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wiadomoÊci sàsiedzkie
STARA MI¸OSNA

tyle, ile byÊmy sobie ˝yczyli, ale nieuczciwoÊcià by∏oby powiedzieç, ˝e nie
ma ich wcale.
A jakà przysz∏oÊç planujà nam przedstawiciele SLD w Sejmie? Odby∏o si´ ju˝
pierwsze czytanie poselskiego projektu
zmiany ustroju Miasta Sto∏ecznego Warszawy. Zosta∏a powo∏ana ju˝ podkomisja, która „dopieszcza” ten prawny bubel.
Oj, spieszà si´ bardzo, aby jeszcze zdà˝yç
przed wyborami samorzàdowymi.
Zastanawiajà si´ Paƒstwo, dlaczego
piszemy o ustroju Warszawy? A to dla-

i Powiatu

na str. 4

na str. 2, 4

✔ Og∏oszenia drobne dziÊ na str. 13
Nast´pny numer
„WiadomoÊci Sàsiedzkich” uka˝e si´
w po∏owie marca 2002 r.

tego, ˝e wed∏ug projektodawców ww.
ustawy i My staniemy si´ Warszawà.
A w∏aÊciwie dzielnicà – jednostkà pomocniczà, jednogminnego tworu prawie 2 mln ludzi. W zamian za to ograniczà naszà samorzàdnoÊç, odbiorà
nam nasze pieniàdze na inwestycje,
c.d. na str. 3

Podsumowanie akcji „Meldujmy si´”
Koniec starego roku sk∏ania zazwyczaj
do podsumowaƒ. Zesz∏y rok, a szczególnie jego koƒcówka, ubieg∏ pod has∏em
„meldujmy si´”. Mieszkaƒcy Osiedla zostali „zbombardowani” naleganiami p∏ynàcymi od ró˝nych osób. Po licznych
apelach liczyliÊmy na „pospolite ruszenie”. Niestety, Panie w Urz´dzie nie mia∏y powodów do narzekania na nadmiar
petentów. Cel minimum zosta∏ jednak
osiàgni´ty – w nast´pnych wyborach samorzàdowych b´dziemy wybieraç nadal
5 radnych miejskich (za to na 15 miejsc w
Radzie, a nie jak 4 lata temu – na 22
miejsca). Oto kilka danych liczbowych:

31.12.2000 r. w Weso∏ej mieszka∏o oficjalnie 14242 osoby, w tym w samej Starej Mi∏oÊnie 4078 osób – co stanowi∏o
26,63% wszystkich mieszkaƒców i by∏o
podstawà do sprawiedliwego podzia∏u
inwestycji w bud˝ecie. W ciàgu roku
2001 przyby∏o 424 mieszkaƒców naszej
dzielnicy i udzia∏ procentowy Starej Mi∏osny w populacji mieszkaƒców Weso∏ej
wynosi obecnie 30,67%. Wed∏ug nowej
ordynacji wyborczej w Radzie Miasta ma
zasiadaç 15 radnych, z prostego rachunku wynika wi´c, ˝e reprezentowaç naszà
Dzielnic´ b´dzie 5 radnych. Czy b´dzie
to dobra reprezentacja i kto wejdzie

w sk∏ad tej „dru˝yny” – zadecydujecie
Paƒstwo w wyborach samorzàdowych.
Dzi´kujemy wszystkim mieszkaƒcom,
którzy poczuli potrzeb´ czynnego
uczestniczenia w ˝yciu swojej spo∏ecznoÊci i zameldowali si´. Wasze podatki trafià do waszego miasta, waszej dzielnicy!
Tych, którzy nadal zwlekajà – ca∏y
czas do tego namawiamy, wszak wybory sà raz na 4 lata, ale bud˝et uchwalany jest co roku, a jego wielkoÊç i sposób podzia∏u zale˝y wprost proporcjonalnie od liczby zameldowanych osób.
Izabela Antosiewicz
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Z prac Rady Dzielnicy

WieÊci
w pigu∏ce
❍❍❍
Prokuratura wszcz´∏a post´powanie w sprawie zagarni´cia mienia powierzonego przez
udzia∏owców MPZBDJiW Sp. z o.o. Na razie
w charakterze Êwiadków przes∏uchiwani sà
cz∏onkowie Rady Nadzorczej Zespo∏u.
❍❍❍
P. Wojciech Feder, jeden z przedstawicieli zadania 06, przekaza∏ do biura Zespo∏u wniosek Prawos∏awnej Parafii Metropolitalnej
o przyznanie dzia∏ki na potrzeby kultu.
❍❍❍
Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy gra∏a
tak˝e w Weso∏ej. ¸àcznie, w naszym mieÊcie
zebrano kwot´ ok. 26 tys. z∏.
❍❍❍
UWAGA RODZICE! Zmieni∏y si´ godziny zaj´ç
w Klubie Malucha, prowadzonym przez MOK
w pokoju Rady Dzielnicy przy ul. Jeêdzieckiej
20. Obecnie odbywajà si´ one w ka˝dy wtorek i czwartek w godz. 9.00 – 11.00.
❍❍❍
W szachowym derby MLKS Weso∏a – Victoria Sulejówek w ramach rozgrywek Ligii Mazowieckiej (III liga krajowa) bezapelacyjne
zwyci´stwo 6:0 odnieÊli szachiÊci z Weso∏ej.
❍❍❍
W mi´dzyszkolnym konkursie jase∏ek zorganizowanym przez MOK w Klubie KoÊciuszkowiec
I miejsce zaj´∏y jase∏ka przygotowane przez kl.
VIb z naszej Szko∏y Podstawowej nr 3.
❍❍❍
W najbli˝szym czasie filia Biblioteki Miejskiej
w Starej Mi∏oÊnie zyska godziwà siedzib´.
Trwajà prace adaptacyjne w nowym lokalu
(o powierzchni ok. 100 m2) zakupionym przez
Urzàd Miasta za preferencyjnà cen´ 10 tys. z∏.
❍❍❍
Stosunki pomi´dzy Zespo∏em a Spó∏kà Ziemskà ulegajà systematycznemu sch∏adzaniu.
Ostatnio dosz∏o do tego, ˝e na koncie Spó∏ki
Ziemskiej zosta∏a zamro˝ona, omy∏kowo na
nie wp∏acona, a nale˝na Zespo∏owi kwota ok.
34 tys. z∏.
Uzupe∏nienie do artyku∏u
„Betlejem w Starej Mi∏oÊnie”
Z reporterskiego poÊpiechu, w relacji pisanej na
goràco z premiery jase∏ek w szkole podstawowej
zabrak∏o podzi´kowaƒ dla Trzech Wa˝nych Osób,
Paƒ nauczycielek: Ma∏gorzaty Zdzieborskiej, Izy
Buczkowskiej, Bo˝eny Wojciechowskiej, które
z pe∏nym zaanga˝owaniem pomaga∏y siostrom Rafaeli, Honoracie i Corretti w przygotowaniu pi´knego misterium.
EK
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Drugi rok pracy Rady Dzielnicy mamy za sobà. W comiesi´cznych odcinkach stara∏am si´ na bie˝àco informowaç o pracach Rady. Najwa˝niejsze
z nich, które przynios∏y wymierne efekty, to:
monitorowanie inwestycji miejskich
w Starej Mi∏oÊnie, np.
◗ uda∏o si´ wprowadziç istotne zmiany
pierwotnego projektu budowy ul. Jana Paw∏a II (dodano kraw´˝niki po
obu stronach asfaltu, wyrównano
profil pod∏u˝ny drogi, zmniejszono
gruboÊç kostki na chodniku, zainstalowano barierki przy mostku nad kana∏kiem) – specjalne podzi´kowania
dla spo∏ecznego konsultanta p.
A. Dobrowolskiego oraz radnego
T. Walickiego. Nie uda∏o si´ doprowadziç do utwardzenia poboczy,
efekty w postaci „zakopanych”
w trawniku aut ju˝ sà,
◗ powiadomiono imiennie wszystkich
mieszkaƒców pó∏nocnej strony Starej
Mi∏osny o wy∏o˝eniu projektu planu
zagospodarowania przestrzennego,
w zwiàzku z brakiem takiego powiadomienia przez urzàd miasta, w efekcie nap∏yn´∏o wiele konkretnych
wniosków do planu – podzi´kowania
dla radnego J. Wojtasia,
kampania meldunkowa – opis efektów
w oddzielnym artykule, podzi´kowania
dla radnych I. Antosiewicz i R.W´grzynowskiego,
organizacja filii OÊrodka Kultury
w Starej Mi∏oÊnie – podzi´kowania dla
radnych M. Krukowskiej, M. Mahora
oraz T. Wilka, przewodniczàcego Zarzàdu Dzielnicy,
◗ przygotowanie lokalu (wyposa˝enie
salki z bud˝etu Dzielnicy w sto∏y,
krzes∏a, tablice, stó∏ ping-pongowy),
budowa toalety, zainicjowanie zaj´ç
filii MOK (plastyka, klub malucha,
zaj´cia z psychologiem), wspó∏praca
z TPD (ju˝ w okresie zimowych ferii
dzieci mog∏y graç w ping-ponga), or-

ganizacja wystaw malarskich, fotograficznych, spotkaƒ z ciekawymi
ludêmi,
budowa systemu informacji w Dzielnicy:
◗ wyposa˝enie biura Rady z bud˝etu
Dzielnicy w sprz´t komputerowy
(ksero, komputer, internet, e-mail,
telefon z automatycznà sekretarkà,
faks),
◗ cotygodniowe spotkania radnych
Dzielnicy z mieszkaƒcami (wtorek,
godz. 20),
◗ pilotowanie przep∏ywu informacji
Miasto – Dzielnica (udzia∏ w sesjach
Rady Miasta, komisjach merytorycznych, przetargowych, organizacja sesji Rady Dzielnicy z udzia∏em w∏adz
miasta, organizacja spotkaƒ mieszkaƒców z burmistrzem, informowanie na bie˝àco w „WiadomoÊciach
Sàsiedzkich”,
monitorowanie procesu przejmowania
majàtku wspólnego („pozespo∏owego”)
– aktywny udzia∏ radnych Dzielnicy
organizacja festynów i imprez integrujàcych mieszkaƒców:
◗ koordynacja wiosennej akcji sprzàtania lasu, pomoc w organizacji zlotu
cyklistów, organizacja „psiej imprezy”, miko∏ajki dla dzieci z filii MOK.
Przed nami ostatni rok pracy Rady
Dzielnicy I kadencji. Wszystkim radnym Dzielnicy i Zarzàdowi sk∏adam
serdeczne podzi´kowania. Dzi´kuj´
tak˝e i przede wszystkim wspó∏pracujàcym z nami mieszkaƒcom oraz w∏adzom miasta.

Wszystkich mieszkaƒców Starej Mi∏osny serdecznie zapraszam na XIV sesj´ Rady Dzielnicy we wtorek, 5 lutego 2002 roku o godz. 18, Jeêdziecka 20.
Ewelina Kozak
przewodniczàca Rady Dzielnicy

Nasz Proboszcz Pra∏atem
Dekretem z dnia 24 grudnia 2001 roku, Biskup Warszawsko-Praski Kazimierz Romaniuk: „pragnàc przyczyniç
si´ do uÊwietnienia Liturgii i nadania
splendoru naszym diecezjalnym i parafialnym uroczystoÊciom, w dowód uznania za wk∏ad wniesiony w rozwój ducho-

wy i materialny naszej Diecezji” mianowa∏ naszego Proboszcza Jerzego Banaka Pra∏atem Kapitu∏y Kolegiackiej
w Radzyminie.
Serdecznie gratulujemy!
Redakcja
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Ca∏y Naród buduje swojà Stolic´...
(dokoƒczenie ze str. 1)
sprowadzà nas do roli administratora
zadaƒ zleconych.
Wed∏ug symulacji przeprowadzonych
na podstawie tego projektu, w urz´dzie
miasta Weso∏a, nasz bud˝et z dzisiejszych ponad 30 mln, zmniejszy si´ do
zaledwie 12-15 mln z∏. W trakcie prac
sejmowa podkomisja sumy te jeszcze
ogranicza.
Obecny prezydent Warszawy mówi
wprost: bud˝ety gmin tracàcych samodzielnoÊç majà za∏ataç dziur´ bud˝etowà miasta Warszawy. O jakichkolwiek
inwestycjach, o przys∏owiowej „latarni”, b´dzie decydowa∏ urz´dnik na placu Bankowym w Warszawie.
A czy wybierze inwestowanie w metro, czy w ulice w peryferyjnej dzielnicy Weso∏ej, o osiedlu Stara Mi∏osna
nie wspominajàc? Odpowiedê na to
pytanie zostawiam Paƒstwa doÊwiadczeniu...
Burmistrza, a w∏aÊciwie dyrektora
dzielnicy, wybieraç b´dà radni dzielnicy, ale musi dostaç on akceptacj´
Miasta Warszawy, statut dzielnicy
równie˝ uchwalaç b´dzie Rada Miasta
Warszawy. Naszego bud˝etu te˝ nie
b´dziemy zatwierdzali sami, b´dzie
on tylko za∏àcznikiem do bud˝etu
Miasta Warszawy.
A co my b´dziemy mogli jako lokalny
samorzàd? B´dziemy mogli zwo∏aç akcj´ sprzàtania lasu, zaopiniowaç zmian´ nazw ulic (a pracy b´dzie co nie miara, bo 80% ulic ma nazwy istniejàce ju˝
w Warszawie np. Jana Paw∏a II, Mazowiecka, GoÊciniec, Fabryczna, Jod∏owa,
Pogodna) oraz wykonywaç pozosta∏e
administracyjne zadania. Zadaƒ administracyjnych nam nie ub´dzie, nadal
w gestii teraz ju˝ dzielnicy Warszawa
Weso∏a pozostanà np. szko∏y. Obecny
Prezydent Miasta Warszawy zapewnia,
˝e przeka˝e wszystkie Êrodki pochodzàce z bud˝etu paƒstwa na utrzymanie
szkó∏, nie dopowiada tylko, ˝e jest ich
sporo za ma∏o i kto do∏o˝y Êrodki, które dotychczas samorzàdne gminy dok∏ada∏y z w∏asnych bud˝etów. A np.
w przypadku Weso∏ej by∏o to ok. 25%
Êrodków na utrzymanie szkó∏. Co b´dzie z naszymi pieni´dzmi, które gmina
dop∏aca∏a do s∏u˝by zdrowia, opieki
spo∏ecznej i innych zadaƒ zleconych?
Odpowiedzià na to niech b´dzie wypowiedê Prezydenta Wojciecha Kozaka

(M.st. Warszawa): „Nie mo˝e byç tak,
aby w gminach wianuszka budowano
„baseny”, a w bud˝ecie Miasta, brakowa∏o pieni´dzy na metro.”
MyÊl´, ˝e jest to najlepsza puenta –
co do zamiarów ustawodawców z SLD i
PO obecnych w∏adz Miasta Sto∏ecznego. Do autorstwa artyku∏ów Ustawy
Warszawskiej, dotyczàcych finansów
powy˝szej ustawy przyznaje si´ obecny
Zarzàd Miasta Warszawy z pos∏em
Paw∏em Piskorskim i Prezydentem
Wojciechem Kozakiem na czele.
NieudolnoÊç kierowania olbrzymim
tworem samorzàdowym, wygenerowanie olbrzymiego deficytu w bud˝ecie
Warszawy przynios∏o w∏aÊciwy efekt.
Zbudujà jeszcze wi´kszy twór. A z pieni´dzy zaoszcz´dzonych na np. naszych szko∏ach, oÊrodkach zdrowia
i oczywiÊcie inwestycjach w gminach
wt∏oczonych do tego organizmu, pokryjà swoje d∏ugi..
Druzgocàca wi´kszoÊç mieszkaƒców
opowiedzia∏a si´ za zmiana przynale˝noÊci powiatowej z powiatu miƒskiego
do powiatu warszawskiego. I zgodnie
z wolà mieszkaƒców od 1 stycznia br.
roku tak si´ sta∏o.
Teraz staliÊmy si´ zadrà burzàcà idyllicznà wizj´ „jedna gmina, jeden powiat
– miasto Warszawa”.
Ju˝ na poziomie wprowadzania rozporzàdzenia Rady Ministrów latem zesz∏ego roku o zmianie naszej przynale˝noÊci powiatowej, wiadomo by∏o, ˝e jesteÊmy elementem wi´kszej gry o ustrój
miasta Warszawy.
Wprowadzenie gmin pozawarszawskich do powiatu warszawskiego mia∏o
równie˝ wymiar polityczny. Blokowa∏o,
utrudnia∏o centralizacj´ ustroju miasta.
Teraz kolejni reformatorzy zastanawiajà si´, czy nie ∏atwiej by by∏o reformowaç Warszaw´, gdyby nas na powrót
przenieÊç do Miƒska.
Na ostatniej sesji burmistrz Jacek
Wojciechowicz przedstawia∏ projekt
uchwa∏y pot´piajàcej zakusy odebrania
nam samodzielnoÊci. Przedstawia∏
krótki rys historii samorzàdnoÊci Warszawy, korzyÊci – jakie majà tzw. gminy
wianuszka (gminy warszawskie okalajàce centrum miasta) z posiadania niezale˝nych bud˝etów.
O ile sama idea ochrony samorzàdnej suwerennoÊci nie podlega∏a jakiej-

kolwiek dyskusji, to forma i stanowczoÊç stanowiska Rady Miasta zosta∏a
ograniczona. Skoƒczy∏o si´ na nieÊmia∏ym proteÊcie.
Przedstawiciele SLD na naszym terenie majà trudny orzech do zgryzienia.
Przekonujà wyborców, ˝e walczà o zachowanie ich samorzàdnoÊci, jednoczeÊnie podporzàdkowujà si´ partyjnej
doktrynie i starajà si´ nie naraziç
zwierzchnoÊci. Tak wi´c g∏osujàc za
koncepcjà centralizacji ustroju, odbieraniem praw lokalnym samorzàdom,
w∏aÊciwie sà przeciwko temu odbieraniu. Sà za a nawet przeciw.
A nam jako uczestnikom tych gier
politycznych pozostanie jeszcze tylko
mobilizowanie Rady naszego Miasta
do og∏oszenie powszechnych konsultacji w sprawie utraty naszej samorzàdnoÊci.
Marsza∏ek Marek Borowski wystàpi∏
ju˝ do Przewodniczàcego Rady Miasta
Weso∏a o wyra˝enie opinii przez Rad´
o proponowanych zmianach, jednoczeÊnie informujàc, ˝e odb´dà si´ równie˝
indywidualne sonda˝e.
Jak ju˝ napisa∏em, Uchwa∏a Rady
Miasta Weso∏a protestujàca przeciw
tym zmianom ju˝ jest. Teraz du˝o zale˝y od nas, mieszkaƒców. Musimy przekonaç pos∏ów, jak powszechna jest niech´ç nas jako wyborców do projektu
ustawy zabierajàcej nam naszà samorzàdnoÊç. Tylko nasza aktywnoÊç mo˝e
uchroniç nas przed odebraniem nam
naszych pieni´dzy, które z naszych podatków wp∏ywajà do gminy na inwestycje, na dofinansowanie i wyposa˝anie
szkó∏, na dofinansowywanie s∏u˝by
zdrowia itd...
Mo˝emy te˝ nic nie robiç, tylko wtedy nie narzekajmy na drogi, brak
oÊwietlenia i ciasne szko∏y. Cieszmy
si´ metrem w Warszawie i kolejnymi
tunelami wzd∏u˝ Wis∏y. P´dêmy do
urz´dów dwumilionowej Warszawy,
aby wymieniç dowody osobiste, z powodu zmian nazw ulic, po drodze zajmijmy sobie kolejk´ w urz´dzie komunikacji, aby wymieniç prawo jazdy.
A jak ktoÊ chce z∏o˝yç skarg´ do
prezydenta Warszawy na t∏ok i kolejki
w urz´dach, to najbli˝szy termin b´dzie w maju 2006 roku.
Robert W´grzynowski
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Informacje z powiatu
Szanowni Paƒstwo!
Powiat warszawski powita∏ nas
otwartymi ramionami, ba∏aganem organizacyjnym i pomys∏em Sejmu, aby
zlikwidowaç nasze Miasto. O tym ostatnim nie b´d´ pisa∏, bo szeroko omówi∏
ten problem Robert W´grzynowski
w swoim artykule. Co do ba∏aganu organizacyjnego, najbardziej odczuli go
ci, którzy na poczàtku roku chcieli za∏atwiaç sprawy z zakresu komunikacji lub
geodezji. Poniewa˝ do ostatniej chwili
nie by∏o pewnoÊci, czy rozporzàdzenie
Rady Ministrów o w∏àczeniu nas do powiatu warszawskiego nie zostanie cofni´te, w∏adze powiatu nie dokona∏y
˝adnych uzgodnieƒ co do sposobu prowadzenia tych spraw po 1 stycznia.
Obecnie ju˝ wiadomo, ˝e na okres
3 miesi´cy oÊrodek dokumentacji geodezyjnej dla Weso∏ej nadal b´dzie
w Miƒsku, zaÊ wydzia∏ komunikacji
w naszym Urz´dzie Miasta. Kontakty
do innych jednostek organizacyjnych
powiatu prezentuje umieszczona
poni˝ej tabela.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Co do samego powiatu, choç to mo˝e
nieelegancko krytykowaç tak na dzieƒ
dobry, to na ka˝dym kroku zaskakuje
nas ró˝nymi ciekawostkami. Poczàwszy
od ekumenicznej w∏adzy (rzàdzi koalicja SLD, UW oraz dawnego AWS pod
nazwà Radnych Prawicy), poprzez fakt,
˝e moloch b´dàcy pracodawcà ok.
40.000 osób nie ma regulaminu organizacyjnego, a˝ po swoiste zasady demokracji – pierwsza komisja (bud˝etu),
w której uczestniczy∏em, obradowa∏a
i podejmowa∏a uchwa∏y przy braku
kworum, zaÊ przewodniczàcy g∏osowa∏
za 2 nieobecnych jej cz∏onków (!).
No ale pierwsze koty za p∏oty, my
radni przyj´cie mieliÊmy serdeczne, bo
jednak 10 osób w 60 osobowej radzie
nieco zmienia uk∏ad si∏. Ze wszystkich
stron sp∏yn´∏y na nas zaproszenia do
wspó∏pracy. Jak na razie 2 osoby, które
by∏y w klubie SLD oraz jeden radny
z Ojczyzny wstàpili do klubu SLD. Nasza pozosta∏a 7, choç bardzo ciàgnie
nas ku sobie Platforma Obywatelska,
nie zdecydowa∏a o swojej przynale˝no-
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Wydzia∏
Biuro Rady Powiatu
Biuro Zarzàdu
Biuro Kancelaryjno-Informacyjne
Archiwum Starostwa
Wydzia∏ Prawny
Wydzia∏ Administracyjno-Gospodarczy
Wydzia∏ Organizacji i Kadr
Wydzia∏ Transportu i Dróg Publicznych
Wydzia∏ Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami
Wydzia∏ Finansowy
Wydzia∏ Ochrony Ârodowiska
Powiatowy Fundusz ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej i ZR
Wydzia∏ Kultury
Wydzia∏ Techniczny
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Wydzia∏ Kontroli
Wydzia∏ Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki
Wydzia∏ zarzàdzania Kryzysowego i Ochrony LudnoÊci
Wydzia∏ Spraw Obywatelskich
Biuro Rzeczy Znalezionych
Wydzia∏ Architektoniczno-Budowlany
Zamówienia Publiczne
Wydzia∏ Edukacji
Wydzia∏ Zdrowia
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Powiatowy OÊrodek Zatrudniania Osób
Niepe∏nosprawnych
Powiatowy Urzàd Pracy

29.

