏ównie
w obr´bie naczyƒ wieƒcowych, co prowadzi do rozwoju choroby niedokrwiennej serca. Powik∏ania neurologiczne, poza mia˝d˝yca naczyƒ mózgowych i wtórnà dysfunkcja mózgu, polegajà m.in. na
uszkodzeniu czynnoÊci wielu nerwów
odpowiedzialnych za odbieranie bodêców czuciowych i za czynnoÊci ruchowe,
co fachowo okreÊla si´ mianem polineuropatii czuciowo-ruchowa. Jej przejawem jest m. in. upoÊledzeniem czucia
bólu i dotyku. W cukrzycy dochodzi
równie˝ do uszkodzenia funkcji autonomicznego uk∏adu nerwowego, sterujàcego czynnoÊciami niezale˝nymi od naszej
woli, stàd pojawiajà si´ zaburzenia ciÊnienia ze sk∏onnoÊcià do jego spadków
tzw. hypotonia, oraz impotencja, zaburzenia potliwoÊci czy zaburzenia rytmicznej pracy serca. Do bardzo cz´stych
powik∏aƒ cukrzycy nale˝à, wynikajàce
z nieprawid∏owego dzia∏ania systemu
odpornoÊciowego, powik∏ania infekcyjne: przewlek∏e lub nawracajàce stany zapalne skóry (powtarzajàce si´ czyraki),
uk∏adu oddechowego, dróg moczowych
oraz grzybice, szczególnie stóp i paznokci, a u kobiet narzàdu rodnego oraz zaburzenia gojenia si´ ran – wszystkie te
objawy mogà naprowadziç lekarza na
rozpoznanie cukrzycy. Klasycznym powik∏aniem cukrzycy powsta∏ym w wyniku skojarzenia zmian naczyniowych,

neurologicznych oraz zaburzeƒ odpornoÊci jest tzw. stopa cukrzycowa. Zjawisko to polega na powstawaniu nie gojàcych si´ owrzodzeƒ na stopie i prowadzi,
jeÊli nie jest leczone, do jej martwicy co
w konsekwencji koƒczy si´ jej amputacjà. W∏aÊciwa dieta i stosowanie zaleconego przez lekarza – diabetologa leczenia (insuliny, leków doustnych) oraz
ruch i unikanie stanów zaostrzajàcych
przebieg choroby (infekcji i ich skuteczne leczenie) to elementy które pozwalajà utrzymaç cukier na w∏aÊciwym poziomie oraz zapobiegajà rozwojowi powik∏aƒ. Nowoczesne leczenie cukrzycy
i odpowiedzialna postawa pacjenta pozwalajà na odsuni´cie w czasie powik∏aƒ
oraz zmniejszajà stopieƒ inwalidztwa.
Zapobieganie cukrzycy polega na prowadzeniu zdrowego stylu ˝ycia. Jego
g∏ówne zasady opierajà si´ na stosowaniu w∏aÊciwej diety, której istotnym elementem jest unikanie cukrów prostych
(np. s∏odyczy) i nadmiaru t∏uszczów,
szczególnie pochodzenia zwierz´cego,
oraz jej dostosowaniu pod wzgl´dem kalorycznym do w∏asnych potrzeb, a tak˝e
utrzymaniu nale˝nej wagi cia∏a i podejmowaniu wszelkich dzia∏aƒ prowadzàcych do jej redukcji w przypadku nadwagi czy oty∏oÊci. To ostatnie dzia∏anie jest
szczególnie wa˝ne zarówno w profilaktyce, jak i w leczeniu cukrzycy t. II, wyst´pujàcej najcz´Êciej, bowiem obni˝enie wagi cia∏a zwi´ksza wra˝liwoÊç tkanek na insulin´ i przyczynia si´ do z∏ago-

PRYWATNY OÂRODEK REHABILITACYJNY
O F E R U J E :

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

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Nasz adres:

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

dzenia przebiegu cukrzycy wraz z mo˝liwoÊcià zmniejszenia dawek leków,
a w niektórych przypadkach do ca∏kowitego ich odstawienia. Istotne w prewencji cukrzycy sà równie˝ dzia∏ania zapobiegajàce uszkodzeniu trzustki, narzàdu
produkujàcego insulin´. Dzia∏ania te
polegajà na skutecznym leczeniu infekcji wirusowych i chorób dróg ˝ó∏ciowych
(np. kamicy) oraz unikaniu Êrodków
dzia∏ajàcych destrukcyjnie na trzustk´
i powodujàcych jej stany zapalne, w tym,
g∏ównie alkoholu. Warto pami´taç, ˝e
podstawowym badaniem pozwalajàcym
na wykrycie cukrzycy czy poprzedzajàcych jà stanów nietolerancji glukozy, jest
oznaczenie we krwi poziomu cukru którego wartoÊç w warunkach zdrowia nie
przekracza 110 mg%. Badanie to warto
wykonaç szczególnie wtedy, gdy mamy
k∏opoty z wagà (cukrzyca t. II – nadwaga, cukrzyca t. I raptowna utrata wagi),
a tak˝e, gdy cierpimy na nawracajàce
stany zapalne skóry, dróg oddechowych
i uk∏adu moczowego, grzybice oraz
zwi´kszone pragnienie i oddawanie
wi´kszej iloÊci moczu, czy wreszcie
utrzymujàce si´ os∏abienie – objawy wyst´pujàce w przebiegu cukrzycy, a tak˝e
wtedy gdy w naszej rodzinie wyst´pujà
przypadki cukrzycy, co wynika z jej uwarunkowaƒ genetycznych np. w cukrzycy
t. II. Koƒczàc zach´cam wszystkich do
corocznego wykonania, niezale˝nie od
samopoczucia, rutynowego badaƒ krwi
w celu oceny poziomu cukru. To proste
badanie znajdujàce si´ w kompetencjach lekarza pierwszego kontaktu
i przys∏ugujàce nam w ramach ubezpieczenia zdrowotnego mo˝e zdecydowaç
o naszym zdrowiu i ˝yciu.
Dr Tomasz Droƒ
Przewodniczàcy Komisji Zdrowia
Rady Dzielnicy

Sklep zoologiczny
„Bokserek”
ul. Jana Paw∏a II 180
tel. 773-21-01
tel. kom. 0 608 44 57 57

czynny:
pn-pt: 1000–1900
sob.: 900–1500
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Skrzywienie kr´gos∏upa
– wada postawy u dzieci – êród∏o licznych
dolegliwoÊci bólowych u doros∏ych
Jak cz´sto dolega Paƒstwu ból krzy˝a,
zapalenie korzonków, bóle kr´gos∏upa
promieniujàce do nóg, podbrzusza i nerek, bóle ∏ydek, kolan i uda, zimne lub
cierpnàce stopy, obrz´ki nad kostkami?
Cz´sto a˝ trudno te dolegliwoÊci powiàzaç z chorobà kr´gos∏upa, a jednak tak
jest. Odpowiedzialna za ten stan rzeczy
mo˝e byç m.in. hiperlordoza l´dêwiowa.
Ta wada postawy charakteryzuje si´:
◗ nadmiernym uwypukleniem krzywizny dolnego odcinka kr´gos∏upa (l´dêwiowego) w przód
◗ wypi´tym brzuchem (w przód)
◗ Wypi´tymi poÊladkami (w ty∏).
Dolny odcinek kr´gos∏upa (l´dêwiowy) stanowi miejsce jego zmniejszonej
odpornoÊci. Znajduje si´ mi´dzy sztywnymi strukturami: klatkà piersiowà
i miednicà i dlatego jest odpowiedzialny
za wi´kszoÊç ruchów odbywajàcych si´
w kr´gos∏upie. Odcinek l´dêwiowy stanowi równie˝ podpor´ dla tu∏owia, ràk
i g∏owy, co stanowi niebagatelne obcià˝enie. U dzieci hiperlordoza l´dêwiowa
zwykle nie wywo∏uje objawów bólowych.
Jest to jednak wada deformujàca sylwetk´ i nie leczona, w ˝yciu doros∏ym prowadzi do zmian przecià˝eniowo – bólowych dolnego odcinka kr´gos∏upa.
U doros∏ego cz∏owieka mo˝emy rozró˝niç dwa typy hiperlordozy l´dêwiowej:
◗ wiotka – spotykana jest u ludzi prowadzàcych siedzàcy tryb ˝ycia, cz´sto
z nadwagà i os∏abionymi mi´Êniami.