Zarzàd Mienia

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
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siedziba
PKiN Pl. Defilad 1
ul. Koszykowa 6a
ul. Koszykowa 6a
ul. Tamka 4
ul. Koszykowa 8
ul. Koszykowa 6a
ul. Koszykowa 6a
Pl. Dàbrowskiego 5
ul. Koszykowa 6a
ul. Koszykowa 6a
Pl. Starynkiewicza 7/9
ul. Senatorska 37
ul. Górskiego 7
ul. Zakroczymska 6
ul. Górskiego 6
ul. Koszykowa 8
ul. Górskiego 7
ul. Górskiego 7
ul. Górskiego 7
ul. Floriaƒska 10a
Pl. Starynkiewicza 7/9
ul. Górskiego 7
ul. Jazdów 10a
ul. Górskiego 7
ul. Senatorska
ul. Rakowiecka 21
ul. Czerniakowska 44a
ul. Cio∏ka 10a
ul. Grochowska

Êci. Rozwa˝amy zarejestrowanie si´ jako niezale˝ny klub radnych Weso∏ej
i Sulejówka.
Problemy, jakimi zajmuje si´ Rada
Powiatu Warszawskiego, sà mniej wi´cej tak samo odleg∏e dla nas mieszkaƒców Weso∏ej, jak te, które by∏y w Miƒsku. Jedyna wyraêna ró˝nica polega na
skali zjawiska. Nie ma 12 placówek
oÊwiatowych tylko 400, nie ma 1 szpitala tylko 11 itd. Tak˝e sam bud˝et jest 10
razy wi´kszy, co bynajmniej nie znaczy,
˝e sà w nim jakiekolwiek wi´ksze Êrodki na inwestycje, a w szczególnoÊci na
inwestycje w naszym mieÊcie.
Poniewa˝ jest to ju˝ koƒcówka kadencji, nie sàdz´, aby udzia∏ nas radnych z Weso∏ej wniós∏ wiele merytorycznych zmian w prac´ powiatu, bowiem – zanim zdà˝ymy zapoznaç si´
z istniejàcymi problemami, nadejdà nowe wybory, po których (o ile b´dzie
jeszcze istnia∏ ten powiat) Weso∏a i Sulejówek najpewniej nie b´dà reprezentowane przez ˝adnego radnego, jako ˝e
jesteÊmy jedynie drobnym py∏kiem na
obrze˝u wielkiego molocha.
radny powiatowy
Marcin J´drzejewski
telefony
656-78-30, 656-70-36 fax
621-37-05
626-80-49
621-26-00 w. 154
621-26-00 w. 121
621-26-00 w. 145
827-10-70, 827-12-93
621-26-00 w. 107
621-38-55
625-25-85, 625-25-27 fax
827-40-49
828-85-41 fax
827-77-75
635-77-05
827-76-37
622-35-67
828-82-79
828-82-45 tel/fax
828-82-74
619-56-68
629-88-09, 629-69-10
827-56-66
626-90-82/88
827-78-67
828-82-58, 828-82-60
646-53-13/15, 646-18-11
851-12-10, 840-06-82,
840-05-16, 851-12-58
810-58-45
625-24-87
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Nasze ba∏wany
W poprzednim numerze WS og∏osiliÊmy konkurs na najwi´kszego ba∏wana Starej Mi∏osny. ChcieliÊmy wykorzystaç okres wspania∏ej, Ênie˝nej zimy
do wspólnej zabawy. Niestety, nasz
konkurs, oprócz kilku Êniegowych, objawi∏ istnienie tak˝e innych, bardziej

˝ywio∏owych ba∏wanów. Okaza∏o si´
bowiem, ˝e sà na naszym Osiedlu ludzie (mam nadziej´ ˝e bardzo nieliczni), którzy pewnie nie majàc nawet
ÊwiadomoÊci, ile przykroÊci wyrzàdzajà
swoim bezmyÊlnym dzia∏aniem najm∏odszym sàsiadom, nadmiar swojej
energii wy∏adowywali na bezbronnych,
Êniegowych ludkach.
W ten sposób, w kilka godzin po wybudowaniu, zosta∏y unicestwione co
najmniej trzy budowane na nasz konkurs ba∏wany. Budowniczym, szczególnie tym m∏odym, mo˝emy jedynie ˝yczyç wytrwa∏oÊci i aby ich udzia∏owi
w przysz∏ych konkursach nie stan´li na
drodze nadpobudliwi wandale. A tym
ostatnim ˝yczymy, aby swój nadmiar
energii wy∏adowywali w bardziej cywilizowany sposób np. na si∏owni czy na
basenie. Pomagajà tak˝e d∏ugie spacery po lesie...
Na razie w konkursie sà zg∏oszone
cztery ba∏wany. Najwi´kszy liczy pra-

wie 2,5 m. O ile zima oka˝e si´ jeszcze
∏askawa, zapraszamy wszystkich do
dalszej zabawy. Termin rozstrzygni´cia
konkursu zastanie przed∏u˝ony do momentu zamkni´cia kolejnego numeru
naszej gazety, w którym og∏osimy jego
wyniki, czyli do ok. 10 marca.
Marcin J´drzejewski

Bank Pekao SA na naszym Osiedlu
Od 19 grudnia ubieg∏ego roku dzia∏a
na naszym osiedlu nowa placówka bankowa – filia miƒskiego oddzia∏u Banku
Pekao SA. 12 stycznia 2002 roku na
uroczystà inauguracj´ przybyli do siedziby filii w pawilonach handlowych
przy Trakcie Brzeskim przedstawiciele
w∏adz samorzàdowych: starosta miƒski
Czes∏aw Mroczek, burmistrz Weso∏ej
Jacek Wojciechowicz wraz z zast´pcà
Bogdanem Gutowskim, burmistrz Sulejówka pani Jolanta Koczorowska,
radni powiatowi, klienci, przedstawiciele Centrali Banku Pekao SA – dyrektor z regionu mazowieckiego Witold Galiƒski oraz dyrektor wykonawczy ds. zarzàdzania siecià z Centrali
Banku Robert Koziƒski. Spotkanie
prowadzi∏y panie dyrektorki z miƒskiego oddzia∏u – Zofia Zi´ba i Hanna
Gnich.
Miƒski Oddzia∏ Banku Pekao SA
otrzyma∏ niedawno presti˝owe wyró˝nienie w konkursie „Bank Przyjazny
dla Przedsi´biorców” organizowanym
wspólnie przez Krajowà Izb´ Gospodarki, Polsko-Amerykaƒskà Fundacj´
Rozwoju Przedsi´biorczoÊci i Warszawski Instytut BankowoÊci.

Nowo otwarta placówka specjalizuje
si´ w obs∏udze klientów zamo˝nych –
z dochodami powy˝ej 5000 z∏otych –
oraz ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw. Jest czynna od poniedzia∏ku
do piàtku w godzinach od 9.30 do
17.00. Wn´trze jest przyjazne dla
klientów, ma du˝à sal´ pomalowanà
w pastelowe kolory i trzy pokoje przeznaczone do obs∏ugi klientów VIP,
znajdujàce si´ w g∏´bi lokalu, które
umo˝liwiajà dyskretnà obs∏ug´. Filia zatrudnia cztery osoby – dwóch doradców klienta VIP, kasjera
dysponenta i dysponenta
wydzia∏u bankowoÊci korporacyjnej. M∏ode, sympatyczne i, co najwa˝niejsze,
kompetentne pracowniczki Banku Pekao SA sà najlepszà wizytówkà nowej
placówki.
Filia jest profesjonalnie
zabezpieczona, zamiast
zwyk∏ych kas bankowych
ma najnowoczeÊniejsze i
bardzo bezpieczne urzàdzenia zwane cash dyspen-

serami. W placówce jest te˝ ca∏odobowy bankomat.
O lokalizacji filii zadecydowa∏o po∏o˝enie przy mi´dzynarodowej trasie
wiodàcej na wschód oraz ogromny potencja∏ lokalnego rynku. „Praktycznie
ka˝da osoba zak∏adajàca rachunek dla
przedsi´biorstwa staje si´ posiadaczem
Eurokonta VIP” – mówi pani Ewa
Konca, kierownik filii.
/mag/

5

STARA MI¸OSNA

Ogromna radoÊç szóstoklasistów...
i ca∏ej szko∏y
WieÊç, ˝e nasza klasa zosta∏a wytypowana do przygotowania jase∏ek, spad∏a
na nas jak grom z jasnego nieba. Co tu
du˝o mówiç, byliÊmy mile zaskoczeni.
Przedstawienie mia∏o si´ odbyç w piàtek przez Âwi´tami Bo˝ego Narodzenia.
Nie mieliÊmy zbyt du˝o czasu, w dodatku czeka∏a nas ci´˝ka i ˝mudna praca.
Jase∏ka by∏y oparte na tekstach Wandy
Chotomskiej i Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Niektóre partie napisane by∏y
gwarà, co by∏o dla nas dodatkowym
utrudnieniem. Do pracy przystàpiliÊmy
jednak z ogromnym zapa∏em.
Pod kierunkiem naszej polonistki p.
Urszuli Szulepy odbyliÊmy wiele prób.
Nie zawsze by∏o ∏atwo. Niektóre kwestie
musieliÊmy çwiczyç kilkanaÊcie razy, dopóki pani nie by∏a z nas zadowolona.
W przeddzieƒ premiery ca∏e popo∏udnie
sp´dziliÊmy na przygotowywaniu dekoracji. Pomog∏a nam w tym bardzo nasza
plastyczka pani Barbara Buga. W sk∏ad
scenografii wchodzi∏y w∏asnor´cznie wykonane z arkuszy papieru góry, podÊwietlana szopa oraz wiele innych dodatków, które gwarantowa∏y odpowiedni nastrój przedstawienia. Nad nag∏oÊnieniem czuwa∏a nasza wychowawczyni
p. Ma∏gorzata èdzieborska.
Wreszcie nadszed∏ tak d∏ugo przez
nas oczekiwany dzieƒ. Przed rozpocz´ciem przedstawienia wszyscy aktorzy

mieli trem´, jednak˝e zaraz po wyjÊciu
na scen´ nie by∏o po niej Êladu. Dosz∏y
nas s∏uchy, ˝e podobno przedstawienie
by∏o rewelacyjne, a dekoracja znakomita. ByliÊmy naprawd´ szczerze zadowoleni i dumni ze swojej pracy.
Wkrótce okaza∏o si´, ˝e to nie koniec naszych zmagaƒ z jase∏kami. Po
Êwi´tach Bo˝ego Narodzenia dowiedzieliÊmy si´, ˝e pojedziemy z naszym
przedstawieniem na konkurs jase∏ek,
organizowany przez Miejski OÊrodek
Kultury w „KoÊciuszkowcu”. Znowu
zacz´∏y si´ próby, na których çwiczyliÊmy i dopracowywaliÊmy ka˝dà kwesti´ do perfekcji.
W sobot´ 12 stycznia konwój samochodów wyruszy∏ na konkurs. Rywalizowa∏o z nami szeÊç zespo∏ów z innych
szkó∏ w gminie. Wyst´p na nowej i nieznanej scenie nie sprawi∏ nam ˝adnych
k∏opotów (a tego najbardziej obawia∏a
si´ pani Szulepa). Jury konkursu sk∏ada∏o si´ ze znanych artystów scen warszawskich. WystàpiliÊmy jako piàty zespó∏ w kolejnoÊci. Pomimo to, ˝e
wszystkie zespo∏y wypad∏y naprawd´
znakomicie, wierzyliÊmy do koƒca
w swój sukces. Po zakoƒczeniu wszystkich przedstawieƒ jury uda∏o si´ na obrady. Z niecierpliwoÊcià czekaliÊmy na
wyniki. Wreszcie po oko∏o dwudziestu
minutach jury og∏osi∏o werdykt, poczy-

Pierwsze echa zmiany powiatu
Na wst´pie zaznacz´, ˝e w referendum dotyczàcym przynale˝noÊci powiatowej g∏osowa∏am za pozostaniem
w powiecie miƒskim. Lubi∏am tamtejsze urz´dy bez t∏umów petentów
i z bardzo mi∏à obs∏ugà, lubi∏am tak˝e
jeêdziç w kierunku odwrotnym do korków (zawsze daje mi to powód do zadowolenia). Niestety, wi´kszoÊç opowiedzia∏a si´ za powrotem do Warszawy (mo˝na za∏atwiaç sprawy jadàc do
pracy, a nie bioràc wolny na dzieƒ na
podró˝ w przeciwnym kierunku), ale
mamy za to powszechny w kraju nad
Wis∏à ba∏agan. Dokumenty za grudzieƒ przyjmuje ZUS w Miƒsku, bo
Warszawa „przejmuje” nas od 1 stycznia i mimo tego, ˝e dokumenty nale˝y

6

przekazaç w styczniu – to przecie˝ dotyczà grudnia. Brzmi to nawet logicznie, ale dlaczego dotyczy tylko ZUS-u?
Urzàd Skarbowy w Miƒsku przyjmowa∏
w listopadzie podwójnà zaliczk´ na podatek dochodowy od osób fizycznych –
obs∏u˝y∏ wi´c tak˝e grudzieƒ, ale tylko
w kwestii tego podatku. VAT i podatek
dochodowy od pensji pracowników
przedsi´biorcy muszà przekazaç do
Urz´du Skarbowego Warszawa-Wawer, co w po∏àczeniu ze zmianà numerów kont bankowych rodzi niema∏e zamieszanie. Wierz´, ˝e wszystkie dokumenty po licznych perypetiach trafià
w koƒcu na swoje miejsce. Gorzej z bud˝etem, na przyk∏ad poradni psychologiczno-pedagogicznej, który w tamtym

najàc od trzeciego miejsca. Gdy dowiedzieliÊmy si´, ˝e to nie my zaj´liÊmy
drugie i trzecie miejsce nasze emocje
wzros∏y do granic wytrzyma∏oÊci. Tak
bardzo chcieliÊmy byç najlepsi. Gdy
dowiedzieliÊmy si´, ˝e zaj´liÊmy pierwsze miejsce, nasza radoÊç by∏a niewiarygodnie wielka. SkakaliÊmy i krzyczeliÊmy ze szcz´Êcia. OtrzymaliÊmy pi´knà nagrod´, którà jest rzeêba w marmurze, wykonana na zamówienie przez
warszawskiego artyst´ ASP. Przedstawia ona w∏aÊnie jase∏ka.
Na koniec zrobiliÊmy sobie wspólne
zdj´cie z jury i wróciliÊmy do domów.
Nasz sukces zawdzi´czamy, oczywiÊcie, swojej trudnej i ci´˝kiej pracy, ale
bez pomocy naszych nauczycieli
ogromnie zaanga˝owanych w to przedsi´wzi´cie, na pewno nie osiàgn´libyÊmy takiego sukcesu.
Micha∏ Kwasigroch, klasa VI b
(„jase∏kowy” gwiazdor)
Wybrany artyku∏ z gazetki
Szko∏y Podstawowej nr 3.
Ponadto w styczniowym numerze
„Szkolesia”; wywiad z zast´pcà dyrektora szko∏y p. Lidià Chmielewskà, wra˝enia z balu karnawa∏owego, historia
skoków narciarskich, wiele humoru
i pyszny karnawa∏owy przepis.
roku nie by∏ za wysoki, ale wystarczy∏
na utrzymanie tej placówki. W tym roku pani dyrektor ma 100 z∏ na przejazdy s∏u˝bowe wszystkich pracowników
i 300 z∏ na rozmowy telefoniczne – podane kwoty nie dotyczà 1 miesiàca, ale
majà starczyç na ca∏y rok. Czy w tej sytuacji b´dziemy nadal mogli liczyç na
bardzo fachowà i bezp∏atnà pomoc dla
naszych dzieci?
Na zakoƒczenie – optymistyczna
wiadomoÊç. Na Osiedlu pojawi∏ si´ patrol policji. Powiat warszawski uznaje
wydatki na benzyn´, a nie tylko na gaz
(jak to by∏o w Miƒsku). Mam nadziej´,
˝e konsekwencjà obecnoÊci policji b´dzie wzrost wykrywalnoÊci sprawców
przest´pstw, a przez to widoczna poprawa bezpieczeƒstwa mieszkaƒców.
Izabela Antosiewicz

STARA MI¸OSNA

GABINET STOMATOLOGICZNY
lek. stomatolog Beata Bedra

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

tel. 773-27-95
0602 785 695

Osiedle Stara Mi∏osna
ul. Jeêdziecka 20

BIURO US¸UG KSI¢GOWYCH
E & P GADOMSCY Sp. z o.o.

<

tel. 773 15 68

M

Stara Mi∏osna, ul. Mahoniowa 4

Oferuje pe∏en zakres us∏ug
KSI¢GOWYCH

✹
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PRZEDSZKOLNY
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Z
S
D
E
Z
R
P
✹przy ulicy Poezji 17 w Starej Mi∏oÊnie
z a p e w n i Tw o j e m u d z i e c k u :

❀ opiek´ w rodzinnej atmosferze
pod okiem wykwalifikowanych
pedagogów,
❀ zaj´cia i zabawy przedszkolne
odpowiadajàce potrzebom
rozwojowym dziecka,
❀ ca∏odzienne wy˝ywienie.

tel.: 773 25 90

Uprzejmie informujemy, ˝e ju˝ w lutym bie˝àcego roku
Nastàpi otwarcie nowej

Przychodni Zdrowia „POGODNA”
w Starej Mi∏oÊnie, przy ul. Jana Paw∏a 25
(budynek „Centrum Pogodna”)

Dla wszystkich pacjentów nale˝àcych do
➥ Mazowieckiej Kasy Chorych
➥ Bran˝owej Kasy Chorych
B´dziemy przyjmowaç zapisy osób ch´tnych do korzystania z pe∏nej nieodp∏atnej opieki zdrowotnej lekarzy rodzinnych, internistów i pediatrów
∏àcznie z opiekà piel´gniarskà, po∏o˝nej, wizytami domowymi. Na miejscu
pobrania badaƒ laboratoryjnych.
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Poradnik w∏aÊciciela i obywatela

Wspólnota mieszkaniowa,
czyli o korzyÊciach zarzàdzania nieruchomoÊcià wspólnà
Wspólnoty mieszkaniowe sà ciàgle
jeszcze nowoÊcià dla cz´Êci spo∏eczeƒstwa w Starej Mi∏oÊnie. Wprawdzie odpowiednia ustawa obowiàzuje od ponad szeÊciu lat, lecz nasza codziennoÊç
pokazuje, w jak ma∏ym stopniu zosta∏a
wprowadzona w ˝ycie na naszym osiedlu. W wielu przypadkach w∏aÊciciele
mieszkaƒ w blokach organizowali si´
ca∏kiem sprawnie tu˝ po zakoƒczeniu
budowy bloku. W miar´ up∏ywu czasu
powoli prawie wsz´dzie wygas∏a pierwotna energia do dzia∏ania, a nierzadko dosz∏o ju˝ do wielu z pewnoÊcià
zb´dnych konfliktów pomi´dzy sàsiadami-wspó∏w∏aÊcicielami.
Nie wszyscy z sàsiadów p∏acà terminowo (lub nawet wcale nie p∏acà), grzyb
na Êcianie, bo sàsiad nie mieszka i nie
ogrzewa zimà, zagradzanie wspólnych
terenów, wàtpliwoÊci co do podzia∏u
kosztów wspólnych, sprzàtanie klatek
schodowych, niemo˝noÊç odpisania
wp∏at na fundusz remontowy, spory na
temat wykoƒczenia budynków, podzia∏u piwnic i strychów – to tylko cz´Êç
spraw dotychczas nierozwiàzywalnych.
MyÊl´, ˝e nadszed∏ ju˝ czas zmian i to
na skal´ ca∏ego osiedla. Warto pokusiç
si´ o rozwiàzanie tej sytuacji i unormowaç zastane status-quo zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami prawa oraz
z wolà w∏aÊcicieli. Czas ju˝ chyba zadecydowaç, czy zostanà dalej du˝e skupiska bloków, czy po podziale terenu i wydzieleniu dróg wewn´trznych powstanà
mniejsze, a mo˝e nawet pojedyncze bloki rzàdzàce si´ samodzielnie.
W∏aÊciciel mieszkania jest w∏aÊcicielem nieruchomoÊci lokalowej, czyli lokalu wyodr´bnionego w budynku wielolokalowym, którego w∏asnoÊç oddzielona jest od w∏asnoÊci gruntu. Ka˝dy
z w∏aÊcicieli lokalu jest jednoczeÊnie
w∏aÊcicielem u∏amkowej cz´Êci gruntu.
Mo˝na równie˝ wyodr´bniç lokal wraz
z pomieszczeniami przynale˝nymi (np.:
piwnica, strych, gara˝, komórka). Pomieszczenie przynale˝ne stanowi integralnà cz´Êç lokalu, choç nie musi przylegaç do niego bezpoÊrednio; mo˝e byç
nawet poza budynkiem, ale musi byç
w granicach tej samej dzia∏ki gruntu.
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Cz´Êci budynków nie przypisane do
lokali (np.: korytarze, klatki schodowe,
poddasze, wózkarnie, pomieszczenie
na w´ze∏ ciep∏owniczy, itd.) stanowià
nieruchomoÊç wspólnà, której wspó∏w∏aÊcicielami sà w∏aÊciciele poszczególnych lokali ze wszystkich budynków,
w takim samym u∏amku, w jakim majà
prawa do gruntu. Grunt równie˝ stanowi cz´Êç wspólnà nieruchomoÊci.
Dla ka˝dego lokalu prowadzona jest
odr´bna Ksi´ga Wieczysta, inna zaÊ dla
gruntu; przy czym obie KW wzajemnie
si´ do siebie odwo∏ujà odpowiednimi
wpisami. Odr´bna w∏asnoÊç lokalu powstaje z chwilà dokonania wpisu do
KW. Wpis ma moc wstecznà i liczy si´
od dnia z∏o˝enia wniosku do sàdu.
Ogó∏ w∏aÊcicieli lokali z jednej dzia∏ki
gruntu z mocy prawa tworzy wspólnot´
mieszkaniowà. Wspólnota wprawdzie
nie ma osobowoÊci prawnej, ale ma niektóre jej cechy. Ma reprezentacj´ przez
swój zarzàd, mo˝e zaciàgaç zobowiàzania, mo˝e pozywaç do sàdu. Na wspólnot´ mieszkaniowà ustawa nak∏ada
obowiàzek zarzàdzania nieruchomoÊcià
wspólnà w celu utrzymania jej w stanie
i w sposób zadawalajàcy wi´kszoÊç
wspó∏w∏aÊcicieli. Obowiàzuje generalna
zasada, ˝e mo˝na ustaliç dowolny sposób zarzàdzania wspólnotà zawierajàc
umow´ notarialnà na t´ okolicznoÊç, ale
powinno to byç zrobione w momencie
zawierania przez inwestora pierwszej
umowy o wyodr´bnieniu lokalu (przy
akcie o przeniesieniu w∏asnoÊci), a nast´pni w∏aÊciciele si´ podporzàdkowujà
tej umowie. JeÊli umowa w istniejàcej
ju˝ wspólnocie jeszcze nie powsta∏a, nale˝y zwo∏aç zebranie w∏aÊcicieli lokali
i spisaç jà z aktualnymi cz∏onkami. Zarzàdzanie mo˝na powierzyç komuÊ ze
wspó∏w∏aÊcicieli lub specjaliÊcie. Podpisanà ju˝ umow´, póêniej mo˝na zmieniç
protoko∏em z notariuszem.
Wspólnota ma obowiàzek wybraç zarzàd nieruchomoÊcià wspólnà na swoim pierwszym zebraniu.
Rola zarzàdu wspólnoty polega na
za∏atwianiu takich spraw, jak:
◗ prowadzenie dokumentacji technicznej budynku

◗ zbieranie zaliczek i rozliczanie
wszystkich wspólnych op∏at, np.: gaz
do wspólnej kot∏owni, elektrycznoÊç
na klatkach schodowych, wywóz
Êmieci, utrzymanie terenów zieleni,
fundusz remontowy i inwestycyjny
◗ windykacja nale˝noÊci od zalegajàcych z op∏atami
◗ podpisywanie umów na konserwacj´
sieci elektrycznej, gazowej, pieca,
sprzàtanie, odÊnie˝anie
◗ prowadzenie ksi´gowoÊci
◗ organizowanie dorocznych zebraƒ
w∏aÊcicieli i przedstawiania im rozliczeƒ finansowych
Zarzàd wybrany (jedno- lub wieloosobowy) spoÊród cz∏onków wspólnoty
ma byç zaufany, bo reprezentuje wspólne interesy. W zakresie czynnoÊci przekraczajàcych zwyk∏y zarzàd wspólnota
decyduje uchwa∏à wi´kszoÊciowà liczonà udzia∏ami.
Decyzje zarezerwowane dla wspó∏w∏aÊcicieli to m.in.:
◗ podzia∏ nieruchomoÊci,
◗ ustalenie wysokoÊci op∏at na utrzymanie cz´Êci wspólnej,
◗ zgoda na wynajem lub sprzeda˝ cz´Êci wspólnej,
◗ zgoda na zmian´ wysokoÊci udzia∏ów
w wyniku przebudowy,
◗ wytoczenie powództwa zalegajàcym
z op∏atami (∏àcznie z prawem licytacji
jego lokalu),
◗ wybór zarzàdu i udzielenie mu pe∏nomocnictw.
Wspólnota mo˝e zadecydowaç, ˝e
powierzy zarzàd zarzàdcy profesjonalnemu. Od 1 stycznia br. zarzàd powierzony ma obowiàzek posiadania licencji na wykonywanie zawodu zarzàdcy
nieruchomoÊci.
O innych praktycznych aspektach zarzàdzania nieruchomoÊcià wspólnà podziel´ si´ z Paƒstwem w nast´pnych numerach naszego pisma.
Tymczasem zaÊ pragn´ poinformowaç,
˝e jako wiceprezesowi MPZBDJiW czyli Zespo∏u i przed likwidacjà jego dzia∏alnoÊci zosta∏o powierzone mi przez Rad´
Nadzorczà zadanie zorganizowania
pierwszych zebraƒ wspólnot mieszkaniowych, wi´c z obowiàzku zawodowego
s∏u˝´ pomocà ka˝dej wspólnocie w naszych staromi∏oÊniaƒskich blokach.
Krystyna J. Cybula
Podstawa prawna:
Ustawa o w∏asnoÊci lokali z dn. 24.06.1994 r.
Tekst jednolity: Dz. U. Nr 80/2000
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UWAGA
MIESZKA¡CY BLOKÓW!
Pragnàc pomóc Wam w rozwiàzywaniu problemów
zwiàzanych z zarzàdzaniem Waszymi budynkami, nasza redakcja w porozumieniu z wydawnictwem Twigger S.A., ufundowa∏a dla wszystkich wspólnot mieszkaniowych, które zarejestrujà si´ lub podejmà dzia∏ania w kierunku zarejestrowania si´ do koƒca marca
b.r. ksià˝ki p. Ewy Boƒczak-Kucharczyk „W∏asnoÊç
lokali, wspólnoty mieszkaniowe”. Ksià˝ki upowa˝nieni przedstawiciele bloków mogà odbieraç (nieodp∏atnie) w biurze Zespo∏u u p. Krystyny Cybuli.

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

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

– ANGIELSKI
– 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

Kàcik nieruchomoÊci
Okres ferii zimowych, tak jak letnie
wakacje, to wzmo˝ony ruch na rynku
wynajmu mieszkaƒ. Ka˝dy, kto choç
raz wynajmowa∏ mieszkanie, zdaje sobie spraw´ z trudów przeprowadzki,
przepisania dzieci do nowej szko∏y
bàdê zorganizowania si´, cz´sto w nowej okolicy czy spo∏ecznoÊci.
W Starej Mi∏oÊnie nie ma generalnie
ma∏ych mieszkaƒ, które cieszà si´ zwykle najwi´kszym zainteresowaniem najemców. Dopiero ostatnio developerzy
zwrócili na to uwag´ i luka ta zacz´∏a
si´ wype∏niaç. Stàd te˝ okreÊlony typ
najemców, tj. najcz´Êciej rodzin, które
zorganizowa∏y sobie prac´ w Warszawie, Weso∏ej lub okolicach, m∏odych
ma∏˝eƒstw wspierajàcych polskà klas´
Êrednià z w∏asnym samochodem, co
pozwala im na niezale˝ny dojazd do
Warszawy. Du˝à cz´Êç najemców stanowià w naszej dzielnicy osoby, które
zdecydowa∏y si´ na budow´, lub wykaƒczanie tutaj domu, a po sprzeda˝y
mieszkania, np. w Warszawie sà chwilowo w sytuacji „przymusowej”. Nie
mo˝na tu natomiast liczyç na studentów (najliczniejszà grup´ najemców
w Warszawie), gdy˝, jak wspomnia∏em,
nie ma tu ma∏ych (tanich) mieszkaƒ,
a do najbli˝szej uczelni jest za daleko.
Cz´Êciowo rekompensujà to robotnicy
budowlani, lecz tylko ci, którzy prowadzà w∏asnà dzia∏alnoÊç gospodarczà,
gdy˝ pozostali mieszkajà najcz´Êciej
w budowanych przez siebie budynkach,
lub w barakach. Do ostatniej grupy najemców zaliczy∏bym wszystkie te osoby,

773-32-70
773-33-70

które trafi∏y do Starej Mi∏osny przypadkowo, pod wp∏ywem znajomych,
lub takie, które zmuszone sà do korzystania z konkretnych mo˝liwoÊci, jakie
daje nasza dzielnica, np. oÊrodek rehabilitacyjny, prywatne przedszkola czy
codzienna rekreacja.
Niewàtpliwà zaletà naszej miejscowoÊci jest bezpoÊrednie sàsiedztwo lasu, czyste powietrze i, co najwa˝niejsze, mo˝liwoÊç za∏atwienia wielu spraw
na miejscu. Idealna lokalizacja dla matek z dzieçmi, oczekujàcych m´˝ów powracajàcych wieczorami do domu.
WysokoÊç czynszów w Starej Mi∏oÊnie jest oczywiÊcie ni˝sza ni˝ w Warszawie. Jednà z przyczyn jest fakt, ˝e
wszystkie nieruchomoÊci sà tu tzw. w∏asnoÊciami hipotecznymi (nie p∏aci si´
komornego dla spó∏dzielni). W porównaniu do wysokoÊci czynszów sprzed
dwóch–trzech lat obecnie sà one ni˝sze
(nawet do 20%), na co niewàtpliwy
wp∏yw mia∏o oddanie do u˝ytku Centrum Pogodna, gdzie wi´kszoÊç mieszkaƒ wybudowana zosta∏a z uwzgl´dnieniem tzw. ulgi na budow´ pod wynajem
(w∏aÊciciele tych mieszkaƒ, pod groêbà
utraty ulgi, mogà je tylko wynajàç) oraz
osiedla Akacjowa. Niestety, tu równie˝
nie znajdziemy ma∏ych mieszkaƒ, a za
125m2 dwupoziomowego komfortowego mieszkania na Akacjowej zap∏acimy
ok. 1700 z∏. miesi´cznie. Za mieszkanie dwupokojowe poza tymi dwoma
kompleksami trzeba zap∏aciç ok.
900 z∏/m-c, za trzy–cztero pokojowe
odpowiednio ok. 1200–1300 z∏/m-c. Na

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

wysokoÊç czynszu nie ma tu wi´kszego
wp∏ywu lokalizacja czy kondygnacja.
Takà samà sytuacje zaobserwujemy
na rynku wynajmu domów jednorodzinnych. Segment z umeblowanà kuchnià,
gara˝em i ogródkiem mo˝na mo˝na wynajàç ju˝ za 2000 z∏. Do wszystkich wymienionych przeze mnie kwot nale˝y
doliczyç oczywiÊcie koszty eksploatacyjne, tj. zu˝ycie energii, wody, gazu, bàdê
ochrony, wywozu Êmieci itp.
Coraz wi´kszym powodzeniem na naszym osiedlu cieszà si´ powierzchnie do
wynaj´cia na cele u˝ytkowe. Z pewnoÊcià cieszy to jego mieszkaƒców, bo niewàtpliwie wzbogaca to naszà infrastruktur´, a co za tym idzie przynosi wi´cej
zysków gminie. WysokoÊç czynszu za lokal u˝ytkowy w Starej Mi∏oÊnie (wa˝na
jest lokalizacja i metra˝) to 8–10
USD/m2 plus koszty eksploatacyjne.
Wszystko, o czym wspomnia∏em
wczeÊniej, jest oczywiÊcie sk∏adnikiem
konkretnej umowy zawieranej mi´dzy
wynajmujàcym, a najemcà. Wszystko
zatem zale˝y od indywidualnych uzgodnieƒ (np. wykoƒczenie mieszkania w zamian za d∏ugoterminowy najem), ale,
jak wszystkie umowy, obwarowane jest
odpowiednimi przepisami i uwarunkowaniami legislacyjnymi, z którymi specjalistyczne biura poÊrednictwa sà na
bie˝àco (od poczàtku tego roku bezwzgl´dny obowiàzek posiadania licencji
zawodowej!), i które odpowiednio pomogà zabezpieczyç obie strony.
Licencjonowany poÊrednik
w obrocie nieruchomoÊciami
Pawe∏ Grabiƒski
795 72 72
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Miejski OÊrodek Kultury – co s∏ychaç?

Grudniowe imprezy muzyczne
Okres przedÊwiàteczny by∏ tradycyjnie
okresem zwi´kszonej aktywnoÊci twórczej dla zespo∏ów artystycznych, dzia∏ajàcych pod egidà Miejskiego OÊrodka
Kultury. Uczestnicy sekcji wokalnej,
którà od trzech lat prowadzi instruktor
muzyki Swiet∏ana Parka, przygotowali
specjalny program sk∏adajàcy si´ z pastora∏ek oraz kol´d tradycyjnych
i wspó∏czesnych. Nasze wokalistki Bo˝ena Klasa, Alina Ostrowska i Ania Kowalczyk (wszystkie panie sà mieszkankami St. Mi∏osnej) wystàpi∏y z tym programem w grudniu w trzech miejscach:
w mieszczàcym si´ na terenie Weso∏ej
OÊrodku Rehabilitacyjnym MSW,
w Miejskim OÊrodku Kultury dla uczestników i goÊci konkursu na „Instrumentalne wykonanie kol´d” oraz w Urz´dzie
miasta Weso∏a podczas wigilijnego spotkania pracowników tej˝e instytucji.

Bardzo ciep∏o artystki-amatorki zosta∏y przyj´te w dniu 20 grudnia przez
pacjentów OÊrodka Rehabilitacyjnego.
Przystrojona sala – Êwiece, choinka,
przygotowana przez kierownictwo
oÊrodka herbatka z ciasteczkami, wieczorowe stroje wokalistek, kameralna
atmosfera – to wszystko pomog∏o ludziom, mimo problemów zdrowotnych
i pewnego osamotnienia, poczuç radoÊç Êwiàt. Po wykonaniu przygotowanych utworów panie jeszcze d∏ugo
Êpiewa∏y ulubione kol´dy razem z publicznoÊcià.
Konkurs na „Instrumentalne wykonanie kol´dy” zosta∏ zorganizowany po raz
12-ty. Do udzia∏u w konkursie zg∏osi∏o
si´ ponad czterdziestu wykonawców,
a przes∏uchania odbywa∏y si´ w trzech
kategoriach: solistów poczàtkujàcych
oraz zaawansowanych i zespo∏ów.

Konkurs
na szopk´
Êwiàtecznà 2001

Jak zwykle w konkursie wzi´∏y udzia∏
dzieci uczestniczàce w zaj´ciach plastycznych w MOK-u. Ogó∏em do oceny
jury przedstawiono 35 szopek.
Wystawa szopek, spotkanie jury, któremu przewodniczy∏ prof. Wojciech
Sadlej i og∏oszenie wyników polàczone
z wr´czeniem nagród odby∏o si´
w MOK-u 21 grudnia 2001 r.
W grupie szopek „rodzinnych” I nagrod´ otrzyma∏a szopka z drewna i modelowanego papieru z postaciami
ubranymi w uszyte z materia∏u kostiumy – wykonana przez wychowanków
Domu Dziecka w RadoÊci pod opiekà
wychowawczyni Teresy Spycha∏y.
Drugà nagrod´ zdoby∏a rodzina Giera: Dorota, Andrzej, Pawe∏, Justyna,
¸ucja. Pi´kne precyzyjnie modelowane
postaci ludzi i zwierzàt umieszczone
wÊród ˝ywych ma∏ych roÊlin posadzonych w zlepionej z kamieni podstawie.
Trzecià nagrod´ otrzyma∏a pracownia „Piecownia”, z której dzieci – Kuba, Jan, Zuza, Magda i Igor – pi´knie
i precyzyjnie wymodelowa∏y postaci
z szopki i trzech króli – z wyra˝eniem
indywidualnych cech postaci.
Wyró˝nienie w kategorii „rodzinnej”
otrzyma∏ Mateusz Antczak z mamà
i tatà za Êlicznà szopk´ z prawdziwà
s∏omianà strzechà i zabawnie uproszczonymi w modelowaniu postaciami.

Miejski OÊrodek Kultury w Weso∏ej,
kontynuujàc zainicjowanà w ubieg∏ym
roku tradycj´, og∏osi∏ konkurs na Êwiàtecznà szopk´ 2001.
Regulamin konkursu, tak jak poprzednio, przewidywa∏ rozstrzygni´cie
w dwóch kategoriach. Do konkursu
o nagrod´ burmistrza miasta Weso∏a
stan´∏y szopki wykonane w gronie rodzinnym, a szopki wykonane indywidualnie o nagrod´ MOK.
Tegoroczny regulamin konkursu dopuszcza∏ dowolnoÊç materia∏u co korzystnie wzbogaci∏o osiàgni´te rezultaty – by∏y tradycyjne szopki z drewna,
s∏omy i masy plastycznej, ale tak˝e
z kamieni, z folii aluminiowej i modelowane z gliny i wypalane.
DwadzieÊcia takich modelowanych
w glinie i wypalanych szopek wykona∏y
pod opiekà Ma∏gorzaty Munchberg
dzieci ze Szko∏y Spo∏ecznej nr 12
w Weso∏ej. Po raz pierwszy w naszym
konkursie wzi´li udzia∏ wychowankowie Domu Dziecka w RadoÊci – przywieziono do nas osiem szopek wykonanych pod opiekà wychowawców.

10

W jury zasiedli zawodowi muzycy:
by∏y pracownik naukowo-dydaktyczny
Akademii Muzycznej w Warszawie Pani Tamara Monko-Ejgenberg, wyk∏adowca ogniska muzycznego „Iskierka”
pani Anna Buçko, dyrektor MOK Dariusz Falana oraz solista orkiestry Wojska Polskiego Tomasz Struzik.
Podczas obradowania jurorów wystàpili uczniowie ogniska muzycznego „Iskierka”, prezentujàc kol´dy na instrumentach elektronicznych, a Panie Bo˝ena
Klasa, Alina Ostrowska i Anna Kowalczyk zaÊpiewa∏y tradycyjne kol´dy oraz
utwory Z. Prejsnera i A. Seroczyƒskiego.
W dniu 24 grudnia wokalistki musia∏y po raz kolejny oderwaç si´ od prac
domowych, od Êwiàtecznych przygotowaƒ i zaÊpiewa∏y dla pracowników
Urz´du Miejskiego w Weso∏ej podczas
uroczystego spotkania wigilijnego. Wystàpi∏y równie˝ laureatki konkursu na
wykonanie kol´dy flecistki Basia Pomiechowska i Edyta Wyganowska.
Swiet∏ana Parka
Wszystkie przedstawione do konkursu „rodzinnego” szopki by∏y pi´knie
zrobione, widaç by∏o wspólnà prac´
dzieci i doros∏ych – niektóre Êwieci∏y
w∏asnym Êwiat∏em.
Za szopk´ wykonanà przez dziecko
samodzielnie przyznano dwie równorz´dne I nagrody. Otrzyma∏a jà siedmioletnia Zuzanna Trzciƒska za proÊciutkà
szopk´ z modelowanymi pe∏nymi wyrazu postaciami Êwi´tej rodziny wykonanà
na zaj´ciach plastycznych w MOK-u.
Drugà I nagrod´ otrzyma∏a równie˝
siedmioletnia Paulina Witkowska ze
Szko∏y Spo∏ecznej nr 12 w Weso∏ej za
pi´knie w glinie modelowanà Âwi´tà Rodzin´ w drodze.
II nagrod´ zdoby∏a Sylwia Jarosz ze
szko∏y spo∏ecznej za szopk´ modelowanà w masie papierowej z pi´knà
drewnianà a˝urowà cha∏upkà.
W kategorii szopek indywidualnych
przyznano cztery wyró˝nienia: Piotr
Foland, Wiktoria Malinowska i Jakub
Paulski za szopki modelowane w glinie
i Justyna Giera za pi´knà precyzyjnà
szopk´ wymodelowanà w gniecionej
folii aluminiowej.
Liczny udzia∏ i wysoki poziom artystyczny tegorocznych szopek bardzo
ucieszy∏ organizatorów, za co dzi´kujemy wszystkim uczestnikom konkursu.
Katarzyna K´piƒska
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„Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy”
po raz czwarty zagra∏a w Weso∏ej
Na X Fina∏ wybiera∏em si´ z mieszanymi uczuciami. Powodem by∏y szeptane wiadomoÊci, rozpowszechniane
przez, u˝ywajàc politycznego j´zyka,
„wiadome kr´gi” i „okreÊlone osoby”.
Otó˝, wed∏ug nich, wszystko co zwiàzane z Jurkiem Owsiakiem, to narkotyki,
satanizm, subkultury i inne, tak˝e groêne.
Uzbroi∏em si´ wi´c w odwag´ i przez
lasy ruszy∏em do centrum naszego miasta. Ca∏y czas rozglàda∏em si´, czy zza
krzaków nie wyskoczy jakaÊ podkultura.
Mojà odwag´ wzmacnia∏a nadzieja, ˝e na
goràcym uczynku z∏api´ Owsiaka, który
mebluje zakupionym sprz´tem swoje
liczne wille. Jedna z nich na pewno jest
w Weso∏ej. Dotar∏em wreszcie do klubu
„KoÊciuszkowiec”. Patrz´ – teren wojskowy. Poczu∏em si´ wreszcie bezpiecznie.
A teraz na serio...
X Fina∏ Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy po raz czwarty odby∏ si´.
Bardzo wielu ludzi odda∏o bezinteresownie swój czas i pieniàdze. Pi´çdziesi´cioro naszych wolontariuszy jest
dumnych, ˝e dzi´ki nim, za pieniàdze
zebrane w Weso∏ej b´dzie mo˝na kupiç
sprz´t ratujàcy ˝ycie chorym noworodkom, dzieciom, które b´dà mog∏y staç
si´ doros∏ymi. Nad zbierajàcymi czuwa∏
sztab w sk∏adzie: pani Jolanta Ilewicz

oraz panowie Falana, Struzik i Malinowski. W tym roku zebrano 25 630,57 z∏. +
6 tys. z∏. w obcych walutach + 15 kg bilonu, 3 z∏ote pierÊcionki, 1 z∏otà obràczk´, 1 z∏otà indyjskà monet´, serduszko,
∏y˝eczk´ i ∏aƒcuszek. Dzieƒ po koncercie wp∏ynà∏ przekaz na 1 tys. z∏. ¸àcznie
przez te cztery lata Weso∏a ofiarowa∏a
ok. 110 tys. z∏otych + bi˝uteri´.
Sala klubu „KoÊciuszkowiec” zape∏niona by∏a po brzegi. Mnóstwo dzieci
z rodzicami, m∏odzie˝y. Wszyscy serdecznie nastawieni do Êwiata, rozeÊmiani, oczekujàcy.
Koncert rozpoczà∏, prowadzony przez
pana Gaja, chór „Wiolinek” ze Szko∏y
Podstawowej nr 4, a potem inni, inni
i jeszcze inni. Znakomicie prezentowa∏
si´ w eleganckich marynarkach Big
Band z O.S.P. w Weso∏ej, pi´knie taƒczy∏y dziewczynki ze Szko∏y Podstawowej
i Gimnazjum w Zielonej. Nie wiem tylko, dlaczego nazywano je czirliderkami
(fe... co za nazwa, gdzie by∏ wtedy polonista). Troch´ luêniej zrobi∏o si´, gdy zagra∏a kapela m∏odzie˝owa z Weso∏ej.
Ch∏opcy preferowali ambitnà muzyk´,
ale bez wzajemnoÊci. I znów nast´pne
wyst´py i nast´pne. Ze Starej Mi∏osny
wystàpi∏a silna reprezentacja klubu
„Atlas” z mistrzynià Polski i Europy
w kulturystyce, panià Monikà Biernac-

OÂRODEK REHABILITACJI
I ODNOWY BIOLOGICZNEJ
mgr Beata i Jacek Horszczaruk

– TERAPIA MANUALNA STAWÓW KR¢GOS¸UPA I KO¡CZYN
– LECZENIE: ➣ zmian zwyrodnieniowych i dyskopatii
➣ stanów bólowych
➣ wad postawy
–
–
–
–
–

REHABILITACJA PO URAZACH
FIZYKOTERAPIA
MASA˚E
GIMNASTYKA KOREKCYJNA: indywidualna, grupowa
GIMNASTYKA WYSZCZUPLAJÑCA DLA PA¡:
aerobik, stretching, çwiczenia kszta∏tujàce

tel.