◗ sztywna – powstaje na skutek jednostronnej pracy mi´Êni u ludzi uprawiajàcych niektóre dyscypliny sportu
lub ci´˝ko pracujàcych fizycznie.
W tym przypadku przewa˝a jednostronne wzmacnianie mi´Êni pleców
bez odpowiedniej dba∏oÊci o elastycznoÊç kr´gos∏upa i si∏´ mi´Êni brzucha.
Obydwa typy hiperlordozy l´dêwiowej wywo∏ujà przykurcz i podra˝nienie
mi´Êni i wi´zade∏ powodujàc niesprawnoÊç, ostry lub chroniczny ból i inne
z pozoru nie zwiàzane z kr´gos∏upem
dolegliwoÊci.
W wyniku podra˝nienia wi´zade∏
chory mo˝e odczuwaç ból w odcinku
l´d˝wiowym kr´gos∏upa i w okolicy ko-

Êci krzy˝owej. Czasami mogà to byç bóle promieniujàce do nóg, przypominajàce lumbago („korzonki”) a czasami
rw´ kulszowà.
Hiperlordoza l´dêwiowa w konsekwencji mo˝e prowadziç równie˝ do
przykurczu i podra˝nienia mi´Êni ∏ydek, w zwiàzku z czym mo˝e wywo∏y-

OD PROJEKTU ...
DRUKARNIA
STUDIO GRAFIKI KOMPUTEROWEJ
04-010 Warszawa, ul. Mi´dzyborska 92/2
tel.: (022) 810 58 13, 813 68 23, fax: (022) 870 13 84
http://www.najcomp.com.pl e-mail: studio@najcomp.com.pl
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waç bóle kolana, ∏ydek i Êci´gna Achillesa. Zmiany te mogà wywo∏ywaç tak˝e
zaburzenia takie, jak zimne stopy,
obrz´ki nad kostkami i cierpni´cie
stóp. Przykurcz i podra˝nienie mi´Êni
uda wywo∏any hiperlordozà l´dêwiowà
mo˝e prowadziç do bólu koÊci krzy˝owej, uda i kolana. Hiperlordoza l´dêwiowa wywo∏ana przez przykurcz
zginaczy bioder mo˝e byç przyczynà
choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego. Podra˝nienie tych mi´Êni
mo˝e wp∏ywaç równie˝ na bóle podbrzusza, które kobiety mogà myliç
z bólami przydatków, lub niekiedy
z bólem wyrostka robaczkowego. Podra˝nienie zginaczy bioder mo˝e spowodowaç równie˝ ostre bóle w okolicy
ostatniego ˝ebra promieniujàce do nerek oraz ostry, unieruchamiajàcy ból
krzy˝a przypominajàcy lumbago.
Jak sami Paƒstwo widzicie, z pozoru
niewinna wada postawy u dziecka, nie
leczona mo˝e w ˝yciu doros∏ym spowodowaç wiele dokuczliwych dolegliwoÊci. Warto wi´c myÊlàc o przysz∏oÊci
swoich pociech zapewniç im fachowà
pomoc w skorygowaniu tej wady. JeÊli
chodzi zaÊ o nas doros∏ych, spróbujmy
równie˝ pozbyç si´ tych dolegliwoÊci
jak najszybciej, gdy˝ wraz z up∏ywem
lat droga do dobrego samopoczucia
jest coraz d∏u˝sza.
mgr Beata i Jacek Horszczaruk
tel. 773 22 53

kalendarze trójdzielne
plakaty
ulotki
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Porady prawnika
Nie chcàc burzyç b∏ogostanu, w jakim zapewne si´ Paƒstwo znajdujecie (wypocz´ci, opaleni, no i wybory do parlamentu tu˝
tu˝!), porusz´ jednak temat nie najweselszy z mo˝liwych, mianowicie SPADKI.
Nie cz´sto myÊlimy o naszym majàtku jak
o przedmiocie dziedziczenia, które nastàpi po naszej Êmierci. JeÊli jesteÊmy przezorni – sporzàdzamy testament. W przeciwnym razie o losie naszych dóbr doczesnych zadecyduje ustawodawca, za pomocà dwóch podstawowych ustaw: Kodeks
Cywilny (ust. z dn. 23. IV. 1964 r.) i Kodeks Post´powania Cywilnego (ust. z dn.
17. XI. 1964 r.) z wieloma póêniejszymi
zmianami.
Wa˝ny i skuteczny testament mo˝e
sporzàdziç wy∏àcznie osoba pe∏noletnia
(tak˝e osoba, która za zgodà sàdu przed
ukoƒczeniem 18 r. ˝. zawar∏a zwiàzek
ma∏˝eƒski) posiadajàca pe∏nà zdolnoÊç
do czynnoÊci prawnych (czyli taka, wobec której nie orzeczono ubezw∏asnowolnienia). Musi tego dokonaç osobiÊcie. Prawo ÊciÊle okreÊla, jakà form´
powinien przyjàç testament: najpopularniejszy, tzw. holograficzny, powinien byç
w ca∏oÊci w∏asnor´cznie i odr´cznie napisany przez jednego testatora, opatrzony datà i podpisem (art. 949 k.c.)
Oprócz tej formy istnieje mo˝liwoÊç
sporzàdzenia testamentu przez notariusza (art. 950 k.c.), albo poprzez oÊwiadczenie ostatniej woli wobec przewodniczàcego zarzàdu gminy, sekretarza gminy, kierownika USC w obecnoÊci dwóch
Êwiadków (art. 951 k.c.)
Istniejà tak˝e dalsze rodzaje i formy testamentów, jednak˝e ich stosowanie
w naszych warunkach wydaje si´ ma∏o
prawdopodobne, wobec czego wska˝´ jedynie, ˝e uregulowane sà one w artyku∏ach 952–955 k.c.
Spisany testament nie pociàga za sobà
˝adnych skutków a˝ do Êmierci jego autora. Moment ten okreÊla si´ otwarciem
spadku. Do tej chwili testator mo˝e testament zmieniç poprzez napisanie nowego (z póêniejszà datà) lub zniszczenie
starego, bàdê jakiekolwiek na nim odnotowanie, ˝e jego postanowienia sà nieaktualne.
Z chwilà otwarcia spadku osoba wskazana w testamencie jako spadkobierca
nabywa spadek, choçby nawet nie wiedzia∏a o Êmierci spadkodawcy. Mo˝e si´
zdarzyç, ˝e w testamencie nie b´dzie wyraênie wskazane, kto jest spadkobiercà.