773 22 53

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

kà. Okaza∏o si´ wtedy, ˝e b∏àd pope∏ni∏
Kawalerowicz w obsadzie filmu „Quo
Vadis”. Zamiast Kubackiego rol´ Ursusa powinna zagraç pani Monika. Znakomicie zaprezentowa∏ si´ chór Szko∏y
Podstawowej nr 3 – „Il Canto Magnificat”. Nasze dzieci, dr˝àcymi ale czyÊciutkimi g∏osami zaÊpiewa∏y kilka znanych
kol´d. Prawdziwà gwiazdà dla dzieci´cej
widowni by∏a Majka Je˝owska.
Wyst´py artystyczne przeplatane by∏y licytacjami prowadzonymi przez
wspomnianà ju˝ p. Majk´, Zenona Jasku∏´ i znanà z serialu „Na dobre i na
z∏e” – Olg´ Boƒczyk z m´˝em Piotrem.
Tu znów widoczni byli nasi sàsiedzi.
Wielki tort i kaset´ z piosenkami Je˝owskiej zdoby∏ pan Wojtysiak – wp∏aci∏ 400 z∏otych. Tort podarowa∏ taƒczàcym dziewczynkom z Zielonej, a kaset´
zatrzyma∏ dla swojej, dwa dni wczeÊniej
urodzonej córeczki. Kolejnà licytacj´ –
poduszka w kszta∏cie serca – wygrali
paƒstwo Cochórowie (z maleƒkà córeczkà na r´kach) – wp∏acili 310 z∏otych. Kilkakrotnie swych si∏ próbowali
uczniowie i nauczyciele ze Szko∏y Podstawowej nr 4, a˝ wreszcie i oni wylicytowali koszulk´ Wielkiej Orkiestry
Âwiàtecznej Pomocy, która zapewne zawiÊnie na honorowym miejscu w szkole.
Pi´kna, rozÊpiewana i roztaƒczona impreza zakoƒczy∏a si´ po godz. 20:00, kiedy
to wys∏aliÊmy swoje Êwiate∏ko do nieba.
I na koniec chwila refleksji. Jak to si´
dzieje, ˝e gdy ktoÊ próbuje zrobiç coÊ
dobrego, to natychmiast wokó∏ pojawiajà si´ nic nie robiàcy krytycy, narzekacze, podejrzewacze? Zawistna plotka
potrafi zaczerniç najszlachetniejsze intencje i dzia∏ania. Czy ci „zatroskani”
nie widzà, ˝e swojà myÊlà, s∏owem, pokazujà w∏asnà przybrudzonà duszyczk´?
Ca∏e szcz´Êcie, ˝e istnieje Owsiak,
Ochojska, „Caritas” i inni, bo... „rzàd si´
sam wy˝ywi”, ale pozostajemy jeszcze
my i nasze dzieci, które nie mia∏yby
(wiele z nich) szans prze˝ycia, gdyby nie
ONI i MY, którzy IM pomagamy.
P.S.: Po raz pierwszy Wielka Orkiestra
Âwiàtecznej Pomocy gra∏a pi´ç lat temu
w Starej Mi∏oÊnie, tak wi´c na naszym
terenie dzia∏a∏a ona ju˝ po raz piàty.
Bogdan Jag∏owski
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Poradnik rowerzysty cz. III
Skoro wiemy ju˝, jaki typ roweru
nam odpowiada, to czas na najwa˝niejszà informacj´ dla przysz∏ego nabywcy
Decydujàc si´ na jakikolwiek rower,
nie wa˝ne czy górski trekkingowy lub
szosowy, zwróçmy uwag´ na ram´!!
Rama to podstawa. Kupujàc rower tak
naprawd´ kupujemy ram´. Reszta to
tylko dodatki, które albo sami zechcemy zmieniç w trakcie eksploatacji, albo
ulegnà naturalnemu zu˝yciu i trzeba
b´dzie zastàpiç je nowymi cz´Êciami.
Natomiast rama zawsze pozostanie. To
w∏aÊnie na niej mo˝emy poprzez stopniowà wymian´ podzespo∏ów zbudowaç maszyn´, jakiej naprawd´ potrzebujemy, jakiej nie kupimy w ˝adnym
sklepie. Wybierajàc rower zwróçmy
uwag´ na materia∏, z którego wykonana jest rama. Jak wspomnia∏em w cz´Êci poÊwi´conej typom rowerów, ramy
aluminiowe sà obecnie najlepszà propozycjà na rynku. Gdyby by∏a to jeszcze
rama cieniowana to nic wi´cej ju˝ nie
trzeba. Radz´ nie kupowaç roweru
zbudowanego na ramie stalowej, b´dzie ci´˝ki, co da si´ we znaki podczas
wycieczek. Nie wspomn´ ju˝ o tym, ˝e
jeÊli b´dziemy chcieli choç troch´ pobawiç si´ w sport, to taka rama b´dzie
stanowiç powa˝ne utrudnienie w postaci du˝ej niemo˝liwej do zredukowania
masy roweru.
Tyle o ramach, teraz zastanówmy si´,
jakiej firmy rower wybraç. Tu mam pewien dylemat, poniewa˝ nie mo˝na powiedzieç, ˝e wysoka cena roweru i logo
kultowej firmy daje gwarancj´, ˝e dokonamy najlepszego wyboru. Zaryzykowa∏bym stwierdzenie, ˝e sà firmy posiadajàce wi´kszy lub mniejszy presti˝,
przez co ich wyroby sà taƒsze lub dro˝sze. To tak jak z samochodami, za mercedesa trzeba zap∏aciç wi´cej ni˝ za odpowiadajàcy mu klasà i wyposa˝eniem
model toyoty lub hondy, a cz´sto sà to
lepsze samochody. W przemyÊle rowerowym dochodzi jeszcze jeden element.
Tak naprawd´ to 99% wszystkich rowerów niezale˝nie od marki produkuje si´
na Tajwanie w kilku fabrykach na tych
samych liniach produkcyjnych obs∏ugiwanych przez te same roboty. I tak czy
to MERIDA, SCHWINN, czy SPE-
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CIALIZED powstajà one w jednej fa- Wszystko to razem najcz´Êciej nie chce
bryce i w zale˝noÊci od zamawiajàcego ze sobà wspó∏pracowaç, a prawid∏owa
ró˝nià si´ kszta∏tem ramy, jej malowa- regulacja jest w wi´kszoÊci przypadków
niem, no i wyposa˝eniem. Póêniejsza po prostu niemo˝liwa. Kolejnym proró˝nica w cenie zale˝y w∏aÊnie od tego, blemem nabywców takiego sprz´tu jest
czy wybierzemy bardziej czy mniej pre- brak serwisu. W markecie tego nie nasti˝owà mark´. OczywiÊcie, ka˝da mar- prawiajà, a wskazany w karcie gwaranka ma swojà specyfik´ i ka˝da w jakiÊ cyjnej serwis cz´sto jest bezradny z posposób stara si´ przyciàgnàç klienta. wodu niskiej jakoÊci wyrobu. Mówiàc
A to kszta∏t ramy jest widocznie inny wprost ˝aden serwis nie jest w stanie
ni˝ u konkurencji, a to tylne wide∏ki doprowadziç taki „rower” do stanu pe∏inaczej wyprofilowane, to znowu dolna nej sprawnoÊci.
rura ramy ma inny przekrój. Wszystkie
Na koniec podam paƒstwu w kolejte zabiegi oczywiÊcie majà równie˝ na noÊci alfabetycznej nazwy producencelu wzmocnienie i poprawienie wy- tów, których rowery mo˝na kupiç bez
trzyma∏oÊci konstrukcji. Ale nie sà to obaw o ich jakoÊç. Pomin´ nazwy egzoró˝nice zasadnicze powodujàce to, ˝e tyczne na rynku polskim, a przez co
np. rower firmy KONA plasujàcy si´ po bardzo drogie i w wi´kszoÊci dost´pne
Êrodku oferty tej firmy jest o klas´ lep- na zamówienie. Jest mi przykro, ale
szy ni˝ porównywalny, choç znacznie w gronie tym nie wymieni´ jako godtaƒszy, rower firmy GIANT pochodzà- nych polecenia marek polskich, poniecy ze Êrodkowej pó∏ki tego producenta. wa˝ ich jakoÊç wcià˝ niestety tylko nieZasadniczych ró˝nic mo˝na by si´ do- znacznie odbiega od asortymentu suszukiwaç, porównujàc najwy˝sze w hie- permarketów mo˝e z wyjàtkiem paru
rarchii modele tych firm. Za wyborem najwy˝szych modeli.
roweru mniej utytu∏owanej marki cz´A oto lista polecanych producentów
sto przemawia jego wyposa˝enie. Z re- rowerów: Author, Cannondale, Cube,
gu∏y rowery takie sà wyposa˝one Gary Fisher, Giant, GT, Klein, Kona,
w przerzutki, amortyzatory i inne istot- Marin Merida, Mongoose, Peugeot,
ne komponenty pochodzàce z wy˝szych Schwinn, Scott, Specialized, Trek, Unigrup ni˝ dro˝sze rowery bardziej zna- vega, Wheeler. Ostatnio na rynku pojanych konkurentów. OczywiÊcie, poza wi∏y si´ nowe firmy jak Fuji, Leader
wszelkim porównaniem pozostajà ro- Fox.
wery sprzedawane w supermarketach.
W nast´pnym odcinku naszych porad
To coÊ, co si´ tam sprzedaje, tylko przy- omówimy istotne komponenty roweropomina rower, ale na pewno nim nie we, takie jak: amortyzatory, przerzutki
jest. Ramy tych „rowerów” sà spawane i hamulce.
ze zwyk∏ych rur hydraulicznych (waga
Dariusz Lebiedê
roweru wyposa˝onego
tylko
Sklep MUCHOMOR
w przedni amorul. Borkowska 24/1 (przy drodze do Mi´dzylesia)
tyzator
cz´sto
przekracza
15
a nawet 16 kg!!!
☛ zamówienia rozwozimy na terenie ca∏ej Starej Mi∏osny
a co dopiero
☛ przy zamówieniu powy˝ej 30,00 PLN - dostawa GRATIS!!!
w pe∏ni amortyzo☛ do zakupów powy˝ej 75,00 PLN - COCA-COLA 1l GRATIS!!!
wanych) a komponenty takie jak
Zamówienia przyjmujemy pod numerem:
przerzutki, korby
Oferujemy Paƒstwu:
piasty czy ko∏a sà Dostawy w godzinach:
● Artyku∏y spo˝ywcze, mi´so, w´dliny, warzywa i owoce
tak tandetne, ˝e - dni powszednie i soboty: od 8.00 do 22.00 ● Napoje, soki, wody mineralne ● Artyku∏y monopolowe,
wyroby tytoniowe ● Chemi´ gospodarczà, artyku∏y tekstylne
cz´sto nawet nie - w niedziele i Êwi´ta: od 9.00 do 21.00
● Pras´ codziennà i czasopisma ●
posiadajà znaku
producenta.
Akceptujemy karty kredytowe!

oferuje ZAKUPY NA TELEFON!!!

773-19-68

STARA MI¸OSNA

Koncert techno, pop, funky w Sulejówku
23 lutego w Pubie KubuÊ odb´dzie
si´ koncert zespo∏u id: Jest co najmniej
kilka powodów by oczekiwaç, i˝ b´dzie
to wydarzenie niezwyk∏e. Po pierwsze
muzyka – oryginalne po∏àczenie techno, pop, funky w sposób, który, zdaniem krytyków, nie mia∏ dotàd pierwowzoru na polski rynku muzycznym. Po
drugie – absolutnà premier´ debiutanckiego materia∏u zaplanowano w∏aÊnie w Sulejówku. Dlaczego? Stàd pochodzà za∏ó˝yciele id; a w studiu Wini-

cjusza Chrósta nagrali swój singiel. Na
piewszy wyst´p wymarzyli sobie kameralny, znany sobie od lat Pub, do którego majà ogromny sentyment.
Zespó∏ sk∏ada si´ z muzyków od lat
grajàcych z najlepszymi artystami polskiej sceny takimi jak K. Penderecki,
Y. Menuhin, Natalia Kukulska, Andrzej „Piasek” Piaseczny, Sylwia WiÊniewska, Wojtek Pilichowski. Wokalistka id: Anna Âwiàtczak jest laureatkà „Szansy na sukces” oraz zdobyw-

„ O D N O WA”
PRYWATNY OÂRODEK REHABILITACYJNY
O F E R U J E :

☛ DOMOWE WARUNKI
☛ POBYTY CZASOWE
☛ OPIEK¢ LEKARSKÑ (INTERNISTA, NEUROLOG, SPECJALISTA DO
SPRAW REHABILITACJI, ORTOPEDA TRAUMATOLOG, REUMATOLOG)
☛ 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
KARNETY
KORZYSTE
RABATY
OÂRODEK ÂWIADCZY RÓWNIE˚ US¸UGI W ZAKRESIE:
REHABILITACJI, MASA˚U, FIZYKOTERAPII
BEZP¸ATNE
DLA OSÓB DOCHODZÑCYCH.
PORADY MEDYCZNE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Nasz adres:

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

czynià I nagrody na Festiwalu Polskiej
Piosenki w Opolu w roku 1996.
Impreza rozpocznie si´ o godz. 1900
wyst´pem Dj’a grajàcego muzyk´
z p∏yt. JeÊli chcecie byç Êwiadkami g∏oÊnego prze∏omu na polski rynku fonograficznym, nie mo˝e was tam zabraknàç. Czy˝by znów pierwsze karty biografii na miar´ sukcesu Kasi Kowalskiej mia∏y si´ zapisaç w∏aÊnie w Sulejówku?
(sul)

Og∏oszenia drobne
◗ Angielski – korepetycje (Studentka UW) – tel. 773 36 37
◗ Studentka UW udziela korepetycji z matematyki w zakresie
szko∏y podstawowej i gimnazjum, liceum oraz studentom
wy˝szych uczelni – tel. 773 36 37
◗ Przyjm´ sprzàtanie i inne prace domowe jeden lub dwa razy w tygodniu – niedrogo. Jestem uczciwa i solidna. Posiadam referencje ze Starej Mi∏osnej – tel. 0-603 180 575
◗ Matematyka – korepetycje – pe∏en zakres – tel. 773 14 65
◗ J´zyk rosyjski – korepetycje, t∏umaczenia (z dojazdem do
ucznia) – tel. 773 54 53
◗ Manicure, pedicure, zdobienie paznokci (w domu klienta)
– tel. 773 13 05
◗ Kupi´ u˝ywany, g∏´boki wózek dzieci´cy oraz spacerówk´
w bardzo dobrym stanie – na resorach i du˝ych kó∏kach, ˝eby przebrnà∏ przez staromi∏oÊniaƒskie b∏oto. 773 34 39.
◗ Angielski pe∏ny zakres – doje˝d˝am do ucznia – 773 30
13, 773 29 54.
◗ Matematyka – podstawówka, gimnazjum – doje˝d˝am do
ucznia – 773 30 13.

Instytut Rehabilitacji
Centrum Zdrowia Dziecka
w Mi´dzylesiu
zaprasza na ma∏y basen
na zaj´cia nauki p∏ywania

dla dzieci
w wieku od 2–7 lat.
Zaj´cia odbywajà si´
w pon., wt. Êr. i czw.
w godzinach od 15–20.
Cena za zaj´cia w karnecie
10 z∏, jednorazowo 13 z∏.
Telefon: 815 13 88.
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Kàcik bibliofila – nowoÊci w bibliotece
Pawe∏ Huelle – Mercedes benz

HURTOWNIA

Pawe∏ Huelle, gdaƒszczanin, jest
znakomitym „opowiadaczem”, który
w swojej ostatniej ksià˝ce, pt. „Mercedes – benz” wciàga czytelnika od
pierwszych s∏ów i trzyma w napi´ciu do
koƒca opowiadanej historii.
A o czym jest ta historia?
Narrator (sam Pawe∏ Huelle) uczy
si´, pod okiem urzekajàcej instruktorki,
pani Ciwle, jazdy samochodowej. Troch´ skr´powany i zawstydzony stara si´
roz∏adowaç emocje opowiadajàc swojej
towarzyszce automobilowe historyjki
rodzinne oraz inne historyjki troch´ zas∏yszane, troch´ zmyÊlone. Mnóstwo historyjek, które sk∏adajà si´ na ˝ycie.
„Mercedes – benz” to autoironiczny
dialog z czeskim prozaikiem – Hrabalem,
to ho∏d z∏o˝ony jego twórczoÊci, bo historyjki opowiadane uroczej instruktorce
nie sà zwyczajne. I to zarówno te dawne,
nostalgiczne z przedwojennej przesz∏oÊci
jak i te wspó∏czesne, z czasów Peerelu.
Czyta si´ jednym tchem, ze wzruszeniem, ale i rozbawieniem.
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Literatura beletrystyczna dla doros∏ych:
– Domino Z. Syberiada polska
– Wilde O. Portret Doriana Graya
– Huelle P. Mercedes – Benz
– Kisielewski S. Dzienniki Kisiela
– Canham M. Jak b∏yskawica
– Crusie J. K∏am mi k∏am
– Fielding J. Granice uczuç
– Binchy M. Droga do Tary
Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y
– Delahaye G. Martynka w ogrodzie
– Miler Z. Krecik w zimie
– Busquets C. Rodzina Chruptaków
z Mysiej Doliny
– Minkowski A. Marta Patton i amulet
szcz´Êcia
– Siesicka K. Wróç, Aleksandrze
Literatura popularnonaukowa
– Finkelstein N. Przedsi´biorstwo holokaust
– Sutton R. Samochody
– Ratzinger J. Bóg i Âwiat
– Stromenger Z. S∏ownik kotów Êwiata
Pomoce do nauki dla m∏odzie˝y
– Vademecum dla licealisty – maturzysty

HURT-detal

– Jurek K. Wiedza o spo∏eczeƒstwie –
Matura 2001
– Gombrowicz W. Ferdydurke – lekcja
literatury
– Topolski J. Polska XX w.
Ksi´gozbiór podr´czny
– Encyklopedia „Bia∏ych Plam” – 6 tomów.
Izabella Zych

w cenach producenta

KABLE ELEKTRYCZNE
OÂWIETLENIE DOMU I OGRODU
OSPRZ¢T ELEKTRYCZNY
dla firm wysokie rabaty
STARA MI¸OSNA UL. MAZOWIECKA 11, TEL. 773 30 14
AKCEPTUJEMY P¸ATNOÂCI KARTÑ KREDYTOWÑ

STARA MI¸OSNA

Wizyty sàsiedzkie: nasze pociechy, nasze nadzieje...

Il Canto Magnificat
Skromne zaproszenie na kameralny
„Koncert kol´dowy”. Miejsce: Szko∏a
Podstawowa nr 3 w Weso∏ej, czas:
9 stycznia 2002 r. o godz. 17:00.
OczywiÊcie „korki” w drodze z Warszawy i „zaliczam” drobne spóênienie.
Ale nie trac´ nic z najwa˝niejszego, czyli
˝adnej nutki koncertu, który rozbrzmiewa∏ wraz z moim wejÊciem w zaaran˝owanej w korytarzu sali koncertowej.
Prawie trzydziestoosobowy chór niemal w ca∏oÊci dziewcz´cy Il canto Magnificat pod dyrekcjà pani Marty Zamojskiej-Makowskiej,
przyodziany
w eleganckie, dostojne acz lekkie stroje
w tonacji bordo, Êmia∏o rzec mo˝na zauroczy∏ s∏uchaczy przepi´knym wykonaniem kol´d. Oprócz tych polskich, tradycyjnie od Bóg si´ rodzi po Dzisiaj
w Betlejem w koncercie znalaz∏o si´ niemieckie wykonanie kol´dy Cicha Noc,
jedna z najstarszych kol´d z XIII wieku
Adeste fideles (Zbli˝cie si´ wierni), oczywiÊcie po ∏acinie!, oraz wykonania solowe na pianinie Honoraty Kozak, Blanki
Stachelek i Emilii Fraƒczak. Rz´siste
owacje, podzi´kowania ze strony paƒ
Katarzyny G∏usek – dyrektorki SP
3 i burmistrza Jacka Wojciechowicza
(koncert odby∏ si´ przy obecnoÊci w∏adz
miasta, radnych miejskich i dzielnicowych i innych osobistoÊci lokalnych)
i rozpromienione dzieci´ce twarze by∏y
najlepszym Êwiadectwem niezwykle
udanego wieczoru. A kiedy póêniej,
w rozmowach kuluarowych okaza∏o si´,
˝e by∏aby mo˝liwoÊç dokonania nagrania p∏yty z wys∏uchanym w∏aÊnie repertuarem, przy wydatnej pomocy w∏adz,
szcz´Êcie by∏o ju˝ pe∏ne.
A wszystko zacz´∏o si´ prawie dwa lata temu, kiedy pani Marta, s∏yszàc na
dzieci´cej mszy nieudolnie brzmiàce
pieÊni w wykonaniu dzieci, postanowi∏a
„coÊ z tym zrobiç”. Rozmowa z ksi´dzem proboszczem zaowocowa∏a natychmiastowym wszcz´ciem prób w sali
parafialnej. Kilka tygodni póêniej, równie˝ z pomocà proboszcza, uda∏o si´
przenieÊç próby do wygodniejszej sali SP
3. Ale to nie wszystko, czym zas∏u˝y∏ si´
gospodarz naszej parafii: bo jeszcze dar
z pianina i „podsuni´cie” sponsora na
nast´pny instrument, i jeszcze dofinansowanie do wykonania strojów, i przede
wszystkim wsparcie i doping moralny.

Bo droga by∏a trudna, zw∏aszcza na poczàtku. Nale˝a∏o wszak ustawiç g∏os
dzieci od poczàtku, bo choç utalentowane, to bez niezb´dnych podstaw muzycznych i technicznych. Choç z siedzibà
w szkole podstawowej, chór jest jednak
reprezentatywny dla wszystkich szkó∏
i ró˝nych Êrodowisk Starej Mi∏osny.
Pierwsze wyst´py odbywa∏y si´
w miar´ poszerzanego repertuaru
w naszym koÊció∏ku ju˝ w 2000 roku.
Z obecnym programem kol´dowym
chór wystàpi∏ w sumie 7-8 razy, w tym
ju˝ odbyty presti˝owy koncert w KoÊciele Ârodowisk Twórczych w Warszawie i wyst´p 13 stycznia w Wielkiej Orkiestrze Âwiàtecznej Pomocy w klubie
KoÊciuszkowiec w Weso∏ej
Jak dotàd wi´kszoÊç wydatków oraz
trudów organizacyjno-technicznych
zwiàzanych z wyst´pami ponoszà rodzice, wÊród których szczególnie wyró˝niç nale˝y panià Ma∏gorzat´ Milewskà, panià Barbar´ Tratkiewicz, panià
Ewelin´ Kozak, Paƒstwa Màków i Ka∏uckich oraz pana Jacka Gaƒko i Dariusza Stachelka. Do grona osób przychylnych u zas∏u˝onych zaliczyç te˝
trzeba by∏à dyrektork´ SP 3 panià Ew´
Tucholskà a zw∏aszcza obecnà panià
Katarzyn´ G∏usek.
– A jednak – Êmieje si´ dyrygentka –
chór zaczyna na siebie troch´ zarabiaç,
gdy˝ niektóre koÊcio∏y praktykujà uiszczanie drobnych honorariów „dla zach´ty”.
Siedzimy z panià Martà Zamojskà-Makowskà w prowadzonym przez nià
Studium Muzycznym przy ul. Piotrusia
Pana w Starej Mi∏oÊnie i kontynuujemy
rozmow´.
– Prosz´ podkreÊliç – nalega pani Marta – ˝e w wi´kszoÊci sà to ciàgle te same
dzieci, jakie spotka∏am wtedy, dwa lata
temu w koÊciele. Te dzieci i ich cudowni
rodzice, którzy bardzo si´ zaanga˝owali,
szyjà stroje, asystujà dzieciom, przewo˝à
instrumenty, wspomagajà finansowo.
Nie trzeba byç specjalnym znawcà,
by oceniç ogrom w∏o˝onej przez dzieci
pracy. Opiera si´ ona na systematycznoÊci, cierpliwoÊci...I w∏aÊnie takie sà
wartoÊci wychowawcze wpajane im
niejako „przy okazji”. W trakcie prób
i wyst´pów mo˝na nauczyç si´, oprócz
Êpiewania, tak˝e wspó∏dzia∏ania, wy-

trwa∏oÊci, dyscypliny i pracowitoÊci...
To dodatkowe „uboczne” korzyÊci dla
samych dzieci i ich rodziców.
– W planach repertuarowych jest
msza Faure, kompozytorzy renesansowi:
Gomu∏ka, Wac∏aw z Szamotu∏, Pergalesi... Co do wyst´pów to z pewnoÊcià Sacro Songi w tym roku, a w przysz∏ym mo˝e Ogólnopolski Konkurs Chórów. Nie
jesteÊmy i nie chcemy staç si´ chórem od
okolicznoÊciowych imprez i z okolicznoÊciowym repertuarem. Ma to byç chór
tworzàcy pewnà autentycznà wartoÊç artystycznà i repertuarowà.
W miar´ p∏ynàcej rozmowy uzmys∏awiam sobie, ˝e kluczem do b∏yskotliwych sukcesów chóru jest i b´dzie jego
za∏o˝ycielka i dyrygent w jednej osobie.
Stopniowo wydobywam z zainteresowaniem garÊç informacji o niej samej.
Absolwentka Akademii Muzycznej
w Warszawie oraz Wydzia∏u wokalno –
aktorskiego w Akademii Muzycznej
w Gdaƒsku u s∏ynnej „Koloratury”, pani
Haliny Mickiewicz. Mia∏a szcz´Êcie
i mo˝liwoÊç pobieraç konsultacje tak˝e
u innych s∏awnych Êpiewaczek: Bogny
Sokorskiej, Zdzis∏awy Donat i pani profesor Ewy Wdowickiej. Poczàtki zawodowej kariery Êpiewaczej to rok 1982.
Wyst´py w Niemczech i w ca∏ej Polsce
m.in. w Teatrze Wielkim w Poznaniu.
W latach 1995-2000 wià˝e si´ na trwa∏e
z teatrem ROMA, gdzie najmilej wspominanà rolà b´dzie partia Królowej Nocy w Czarodziejskim Flecie. Wycofuje si´
w 2000 roku, by za∏o˝yç w∏asne Studio
Muzyczne i poÊwi´ciç pracy dyrygenta
chóru Il canto Magnificat. Nadal jednak
okazjonalnie daje koncerty solowe:
w marcu planowane sà koncerty
w MOK w Weso∏ej przy akompaniamencie Jerzego Maciejewskiego lub
Ma∏gorzaty KuraÊ-Tkacz z legendarnym
repertuarem pani prof. Haliny Mickiewicz oraz w KoÊciele OpatrznoÊci Bo˝ej.
W swym Studium Muzycznym prowadzi
zaj´cia prawdziwej szko∏y muzycznej
z okreÊlonym programem i metodà. Jej
dodatkowym atutem, tak w prowadzeniu chóru, jak szko∏y, sà ukoƒczone
„w mi´dzyczasie” studia renomowanej
paryskiej Haute Ecole Commerciale
(Wy˝szej Szko∏y Handlowej).
Tyle w tzw. du˝ym skrócie, który wystarcza w zupe∏noÊci, by zrozumieç, ˝e
w swej pracy z chórem pani Marta Zac.d. na str. 16
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c.d. ze str. 13
mojska-Makowska ∏àczy ca∏y swój potencja∏: muzyczny Êpiewaczki, dyrygenta i pianisty oraz pedagogiczny wychowawcy i przyjaciela dzieci.
Zostawiam panià dyrygent samà. Ale
nie samà – tak myÊl´. Za chwil´ uda si´
ze swymi dzieçmi na wyst´p do Klubu
KoÊciuszkowiec, jutro podobnie. W jej
uszach zapewne kaskady dêwi´ków u∏o˝onych w harmonijnà ca∏oÊç, w oczach
skupione twarzyczki dzieci´ce. Jak im
pójdzie? Tak, – myÊl´, ˝e w gruncie rzeczy
pani Marta nigdy nie zostaje sama. I tak
ju˝ pozostanie. Oto pe∏na lista cz∏onków
chóru: KrzyÊ Abramiuk, Pola Buczkowska, Monika Celej, Krysia Domaszczyƒska, Emilia Fraƒczak, Magda Gaƒko,
Agnieszka Gaƒko, Ola Grochowska, Bolek Jab∏oƒski, Ela Jankowska, Karol Jasiƒski, Paulina JaÊkiewicz, Patrycja Ka∏ucka, Monika Karczmarczyk, Honorata
Kozak, Natalia Koziƒska, Kuba Makowski, Joasia Màka, Magda Màka, Joasia
Milewska, Pawe∏ Panufnik, Kasia Przy-
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bysz, Ania Rowicka, Mariola Rowicka,
Monika Rowicka, Karolina Sarniewicz,
Ania Sipko, Weronika Skalska, Kasia
S∏uszniak, Blanka Stachelek, ¸ucja Tomaszewska, Ania Tratkiewicz, Kasia Wyglàda∏a, Asia Wytrykowska.
Chórowi Il canto Magnificat ˝yczymy
samych sukcesów i ogromnych satys-

fakcji w ca∏ym 2000 roku oraz cennego
narybku. Bo wcià˝ potrzebne sà muzykalne dzieci i m∏odzie˝ z dobrymi g∏osami z ostatnich klas szko∏y podstawowej, z gimnazjum i szko∏y Êredniej.
A zw∏aszcza ch∏opcy, bo tych dotàd jak
na lekarstwo.
Marian Mahor

STARA MI¸OSNA

Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna

serdecznie zaprasza na

III Wielkà Biesiad´ Sàsiedzkà,
która odb´dzie si´

9 lutego 2002 r.
(ostatnia sobota karnawa∏u)

Tym razem b´dziemy goÊciç
w zajeêdzie „U Ró˝yca” w Ryni
(dojazd dla goÊci specjalnym autokarem)

Koszt balu: 160 z∏ od osoby
Osoby zainteresowane balem prosimy o kontakt pod numer telefonu

773 12 81

BUDUJ DOM Z

Do koƒca lutego 2002 r.
na materia∏y budowlane
i hydrauliczne rabat - 10%
05-077 Stara Mi∏osna
ul. Trakt Brzeski 75
tel. (022) 773 21 55
fax (022) 773 30 41
pn. - pt. 9.00 - 19.00
sob. 9.00 - 15.00

Warszawa
Powsin
ul.
Wa f l o w a
1
tel. (022) 651 05 58
pn. - pt. 8.00 - 18.00
sob. 9.00 - 15.00

najciekawsze PROJEKTY
najdogodniejsze KREDYTY
najtaƒsze MATERIA¸Y

Kto z nami buduje pieni´dzy nie marnuje!
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Program i jad∏ospis Biesiady Sàsiedzkiej
wydanej we dworze, karczmie, na folwarku i w szynku „U Ró˝yca”
Szanowni Paƒstwo!
Choç czasy mo˝e ostatnio ciut trudniejsze, to o karnawale zapomnieç nie
wypada. Nasze Stowarzyszenie ju˝ po
raz trzeci organizuje Wielkà Biesiad´
Sàsiedzkà – bal karnawa∏owy dla mieszkaƒców Osiedla i ich przyjació∏. Liczymy, ˝e na tej imprezie Was nie zabraknie i ˝e rozpropagujecie jà poÊród swoich znajomych, sàsiadów i przyjació∏.
Tym razem, szukajàc lokum na nasze
karnawa∏owe balowanie trafiliÊmy do
zajazdu „U Ró˝yca”, którego to w∏aÊciciel z radoÊcià wystosowa∏ dla nas i naszych goÊci takie oto zaproszenie:
Program i jad∏ospis zabawy zimowej
wydanej we dworze, karczmie, na folwarku i w szynku „U RÓ˚YCA” dla
GoÊci miastowych
Domownicy wraz z pannami dworskimi oczekiwaç b´dà Paƒstwa przy
bramie paradnej z muzykà i biciem
dzwonów vivatowych.
Po wst´pnych ceregielach powitalnych zaprosimy GoÊci do szynku
„U ˚yda” na grzane piwo z miodem
i korzeniami.
Oprowadziwszy Paƒstwa po folwarku zaprosimy do salonów i karczmy,
gdzie wystawimy ozdobne bufety tak
aby by∏o teatralnie, niebanalnie i karnawa∏owo.
W szynku na skrzyniach przy ogniu:
ozdobne chleby z vivatami wielkie jak
ko∏a m∏yƒskie i d∏ugie na ca∏y stó∏ z napisami „GoÊç w Dom Bóg w Dom”, „Vivat
GoÊcie” itp., Êledê pocztowy w Êmietanie,
Êledê na sposób babci ze Stanis∏awowa,
smalce ró˝ne: ze Êliwkà i z jab∏kiem.

ralska (w sk∏adzie 3 osób), która to poW karczmie w kuchni:
Kie∏basy domowe i inne w´dzonki su- rzuciwszy swoje gaêdziny i góry zapreszone nad piecem, chrzany ze Êmietanà zentuje Paƒstwu Êwiatowy repertuar
i ˝ó∏tkiem, ogórki kiszone prosto z becz- najwi´kszych przebojów tanecznych,
oczywiÊcie z akcentem góralskim
ki, sa∏atka z indykiem podwórzowym.
Na kuchni w´glowej sma˝yç b´dziemy twierdzàc, ˝e co pikne to z Podhala.
Mam nadziej´, ˝e ta zimowa zabawa,
pierogi ró˝ne: ruskie, z kapustà i grzybami ze skwarkami. ˚ur na w´dzonce lub jej wystawnoÊç, znakomici GoÊcie b´dà
d∏ugo ˝y∏y we wspomnieniach biesiadbarszcz czerwony z „jasiem”.
Jako danie zasadnicze proponujemy ników, którzy to roztràbià po Mazowmi´sa grillowane uprzednio maryno- szu, Polsce i Êwiecie, jak dom polski jawane: schaby, golonki, szynki wieprzo- da, bawi i ucztuje.
Bogdan Ró˝yc
we, z piórowatych kurczaki z tajemnyGospodarz
mi sosami podpiekane i wydane z paleniska w szynku ,,U ˚yda”.
Kasza gryczana z rodzynkami, jarzy- Nasza biesiada, na której mi∏o nam
ny z kopca, buraki vinegret z orzecha- b´dzie Was goÊciç, odb´dzie si´
mi, racuchy pod pudrem, jab∏ecznik w ostatnià sobot´ karnawa∏u, 9 lutego
2002 r. Poczàtek ok. 20.00. Koszt balu
domowy, owoce.
JeÊli któryÊ z goÊci poczuje niedosyt, wyniesie 160,00 od osoby. Zainteresozapraszamy do szynku, gdzie szynka- wanych prosimy o kontakt z Benkiem
reczka osobiÊcie b´dzie sma˝yç placki Nawrotem tel. 773 12 81 i wykupienie
ziemniaczane z grzybami lub wyda bi- zaproszeƒ nie póêniej ni˝ na 4 dni
przed imprezà.
gos myÊliwski.
Zarzàd Stowarzyszenia
Ponadto w szynku woda gazowana
mineralna, kawa,
herbata do woli.
Z uwagi na odle- mini
g∏y termin przyj´Czynne: codziennie 6.00 - 22.00
cia i ambitno-humaxima
w niedziele 9.00 - 15.00
morzasty charakter
kucharki
menu ✦ ARTYKU¸Y SPO˚YWCZE I CHEMICZNE ✦
mo˝e ulec zmianie,
✦ KOSMETYKI ✦ ARTYKU¸Y SZKOLNE ✦
ale zawsze b´dzie ✦ OWOCE ✦ NAPOJE ✦ SOKI ✦ WARZYWA ✦
to smaczne, obfite
✦ ALKOHOL ✦ UPOMINKI ✦
i zdrowe.
✦ NABIA¸ ✦ W¢DLINY ✦
Na wieÊç o tak
✦
POKARM
DLA ZWIERZÑT ✦
znakomitym zjeê✦
DU˚Y
WYBÓR
PRASY ✦
dzie i ich GoÊciach
zawita kapela gó-

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

–
–
–
–
–
–

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

(0-22) 773 38 83
✆ 0-602 351 757

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

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

STARA MI¸OSNA

Warjacyja, którà proch leczy
W uczonych ksi´gach poÊwi´conych
karnawa∏owi mo˝na przeczytaç, ˝e jest
to okres zimowych balów, maskarad,
pochodów, zabaw, od Nowego Roku
i Trzech Króli do Ârody Popielcowej.
S∏owo to pochodzi z w∏oskiego carnevale, a w∏oskie z kolei najprawdopodobniej ze Êredniowiecznej ∏aciny carnelevale, tzn. zabranie mi´sa (podczas
Wielkiego Postu) lub carrus navalis,
tzn. wóz w kszta∏cie okr´tu (uczestniczàcy w trakcie wiosennych, Êwiàtecznych pochodów z okazji ponownego
otwarcia ˝eglugi).
O karnawale, który w dawnej Polsce
nosi∏ nazw´ zapustów, tak pisa∏ Zygmunt Gloger: „Karnawa∏ winien swój
poczàtek Êwi´tom pogaƒskim, lupercalia i bacchanalia zwanym. Odg∏osem
i zabytkiem owych czasów sà karnawa∏owe biesiady, taƒce i maszkary. Maszkary zapustne czyli karnawa∏owe i przebieranie si´ w ró˝ne kostiumy ju˝ od
czasów Êredniowiecznych w zachodniej
Europie da∏o poczàtek w Polsce zwyczajowi ludowemu przebierania si´
w zapust za ˝ydów, cyganów, dziadów,
niedêwiedzi, konie, kozy, bociany i t.p.
Swawole karnawa∏owe dawa∏y okazje
kaznodziejom staropolskim do nazywania ich nie zapustami, ale „rozpustami”. Patrzàc na te p∏oche zabawy, jeden
z ambasadorów Solimana II, powróciw-

szy do Stambu∏u, rozpowiada∏, ˝e
w pewnej porze roku chrzeÊcijanie dostajà warjacyi i ˝e dopiero jakiÊ proch
sypany im potem w koÊcio∏ach na g∏owy
leczy takowà. KoÊció∏, chcàc zapobiedz,
aby zabawy nie przechodzi∏y w grzesznà
rozpust´, ustanowi∏ na czas karnawa∏owy nabo˝eƒstwo czterdziestogodzinnem zwane. Nabo˝eƒstwo to w Polsce
zaprowadzi∏ arcybiskup gnieênieƒski
Stanis∏aw Karnkowski”.
O skali tych „p∏ochych zabaw” i ich
ewentualnych skutkach Êwiadczà dawne
przys∏owia: „Jak t∏uste zapusty, to dom
mo˝e byç pusty” albo „Jedzie zapust na
koniu, wywija po moÊcie, frasujà si´ komornice, co b´dà jeÊç w poÊcie”.
Kulminacja zabawy osiàga∏a swoje
apogeum w ostatki, dawniej nazywane
mi´sopustem albo kusymi dniami. By∏y
to trzy ostatnie dni zapustne; niedziela,
poniedzia∏ek i wtorek do pó∏nocy przed
Wielkim Postem. A oto zabawne przys∏owie: „Jak ostatki, to ostatki, popijmy
se, stare babki”. S∏owo mi´sopust jest
kalkà z ∏aciƒskiego carniprivium co znaczy poniechanie mi´sa lub rozstanie si´
z mi´sem, a ca∏y obyczaj mi´sopustny –
jak pisze W∏adys∏aw Kopaliƒski – jest
echem tradycji starorzymskich bachanaliów czy saturnaliów.
I znów zacytujmy Glogera: „Dni
mi´sopustne czyli ostatki mia∏y te˝ na-

Bez komentarza...

zw´ „dni szalonych”. Po wszystkich
gospodach odbywa∏y si´ taƒce i hulanki. Dziewki niepobrane zamà˝ i parobcy niepo˝enieni ciàgn´li kloc do
gospody, gdzie póty lano naƒ wod´, a˝
gospodarz okupi∏ si´ sutym pocz´stunkiem. A potem baby skaka∏y
przez ten pieƒ „na len” a gospodarze
„na owies”, powiadajàc, ˝e jak wysoko
kto podskoczy, tak wysoki b´dzie mia∏
len lub owies w tym roku. Mi´sopustnikiem nazywano hulak´ zapustnego.
Mi´sopustowaç znaczy hulaç w mi´sopust. Wujek w Postylli powiada: „Post
odrzucajà, ale mi´sopusty od czarta
wymyÊlone bardzo pilnie zachowujà”.
Grzegorz z ˚arnowca tak˝e w Postylli
mowi: „Wi´kszy zysk czynimy djab∏u,
trzy dni rozpustnie mi´sopustujàc,
ani˝eli Bogu, czterdzieÊci dni nieochotnie poszczàc”. Na mi´sopust zapraszali si´ i zje˝d˝ali bogatsi dla
wspólnej zabawy a lud ubogi schodzi∏
si´ na piwo, gorza∏k´ i taniec do karczem wiejskich. Lud powiada, ˝e we
wtorek zapustny stoi djabe∏ za drzwiami karczmy i spisuje wychodzàcych
z niej po pó∏nocy”.
I tà przestrogà zakoƒczymy nasze bajania o karnawale, ˝yczàc sobie i innym
choç odrobiny szaleƒstwa w tym swawolnym okresie.
Beniamin Nawrot

Humor z zeszytów
Katechetka: Na czym polega sakramet chrztu Êwi´tego?
Uczeƒ: Ksiàdz polewa g∏ówk´ wodà Êwi´conà
i ona wsiàka.
***
Uczeƒ: Prosz´ pani, kiedy zrobimy poprawiny tego
sprawdzianu?
***
Uczeƒ: Na koncercie bardzo podoba∏o mi si´, gdy
pani skrzypiarka gra∏a na skrzypcach.
***
Uczeƒ: Smyczek do gry jest zrobiony z koƒskiego
ogona.
***
Uczeƒ: Smyczek to patyk, który ciàga si´ po drucie.
***
Gdy Kajtek ju˝ si´ przejecha∏ traktorem, pomyÊla∏,
˝eby troch´ poçwiczyç.
Radek
***
Kajtek 10 razy okr´˝y∏ gospodarstwo razem
z gniazdem.
Radek

Poczta w Starej Mi∏oÊnie: Podjazd dla niepe∏nosprawnych i matek z dzieçmi.

Zebra∏a Anna Dudek
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Gadka nie szmatka
Andrzej Czekalski, lat 16, ponad
6 lat mieszka w Starej Mi∏osnej.
Choruje na Zespó∏ TOURETTE’A
– chorob´ tikowà – ma tiki g∏osowe.
Jak zobaczycie dobrze zbudowanego
ch∏opaka p´dzàcego na rowerze, lub
idàcego z psem i pokrzykujàcego od
czasu do czasu, lub wydajàcego dziwne
odg∏osy – to b´dzie Andrzej.
Du˝o czasu sp´dza w domu, maluje,
czyta i rozmawia. Z tych rozmów powsta∏ pomys∏ wywiadów z Andrzejem
na ró˝ne tematy. ChcieliÊmy si´ dowiedzieç, co czuje, co myÊli, jak odbiera
otaczajàcy go Êwiat. Jest bardzo szczery, a˝ do bólu.
Pierwszy temat – Rodzina.
Rodzic: Co to jest rodzina?
Andrzej: Zgromadzenie bliskich osób.
R.: Kto w chodzi w sk∏ad rodziny?
A.: Rodzice, dzieci, wujowie, ciocie,
stryjkowie no i dziadkowie.
R.: Kto jest najwa˝niejszy w rodzinie?
A.: Rodzice, bo wychowujà, karmià
i dajà prawie wszystko co zapragn´.
R.: Jaki jest cel rodziny?
A.: Wychowywaç dzieci.
R.: Co jest z∏ego w rodzinie?
A.: Nie lubi´ rodziców. Reszta jest
w porzàdku.
R.: Dlaczego?
A.: bo rodzice rozkazujà, np. jak mam
si´ ubraç, jak ˝yç.

STYCZE¡

R.: Chcia∏byÊ za∏o˝yç rodzin´?
A.: Nie, bo to jest upokorzenie, bo wychowanie
dziecka jest przekleƒstwem. Dziecko ryczy.
R.: Nie chcia∏byÊ mieç dzieci?
A.: Nie...Tak, tak, chcia∏bym. Jedno. Ch∏opca.
R.: A co byÊ zrobi∏, jakby by∏
chory, mia∏ tiki?
A.: Bym go wychowywa∏,
R.: A kocha∏byÊ go?
A.: Jasne, przecie˝ by to
by∏o moje dziecko?
R.: Czy mo˝e cz∏owiek ˝yç
bez rodziny?
A.: Jak jest nieletni, chyba nie.
R.: Czujesz si´ w rodzinie bezpieczny?
A.: Tak, wiem, ˝e nikt na mnie nie napadanie.
R.: Pami´tasz dziadków?
A.: Byli fajni, byli dobrymi ludêmi.
R.: Kogo najbardziej lubisz w rodzinie?
A.: Wujka D˝ekulca, bo nosi pi∏k´
w z´bach.
R.: Co myÊlisz o swojej siostrze Agacie?
A.: Jest cool. Najwa˝niejsze, ˝e mnie
kocha. Ma fajnego m´˝a Marcela, ma
córk´ Klaudi´, upiora wysysajàcego
mleko z cyców.
R.: Co jest najwa˝niejsze w rodzinie?
A.: Mi∏oÊç, kochanie drugiej osoby, to
znaczy, ˝yczy si´ dla niej jak najlepiej.

Styczeƒ
to po∏àczeƒ
czas.
¸àczy si´ Stary
Z Nowym,
czarny z bia∏ym.
Dobry przyszed∏
do z∏ego.
Styczeƒ
to milczeƒ
czas.
Milczy ziemia,
ziarno w niej ukryte,
cichy jest las,
serce jak kamieƒ.
Styczeƒ
to p∏aczeƒ
czas.
P∏acze syn w bliskoÊci
i córka w oddali,
a ja bezsilny nie p∏acz´,
im bardziej jestem s∏aby,
tym bardziej silniejszy.

R.: Co myÊlisz o aborcji?
A.: To jest
M.
grzech, nikt
nie powinien zarodkowi odbieraç ˝ycia, bo to Bóg jego stworzy∏, a nie cz∏owiek.
R.: A co powiesz o eutanazji?
A.: To obrzydliwe. Taki drab, co to robi, powinien byç wsadzony na tysiàc lat
do wi´zienia.
R.: A co myÊlisz o ludziach walczàcych
z tradycyjnà rodzinà, którzy upowszechniajà alkohol, narkotyki, seks?
A.: To obrzydliwe Êwinie.
A.A.M.
W rundzie nast´pnej MLKS Weso∏a
spotka si´ w Warszawie z Szachbemem
i ten mecz zadecyduje, czy w nast´pnych
meczach walczyç b´dziemy w I grupie
o miejsca od 1 do 8, czy w II grupie o miejsca dalsze. Prosimy o trzymanie kciuków!
Marian Mahor

Trzymajmy kciuki!