Uznaje si´ wówczas, ˝e jest nim ta osoba, której spadkodawca zapisa∏ niemal
wszystkie swoje dobra. Spadkobierców
mo˝e byç kilku, dziedziczà oni wtedy
spadek wspólnie, a ka˝dy z nich ma
okreÊlony u∏amek wartoÊci spadku
(art. 959–961 k.c.) Podzieliç wspólny
spadek mo˝na sàdownie lub w drodze
umowy, pami´taç jednak trzeba, ˝e
zgodnie z art. 922 § 1 k.c. spadek to nie
tylko wartoÊciowe przedmioty, pieniàdze czy nieruchomoÊci. Spadek to tak˝e
d∏ugi, które zmar∏y po sobie pozostawi∏.
Dlatego spadkobierca – choç naby∏ ju˝
spadek ex lega – mo˝e w ciàgu szeÊciu
miesi´cy zdecydowaç o odrzuceniu
spadku (art. 1015 k.c.) lub o jego przyj´ciu, lecz z ograniczeniem swojej odpowiedzialnoÊci za d∏ugi zmar∏ego tylko do
wartoÊci, którà b´dzie móg∏ pokryç ze
spadku (art. 1031 § 2) i oÊwiadczyç swojà wol´ przed sàdem lub notariuszem.
Spadkobierca mo˝e oczywiÊcie dysponowaç swoimi dobrami jak tylko zechce
i na wypadek swojej Êmierci zapisaç je dowolnie wybranej osobie – fizycznej lub
prawnej, lub kilku takim osobom. Jednak˝e ustawodawca zatroszczy∏ si´ o najbli˝szych testatora i zagwarantowa∏ im pewien udzia∏ w spadku, który przypadnie
im bez wzgl´du na to, kto jest spadkobiercà. Udzia∏ ten nazywa si´ zachowkiem.
Przys∏uguje on zst´pnym (dzieciom, wnukom, prawnukom) zmar∏ego, jego ma∏˝onkowi i rodzicom, jednak tylko wtedy,
je˝eli – w przypadku braku testamentu –
byliby oni powo∏ani do dziedziczenia na
mocy ustawy. Wymiar zachowku to po∏owa lub 2/3 tego, co dana osoba otrzyma∏aby przy dziedziczeniu beztestamentowym.
Szczegó∏owo okreÊlajà to przepisy art. 991
i nast´pne. O tym co si´ dzieje, gdy zmar∏y nie pozostawi∏ testamentu – poni˝ej.
W sytuacji, gdy osoba zmar∏a nie pozostawi∏a po sobie testamentu, lub testament co prawda sporzàdzi∏a, lecz jest on
niewa˝ny (np. testator dzia∏a∏ pod wp∏ywem groêby, by∏ chory psychicznie, albo
nie zachowa∏ formalnych warunków, które ustawodawca okreÊli∏ w Kodeksie Cywilnym art. 945) wówczas o losie dóbr majàtkowych zmar∏ego rozstrzyga regulacja
kodeksowa. Mamy tu do czynienia z tzw.
dziedziczeniem ustawowym (beztestamentowym). Nale˝y rozró˝niç dwie sytuacje. Pierwsza zachodzi, gdy zmar∏y mia∏
dzieci lub dalszych zst´pnych (wnuki, prawnuki). W tej sytuacji do dziedziczenia

powo∏ane sà dzieci i ma∏˝onek, a je˝eli
któreÊ dziecko zmar∏o, na jego miejsce
wchodzà wnuki. Dziedziczà one wspólnie
cz´Êç, która przypad∏aby ich rodzicowi,
gdyby ˝y∏. (art. 931 k.c.). Druga sytuacja
ma miejsce, gdy zmar∏y nie pozostawi∏ po
sobie ˝adnych zst´pnych, wówczas spadkobiercami sà ma∏˝onek, rodzeƒstwo i rodzice zmar∏ego (art. 932). I znów, jeÊli
któreÊ z rodzeƒstwa nie do˝y∏o otwarcia
spadku, lecz pozostawi∏o po sobie zst´pnych, ci dziedziczà to, co przypad∏oby
zmar∏emu bratu/siostrze. Nale˝y jeszcze
raz podkreÊliç, ˝e rodzeƒstwo i rodzice
dochodzà do dziedziczenia z ustawy wy∏àcznie w drugiej sytuacji – sytuacji braku
dzieci, wnuków czy prawnuków zmar∏ego.
Aby stwierdziç, jaka cz´Êç spadku przypadnie ka˝demu ze spadkobierców, zach´cam do zajrzenia do Kodeksu Cywilnego – art. 931 do 939. Lektura tyle˝ przyjemna, co po˝yteczna. Wspomnieç jeszcze wypada o regulacji zawartej w art. 940.
Na mocy orzeczenia sàdu mo˝e zostaç
wy∏àczony od dziedziczenia ma∏˝onek
zmar∏ego, je˝eli ten przed swojà Êmiercià
wystàpi∏ z pozwem o rozwód z winy drugiego ma∏˝onka (pozostajàcego przy ˝yciu), a ˝àdanie rozwodu by∏o w opinii sàdu uzasadnione. Zatem formalne pozostawanie w zwiàzku ma∏˝eƒskim przed
Êmiercià spadkodawcy nie gwarantuje
jeszcze, ˝e drugi z ma∏˝onków b´dzie
dziedziczy∏ z ustawy. Pozostali spadkobiercy mogà jeszcze w ciàgu 6 m-cy od
dnia, w którym dowiedzieli si´ o otwarciu
spadku (lecz nie póêniej ni˝ 12 miesi´cy
od Êmierci spadkodawcy) wystàpiç do sàdu o wy∏àczenie wdowy/wdowca od dziedziczenia na podstawie tego˝ artyku∏u
(940 k.c.).
W przypadku, gdy nie pozostali po
zmar∏ym ˝adni spadkobiercy, lub gdy nie
chcà bàdê nie mogà oni dziedziczyç, do
dziedziczenia dochodzi Skarb Paƒstwa
(art. 935 § 3).
Naszym, jako pozostajàcych przy ˝yciu
obowiàzkiem jest natomiast – zgodnie
z art. 646 Kodeksu, post´powania cywilnego – z∏o˝enie testamentu zmar∏ego
w sàdzie rejonowym w∏aÊciwym ze
wzgl´du na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy. Je˝eli zaÊ brak jest testamentu, wówczas o dziedziczeniu
ustawowym rozstrzyga ten˝e sam sàd –
wydaje on postanowienie o stwierdzeniu
nabycia spadku (art. 669 i n. k.p.c.), a na
wniosek spadkobierców dokonuje równie˝ sàdowego dzia∏u spadku (art. 680
i n. k.p.c.).
Barbara Kacprzycka
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Nowe mo˝liwoÊci nauki oraz podnoszenia
kwalifikacji zawodowych w Starej Mi∏oÊnie oraz
inne wa˝ne informacje dla rodziców i uczniów
Liceum w Starej Mi∏oÊnie, istniejàce
od 9 lat, serdecznie zaprasza m∏odzie˝
i doros∏ych do Liceum Ogólnokszta∏càcego Zaocznego dla Doros∏ych.
S∏uchacze, którzy rozpocznà nauk´
we wrzeÊniu, b´dà ostatnim rocznikiem zdajàcym „starà” matur´ tzn. wed∏ug zasad obowiàzujàcych przed reformà oÊwiaty.
Wyjàtkowo, w bie˝àcym roku do
szko∏y zaocznej mogà byç przyj´ci
uczniowie, którzy nie otrzymali promocji w klasie pierwszej liceum, technikum lub szkole zawodowej.
Od 1 wrzeÊnia 2001 r. przy Liceum
Nr 27 w Starej Mi∏oÊnie rozpoczyna
dzia∏alnoÊç Policealne Europejskie
Studium Zawodowe, kszta∏càce w poszukiwanych na rynku pracy zawodach:
informatyka, reklama, agent ochrony,
rachunkowoÊç, ekonomia, technika
biurowa, administracja, handel, telekomunikacja, us∏ugi pocztowe, BHP.
1. Obie szko∏y posiadajà uprawnienia szko∏y publicznej i wydajà dyplomy
paƒstwowe.
2. Zaj´cia odbywajà si´ w systemie
zaocznym w soboty i niedziele co drugi
tydzieƒ
3. Podj´cie nauki umo˝liwia odroczenie s∏u˝by wojskowej oraz utrzymanie uprawnieƒ do renty orzeczonej
przez ZUS dla uczàcych si´.
Zgodnie z harmonogramem Reformy
OÊwiaty, w bie˝àcym roku szkolnym
w ca∏ym kraju, po raz pierwszy przeprowadzone zostanà sprawdziany w klasach
szóstych szkó∏ podstawowych oraz egza-

SAMODZIELNE BIURO
OGÓLNOBUDOWLANEGO
NADZORU TECHNICZNEGO

- kierowanie budowami;
- nadzory budowlane, BHP;
- odbiory i kolaudacje;
- aran˝acje projektowe;
- wpisy i zaÊwiadczenia;
- kosztorysy, analizy, oferty;
- sprawy formalno-prawne;
- konsultacje techniczne.