W SZACHOWYM DERBY Z SU- ców Starej Mi∏osny: wieloletnia podpoLEJÓWKIEM WESO¸A GÓRÑ ra dru˝yny, 21-letnia Ma∏gosia StarW piàtek 18 stycznia br. W MOK czewska oraz piszàcy te s∏owa Marian
w Weso∏ej odby∏ si´ bratobójczy mecz Mahor.
szachowy pomi´dzy
A oto tabela Ligi Mazowieckiej (III liga krajowa) po rundzie 6:
Victorià Sulejówek
Pkt
Mecz
M-Buch.
i MLKS Weso∏a. Obie Msc Nazwa
1
YMCA WARSZAWA
25
10,0-2,0
82,5
dru˝yny
wyst´pujà
2
NADNARWIANKA PU¸TUSK
23
9,0-3,0
81,0
w Lidze Mazowieckiej
3-5 WRZOS MI¢DZYBORÓW
22
8,0-4,0
86,0
w ramach Mistrzostw
ÂWIT WARSZAWA
22
8,0-4,0
76,5
LEGIONOVIA LEGIONOWO
22
7,0-5,0
71,5
Województwa Mazo6
MODUS WARSZAWA
19,5
8,0-4,0
74,0
wieckiego i skojarze7-8 SZACHBEM WARSZAWA
19
7,0-5,0
79,5
nia 6 rundy wytypowaMLKS WESO¸A
19
6,0-6,0
64,5
∏y t´ lokalnie hipercie9
ZIELONI ZIELONKA
18
6,0-6,0
69,0
kawà konfrontacj´. 10-12 CZARNI W¢GRÓW
17,5
7,0-5,0
77,0
SPARTA NASIELSK
17,5
7,0-5,0
62,0
Mi∏o nam donieÊç, ˝e
ELEKTRYCZNOÂå WARSZAWA
17,5
6,0-6,0
73,0
bezapelacyjne zwy13 ENTROPIA WARSZAWA
16,5
5,0-7,0
70,0
ci´stwo 6,0-0,0 odnie14 SKOCZEK SIEDLCE
16
2,0-10,0
72,0
Êli szachiÊci z Weso∏ej,
15 MTSZ MI¡SK
15,5
5,0-7,0
73,5
16 KORONA GÓRA KALWARIA
13,5
3,0-9,0
62,0
a w ich sk∏adzie wystà17 KOLOROWA-URSUS WARSZAWA
12,5
3,0-9,0
65,0
pi∏o dwoje mieszkaƒ18
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VICTORIA SULEJÓWEK

8

1,0-11,0

69,5

Buch.
124,5
123,5
119,0
117,0
107,0
107,0
121,0
97,5
103,5
116,0
92,0
109,5
105,5
104,0
109,0
89,0
95,0
104,0

Progr.
85,0
77,0
89,5
76,0
76,0
65,5
76,0
57,5
58,5
61,5
56,0
68,0
60,0
55,5
60,5
42,5
39,0
30,0

Zw
5
4
4
3
2
4
3
3
3
3
3
3
2
1
1
0
1
0
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Nowotwór!!
nie daj mu si´ zaskoczyç
Nowotwory z∏oÊliwe to stany chorobowe wynikajàce z niekontrolowanego
rozrost komórek. Poza niekontrolowanym rozrostem i opornoÊcià na mechanizmy regulacyjne, drugà wa˝na cecha
procesu nowotworowego jest niedojrza∏oÊç komórek nowotworowych oraz
ich szczególna zdolnoÊç do naciekania
narzàdów oraz rozprzestrzeniania si´
w ca∏ym organizmie, g∏ównie drogà
przerzutów z wykorzystaniem do tego
celu naczyƒ ch∏onnych i krwionoÊnych.
Konsekwencjà tego zjawiska jest niszczenie struktury i upoÊledzenie funkcji
zaatakowanych narzàdów oraz narastajàce wyniszczenie i w efekcie, jeÊli
nie zostanà podj´te skuteczne dzia∏ania lecznicze, Êmierç organizmu.
Niestety, badania epidemiologiczne
wskazujà na stale narastajàcà liczb´ zachorowaƒ na nowotwory z∏oÊliwe
wÊród których dominujà raki-nowotwory wywodzàce si´ z komórek nab∏onkowych pokrywajàcych m.in.
oskrzela czy przewody mleczne w gruczo∏ach piersiowych. To w∏aÊnie nowotwory, obok chorób uk∏adu krà˝enia,
stanowià jednà z g∏ównych przyczyn
zgonów. Wskazuje to na wag´ problemu, ale pozwala jednoczeÊnie, dzi´ki
wiedzy na temat przyczyn nowotworów, a szczególnie wp∏ywu na ich genez´ i przebieg, czynników Êrodowiskowych oraz dzi´ki coraz skuteczniejszym
sposobom ich leczenia, patrzeç z wi´kszy optymizmem na dzia∏ania zmierzajàce do opanowania „epidemii nowotworów”.
Rak dzi´ki nowoczesnej diagnostyce,
umo˝liwiajàcej wykrycie choroby we
wczesnym stadium rozwoju, nie jest ju˝
dziÊ bezwzgl´dnym wyrokiem, a coraz
skuteczniejsze metody terapii oparte
g∏ównie na technikach operacyjnych
oraz chemio- i radioterapii pozwalajà,
w cz´Êci przypadków, na skutecznie
zwalczenie nowotworu lub zwolnienie
tempa jego ekspansji co przed∏u˝a ˝ycie pacjenta i poprawia jego komfort.
Jednak mimo spektakularnych, szczególnie w ostatnim okresie czasu, efektów terapii nale˝y pami´taç o jej ograniczonej skutecznoÊci oraz powa˝nych
efektach ubocznych, które niejednokrotnie uniemo˝liwiajà kontynuacj´ leczenia. Dlatego najwa˝niejsze efekty

w walce z rakiem, który zyskuje miano
„choroby spo∏ecznej”, mogà przynieÊç
dzia∏ania zapobiegawcze, czyli szeroko
poj´ta profilaktyka podejmowana zarówno przez poszczególne jednostki,
czyli przez ka˝dego z nas, jak równie˝
realizowana w skali spo∏ecznej w ramach programów profilaktycznych np.
narodowego programu zdrowia czy
programów podejmowanych przez lokalne samorzàdy. Istotnym elementem
tych programów jest lansowanie zdrowego stylu ˝ycia np. diety z ograniczeniem spo˝ycia t∏uszczów zwierz´cych
i mi´sa co zmniejsza ryzyko wystàpienia raka jelita grubego, czy uÊwiadamianie ludziom, jak wa˝ne jest unikanie ekspozycji na karcinogeny, czynniki sprzyjajàce rozwojowi nowotworu,
np. zaprzestanie palenia papierosów
zmniejsza ryzyko wystàpienia raka
p∏uc. Do wa˝nych elementów szeroko
poj´tej profilaktyki nale˝y uÊwiadomienie wszystkim roli, jakà w walce
z nowotworami odgrywa samobserwacja/samobadanie i upowszechnianie
tych metod w spo∏eczeƒstwie, a tak˝e
podkreÊlanie znaczenia badaƒ przesiewowych, których adresatami sà grupy
osób ze zwi´kszonym ryzykiem wystàpienia nowotworu, co pozwala na wykrycie jak najwi´kszej liczby przypadków choroby we wczesnym okresie jej
rozwoju i podj´cie leczenia na etapie
jego najwi´kszej skutecznoÊci – przyk∏adem takich dzia∏aƒ mogà byç badania mammograficzne, na które zapraszane sà kobiet z grup charakteryzujàcych si´ zwi´kszonym ryzyk wystàpienia raka sutka Do najcz´Êciej wyst´pujàcych nowotworów na terenie Polski
nale˝à, wÊród kobiet raki: piersi, szyjki
i trzonu macicy oraz jelita grubego zaÊ
wÊród m´˝czyzn raki: p∏uc, jelita grubego, ˝o∏àdka i prostaty. Zgony z przyczyn nowotworowych zajmujà drugie
miejsc po zgonach z powodu chorób
uk∏adu krà˝enia.
Rak sutka nale˝y do najcz´stszych nowotworów z∏oÊliwych wyst´pujàcych
w populacji kobiet. Coroczna liczba zachorowaƒ wynosi ok. 10 tys. i stale roÊnie. Wskaênik zachorowaƒ w wielkich
miastach wynosi 50 na 100 tys. kobiet.
Najcz´Êciej chorujà kobiety w przedziale wiekowym od 35 do 60 r.˝. z nasile-

niem zachorowaƒ w okresie po menopauzie. Do czynników zwi´kszajàcych
ryzyko zachorowania nale˝y m.in.:
◗ Rodzinne wyst´powanie raka sutka
◗ Wczesna pierwsza miesiàczka
◗ BezdzietnoÊç
◗ Pierwsza cià˝a po trzydziestym roku
˝ycia
◗ Choroby zwyrodnieniowe sutka np.
zwyrodnienie w∏óknisto-torbielowate
Majàc ÊwiadomoÊç cz´stoÊci wyst´powania nowotworu i faktu, ˝e jego
wczesne wykrycie zwi´ksza szanse na
prze˝ycie, kobiety powinny:
◗ Opanowaç umiej´tnoÊç samobadania piersi
◗ Poddawaç si´ i prosiç o badanie piersi podczas wizyt u lekarza
◗ Po 35 r.˝. poddawaç si´ okresowym
badaniom mammograficznym pozwalajàcym na szczegó∏owà ocen´ struktury gruczo∏u piersiowego i weryfikacj´ zmian wykrytych w czasie samobadania lub badania lekarskiego.
Samobadanie piersi stanowi pierwszy bardzo wa˝ny i jednoczeÊnie podstawowy krok na drodze do wykrycia
raka piersi, co wynika z faktu, ˝e objawy choroby, sk∏aniajàce do wizyty u lekarza, pojawiajà si´ przy zaawansowaniu procesu nowotworowego, zwykle
w zwiàzku z przerzutami do innych narzàdów oraz objawami ogólnymi takimi, jak narastajàcego os∏abienia
i chudni´cia, gdy na skuteczne leczenie
jest zwykle zbyt póêno. Samobadanie
nale˝y wykonywaç regularnie, najlepiej
w odst´pach miesi´cznych, zawsze kilka dni po zakoƒczeniu miesiàczki. Aby
uniknàç b∏´dów w badaniu, najlepiej
zwróciç si´ o instrukta˝ do lekarza lub
piel´gniarki. W przypadku wykrycia,
podczas badania, jakiegokolwiek guzka lub powi´kszenia w´z∏ów pachowych nale˝y jak najszybciej zg∏osiç si´
do lekarza, najlepiej ginekologa lub
onkologa, który zweryfikuje nasze spostrze˝enia i podejmie, jeÊli zajdzie taka
potrzeba, dalsze dzia∏ania diagnostyki
np. zleci mammografi´.
Rak p∏uc to najcz´stszy nowotwór
wÊród m´˝czyzn. Wskaênik zapadalnoÊci w populacji m´skiej wynosi ok. 80
przypadków na 100 tys. ludnoÊci. ¸àcznà liczb´ zachorowaƒ, w roku, szacuje
si´ na ok. 20 tys. Szczególnie nara˝onà
grupà sà m´˝czyêni po 45 r.˝., palàcy
papierosy, ze szczytem zachorowaƒ ok.
c.d. na str. 22
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c.d. ze str. 21
60–70 r.˝.. Do czynników sprzyjajàcych
powstaniu nowotworu nale˝à:
◗ Palenie papierosów, zarówno czynne
jak i bierne. Wypalanie 30 papierosów w ciàgu dnia przez okres 10 lat
zwi´ksza ryzyko zachorowania w stosunku do niepalàcych ok. 10-krotnie.
◗ Czynniki rakotwórcze pochodzenia
przemys∏owego np. azbest, beryl.
◗ Blizna po przebytej gruêlicy (rak
w bliênie).
Podstawowym badaniem umo˝liwiajàcym wykrycie raka p∏uc jest zdj´cie
radiologiczne klatki piersiowej. Osoby
z tzw. grupy ryzyka, a wi´c m´˝czyêni
po 45 roku ˝ycia, palàcy papierosy, powinni poddawaç si´ temu badaniu minimum raz na rok. Wskazaniem do wykonania tego badania jest równie˝
utrzymujàcy si´, powy˝ej 4 tygodni, kaszel oraz zmiana charakteru kaszlu np.
jego nasilenie u osoby palàcej szczegól-

nie gdy towarzyszy mu jeden z nast´pujàcych objawów: krwioplucie, os∏abienie, chudni´cie, powtarzajàce si´ zapalenia p∏uc czy nawracajàce stany podgoràczkowe. W wi´kszoÊci przypadków, wy˝ej wymienione objawy raka
p∏uc wyst´pujà dopiero w póêniejszym
okresie choroby, ok. 20 miesi´cy od pojawienia si´ zmian w p∏ucach, a wi´c
wtedy, kiedy na skuteczne leczenie jest
ju˝ zbyt póêno. Dlatego tak wa˝ne jest
regularne wykonywanie przeÊwietleƒ
klatki piersiowej szczególnie przez osoby, u których istniejà czynniki ryzyka
rozwoju raka.
Nowotwory to, obok chorób uk∏adu
krà˝enia, temat który zawsze porusza
i niepokoi. W powszechnej opinii rak,
co nie jest prawdà, jest nadal nieodwracalnym wyrokiem, a ÊwiadomoÊç „mizerii” s∏u˝by zdrowia z ograniczonym
dost´pem do lekarzy specjalistów oraz
do diagnostyki i nowoczesnych metod
leczenia ka˝e z niepokojem oceniaç nasze szanse w walce z nowotworami.

Trzeba jednak pami´taç, ˝e na sukces
w tych zmaganiach sk∏ada si´ nie tylko
nowoczesna diagnostyka i terapia, ale
przede wszystkim szeroko poj´ta profilaktyka, a wi´c zapobieganie. Dlatego,
w tej walce, ka˝dy z nas mo˝e byç autorem sukcesu, czy to wtedy, kiedy zachowuje czujnoÊç i nie lekcewa˝àc problemu poddaje si´ systematycznie badaniom lekarskim, czy wtedy, kiedy walczy z w∏asnym na∏ogiem palenia, czy
wreszcie kiedy pog∏´bia i wprowadza
w ˝ycie wiedz´ o zdrowym stylu ˝ycia
(np. dieta) oraz staje si´ jego propagatorem, czy wreszcie wtedy, kiedy podejmuje kroki na rzecz ochrony Êrodowiska. Powy˝sze dzia∏ania, do których
Paƒstwa zach´cam (warto pog∏´biaç
wiedz´ w tym zakresie), sk∏adajà si´ na
szeroko poj´tà profilaktyk´, najbardziej skutecznà broƒ w walce z nowotworami.
Lek. med. Tomasz Droƒ
Przewodniczàcy Komisji Zdrowia
Tel. 773-15-71

Udar mózgu – choroba cywilizacji
W Polsce na udar mózgu zapada
rocznie 60 000 osób. 8–10% chorych po
przebytym udarze mózgu ma kolejny
udar w ciàgu ka˝dego nast´pnego roku. To znaczy, ˝e np. po 3 latach 30%
chorych po udarze mózgu b´dzie mia∏o kolejny udar.
Typowymi objawami neurologicznymi wskazujàcymi na udar mózgu jest
niedow∏ad koƒczyn, zaburzenia mowy,
wykrzywienie kàcika ust.
Je˝eli objawy po pewnym czasie ust´pujà mówimy o przemijajàcych zaburzeniach krà˝enia mózgowego zwanych tak˝e ma∏ym udarem. Utrzymujàce si´ objawy Êwiadczà o pe∏nym udarze mózgu.
Jak zapobiec udarowi mózgu?
Nale˝y systematycznie leczyç choroby sprzyjajàce powstawaniu udaru takie jak:
◗ nadciÊnienie – nale˝y pilnowaç, aby
nie przekracza∏o 140/90 mmHg,
◗ cukrzyca,
◗ wysoki poziom cholesterolu (aby nie
przekracza∏ 200 mg/dl),
◗ choroby serca,
◗ oty∏oÊç.
Istotnà rol´ w profilaktyce przeciw
udarowej odgrywa tryb ˝ycia. Osoby palàce papierosy, nadu˝ywajàce alkoholu,
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a tak˝e nie prowadzàce aktywnego trybu dnie. Plan çwiczeƒ opracowuje si´ w za˝ycia majà znacznie wi´ksze szanse za- le˝noÊci od stanu ogólnego chorego
paÊç na t´ chorob´. Udar mózgu niedo- i nasilenia ubytku czynnoÊci. Zwykle
krwienny powstaje w wyniku zw´˝enia rozpoczyna si´ çwiczenia od ruchów
lub zamkni´cia przez zakrzep t´tnicy biernych koƒczyn.
Nast´pnie chory uczy si´ siedzieç na
mózgowej. W nast´pstwie tego procesu,
do prawego obszaru mózgu nie docho- ∏ó˝ku i na krzeÊle, stawaç, opierajàc si´
dzi krew zawierajàca tlen. Komórki ner- na niedow∏adnej koƒczynie, wreszcie
je˝eli wszystko toczy si´ pomyÊlnie,
wowe w tej okolicy obumierajà.
Udar mózgowy u oko∏o 50% chorych chodziç najpierw z pomocà, potem ju˝
przebiega z utratà przytomnoÊci. Przy- bez pomocy ró˝nych przyrzàdów u∏aczynà Êmierci w udarach jest nie tylko twiajàcych nauk´ chodzenia.
Pobyt w szpitalu po udarze najcz´bezpoÊrednie uszkodzenie mózgu, cz´Êç
chorych umiera w nast´pstwie powik∏aƒ Êciej jest zbyt krótki, aby chory odzyrozwijajàcych si´ w przebiegu udaru. Po- ska∏ utracone umiej´tnoÊci. Dobrze
wik∏aniom tym mo˝na zapobiec w∏aÊci- jest je˝eli taki pacjent po pobycie szpiwym post´powaniem. Powik∏aniem po- talnym trafia do oÊrodka rehabilitacyjgarszajàcym stan ogólny i utrudniajàcym nego, gdzie kompetentny terapeuta
usprawnianie ruchowe w okresie popra- wspólnie z lekarzem specjalistà pomowy sà odle˝yny. Trzeba zwróciç uwag´ gà wróciç zdrowia.
Wojciech Rudziƒski
na nale˝yte piel´gnowanie skóry i dbarehabilitant
nie o to, aby pos∏anie by∏o suche i g∏adkie. Odle˝ynom zapobiega cz´sta zmiana u∏o˝enia chorego
(co 2–3 godziny).
W∏aÊciwe usprawnianie ruchowe roz- tel.
tel. kom.
poczyna si´ po ustàpieniu okresu ostreDOJAZD GRATIS 24 h
go tj. ok. 1–3 tygo-

TA X I - W E S O ¸ A
773 70 31,

0-601 220 910
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Publiczna czy prywatna?
Prywatne przychodnie i gabinety lekarskie istnia∏y w Polsce nawet w czasach „b∏´dów i wypaczeƒ”, ale poj´cie
to zyska∏o w ochronie zdrowia nowe
znaczenie po 1 stycznia 1999, kiedy to
rzàd premiera Buzka wprowadzi∏ reform´ opieki zdrowotnej. Trzonem tej
reformy sà kasy chorych, które
w miejsce Ministerstwa Zdrowia zaj´∏y si´ organizacjà ochrony zdrowia na
wydzielonych im terytoriach. Istotà
reformy jest konkurencja, która wyra˝a si´ w tym, ˝e Êwiadczenia zdrowotne mogà byç udzielane przez ka˝dy
podmiot spe∏niajàcy wymagania kasy
chorych, a nie jak dotychczas – tylko
przez „publiczne” ZOZ-y. Do 1999
roku Ministerstwo Zdrowia dzieli∏o
pomi´dzy gminy pieniàdze na lecznictwo a gminy z tych pieni´dzy utrzymywa∏y przychodnie. Ludzie musieli do
tych przychodni chodziç, bo nie by∏o
wyboru, chyba ˝e mogli leczyç si´ prywatnie. Poza dyskusjà by∏a wi´c sprawa – dobra przychodnia czy te˝ z∏a –
bo by∏a jedyna. Obecnie pieniàdze na
leczenie, pochodzàce z odpisu od naszych podatków w´drujà ju˝ nie do
gminy, lecz do kasy chorych, a kasa
chorych na Êwiadczenia zdrowotne
przeprowadza konkursy ofert, do których mo˝e przystàpiç i gmina, i Pan
Kowalski. I otó˝ sta∏ si´ cud. Bo jeÊli
ju˝ Pan Kowalski podejmie wysi∏ek finansowy i organizacyjny, to znaczy
kupi lub wynajmie lokal, zatrudni fachowy personel lub sam usiàdzie za
biurkiem, gdy jest lekarzem, kupi sobie komputer, aby za∏o˝yç list´ pacjentów, a potem przystàpi do tego
konkursu ofert i otworzy przychodni´
to na ogó∏ staje si´ tak, ˝e ta przychodnia Pana Kowalskiego jest lepsza, ni˝ przychodnia gminna. DLACZEGO TAK SI¢ DZIEJE? Odpowiedê jest prosta.
Po pierwsze – przychodnià Kowalskiego rzàdzà twarde prawa ekonomii.
Kowalski wie, ˝e jak mu zabraknie pieni´dzy p∏aconych przez Kas´ Chorych,
to mu nikt nie do∏o˝y. Przychodnià
Gminy rzàdzi polityka. ZOZ wie, ˝e jak
mu zabraknie, to mu Gmina do∏o˝y.
Po drugie – Kowalski wie, ˝e musi
byç konkurencyjny, to znaczy lepszy
i t´ konkurencyjnoÊç ma we krwi. Musi mieç najlepszych lekarzy, najmilsze

piel´gniarki, a pacjent jest dla niego
Panem Pacjentem, bo on z niego ˝yje.
Dla gminy interes pacjenta jest tylko
jednym z kilku branych pod uwag´
przy wydawaniu pieni´dzy. Wa˝ne jest
te˝ to, czy dotychczasowi pracownicy
b´dà mieli prac´ (silne lobby), co zrobiç wi´c z przerostami administracyjnymi, z za du˝ym lokalem, z za du˝ym
laboratorium itp.,itd. Sà to te czynniki
obiektywne, które w∏adzy samorzàdowej wià˝à r´ce.
Po trzecie – ma∏a specjalizacja. Nie
mo˝na si´ znaç na wszystkim. Przychodni nie robià rolnicy ani politycy.
Na ogó∏ robià je lekarze, którzy wiedzà, jak utrzymaç jakoÊç us∏ug i co dla
pacjentów jest wa˝ne. Otrzymane pieniàdze na ich leczenie wydajà wi´c
bardziej optymalnie – mniej na kadr´
administracyjnà wi´cej na badania,
mniej na remonty i inwestycje, wi´cej
na lekarzy. I na koniec – jednà przychodni´ ∏atwiej kontrolowaç ni˝ kilka
przychodni. ¸atwiej kontrolowaç personel majàc 10 pracowników ni˝ majàc ich 100.
Zjawisko Kowalskiego sta∏o si´
w naszym kraju regu∏à na tyle powszechnà, ˝e uj´tà w programie rzàdowym. Program ten przewiduje i popiera prywatyzacj´ ZOZ-ów gminnych prowadzàcych opiek´ ambulatoryjnà, a w tym podstawowà opiek´
zdrowotnà jako lekarstwo na powszechne niedomogi tej˝e opieki.
Program prywatyzacyjny jest w trakcie
opracowywania, co wi´cej, mówi si´
o przymusowej likwidacji ZOZ-ów
gminnych i przekszta∏ceniu ich w placówki prywatne. Problemem jest jedynie sposób prywatyzacji infrastruktury
(np. budynków, w których sà usytuowane przychodnie), gdy˝ stanowià
one na ogó∏ majàtek gminy o znacznej
wartoÊci, który trudno jest „sprywatyzowaç” bez szkody dla gmin. Niektóre
gminy z ulgà same prywatyzujà swoje
ZOZ-y, pokonujàc trudnoÊci proceduralne – jest ich ju˝ wiele na terenie
kraju. Inne „trzymajà si´ mocno” nie
chcàc pozwoliç na „uszczkni´cie”
odrobiny ich dotychczasowej domeny.
Czynià to nieraz pod has∏ami „naszej
publicznej przychodni, która nie mo˝e
upaÊç, bo mamy nad nià kontrol´”. Te
has∏a sà puste, Bo PRZYCHODNIA