F
FAKTURY
–V
VAT –

– ceny dla ka˝dego –
Zapomnij o k∏opotach
z budowà

PROFESJA
100%

miny w klasach trzecich szkó∏ gimnazjalnych. Ju˝ we wrzeÊniu we wszystkich liceach b´dzie przeprowadzana próbna
matura (harmonogramy sprawdzianów
i egzaminów poni˝ej).
Liceum nr 27 w Starej Mi∏oÊnie organizuje kursy przygotowawcze do:
– sprawdzianu w klasie szóstej (dla
uczniów z klas V i VI szko∏y podstawowej)
– Egzaminu gimnazjalnego (dla
uczniów klas II i III gimnazjum)
– „Nowej matury” (dla uczniów klas
III i IV liceum lub technikum)
– „Starej matury”
Nauczyciele Liceum Ogólnokszta∏càcego Niepublicznego nr 27 w Starej
Mi∏oÊnie sà egzaminatorami Okr´gowej Komisji Egzaminacyjnej.
Centralna Komisja Egzaminacyjna
og∏osi∏a terminy sprawdzianów i egzaminów w roku szkolnym 2001/2002:
Sprawdzian w szkole podstawowej:
Próbny sprawdzian w klasie VI odb´dzie si´ 2 paêdziernika 2001 r.
Sprawdzian w klasie VI odb´dzie si´
10 kwietnia 2002 r. – godz. 9.00
Sprawdzian dodatkowy odb´dzie si´
16 sierpnia 2002 r. – godz. 11.00
Egzamin gimnazjalny:
Próbny egzamin odb´dzie si´ 16 paêdziernika 2001 r.
Egzamin gimnazjalny: cz´Êç humanistyczna odb´dzie si´ 9 maja 2002 r. –
godz. 900, a cz´Êç matematyczno-przyrodnicza odb´dzie si´ 10 maja 2002 r. –
godz. 1100.
Egzamin dodatkowy: cz´Êç humani-

05-077 Weso∏a – Stara Mi∏osna, ul. Kamyk 9
tel./fax (022) 773 12 62, tel. kom. 0601 722 987
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styczna odb´dzie si´ 19 sierpnia 2002 r.
– godz. 900, a cz´Êç matematyczno-przyrodnicza odb´dzie si´ 20 sierpnia
2002 r. – godz. 900.
Egzaminy maturalne
Egzaminy próbne „nowa matura” –
matematyka dla wszystkich uczniów
klas maturalnych odb´dzie si´ 18 wrzeÊnia 2001 r., a wybrany j´zyk obcy nowo˝ytny dla wszystkich uczniów klas
maturalnych odb´dzie si´ 19 wrzeÊnia
2001 r.
Egzaminy maturalne „nowa matura”
– cz´Êç wewn´trzna egzaminów maturalnych odb´dzie si´ 8–26 kwietnia
2002 r.; cz´Êç zewn´trzna egzaminu
z przedmiotów obowiàzkowych odb´dzie si´ 7–20 maja 2002 r.; cz´Êç zewn´trzna egzaminu maturalnego
z przedmiotów wybranych przez absolwenta odb´dzie si´ 21 maja– 7 czerwca
2002 r.
Pisemne egzaminy dojrza∏oÊci w sesji
wiosennej – wg starych zasad w dniach
9 i 10 maja 2002 r.
Adres szko∏y: Liceum Ogólnokszta∏càce Niepubliczne nr 27 „Szko∏a Rodzinna” ul. Kruszyny 14A (od ul. GoÊciniec i ul. Tramwajowej), 05-077 Weso∏a Stara Mi∏osna tel/fax (022) 773 33
77, e-mail: 27liceum@ids.pl
Majàc nadziej´, ˝e powy˝sze informacje b´dà bardzo u˝yteczne dla rodziców i uczniów w nowym roku szkolnym z powa˝aniem pozostaj´
Halina Grzywacz
Dyrektor Zespo∏u Szkó∏ Niepublicznych
w Starej Mi∏oÊnie
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SZKOLNO-BIUROWE
du˝y wybór prasy
wywo∏ywanie zdj´ç (1 dzieƒ)
naprawa obuwia
Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a 15e (obok cukierni)
otwarte 700–1800, sobota 900–1500, tel. 0501 075 094

STARA MI¸OSNA

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

–
–
–
–
–
–

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

(0-22) 773 38 83
✆ 0-602 351 757

05-077 Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238
naprzeciwko nowej szko∏y, zad. 33 dz. 1983

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

Og∏oszenia drobne

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.

◗ J´z. rosyjski – korepetycje, t∏umaczenia (z dojazdem do
ucznia) tel. 773-54-53.
◗ J´z. polski – korepetycje (wszystkie poziomy) tel. 773-3483, 610-82-96.
◗ Oferuj´ lekcje j´z. francuskiego za lekcje matematyki, muzyki, j´z. niemieckiego lub angielskiego dla gimnazjalistki
tel. 773-15-27.
◗ Zapewniam ca∏odobowà opiek´ nad dzieçmi 7 dni w tygodniu (posiadam samochód) tel. 773-31-19.
◗ Ca∏oroczne polisy ubezpieczeniowe podró˝y zagranicznych
tel. 773-31-19, 0-501-954-861.
◗ Tanie dzia∏ki do sprzedania na Pojezierzu Dobrzyƒskim (cena od 3 do 12 z∏. za m2) tel. 773-31-19, 0-501-954-861.
◗ Gara˝ do wynaj´cia w zamieszkanym domu szeregowym
tel. 773-15-27.
◗ „Z∏ota ràczka” – solidnie, tanio tel. 773-31-19, 0-501-954861.
◗ Oddam szczeniaka (kundelek) w dobre r´ce tel. 773-31-19.
◗ Organizacja przyj´ç w domu dla doros∏ych i dla dzieci
tel. 773-31-19.
◗ J´zyk polski. Pomoc w nauce, egzaminy. Szko∏a podstawowa, gimnazjum, liceum tel. 773-20-92.
◗ Matematyka – korepetycje (pe∏en zakres) tel. 773-14-65.
◗ Pilne! Poszukujemy fryzjera damsko-m´skiego tel. 0-604351-204, 0-502-431-604.
◗ Manicure, pedicure, zdobienie paznokci (w domu u klienta)
tel. 773-13-05.
Tani Transport