KOWALSKIEGO TE˚ JEST PUBLICZNA, gdy wykonuje Êwiadczenia
publiczne zakontraktowane przez kas´ chorych. Pacjent Kowalskiego ma
takie same prawa jak pacjent w przychodni gminnej, tak samo nie p∏aci za
us∏ugi, tak samo robi badania nieodp∏atnie, tak samo ma prawo do opieki
specjalistycznej u wybranego specjalisty, tak samo mo˝e korzystaç ze szpitala, sanatorium, wizyt domowych,
po∏o˝nej, piel´gniarki Êrodowiskowej,
zwolnieƒ lekarskich i leków refundowanych. A organem kontrolnym dla
przychodni jest kasa chorych, nie gmina. To do jej zadaƒ nale˝y nadzór nad
tym, czy przychodnia gminna i przychodnia Kowalskiego prawid∏owo
funkcjonuje. Gdy Kowalski b´dzie êle
potraktowany w przychodni gminnej,
to pacjent skarg´ sk∏ada nie do gminy,
lecz do kasy chorych, bo to ona p∏aci
za tego pacjenta! Analogicznie jest
w przychodni Kowalskiego.
Przychodnie Kowalskich rosnà jak
grzyby po deszczu. W samej Warszawie
tych Kowalskich jest ju˝ kilkudziesi´cu
i cz´sto pacjent nawet nie wie, ˝e chodzi do „prywaciarza” Sà takie dzielnice
w Warszawie, gdzie zgodnie sobie
funkcjonujà przychodnia gminna
i przychodnia Kowalskiego i ka˝da
z nich ma swoich pacjentów (gdy˝ pacjent mo˝e wybraç tylko jednà przychodni´). Wynika to stàd, ˝e Kasa chorych kontraktuje Êwiadczenia nie „na
terenie”, lecz „na pacjentów”, wi´c
w rejonach miejskich o du˝ym zaludnieniu mogà funkcjonowaç w pobli˝u
dwie, a nawet wi´cej przychodni. IloÊç
przychodni musi jednak pozostawaç
w Êcis∏ej korelacji z iloÊcià mieszkaƒców na danym terenie. JeÊli bowiem
chcemy mieç przychodni´ czynnà od
8 do 18, z dost´pnymi lekarzami w tych
godzinach, wizytami domowymi, badaniami, opiekà piel´gniarskà i po∏o˝nej,
bez kolejek i koniecznoÊci wczeÊniejszych zapisów, to potrzeba tej przychodni docelowo ok. 6000 pacjentów,
aby mog∏a si´ utrzymaç.
W tym roku Mazowiecka Kasa Chorych p∏aci za podstawowà opiek´
zdrowotnà 7 z∏otych miesi´cznie na
jednego zapisanego pacjenta. Bud˝et
∏atwo mo˝na wyliczyç. Twarde prawa
ekonomii...
Grzegorz Olizarowski
dyrektor niepublicznej przychodni
w Mi´dzylesiu
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Opis projektów koÊcio∏a w Starej Mi∏oÊnie

Projekt A
autorzy projektu: Biuro projektów Kazimierski i Ryba.
Usytuowanie: KoÊció∏ odsuni´to od
ul. Jana Paw∏a i usytuowano w g∏´bi
dzia∏ki b´dàcej w∏asnoÊcià Parafii, pozostawiajàc wolnà przestrzeƒ przed jego frontem. Âciany nawy g∏ównej przed∏u˝ono tak, aby zamknàç przestrzeƒ
przed budynkiem i stworzyç podwy˝szony plac wejÊciowy. Parkingi dla 50
samochodów zlokalizowano na dodatkowej dzia∏ce o pow. 1470 m2 z ty∏u koÊcio∏a, od strony ulicy Chabrów. Po
prawej stronie wejÊcia umieszczono
wolnostojàcà dzwonnic´.
Bry∏a koÊcio∏a (pow. zabudowy
1200 m2) o pod∏u˝nym kszta∏cie nawiàzuje do tradycyjnej architektury sakralnej. Od strony ul. Rumiankowej
umieszczono, po przekàtnej, kwadratowà, przekrytà kopu∏à kaplic´ NajÊwi´tszego Sakramentu o pow. 90 m2. Budynek koÊcio∏a wykoƒczony b´dzie ceg∏à
licowà w jasnym kolorze wyró˝niajàcym si´ na tle ciemnej Êciany lasu.
Wn´trze koÊcio∏a jest bardzo rozbudowane, wejÊcie prowadzi przez krucht´ do nawy g∏ównej okolonej obejÊciem. Nad nim zaprojektowano, nadwieszajàce si´ nad g∏ównà nawà, galerie dost´pne z chóru. Po bokach nawy
przewidziano dwie kaplice. Prezbiterium o pow. 150 m2 zakoƒczono absydà. W budynku koÊcio∏a znajduje si´
niezb´dne zaplecze i sale seminaryjne.
W koÊciele przewidziano 580 miejsc
siedzàcych. Powierzchnia przeznaczo-
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na dla wiernych uczestniczàcych we
mszy to ok. 700 m2 na parterze i 355 m2
na pi´trze (w tym chór).
Projektanci przewidujà dalszà rozbudow´ zespo∏u koÊcielnego.

Komentarz
Autorzy bardzo rozrzutnie potraktowali teren dzia∏ki. Na istniejàcej dzia∏ce
zmieÊci∏ si´ tylko koÊció∏, parkingi wymagajà dodatkowej dzia∏ki (do wykupienia?), plebania nie zmieÊci∏a si´ na
˝adnej z tych dzia∏ek. Cofni´cie bry∏y
koÊcio∏a od ulicy powoduje, ˝e chowa
si´ ona za Êcianà lasu od strony osiedla.
Usytuowanie parkingów z ty∏u koÊcio∏a
zmusza wiernych do przejÊcia chodni-

kami wzd∏u˝ ca∏ego obiektu. Projekt
przewiduje utwardzenie wi´kszoÊci
z ok. 6000 m2 powierzchni obj´tej opracowaniem z pozostawieniem tylko kilku skrawków zieleni.
Bry∏a koÊcio∏a poprzez szerokà p∏askà fasad´, ma∏y spadek dachu i odstawionà dzwonnic´ nawiàzuje do romaƒskich koÊcio∏ów w∏oskich. Przypory widoczne w bryle przywodzà na myÊl architektur´ gotyckà. DoÊwietlenie koÊcio∏a przez szklane p∏aszczyzny dachu
nad obejÊciem, przy jego ma∏ym nachyleniu jest rozwiàzaniem kosztownym
i trudnym w eksploatacji. Na chór i galerie o pow. 355 m2 prowadzà tylko jedne okràg∏e schody, co uniemo˝liwi korzystanie z nich przez wiernych podczas
mszy. W koÊciele bez specjalnego t∏oku
jednorazowo zmieÊci si´ ok. 3780 osób.
Dwie msze niedzielne obs∏u˝y∏yby
wszystkich ch´tnych po osiàgni´ciu
przez nasze osiedle docelowej wielkoÊci. KoÊció∏ zaprojektowano bardzo
monumentalnie, samo prezbiterium
ma powierzchni´ wi´kszà od nawy naszego istniejàcego koÊcio∏a.

Projekt B
autorzy projektu: arch. arch. Juliusz
Marcinkowski, Piotr Schneider, Rafa∏
Langowski
Usytuowanie: Budynek koÊcio∏a
umieszczono w centralnej cz´Êci dzia∏ki, z wejÊciem skierowanym na skrzy˝owanie ul. Jana Paw∏a i Rumiankowej.
Za koÊcio∏em, od strony wschodniej
umieszczono plebani´ w osobnym bu-
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dynku. Niewielki parking na 16 samochodów usytuowano przy ul. Rumiankowej. Zagospodarowanie pozosta∏ej
cz´Êci dzia∏ki nie zosta∏o okreÊlone
w projekcie.
Bry∏a koÊcio∏a (pow. zabudowy ok.
600 m2) jest doÊç zwarta, o nieregularnym kszta∏cie z pó∏kolistà cz´Êcià od
strony lasu. Dzwonnic´ umieszczono
w bryle koÊcio∏a, od strony osiedla. KoÊció∏ wykonany ma byç z materia∏ów
naturalnych, Êciany wykoƒczone ok∏adzinà klinkierowà, z dachem dwuspadowym pokrytym blachà miedzianà.
Zamierzeniem projektantów by∏o wtopienie koÊcio∏a w otaczajàcà zieleƒ.
Wn´trze koÊcio∏a zaprojektowano jako jednoprzestrzenne z du˝ym prezbiterium (ok. 80 m2), wokó∏ którego skupione sà kaplice. Nad kruchtà przewidziano doÊç du˝y chór. Budynek jest podpiwniczony. W kondygnacji podziemnej
zaprojektowano dodatkowà kaplic´ (93
m2), sale katechetyczne, klub i pomieszczenia pomocnicze. W koÊciele przewidziano 225 miejsc siedzàcych w nawie
g∏ównej i kaplicy dla matek z dzieçmi.
Powierzchnia dla wiernych uczestniczàcych we mszy to ok. 290 m2.

Komentarz
KoÊció∏ nakierowany na skrzy˝owanie jest odwrócony bokiem do osiedla.
Umieszczenie g∏ównego wejÊcia w sàsiedztwie ulicy pozbawia koÊció∏ placu
przed wejÊciem niezb´dnego przy du˝ej liczbie wiernych i nara˝a na ha∏as
z ulicy. Namiastka parkingu na pewno
nie zaspokoi potrzeb mieszkaƒców. Na
pozostawionej od∏ogiem pozosta∏ej
cz´Êci dzia∏ki byç mo˝e zmieÊci∏by si´
np. o∏tarz do mszy polowych.
Bry∏a koÊcio∏a z przeszkleniami do
poziomu pod∏ogi pozwala na uczestnictwo we mszy równie˝ na zewnàtrz
koÊcio∏a (aczkolwiek nie przewidziano
do tego miejsca). Delikatna wie˝a nie
przyt∏acza ca∏ego zespo∏u. WàtpliwoÊci
budzi projektowanie koÊcio∏a dolnego,
kiedy do dyspozycji mamy ca∏kiem
sporà dzia∏k´ i projektowany program
mo˝na by umieÊciç obok.
Jednoprzestrzenne wn´trze sprzyja
skupieniu si´ na mszy Êw., ale proporcje
prezbiterium (80 m2) do nawy (221 m2)
wydajà si´ zachwiane. Trudno dost´pna
kaplica najÊwi´tszego sakramentu
uniemo˝liwia w∏àczenie tej przestrzeni
dla wiernych uczestniczàcych we mszy.
DoÊç pot´˝ny chór jest równie˝ niedost´pny. JednoczeÊnie w koÊciele zmieÊci si´ ok. 900 osób, co mo˝e nie wystarczyç dla przysz∏ych mieszkaƒców nasze-

go osiedla. KoÊció∏ pomyÊlany zosta∏ jako budowla kameralna, nawiàzujàca do
koÊcio∏a istniejàcego, ale powinien s∏u˝yç wi´kszej cz´Êci osiedla.

Projekt C wersja I i II
autorzy projektu: arch. arch. Piotr
Schneider, Piotr Szeliƒski
Projekty zosta∏y przedstawione tylko
w postaci barwnej perspektywy. Wed∏ug autorów projektu koÊció∏ ma
uk∏ad bazylikowy. W wersji I symetryczna elewacja frontowa obramowana jest dwoma wie˝ami, ustawionymi
przekàtnie do osi koÊcio∏a.
Wersja II jest asymetryczna i posiada
jednà wie˝´. KoÊció∏ wykoƒczony jest ceg∏à klinkierowà w kolorze ˝ó∏to-be˝owym,
kryty blachà miedzianà. O usytuowaniu,
wielkoÊci i proponowanym programie koÊcio∏a niestety nic nie mo˝na powiedzieç.

Komentarz
Przedstawienie propozycji koÊcio∏a
tylko w formie widoku perspektywicznego nie jest powa˝nym traktowaniem
gremium, które zebra∏o si´, aby zapoznaç si´ z projektem. Kojarzy si´ z zachwalaniem produktu bez wyjmowania
go z pude∏ka. Na pude∏ku wprawdzie
sà jakieÊ napisy mówiàce o tym, co zawiera (w tym wypadku cytaty z Biblii),
ale nie pozwalajà na rzeczowà ocen´
zawartoÊci tj. zamys∏u autora. Oba rysunki przedstawiajà koÊcio∏y z∏o˝one
z tradycyjnych form. Ma∏e otwory
okienne i du˝e p∏aszczyzny Êcian przywodzà na myÊl opactwa obronne cystersów, wywo∏ujàc wra˝enie koÊcio∏a-twierdzy, zamkni´tego na otaczajàcà
go przestrzeƒ.
arch. Robert Rzadkiewicz
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Jaki koÊció∏ w Starej Mi∏oÊnie?
22 stycznia 2002 r. z inicjatywy ksi´dza proboszcza odby∏o si´ spotkanie
z architektami reprezentujàcymi dwie
spoÊród siedmiu pracowni przygotowujàcych projekty na konkurs dotyczàcy
budowy koÊcio∏a w Starej Mi∏oÊnie.
W dyskusji wzi´li udzia∏ panowie Andrzej Ryba i Piotr Schneider – architekci, oraz mieszkaƒcy naszego osiedla zaproszeni podczas niedzielnych mszy
Êwi´tych, w tym licznie zgromadzone
grono cz∏onków Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna.
Redakcja WiadomoÊci Sàsiedzkich
dokona∏a zapisu dêwi´kowego z tego
spotkania i poni˝ej prezentujemy Paƒstwu niektóre z pytaƒ i odpowiedzi.
Andrzej Ryba – opis projektu:
Robert Rzadkiewicz, architekt: Czy mo˝emy poprosiç o troch´ liczb, np. powierzchni´ nawy dla
wiernych, iloÊç miejsc siedzàcych i stojàcych i kubatura do ogrzania, tzn. ile ten koÊció∏ b´dzie mia∏
powierzchni.
Ksiàdz Proboszcz: Te projekty, które panowie
przedstawiajà, sà naprawd´ bardzo orientacyjne
i do powierzchni i kubatury przejdziemy wtedy dopiero, gdy projekt b´dzie wybrany.
R. Rzadkiewicz: Tylko, ˝e te obiekty majà jakieÊ
proporcje, tak˝e trudno b´dzie póêniej zejÊç z kubaturà?
A. Ryba: Od tego jesteÊmy fachowcami.
Ks. J. Banak: To nie jest projekt docelowy, ale
spe∏nia on g∏ówne za∏o˝enia zadanego programu.
Pytanie z sali: Jaki jest zatem szacunkowy koszt
budowy tego koÊcio∏a?
A. Ryba: Ja jestem fachowcem i nie odpowiem
panu w tej chwili, bo jest za wczeÊnie na to, przedstawiam w tej chwili pomys∏. Rzecz jest taka, ˝e nie
ma tutaj ˝adnych ekstrawagancji. JeÊli chodzi o materia∏y, to jest to ceg∏a licowa, konstrukcja g∏ówna
mo˝e byç wykreowana z ˝elbetu, kwestie bardziej
ornamentacyjnego wykoƒczenia wn´trz mogà byç
roz∏o˝one na nast´pne lata. Ten koÊció∏ ma prawo
˝yç w czasie. Sama skorupa jest prosta i nieskomplikowana.
Józef WojtaÊ: MyÊl´, ˝e jeÊli chodzi o poprzednie
pytanie o iloÊç miejsc, to jest to istotna informacja
i chcia∏bym wiedzieç, ile osób mo˝e si´ zmieÊciç
i jaka jest powierzchnia posadzki koÊcio∏a?
A. Ryba: 520 miejsc siedzàcych w nawie g∏ównej, powierzchnia nawy g∏ównej 390 m kw, obejÊcia
210 m kw i prezbiterium 150 m kw.
J. WojtaÊ: W planie zagospodarowania dzia∏ki nie
zauwa˝y∏em budynków plebanii. Czy jest za∏o˝enie,
˝e na tym placu te budynki majà stanàç?
A. Ryba: Budynki i obiekty plebanii b´dà przedmiotem innych rozwa˝aƒ i dywagacji, i zgodnie
z przyzwoleniem ksi´dza proboszcza zaprojektowa∏em budynek koÊcio∏a na ca∏ej dzia∏ce, czyli na
5000 m kw.
Ks. J. Banak: Ta sprawa nie mo˝e byç do koƒca
rozstrzygni´ta dopóki nie rozstrzygnie si´ sprawa
w∏asnoÊci lasu (konkretnie braku tej w∏asnoÊci)
przylegajàcego do dzia∏ki, którà aktualnie dysponuje parafia. Sà dwie mo˝liwe wersje usytuowania plebanii, albo za koÊcio∏em, wtedy koÊció∏ by∏by bardziej wysuni´ty do przodu, albo koÊció∏ cz´Êciowo
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na terenie, który jest obecnie w naszym posiadaniu,
i cz´Êciowo w lesie, ale „las jest w lesie”.
Pyt. z sali: Dlaczego przewidziana jest taka monumentalna dzwonnica, która dominuje nad ca∏oÊcià?
A. Ryba: Taka ma byç, ˝eby z bliska nie og∏usza∏a, a daleko jà by∏o s∏ychaç.
Robert W´grzynowski: Jaki jest zasi´g g∏osu takiej dzwonnicy?
A. Ryba: Bardzo trudne pytanie, to zale˝y od
dzwonu, od wyniesienia tej dzwonnicy, od uderzenia w ten dzwon, od pogody, itd...
M. Krukowska: Czy dzwonnica jest integralnà
cz´Êcià projektu i czy musi byç budowana równolegle z ca∏à bry∏à koÊcio∏a?
A.Ryba: Jako architekt odpowiadam – tak. Ale
paƒstwo jako mecenasowie mo˝ecie zbudowaç
w innym terminie dzwonnic´, a w innym koÊció∏.
Jacek Milewski: Jak by∏by ogrzewany ten koÊció∏?
A.Ryba: Najprostszà metodà w tej chwili jest metoda ogrzewania pod∏ogowego, zresztà tu na osiedlu mieszka mój kolega Piotr Partyka, z którym ju˝
wspó∏pracowa∏em i stosownie do mo˝liwoÊci zastosujemy ogrzewanie elektryczne, na gaz lub na
rop´. Trzeba zrobiç bilans kosztowy.
R. W´grzynowski: Ile jest przewidzianych miejsc
parkingowych na dzia∏ce?
A. Ryba: W tej chwili jest przewidziane oko∏o70
miejsc.
Piotr Schneider – prezentacja projektu:
R. Rzadkiewicz: Prosz´ o podanie orientacyjnych
wymiarów koÊcio∏a.
P. Schneider: WysokoÊç górnej kalenicy – od 1213 m, a wysokoÊç dzwonnicy oko∏o 18 m (tzn. bazy dzwonnicy), do tego dochodzi jeszcze ˝elbetowa
sygnatura i 3-metrowy metalowy krzy˝.
J. Milewski: Jak sà wykoƒczone konstrukcyjne
belki ˝elbetowe w Êrodku i jak to b´dzie wyglàdaç
po wykoƒczeniu? Czy b´dà one widoczne? Co b´dzie przedstawia∏ rysunek tych belek, jaka jest idea,
czy ta kratownica wynika tylko z obliczeƒ konstrukcyjnych?
P. Schneider: Belki majà byç widoczne (tak jak
˝ebra np. w gotyckich koÊcio∏ach), natomiast jeÊli
chodzi o „podtekst ideowy” to poprzez uk∏ad ˝eber,
poprzez t´ gr´ przestrzennà nie mamy do czynienia
z takà g∏adkà p∏aszczyznà sufitowà tylko mamy
zró˝nicowane rozrzeêbienie, które mo˝na wykorzystaç.
Ks. J. Banak: Prosz´ paƒstwa, my jesteÊmy teraz
na takim etapie, ˝e pos∏u˝´ si´ porównaniem, jak
ch∏opak, który idzie na zabaw´ i zapoznaje si´
z dziewczynà i jà wybiera, bo jest tak ∏adnie ubrana.
No i my w tej chwili patrzymy tylko na ten wyglàd
zewn´trzny, a szczegó∏y wed∏ug ka˝dego ˝yczenia
panowie (architekci) nam zrobià. Program, który
dostali architekci, by∏ orientacyjny, ale w niczym nie
przesàdza on docelowego projektu i wyglàdu koÊcio∏a. Chodzi w tej chwili wy∏àcznie o akceptacj´
wizualizacji danego projektu, który projekt nam si´
podoba w pejza˝u, który chcielibyÊmy mieç u siebie
z tych wszystkich przedstawionych. I jeÊli to zrobimy to nast´pnie powiemy: prosz´ nam opracowaç
projekt wed∏ug naszych zamierzeƒ i wymagaƒ. Te
projekty sà tylko koncepcyjne.
R. Rzadkiewicz: Ja myÊl´, ˝e to nie jest dok∏adnie tak, bo gdyby teraz ten koÊció∏, który ma 500
miejsc siedzàcych zmniejszyç do 200 miejsc siedzàcych, to albo by si´ sta∏o to makietkà koÊcio∏a,
takà miniaturkà, albo b´dzie on nieproporcjonalnie
ma∏y i wysoki. Nie da si´ zrobiç tego tak i pan (do
A.Ryba) o tym dobrze wie. JeÊli zdecydujemy si´