☞ TANI PRZEWÓZ TOWARÓW
☞ PRZEPROWADZKI

samochodem Polonez Truck, ∏ad. 900 kg
tel. 773 38 79
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Sprawy psie, to ludzkie sprawy – Psie ha∏asy
Wieczór, w ciemnoÊci odzywa si´
pierwsze wieczorne zawodzenie.
Wkrótce ca∏y chór g∏osów poszczekuje
ujada i wyje. Takiej orkiestry nie s∏ychaç ani na wsi, ani w mieÊcie.
Rozbrzmiewajàcy a˝ po horyzont
psi jazgot przywodzi na myÊl film 101
Dalmatyƒczyków. To si´ dzia∏o na eleganckim angielskim przedmieÊciu...
No w∏aÊnie. Mo˝e taka jest uroda
przedmieÊcia, wi´c nie ma o czym gadaç? Niezupe∏nie. W naszej miejscowoÊci dzia∏ki sà wyjàtkowo malutkie,
jesteÊmy ÊciÊni´ci niemal jak lokatorzy bloków. Ka˝dy wychodzàc do swojego ogródka na w zasi´gu s∏uchu kilka psich garde∏. Psy równie˝ si´ s∏yszà
i do siebie szczekajà. Tymczasem, wedle prawa, w dzieƒ, w strefie zabudowy jednorodzinnej, nie powinniÊmy
byç nara˝eni na ha∏as przekraczajàcy
45 dB (co odpowiada spokojnej rozmowie), a w nocy do 40 dB (g∏oÊny
szept). Zanim jednak zaczniemy w∏óczyç si´ po sàdach, lepiej przypomnieç sobie, ˝e istniejà jeszcze inne
normy, cz´sto skuteczniejsze: normy
zwyczajowe.
W segmentach w Miedzeszynie, kiedy pies moich teÊciów zaszczeka, natychmiast odzywa si´ telefon. TeÊciowie uciszajà psa i tak w kó∏ko. Ten sàsiad chyba przesadza – mówi´ do teÊcia. U nas psiska wyjà przez dzieƒ
i noc i jakoÊ trzeba to znosiç. TeÊç na to
– u nas taki ju˝ zwyczaj. I zaraz s∏uchanie psiej orkiestry wyda∏o mi si´ mniej
konieczne. O problem psich ha∏asów
spytaliÊmy lekarza weterynarii, panià
Izabel´ Rupiƒskà:
Dlaczego psy szczekajà i wyjà? Co to
oznacza?
Szczekajà z ró˝nych powodów,
ostrzegajà, proszà, nawo∏ujà do zabawy. Tym jednym dêwi´kiem pies wyra˝a wszystkie swoje emocje. W∏aÊciciele
z regu∏y wiedzà, o co psu chodzi. Wycie
to oznaka cierpienia, t´sknoty, a czasami te˝ nudy. Sà psy-∏aziki, które t´sknià za swobodà, poza tym wszystkie psy
potrzebujà kontaktu z cz∏owiekiem. JeÊli ich potrzeby nie sà zaspokojone, robià ha∏as.
Dlaczego najch´tniej ha∏asujà w nocy?
Prosz´ zauwa˝yç, ˝e psy mieszkajàce
w domu nie wyjà w nocy, nawet jeÊli
przez otwarte okno s∏yszà inne psy.
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One czujà si´ domownikami. Skoro
domownicy Êpià, to one te˝.
Problem nocnych ha∏asów dotyczy
psów trzymanych na zewnàtrz.
Czy mo˝na psa odzwyczaiç od szczekania?
Do tego s∏u˝y tresura, która jest
skomplikowana i pracoch∏onna. Nie
wszystkie psy mo˝na wytresowaç. Absolutnà ostatecznoÊcià jest przeci´cie
strun g∏osowych, to bolesna i okaleczajàca operacja.
Wytresowany pies jest grzeczny, dopóki jest przy nim cz∏owiek. Co si´ stanie
kiedy zostawimy go samego?
Tresowane psy maja tak Êcis∏à wi´ê
z w∏aÊcicielem, ˝e najcz´Êciej pozostajà
karne nawet pod jego nieobecnoÊç.
Czy pies, ˝eby byç dobrym stró˝em,
musi szczekaç?
Pies chyba nie powinien szczekaç.
Szczekajàc non-stop usypia czujnoÊç,
a pod nieobecnoÊç w∏aÊciciela doÊç ∏atwo go unieszkodliwiç. Psy obronne sà
szkolone tak, ˝eby siedzia∏y cicho i atakowa∏y znienacka.
Gdzie pies jest skuteczniejszym stró˝em, na zewnàtrz domu czy w Êrodku?
Ka˝dy ma swoja opini´. Moja suczka
nocuje w korytarzu, w ten sposób mam
pewnoÊç, ˝e nikt jej nie otruje. Do kie∏basy jest pierwsza, wi´c podrzuconà
trucizn´ zjad∏aby na pewno. Poza tym
jej szczekanie dochodzàce spoza domu
mog∏oby mnie nie obudziç.
Czy przypadki trucia psów zdarzajà
si´ cz´sto?
Nie mam pe∏nej informacji, ale
w ciàgu ostatnich miesi´cy zdarzy∏o si´
co najmniej pi´ç przypadków. Trucizna
by∏a podrzucana na dzia∏ki, nie by∏o
potem prób w∏amania, wi´c by∏a to zapewne ludzka z∏oÊliwoÊç.
Czy to mo˝e si´ wiàzaç z ucià˝liwoÊcià
sàsiedztwa psów?
Nie wiem, byç mo˝e. Z∏oÊliwoÊç
ludzka nie ma granic.
W mojej okolicy podstawowym dostarczycielem ha∏asu jest du˝y dom sàsiadów trzymajàcych a˝ cztery psy.
Choç jest zamieszkany od dziesi´ciu
lat, przy furtce nie ma dzwonka. Nie
jest widaç potrzebny, bo zast´puje go
sfora. Do niedawna przez jej nieustajàcy koncert, nie mo˝na by∏o wytrzymaç
w ogródku. MusieliÊmy te˝ zrezygnowaç z otwierania okien na noc, bo psi
jazgot budzi∏ dziecko. DziÊ psy sà, jak

by∏y, a wszyscy sàsiedzi zgodnie twierdzà, ˝e odczuli ulg´. Posz∏am wi´c do
w∏aÊcicieli psów pogratulowaç i poprosiç o recept´ na uciszanie innych szczekaczy:
Zauwa˝y∏am, ˝e paƒstwa psy sà od jakiegoÊ czasu cichsze, jak to Paƒstwo zrobili?
Nic nie zrobiliÊmy. Po prostu skoƒczy∏y si´ budowy, ruch si´ zmniejszy∏,
robotnicy wyjechali i psy nie majà na
kogo szczekaç.
To znaczy, ˝e one sà ciàgle na zewnàtrz?
Tak. One nie obszczekujà znajomych.
W nocy te˝ nie reagujà na szczekania innych. Szczekajà tylko na obcych. Najbardziej nie lubià robotników i w∏óczàcych
si´ bezpaƒskich psów. Pies, jeÊli ma pilnowaç, to musi szczekaç.
Cztery owczarki niemieckie, w czasie
rozmowy rzeczywiÊcie by∏y bardzo
grzeczne, ale i tak zrzed∏a mi mina. Co
b´dzie, jak na sàsiednich dzia∏kach znowu zacznà si´ roboty? Co b´dzie, jeÊli
obok tej sfory wprowadzà si´ inni ludzie
z psami? O tym z sàsiadem na razie nie
rozmawia∏am, ale b´dzie trzeba.
Te rozmowy czekajà nie tylko mnie,
ale na pewno wielu z Paƒstwa. W∏aÊciciele psów uwa˝ajà, ˝e szczekanie to
psie prawo i powinnoÊç. Nie wahajmy
si´ si´gnàç po telefon lub zastukaç do
furtki, ˝eby przypomnieç o naszym
prawie do spokoju. Wszystkich naszych
czytelników, którzy zetkn´li si´ z tym
problemem, lub byç mo˝e si´ z nim
uporali, zapraszam do wypowiadania
si´ na ∏amach gazetki, w ramach cyklu
„Sprawy psie, to ludzkie sprawy”. B´dzie to cykl artyku∏ów wzbogacony,
mam nadziej´, przez Paƒstwa wypowiedzi i listy. B´dà w nim poruszone
wszystkie problemy dotyczàce psów:
zagro˝enia dla ludzi, zagro˝enia dla
psów, sprawy z∏ego traktowania zwierzàt oraz psów bezpaƒskich. Chodzi
o wyra˝enie poglàdów wszystkich stron
na te trudne tematy, w nadziei, ˝e b´dzie to poczàtek powstawania dobrych,
sàsiedzkich zwyczajów w naszej eleganckiej dzielnicy.
Dorota Wroƒska
Na paƒstwa listy i wypowiedzi czeka
autorka tego artyku∏u: Dorota Wroƒska, 05-077 Weso∏a/Stara Mi∏osna, ul.
Konwaliowa 24, tel. 773 35 04, e-mail:
d_wronska@go2.pl
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Rozszerza si´ zakres gatunków zwierzàt hodowanych w domu. Oprócz
psów, kotów, ˝ó∏wi, rybek, trzymamy
tak˝e króliki – ciekawskie, zabawne
stworzonka darzàce cz∏owieka du˝ym
zaufaniem. ˚ywienie królika jest niedrogie i nie sprawia wi´kszego k∏opotu. Odchody zostawia w kilku kàcikach
a trzymany w klatce do tego celu wybiera jedno okreÊlone miejsce. Jest
idealny dla osób starszych, mo˝e byç
te˝ dobrym towarzyszem dzieci. Jednak osoba doros∏a musi kontrolowaç:
opiek´ nad zwierzàtkiem, codzienne
podawanie pasz, wody, m.in. cotygodniowe czyszczenie pomieszczeƒ, zapewnienie odpowiedniej iloÊci ruchu.
W kontaktach z króliczkiem trzeba byç
∏agodnym i cierpliwym – spowodowanie nerwicy odp∏aci agresywnoÊcià,
gryzieniem i siusianiem w najmniej
oczekiwanych sytuacjach i miejscach.
W kontaktach z nim cz´sto u˝ywajmy mowy. Na przywitanie pozwólmy
obwàchaç naszà r´k´ (z czasem za-

do. Jako zwierz´ roÊlino˝erne jest
usposobione pokojowo, zbli˝a si´ powoli i z wahaniem obwàchujàc i znaczàc – uwa˝ajmy, by inne zwierz´ta
(np. pies) nie wyrzàdzi∏o mu krzywdy.
Mocno zaniepokojony królik tupie
w ziemi´ tylnymi ∏apami, Êmiertelnie
zagro˝ony wydaje g∏oÊny pisk.
Azylem bezpieczeƒstwa i domem dla
ma∏ego króliczka jest klatka. Minimalny wymiar klatki wynosi 80x60x50 cm,
dobre te˝ 100x60x50 lub 120x40x50.
Mniejsze klatki ograniczajà ruch sprzyjajàc odgnieceniom i stanom zapalnym
koƒczyn. Im mniejsza klatka, tym cz´Êciej nale˝y zwierz´ wypuszczaç. Mo˝na
kupiç kocie szelki i przyuczyç wyprowadzania na smyczy – zawsze w spokojne
miejsce, po ogródku. Trawnikowi królik
nie wyrzàdzi szkody, gdy˝ wygryza poszczególne êdêb∏a trawy nie powodujàc
spustoszeƒ. Klatka powinna mieç boczne wejÊcia i ewentualnie górne s∏u˝àce
tylko do czyszczenia. Królik stresuje si´
niespodziewanym ruchem nad klatkà,
który postrzega jako niebezpieczeƒstwo. W naturze Êmierç przychodzi zazwyczaj z lotu ptaka.

cznie poznawaç opiekuna). Nie nale˝y
zmuszaç do zabawy Êpiàcego królika,
aby go zach´ciç do zabaw wo∏amy go
po imieniu i podsuwamy mu smako∏yk.
Wyjmujàc królika z klatki nie szarpiemy za uszy ani za skór´. Zawsze
trzeba podtrzymaç stopy lub objàç boki i brzuch i unieÊç w gór´. Nie mo˝emy g∏askaç króliczka pod ˝uchwami
i pod brodà, gdy˝ tam sà jego gruczo∏y
zapachowe, którymi znaczy terytorium.
Ruch jest jednà z g∏ównych potrzeb
królika. Sprzyja rozwojowi i wzmocnieniu mi´Êni, Êci´gien, stawów i p∏uc. Pobudza przemian´ materii i krà˝enie
krwi. Zwierz´ poznaje otoczenie, uczy
si´ rozpoznawaç ludzi i inne zwierz´ta
domowe, które traktuje jak swoje sta-

Króliki szczególnie wra˝liwe sà na wysokie temperatury powy˝ej 25 °C, optimum to 17–20 °C. Cz´Êciowe nas∏onecznienie klatek zapobiega krzywicy.
Konieczna jest odpowiednia wilgotnoÊç
i dobre przewietrzanie (wra˝liwoÊç na
st´˝enie amoniaku, siarkowodoru, dwutlenku w´gla). Jednak nale˝y unikaç
przeciàgów i gwa∏townych zmian warunków utrzymania w tym temperatury.
Objawem zaburzeƒ mi´dzy osobnikiem
a Êrodowiskiem b´dzie choroba.
˚ywienie
Króliczka karmi si´ dwa razy dziennie. Rano podajemy suchà karm´ i wod´ (musi byç zawsze dost´pna), wieczorem – zielonk´ lub warzywa. Siano jako
uzupe∏nienie karmy (reguluje prac´

Króliki

przewodu pokarmowego) powinno byç
zawsze dost´pne do jedzenia. Poza gotowà karmà – mieszanka ziarna i dodatków witaminowo – mineralnych
mo˝na urozmaiciç króliczkowi jad∏ospis marchwià, burakami, jab∏kiem, latem ch´tnie jadajà chwasty: babk´,
mniszek lekarski, mlecz pospolity, cykori´. Suchary, dobrze wysuszony chleb
pomaga Êcieraç siekacze. Pomocne b´dà te˝ ga∏àzki drzew: dàb, lipa, klon,
wierzba, brzoza, topola, jab∏oƒ, winoroÊl, porzeczka, malina. Wypuszczajàc
swobodnie zwierz´ z klatki nale˝y uwa˝aç na trujàce roÊliny ozdobne. Sà to
bluszcz, nasturcja, oleander, filodendron, glicynia, fio∏ek alpejski, konwalia.
Hodujàc królika nale˝y stale obserwowaç jego wyglàd zewn´trzny: zachowanie. Oznakà zdrowia jest ruchliwoÊç
zwierz´cia, zainteresowanie otoczeniem, spr´˝ysta po∏yskujàca sierÊç,
otwarte, nie za∏zawione, nie ropiejàce
oczy. Ze szczególnà uwagà oglàdamy
z´by – rosnàce ca∏e ˝ycie. Je˝eli zgryz
nie jest prawid∏owy tj. siekacze górne
nie stykajà si´ równo z dolnymi to nie
Êcierane, szybko rosnàce z´by uniemo˝liwiajà królikom pobieranie pokarmu. Trzeba wówczas regularnie do
min. 3 tyg. przycinaç z´by. Równie˝ co
3–4 tygodnie trzeba królikowi przycinaç pazurki, gdy˝ zbyt d∏ugie utrudniajà poruszanie si´.
Ciàg∏a obserwacja umo˝liwia wczesne wykrycie choroby, a tym samym
zwi´ksza szanse na ratowanie chorego
zwierz´cia. W przypadku zauwa˝enia
jakichkolwiek zmian lub odmiennego
zachowania (nieruchliwoÊç, chowanie
w kàcie klatki, wyp∏ywy z oczu i nosa)
trzeba jak najszybciej porozumieç si´
z lekarzem weterynarii.
Izabela Rupiƒska
lek. weterynarii
tel. 773 10 88
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Drzewa Starej Mi∏osny – Dàb – Quercus L.
Na Êwiecie znanych jest 600 gatunków d´bów. W Polsce rosnà dziko trzy gatunki rodzime; w parkach spotkaç mo˝na kilkanaÊcie obcych gatunków.
D´by nale˝à do podstawowej grupy
drzew parkowych. Rosnà wolno, ale ˝yjà
d∏ugo i osiàgajà pot´˝ne rozmiary. Ich korona jest bardzo malownicza, zw∏aszcza je˝eli rosnà pojedynczo. Drewno d´bów jest
twarde i ma wszechstronne zastosowanie.
Owocem d´bu jest kulisty lub wyd∏u˝ony
orzech (nazywany potocznie ˝o∏´dziem)
umieszczony w zdrewnia∏ej miseczce.
˚o∏´dzie sà jesienià ulubionym pokarmem
sójek, a zimà myszy.
D´by kwitnà w maju, najpierw dàb czerwony i dàb szypu∏kowy, a w drugiej po∏owie miesiàca dàb bezszypu∏kowy.
Dàb czerwony – Quercus rubra
Drzewo 25 m o szerokiej roz∏o˝ystej koronie. LiÊcie w zarysie odwrotnie jajowate,
d∏ugoÊci do 25 cm, szerokoÊci 15 cm, ostro
powycinane. Barw´ majà ciemnozielonà,
od spodu jaÊniejszà, bia∏awà lub ˝ó∏tawà,
z bràzowymi w∏oskami. Jesienià przebarwiajà si´ na kolor czerwony lub czerwonobràzowy. ˚o∏´dzie prawie kuliste o Êrednicy 2,5–3 cm. Miseczka p∏ytka, krótkoszypu∏kowa, pokryta z zewnàtrz w∏ochatymi
∏useczkami.
Dàb czerwony jest uprawiany w Europie

od XVIII w. RoÊnie szybko i ma ma∏e wymagania glebowe, ziemia mo˝e byç uboga,
piaszczysta. Odporny na susz´ i mróz,
a tak˝e na zanieczyszczenie powietrza.
ObfitoÊç opad∏ych liÊci tworzy grubà
warstw´ Êció∏ki i wzbogaca gleb´ w próchnic´.
W Starej Mi∏oÊnie skupiska d´bów czerwonych rosnà na skraju leÊnych polan.
Dàb szypu∏kowy – Quercus robur
Drzewo wysokoÊci do 40 m w m∏odoÊci
wolno rosnàce. Korona szeroka z pot´˝nymi bocznymi konarami. Pieƒ gruby z tendencjà do rozga∏´ziania si´ nisko nad ziemià. Kora ciemnobràzowa z g∏´bokimi
bruzdami. LiÊci odwrotnie jajowate, d∏ugoÊci od 5 do 14 cm, szerokoÊci od 3 do
6 cm o nieregularnych zaokràglonych klapach. Z wierzchu ciemnozielone, pod
spodem jaÊniejsze z dodatkiem niebieskiej
barwy. ˚o∏´dzie po 2–3 w pó∏okràg∏ych
miseczkach na szypu∏kach 3 do 8 cm. Âwie˝e majà charakterystyczne zielonkawe paski. Sadzony od niepami´tnych czasów
osiàga pot´˝ne rozmiary i ˝yje bardzo d∏ugo.
Dàb bezszypu∏kowy – Quercus petrea
Drzewo dorastajàce do 25 m o regularnej zwartej koronie i prostym pniu. LiÊcie
odwrotnie jajowate, d∏ugoÊci 8–12 cm, szerokoÊci 4–5 cm regularnie p∏ytko powyci-

nane. ˚o∏´dzie beczu∏kowate, szarozielone, miseczki prawie siedzàce, po kilka
w nasadach liÊci. Pospolity w polskich lasach z wyjàtkiem obszarów górskich i pó∏nocno – wschodniej cz´Êci kraju, która le˝y poza zasi´giem jego wyst´powania. RoÊnie na glebach suchych, ∏atwo si´ nagrzewajàcych. Jest jednym z g∏ównych gatunków drzew w Starej Mi∏oÊnie.
Anna Susicka

Przysmaki kuchni staromi∏oÊniaƒskiej – szarlotka mojej mamy
4 jajka
1/4 kg margaryny mlecznej
2 szkl. Màki
1 ∏y˝eczka proszku do pieczenia
1 szkl. Cukru
2 kg antonówek
màk´ z proszkiem i margarynà posie-

kaç drobno o dodaç po 1 ˝ó∏tku, nast´pnie szybko zagnieÊç ciasto. Odkroiç
1/4 porcji ciasta i w∏o˝yç do zamra˝alnika. Pozosta∏e ciasto rozwa∏kowaç i po∏o˝yç na blach´. Upiec. Jab∏ka udusiç i dodaç do nich rodzynki. Ubiç pian´ z 4 bia∏ek stopniowo dodajàc szklank´ cukru.

Na lekko upieczone ciasto po∏o˝yç
uduszone jab∏ka, na jab∏ka po∏o˝yç
ubità pian´. Na pian´ natomiast utrzeç
na grubej tarce ciasto z zamra˝alnika.
Piec ok. 1 godz. Po upieczeniu wierzch
posypaç cukrem pudrem.
DM

Mi´dzynarodowa kuchnia Tom’a Law
Aromatyczna sa∏atka z pomidorów
5 du˝ych pomidorów, 1 ∏y˝ka sto∏owa
oliwy z oliwek, 1 ∏y˝ka sto∏owa wyciÊni´tego soku z cytryny, 1 zàbek czosnku
(wyciÊni´ty), pó∏ ∏y˝eczki tymianku, sól
zio∏owa (lub sto∏owa) do smaku. Sok
z cytryny mo˝na zastàpiç octem z estragonem.
Pokroiç pomidory na ma∏e kawa∏ki
i wrzuciç do salaterki. Wymieszaç wszystkie sk∏adniki. Wstawiç do lodówki na 30
minut. Gotowe porcje dla 2-4 osób.

30

Pieczona pierÊ z kaczki
Dwie piersi ze Êredniej kaczki. Pó∏ ∏y˝eczki oregano. 1 ∏y˝ka sto∏owa oliwy
z oliwek. 4 ∏y˝ki sto∏owe soku z pomaraƒczy. Sól zio∏owa (lub sto∏owa) do smaku.
UmieÊciç przyprawione mi´so na folii
aluminiowej na p∏ytkiej blasze do pieczenia. Nagrzaç piekarnik. Wstawiç naczynie
do piekarnika i grilowaç w temperaturze
220 stopni przez 15 minut. Nast´pnie owinàç mi´so w foli´ i w∏o˝yç z powrotem do
piekarnika na nast´pne 10 minut (gril).

Zmniejszyç temperatur´ do 150 stopni
i ustawiç piekarnik na normalne pieczenie. Piec w tym ustawieniu przez nast´pne
20–25 minut. Sprawdziç, czy mi´so jest
wystarczajàco upieczone.
Uwagi: nie nale˝y wcieraç sosu sojowego w mi´so kaczki, porcja na osob´ to
zwykle jedna pierÊ, która jest pieczona
i podawana ze skórà, ale lepiej nie jeÊç
skóry, która jest bardzo t∏usta i przyt∏umia
delikatny smak mi´sa.
Tom Law
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INFORMACJE Z PARAFII

Og∏oszenie o przetargu

Wrzesieƒ
„Wilczego Szaƒca” (Gier∏o˝a). Modlitwa
18 wrzeÊnia, wtorek: Dzieƒ Êw. Stanis∏awa w Sanktuariach Maryjnych Gietrzwa∏dzie
Kostki – patrona dzieci i m∏odzie˝y polskiej. i Âwi´tej Lipce. Koszt 110 z∏ (przejazd, bilety
Serdecznie zapraszamy na Msz´ Êw. w intencji wst´pu, nocleg i wy˝ywienie: 4 posi∏ki).
naszych dzieci i m∏odzie˝y o godz. 1600.
4. 4 paêdziernika, czwartek: Âw. Franciszka –
22 wrzeÊnia, sobota: Zlot M∏odzie˝y Diecezji o godz. 1600 zapraszamy wszystkich mi∏oÊniWarszawsko-Praskiej w Ossowie. Wyjazd na ków zwierzàt domowych. Po Mszy Êw. poÊwi´rowerach spod KoÊcio∏a o godz. 800. Zapisy cenie stworzeƒ (papu˝ki, kotki, chomiki itd.)
i bli˝sze informacje u ks. Bogus∏awa pod nr Druga cz´Êç Âwi´tofranciszkowego obrz´du
telefonu 773-27-11.
(b∏ogos∏awieƒstwo piesków) odb´dzie si´ wraz
28 wrzeÊnia, piàtek: O godz. 1800 doroczna z konkursami i imprezà plenerowà 13 paêdzierMsza Êw. za Zmar∏ych Micha∏ów i Wac∏awów nika, sobota, godz. 1000. W tej sprawie prosizapisanych w naszej Parafii.
my zwracaç si´ do Pani Eweliny Kozak.
30 wrzeÊnia, niedziela: O godz. 1030 dzieci 5. 14 paêdziernika, niedziela: O godz. 1600 dopierwszokomunijne otrzymujà ró˝aniec. Wr´- roczna Msza Êw. za zmar∏e Jadwigi, a w nieczajà mamy. Wszystkie pamiàtki pierwszoko- dziel´ 28 paêdziernika o godz. 1600 za Zmarmunijne odbierane sà zawsze w naszej ksi´ga- ∏ych Tadeuszów zapisanych w naszej Parafii.
rence, która jest otwarta wy∏àcznie w niedziel´.
Podzi´kowanie, jakie przysz∏o z Morawicy, po zawiezieniu darów dla powodzian z naszej parafii:
Paêdziernik
1. Nabo˝eƒstwa Ró˝aƒcowe w po∏àczeniu Parafia Rzymsko-Katolicka
Morawica, 13.08.2001 r.
ze Mszà Êw. codziennie – tak˝e w nie- pw. MB Nieustajàcej Pomocy
w Morawicy
dziel´ – o godz. 1600. Z tego te˝ wzgl´du
przez ca∏y paêdziernik nie ma Mszy Êw.
Ks. Kanonik Jerzy Banak
o godz. 900.
Stara Mi∏osna
2. Jak co roku ca∏y KoÊció∏ od pierwszej
niedzieli paêdziernika prze˝ywa tzw. TyPODZI¢KOWANIE
dzieƒ Mi∏osierdzia ChrzeÊcijaƒskiego.
UÊwiadamiamy sobie, ˝e mi∏osierdzie
W imieniu parafian dotkni´tych ˝ywio∏em kl´ski powodzi barjest istotnym rysem ˝ycia i osobowoÊci dzo dzi´kuj´ za dar serca dobrych i szlachetnych parafian KochrzeÊcijanina. W ostatnim roku – jako Êcio∏a Stara Mi∏osna, którzy podali r´k´ ewangelicznej dobroci
i mi∏oÊci moim parafianom, którzy zostali dotkni´ci niezwyk∏ym
Parafia – mieliÊmy okazj´ wielokrotnie dramatem powodzi.
Niech Bóg wynagrodzi zdrowiem, d∏ugim ˝yciem i szcz´praktykowaç mi∏osierdzie, szczególnie
Êciem nieba.
zaÊ organizujàc pomoc dla powodzian.
Wyra˝am serdeczne podzi´kowanie Ks. Kanonikowi za zorga3. W pierwszà sobot´ i niedziel´ paê- nizowanie pomocy i braterstwa. Na r´ce Ks. Kanonika sk∏adam
dziernika pielgrzymka – wycieczka. podzi´kowanie tym, którzy poÊwi´cili czas i trud zbierajàc i przete dary, aby okazaç serca Chrystusowi w ludziach doW programie zwiedzanie miejsca uwi´- wo˝àc
tkni´tych ˝ywio∏em nieszcz´Êcia.
zienia Prymasa Tysiàclecia (Stoczek WarZ powa˝aniem
miƒski), Zamku w Lidzbarku, Kolegiaty
w Dobrym MieÊcie oraz kwatery Hitlera –
Ks. Dziekan Stanis∏aw Kornecki
Szanowni Paƒstwo!
Ostatnio na naszych ∏amach przetoczy∏a si´ ostra polemika na temat stosowania hormonalnych Êrodków antykoncepcyjnych. Poniewa˝ nie jesteÊmy specjalistycznym pismem
medycznym, a ton kolejnych adresowanych do nas listów raczej oddala∏ ni˝ zbli˝a∏ stanowiska, postanowiliÊmy nie publikowaç kolejnych listów, a jedynie przekazaç je adwersarzom. JesteÊmy lokalnà, osiedlowà gazetkà i choç czasem publikujemy materia∏y o charakterze ogólnospo∏ecznym, to jednak wolimy skoncentrowaç si´ na naszych lokalnych
sprawach i o listy w takich spraw dotyczàce apelujemy do naszych czytelników.
Redakcja
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Ochotnicza Stra˝ Po˝arna z siedzibà
w Weso∏ej Starej Mi∏oÊnie ul. Trakt
Brzeski 28 og∏asza przetarg ograniczony zgodnie z Ustawà z dnia
10.06.1994 r. o zamówieniach publicznych, tekst jednolity – Dziennik Ustaw
z dnia 14.09.1998 r. nr 119/98 poz. 773,
art. 30 pkt 1÷5 i art. 32 pkt 2.:
1. Zamawiajàcy:
Ochotnicza Stra˝ Po˝arna
Weso∏a – Stara Mi∏osna
ul. Trakt Brzeski 28
tel. 773 39 78
NIP: 822-20-16-974
REGON: 712357930
2. Wykoƒczenie p∏ytami karton –
gips pomieszczeƒ w stra˝nicy OSP
(adres jw.), wykoƒczenie ciàgów pieszych (schody, korytarze, podesty;
gresem i glazurà) wc i pomieszczeƒ –
szatni, wg obmiaru i wskazanych potrzeb prac z zakresu: hydraulika,
elektryka, malowanie pomieszczeƒ.
Obmiary mo˝na dokonaç pod nadzorem Gospodarza obiektu po telefonicznym skontaktowaniu si´
i umówieniu (telefon jw).
3. Termin realizacji zamówienia:
do dnia 31 paêdziernik 2001 r.
4. Oferty winny byç z∏o˝one w zaklejonych kopertach w siedzibie OSP
w dniu 30 wrzeÊnia 2001 r. w godzinach 1700 do 2000, z podaniem
wartoÊci us∏ugi ∏àcznie z materia∏ami i wszelkimi us∏ugami (w zakresie
obmiaru, materia∏ów wyposa˝enia
i urzàdzeƒ) na dzieƒ oddania.
5. OSP zgodnie z cytowanà powy˝ej
ustawà oÊwiadcza, ˝e preferencje
w uzyskaniu zlecenia majà firmy krajowe. (Prosimy o podanie numeru
kontaktowego w ofercie sk∏adanej
przez wykonawc´).

Kontakt z redakcjà: poprzez skrzynki pocztowe Stowarzyszenia Sàsiedzkiego
Stara Mi∏osna wywieszone na terenie pawilonu Domeko i przy KoÊciele.,
tel.: 810 58 13, fax: 870 13 84, e-mail: skrzynk1@polbox.com
Wydawca: NAJ-COMP, ISSN 1509-0833, Nak∏ad: 3.200 egz.,
Gazeta bezp∏atna! Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych.
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów i korekty j´zykowej.
Za informacje zawarte w reklamach Redakcja nie odpowiada.

Reklama: Dorota Mierzejewska – tel. 773-13-13
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UL. TRAKT BRZESKI PAW. 60C
za stacjà BP
tel. 773 24 12

ZAPRASZAMY DO NOWO OTWARTEGO SALONU
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➨
➨
➨
➨

Autoryzowany Przedstawiciel Firmy INDECO

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

ZABUDOWUJEMY
KOMPLEKSOWO

FRYZJERSTWO DAMSKIE, M¢SKIE, DZIECI¢CE
(TRWA¸A, FARBOWANIE – CLIMAZON MILENIUM,
REGENERACJA W¸OSA – SAUNA)

LOKALE BIUROWE,
HOTELE
BANKI
SKLEPY itd.

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

Mo˝liwoÊç
p∏atnoÊci
kartà

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

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

✦ MASA˚ KLASYCZNY, ODCHUDZAJÑCY, RELAKSUJÑCY, SPORTOWY,
TERAPIA KR¢GOS¸UPA - MASA˚YSTA Z 20-LETNIÑ PRAKTYKÑ
MANICURE ✦ PEDICURE ✦ TIPSY ✦ AKRYL ✦ ˚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

EKSPOZYCJA: pon.-pt. 10-20, 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, 0-502 34 11 56, 0-501 074 222,

P
W
¸

e∏ne
yposa˝enie

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

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

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