w tej chwili na jakàÊ koncepcj´, to b´dzie realizowana i uszczegó∏awiana ta konkretna koncepcja. JeÊli
zdecydujemy si´ na paƒski projekt takiego rozrzeêbionego koÊcio∏a z zakamarkami, to on taki b´dzie –
z kaplicami i wszystkimi innymi przyleg∏oÊciami. JeÊli zdecydujemy si´ na projekt zwarty, np. jak drugi
przedstawiony dzisiaj projekt, to wtedy on b´dzie
zwarty i o mniej rozrzeêbionej bryle, bo tamte
wszystkie empory, przypory, obejÊcia, to jest taki
jakby rozbuchany gotyk a nie styl romaƒski. W tej
chwili nie powinniÊmy decydowaç tylko i wy∏àcznie
o wyglàdzie, tak jak powiedzia∏ to ksiàdz proboszcz,
ale jednak powinna nas równie˝ interesowaç skala
ca∏ego zamierzenia, czy nas staç na taki czy inny
koÊció∏.
R. Rzadkiewicza do A.Ryba: Zaproponowa∏ pan
takie „zamkni´cia dziedziƒca przed koÊcio∏em, takie
wyciszenie w formie stron ksiàg. Tylko, ˝e strony
ksiàg od razu mi si´ kojarzà z gmachem sàdu lub
biblioteki uniwersyteckiej. Jest to zapewne kwestia
stylistyki. Ja uwa˝am, ˝e s∏owo bo˝e powinno byç
w koÊciele, a nie na koÊciele. Natomiast zamykanie
dziedziƒca, podczas gdy koÊció∏ stoi w otoczeniu
lasu, gdzie mo˝na uczestniczyç we mszy Êwi´tej na
zewnàtrz, ogranicza uczestnictwo wiernych tylko do
tego wewn´trznego dziedziƒca. Zamykanie koÊcio∏a
na otaczajàcà go zieleƒ wydaje mi si´ zb´dne.
A. Ryba: Poniewa˝ pobliskiego skrzy˝owania na
pewno nie da si´ przenieÊç bàdê oddaliç od koÊcio∏a, dlatego my w jakiÊ sposób stymulujemy t´ przestrzeƒ i jà okreÊlamy. Stàd pomys∏ Êcian – d∏oni wydzielajàcych, ju˝ zanim wejdziemy do istoty wn´trza, ju˝ si´ przygotowujemy wewn´trznie i skupiamy si´ na koÊciele. JeÊli chodzi o kwesti´ umieszczenia koÊcio∏a w zieleni, to ksi´˝a, z którymi
wspó∏pracowa∏em przy moich wczeÊniejszych projektach, zwrócili mi uwag´, ˝e wierni majà si´ skupiaç nie na tym, co jest na zewnàtrz tylko na ksi´dzu, który „króluje i panuje” nad ca∏oÊcià i stwarza
t´ atmosfer´ sacrum.
Powierzchnia „pre-sacrum” wewn´trznego dziedziƒca wynosi oko∏o 300-350 m kwadratowych,
czyli dla oko∏o 1000 osób, przyjmujàc 4 osoby na
1 metr kwadratowy.
Jan Ko∏tun: To jest dziewiàta parafia w moim ˝yciu, w tym trzy z nich by∏y za granicà. Chcia∏bym
podzieliç si´ z paƒstwem nast´pujàcà refleksjà. JeÊli chodzi o nasze osiedle, to wiadomo, ˝e wielkiej
i monumentalnej Êwiàtyni tu nie b´dzie. Mnie przeÊladuje idea zapoczàtkowania czegoÊ, co by by∏o
troch´ inne w naszej architekturze sakralnej,
zw∏aszcza, ˝e to osiedle jest troch´ specyficzne.
Czy mo˝na by zaproponowaç wizj´ pewnej idei
wspólnoty, komunii, czegoÊ co jest doskona∏e, co
by skupia∏o ludzi na wspólnej modlitwie. Mam na
myÊli, ˝eby wn´trze by∏o czymÊ zbli˝onym do hostii, coÊ co by otacza∏o ludzi, ˝eby mia∏o kszta∏t amfiteatralny. Natomiast na zewnàtrz przedstawia∏o
znak tabernakulum, które otacza hosti´ i stanowi∏o
odniesienie do czegoÊ, co jest istotà mszy Êwi´tej,
do czego w 90% koÊció∏ jest u˝ywany. Nastroi∏
mnie do takiej wizji przyk∏ad nowoczesnego koÊcio∏a w Kanadzie, koÊció∏ pod wezwaniem Ojca Kolbego w Mississauga, dzielnicy Toronto. Do tego koÊcio∏a sz∏o si´ z wielkà radoÊcià i tam si´ czu∏o t´
wspólnot´ parafialnà, którà ksiàdz tak tutaj pi´knie
raczy. Zawsze t´skni´ za uczestnictwem we mszy
w∏aÊnie w tamtym koÊciele. Jeszcze jedna uwaga
natury technicznej. Wydaje mi si´, ˝e d∏ugo tutaj nie
doczekamy si´ mecenatu paƒstwa lub samorzàdu
nad naszym osiedlem i chcia∏bym tutaj namawiaç
na wielofunkcjonalnoÊç koÊcio∏a. Wspomniane
przeze mnie koÊcio∏y by∏y budowane w kilku pozio-
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mach i taki koÊció∏ móg∏ byç wykorzystywany na
pasterk´, czy msz´ rezurekcyjnà w ca∏oÊci. Natomiast przesuwane Êciany stwarza∏y mo˝liwoÊç wykorzystania koÊcio∏a na zaj´cia dla m∏odzie˝y, spotkania i kluby dyskusyjne i innego rodzaju imprezy.
KoÊció∏ ˝y∏ ca∏y czas, nie tylko w niedziel´ i przyciàga∏ nawet tych, którzy najpierw nie chodzili na
msze, ale póêniej na te msze chodziç zaczynali.
Marcin J´drzejewski do P. Schneidera: Czy nie
odnosi pan wra˝enia, ˝e to rozcz∏onkowanie bry∏y
koÊcio∏a spowoduje, ˝e koÊció∏ b´dzie zanikaç
w dosyç mocno monumentalnej zabudowie tej cz´Êci naszego osiedla, czy nie b´dzie on dysonansem
w otoczeniu wielopi´trowych, bogatych domów
jednorodzinnych.
P. Schneider: KoÊció∏ jest na sporej dzia∏ce, której przestrzeƒ oddziela go od bezpoÊredniego sàsiedztwa otaczajàcych budynków. Musi on byç
wy˝szy od reszty budynków, ale nie powinien on
byç taki bardzo monumentalny, a wr´cz nie powi-

nien zak∏ócaç w miar´ kameralnej skali tego osiedla.
M. Krukowska: Mam pytanie do ksi´dza proboszcza. Dzisiaj rozmawiamy o 3 (4) projektach
z dwóch pracowni architektonicznych. Co si´ dzieje
z pozosta∏ymi projektami?
Ks. Proboszcz: Pozosta∏e trzy by∏y publikowane
w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich”, jeden by∏ do
obejrzenia przed koÊcio∏em (makieta), jeden projekt
ma jeszcze wp∏ynàç.
M. Krukowska: Jak b´dzie wyglàda∏a dyskusja
nad wszystkimi projektami ∏àcznie, poniewa˝ wiemy, ˝e jest jakaÊ komisja...
Ks Proboszcz: Nie ma ˝adnej komisji, do komisji
zapraszam wszystkich paƒstwa 2 lutego na godzin´
11 do sali parafialnej. Wszyscy Paƒstwo, którzy
przyjdziecie, b´dziecie stanowiç komisj´ oraz ci,
którzy jeszcze przyb´dà na specjalne zaproszenie.
MyÊl´, ˝e ta komisja b´dzie mia∏a ze 40 osób i zdecydujemy i zag∏osujemy uprzednio wys∏uchawszy

opinii biskupa, który te˝ ma wybraç dwa najbardziej
odpowiadajàce mu projekty.
M. Krukowska: Czy to spotkanie 2 lutego jest
spotkaniem zamkni´tym?
J. WojtaÊ: MyÊl´, ˝e jeÊli mia∏by powstaç Komitet Budowy KoÊcio∏a, to powinien on pochodziç
z szerszego wyboru lub z nominacji imiennej. Powinno byç to gremium zaufania spo∏ecznego.
Ks Proboszcz: MyÊl´, ˝e Paƒstwo (obecni) reprezentujà to zaufanie, jeszcze b´dà osoby zaproszone,
mi´dzy innymi radni miejscy. Dzisiejsze spotkanie
by∏o og∏aszane w koÊciele i chyba wszyscy zainteresowani sà tu obecni. Trzeba powoli zmierzaç ju˝
do jakiegoÊ fina∏u i dokonaç wyboru.
Pragn´ bardzo serdecznie podzi´kowaç wszystkim obecnym i spotkamy si´ jeszcze raz w przysz∏y
wtorek (29.01.01).

Stenogram z dyskusji przygotowa∏a
Ma∏gorzata Krukowska

KoÊció∏ na naszà miar´
Na naszym osiedlu powstaje kolejna
inwestycja. KoÊció∏ S∏owa Bo˝ego. Takà inwestycj´, jak ka˝dà innà, przede
wszystkim trzeba dobrze zaplanowaç.
Trzeba to uczyniç przed przystàpieniem do projektowania koÊcielnych
budowli. Zaplanowanie budowy koÊcio∏a w obecnej sytuacji naszego osiedla jest rzeczà z∏o˝onà, gdy˝ 1/4 docelowych mieszkaƒców osiedla buduje go
dla 3/4, którzy dopiero si´ sprowadzà.
Nale˝y przeanalizowaç nasze obecne
i przysz∏e potrzeby, oszacowaç mo˝liwoÊci i znaleêç sposoby realizacji takiej
budowli. Chcia∏bym wierzyç, ˝e taki
plan przygotowali i prowadzà w naszej
parafii fachowcy, ale tryb wy∏aniania
projektu do realizacji ka˝e mi w to wàtpiç.
W ostatni wtorek kolejni projektanci
prezentowali przygotowane koncepcje
nowego koÊcio∏a. Ka˝da z propozycji
jest inna, przedstawia inny program,
nie zawsze odpowiadajàcy potrzebom
lub oczekiwaniom parafian.
Program budowy przysz∏ego koÊcio∏a
nale˝a∏oby odnieÊç do iloÊci przysz∏ych
parafian, i w zale˝noÊci od wysokoÊci
kosztów rozwa˝yç potrzeb´ etapowania budowy, tak aby finansowali jà
przyszli parafianie, lub zdecydowaç si´
na budow´ jednoetapowà.
KoÊció∏ budowany na wyrost – za du˝y – nie jest dobrym rozwiàzaniem. Po
pierwsze budowa, ze wzgl´du na brak
Êrodków, b´dzie ciàgn´∏a si´ latami –
co zwi´ksza koszty. Garstka wiernych
na Êrodku pustego koÊcio∏a te˝ nie jest
mi∏ym widokiem, a ponadto dochodzà

jeszcze zwi´kszone koszty utrzymania.
Z kolei, koÊció∏ za ma∏y, po pewnym
czasie wymusi koniecznoÊç rozbudowy.
Dlatego tak wa˝ny jest ca∏oÊciowy plan
dzia∏ania. Do dyspozycji mamy dzia∏k´
o powierzchni ok. 4500m2 po∏o˝onà
przy g∏ównej ulicy osiedla. Na dzia∏ce
powinien zmieÊciç si´ koÊció∏ (np.
o powierzchni zabudowy 1200m2), plebania (400m2), parking na 50 samochodów (1250m2), teren zielony do odprawiania mszy polowych (1000m2), zostaje jeszcze przestrzeƒ na dojÊcia i dojazdy. Nadmierne zwi´kszanie programu
zespo∏u koÊcielnego mo˝e doprowadziç do za∏amania si´ realizacji. Propozycja przygotowana fachowo na miar´
naszych, prawid∏owo przeanalizowanych, potrzeb by∏aby rozwiàzaniem
idealnym.
Wybór
projektu
dokonywany
w obecnym kszta∏cie jest improwizacjà
i przypomina kupowanie produktu na
podstawie opakowania. Na podstawie
barwnych rysunków i nie mniej barwnych opowieÊci autorów mamy, jako
parafianie, zdecydowaç o wyborze autora przysz∏ego projektu. Pracownie
prezentujàce projekty nie przedstawiajà uzasadnienia, dlaczego przyj´∏y
okreÊlone wielkoÊci koÊcio∏a, a przyj´∏y ró˝ne. Bez merytorycznego uzasadnienia trudno stwierdziç, który koÊció∏
jest za ma∏y, który za du˝y, a który
w sam raz. Nie przedstawiono choçby
przybli˝onych kosztów budowy, chocia˝ b´dzie ona finansowana z pieni´dzy parafian. Wiadomo, ˝e koszt metra
kwadratowego powierzchni zale˝y od

wysokoÊci budynku, od u˝ytych materia∏ów, z∏o˝onoÊci kszta∏tu budynku.
Trudno liczyç na intuicj´ komisji, z∏o˝onej z parafian, ˝e wybierze projekt,
który b´dziemy w stanie zrealizowaç.
Nale˝y uniknàç sytuacji powsta∏ej przy
budowie KoÊcio∏a OpatrznoÊci Bo˝ej,
gdzie ze wzgl´du na zbyt wysokie koszty realizacji, przerwano prace przy projekcie wy∏onionym w ramach ogólnopolskiego konkursu.
KoÊció∏ jest budowlà szczególnà, pozwalajàcà architektowi na swobodniejszà, ni˝ przy budynkach komercyjnych,
twórczà realizacj´. Dlatego tyle pracowni ubiega si´ o prawo projektowania koÊcio∏a dla naszej parafii. Koszt
projektu jest kwotà znaczàcà przy realizacji obiektu i przy wyborze projektu nie nale˝y go pomijaç. Niektóre pracownie dla realizacji swojej idei potrafià zrezygnowaç bàdê znacznie ograniczyç swoje wynagrodzenie. Jest to te˝
cz´Êç sk∏adowa oferty.
Pracownie, które powa˝nie podchodzà do projektowania koÊcio∏a w naszej parafii, nale˝y poprosiç o uzupe∏nienie swoich ofert i po przedstawieniu
ich w porównywalny sposób mo˝na
przystàpiç do odpowiedzialnego wyboru sposobu budowy i kszta∏tu koÊcio∏a
w naszej parafii. W innym wypadku wybór projektu przypominaç b´dzie kupowanie kota w worku wed∏ug koloru
i kszta∏tu worka. Nie wiemy, czy zwierz´ w Êrodku to kot i jaki du˝y. Nie wiemy ponadto, ile kosztuje.
Robert Rzadkiewicz
architekt
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www.staramilosna.pl
Od miesiàca mamy w∏asnà stron´ internetowà, na której pojawi∏y si´ ju˝
pierwsze informacje zwiàzane z gazetkà. Strona ta czeka jednak na swoich
gospodarzy – pasjonatów i u˝ytkowników. W ostatnim tygodniu zg∏osi∏y si´
do nas dwie nowe ch´tne osoby do redagowania i tworzenia tej strony, chcielibyÊmy zatem zach´ciç i Paƒstwa do
wspó∏pracy.
Pierwszà zg∏oszonà nam inicjatywà
by∏o za∏o˝enie podstrony „Klub Przedsi´biorczych”, w ramach której planujemy nast´pujàce serwisy:
a) baza danych rzemieÊlników, ekip
budowlanych oraz osób Êwiadczàcych us∏ugi ró˝ne, niekoniecznie zarejestrowane jako dzia∏alnoÊç gospodarcza,

b) baza danych i serwis reklamowy lokalnych i okolicznych sklepów
i punktów us∏ugowo-handlowych,
c) serwis informacyjny dla rozpoczynajàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà,
d) Klub Przedsi´biorców – jako zaczàtek Izby Gospodarczej,
e) Gie∏da okazji – promocje sklepów
i us∏ugodawców.
Zg∏oszenia do tych serwisów mo˝na
nadsy∏aç pod adres internetowy: mkrukowska@poczta.onet.pl lub (adres
konta na serwerze), lub mo˝na zadzwoniç pod numer 0-504-123-283 lub 77332-70 bàdê wys∏aç zg∏oszenie pocztà na
adres: Biuro Rady Dzielnicy Stara Mi∏osna, ul. Jeêdziecka 20, 05-077 Weso∏a, z dopiskiem „Klub Przedsi´biorczych”. Do koƒca lutego mo˝na te˝

nadsy∏aç krótkie opisowe charakterystyki prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej, które to opisy umieÊcimy bezp∏atnie w naszym serwisie.
Poza tym przewidujemy jeszcze nast´pujàce serwisy i podstrony: informacje z Urz´du Miasta, Rowerowa
Stara Mi∏osna, sport, architektura,
zwierz´ta, roÊliny i ogrody, imprezy
i uroczystoÊci, grupy dyskusyjne, gie∏da rzeczy u˝ywanych, mapa Starej Mi∏osny i inne. Wiele zale˝y od Paƒstwa
inwencji i potrzeb.
Zach´camy tak˝e do wspó∏pracy firmy, które ju˝ majà w∏asne strony internetowe, ale które chcia∏yby umieÊciç
swoje „linki” lub banery reklamowe na
naszej stronie.
M. Krukowska

Sprawy psie to ludzkie sprawy –
psy bezdomne i puszczane luzem
By∏o ju˝ sporo przekonywania
w∏aÊcicieli psów, ˝e powinni dbaç, by
ich podopieczny nie by∏ ucià˝liwy
dla innych. JeÊli podzia∏a∏o – to dobrze, jeÊli nie; oto kilka informacji
dla tych, którzy z psimi k∏opotami
chcà walczyç.
Po pierwsze Stra˝ Miejska ma „psi”
obowiàzek dbaç o utrzymanie porzàdku wedle zasad ustalonych przez
Rad´ Miasta, a sà one takie:
Uchwa∏a Rady Miasta Weso∏a
z dnia 25 wrzeÊnia 1997
§ 8. Utrzymanie zwierzàt domowych i gospodarskich
1.Zwierz´ta domowe mogà przebywaç bez uwi´zi na terenie ogrodzonej nieruchomoÊci
2.Zwierz´ta mogà byç wyprowadzane
na tereny publiczne tylko na uwi´zi,
a zwierz´ta agresywne i niebezpieczne- tylko na uwi´zi i w kagaƒcu. Zabronione jest wyprowadzanie
wszelkich zwierzàt na tereny zabaw
dzieci´cych.
3.W∏aÊciciele lub opiekunowie zwierzàt zobowiàzani sà do bezzw∏ocznego sprzàtania odchodów pozostawionych przez zwierz´ta na terenach publicznych.
4.Zwierz´ta znajdujàce si´ na tere-
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nach publicznych bez opiekunów ma policja. W sobot´ i niedziel´ ze
podlegajà zatrzymaniu przez jed- zg∏oszeniem mo˝na zadzwoniç do Linostki posiadajàce zezwolenie na gi Ochrony Przyrody (773 57 23). Z∏atakà dzia∏alnoÊç. W razie niemo˝- pane psy trafiajà do schroniska w WonoÊci ustalenia ich w∏aÊcicieli pod- ∏ominie (ul. Sikorskiego 97). W∏aÊcilegajà przekazaniu do schroniska ciele sà informowani o losie pupila,
dla bezdomnych zwierzàt.
je˝eli pies ma numerek lub informa5.Zwierz´ta gospodarskie mogà byç cj´ na obro˝y. Takie interwencje zdaprzetrzymywane na terenie ogro- rzajà si´, wedle s∏ów mojej rozmówdzonej nieruchomoÊci pod warun- czyni, 3–4 razy w miesiàcu. Zwa˝ywkiem zachowania przepisów sani- szy, ile psów p´ta si´ luzem po naszej
tarno-epidemiologicznych i wetery- dzielnicy myÊl´, ˝e nie by∏oby êle,
naryjnych oraz nie powodowanie gdyby zdarza∏y si´ nieco cz´Êciej. To
ucià˝liwoÊci dla otoczenia.
mo˝e zabrzmieç troch´ bezlitoÊnie,
Po drugie w Urz´dzie Miasta do- bo pies trafiajàcy do schroniska mo˝e
wiedzia∏am si´, ˝e jednostkà od∏awia- zostaç uÊpiony. Dlatego mo˝e warto
jàcà z urz´du
szwendajàce si´
psy jest konkretny
pan, którego mo˝na wezwaç dzwoniàc do Dzia∏u
Magdalena Gaw´cka, Danuta Olczak
Ochrony Ârodowiska (773 60 36).
LECZENIE DZIECI I DOROS¸YCH,
Zg∏oszenie
ma
PROTETYKA, RTG Z¢BÓW
tak˝e obowiàzek
przyjàç
Stra˝
tel.
Miejska (773 60
Stara Mi∏osna
98, komórka 0Zadanie 08, dom nr 589
502 670 794). Poul. Kryszta∏owa 6
dobny obowiàzek

773 14 30
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przypomnieç, ˝e regularne nocowanie
na kilkunastostopniowym mrozie mo˝e wytrzymaç tylko zwierz´ dobrze
karmione i do tego musi mieç si´
gdzie schroniç. W z∏ej sytuacji sà te˝
psy pozostawiane same na placach budowy. Trzecià kategorià w∏ócz´gów sà
psy beztrosko wypuszczane przez w∏aÊcicieli luzem. W mojej okolicy widuj´
regularnie trzy sztuki takich spacerowiczów. ¸atwo je odró˝niç od ostro˝nych i zl´knionych psów bezpaƒskich,
nie tylko po obro˝y, ale g∏ównie po

tym, ˝e sà weso∏e, zadbane, pewne
siebie i skore do zaczepek. Tej kategorii psów szczerze nie lubi´. Jesienià
takie wyroÊni´te psisko w okolicy
osiedla Akacjowa nie dawa∏o spokoju
spacerujàcym przedszkolakom. Panie
przedszkolanki ba∏y si´ wyprowadziç
swój drobiazg poza teren przedszkola.
W∏aÊciciel psa siedzia∏ zapewne b∏ogo
przed telewizorem czekajàc, a˝ jego
kochany psiak sam si´ wybiega. Tej
kategorii w∏aÊcicieli ˝ycz´ przyjemnych wycieczek do Wo∏omina. Ser-

decznie dzi´kuj´ wszystkim czytelnikom, którzy napisali do nas listy,
szczególnie dzi´kuj´ osobie, która
przynios∏a do redakcji odbitk´ ustawy, którà wykorzysta∏am w tym artykule. Zach´cam te˝ wszystkich do dalszego udzia∏u w dyskusji nad psimi
sprawami.
Dorota Wroƒska
Tel. 773 35 04
e-mail:d_wronska@go2.pl
WiadomoÊci mo˝na przekazywaç
równie˝ redakcji.

Gabinet Stomatologiczny
lek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko

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

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

773 47 54,

fax

815 40 76

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

Przychodnia Zdrowia
Zdrowia „POGODNA”
„POGODNA”
Przychodnia
Przy ul. Jana Paw∏a 25

Poszukuje do pracy w przychodni
lekarzy rodzinnych, internistów i pediatrów oraz piel´gniarki
– najch´tniej ze specjalizacjà rodzinnà,
dla których wykonywane zawodu jest powo∏aniem,
na dobrych warunkach
– najch´tniej zamieszka∏ych na terenie Starej Mi∏osny
tel. kontaktowy

672 00 89 –

wieczorem
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Krzewy Starej Mi∏osny – Oczar – Hamamelis sp.
Oczar to krzew niezwyk∏y, kwitnie
bardzo póênà jesienià po opadni´ciu liÊci lub bardzo wczesnà wiosnà, a niekiedy nawet w zimie w czasie d∏u˝szych
ociepleƒ. Równie˝ jesienià jest ozdobà
ogrodu, poniewa˝ jego liÊcie, podobne
do liÊci leszczyny wspaniale si´ przebarwiajà.
Najlepiej posadziç go na ciemnym
tle, np. cisów, aby lepiej wyeksponowaç
kwiaty. Lubi gleb´ ˝yznà o odczynie
kwaÊnym wilgotnà, a wi´c takà, jaka
przewa˝nie jest w naszych ogródkach.
Odporny na niskie temperatury. RoÊnie dobrze zarówno na s∏oƒcu jak
i w cieniu, pojedynczo lub w niewielkich luênych grupach.
Hamamelis virginiana – oczar wirginijski, orzech czarnoksi´ski
Znany w europejskich ogrodach od
poczàtku XVIII w i dawniej cz´sto sadzony w parkach ze wzgl´du na oryginalne kwiaty kwitnàce w niezwyk∏ej porze. Bardzo wytrzyma∏y na niskie temperatury. RoÊnie wolno, ale z czasem
osiàga wysokoÊç 6 m. Kwiaty ma ˝ó∏te,
k´dzierzawe, mocno i przyjemnie
pachnàce. Owoce dojrzewajà w nast´p-

nym roku i p´kajàc wyrzucajà nasiona
na odleg∏oÊç 4 m. LiÊcie pi´knie si´
przebarwiajà na jaskrawo ˝ó∏ty kolor
i d∏ugo po przebarwieniu utrzymujà na
ga∏àzkach.
Hamamelis japonica – oczar japoƒski
W Japonii drzewo wysokoÊci do
10 m rosnàce w górach, w podszyciu lasów i w zaroÊlach. U nas krzew wyrastajàcy do 3 m., o szerokim parasolowatym pokroju. W jesieni przebarwia
si´ na pomaraƒczowo˝ó∏to i purpurowo. Kwitnie bardzo obficie od stycznia
do kwietnia kwiatami o p∏atkach ˝ywo
z∏otawo˝ó∏tych u podstawy czerwonych, podwini´tych. Kwiaty zebrane sà
w p´czki o Êrednicy do 4 cm. Wytrzyma∏y na mrozy, bardzo efektowny zarówno w czasie kwitnienia, jak i przebarwiania na jesieni na intensywny ˝ó∏ty lub szkar∏atny kolor. Odmiana
„Zuccarina” ma kwiaty jaskrawo ˝ó∏te
i kwitnie nieco póêniej. Na uwag´ zas∏ugujà równie˝ dwie odmiany botaniczne. Var. arborea Gumbleton – odmiana drzewkowata, o p∏atkach kwiatów ciemnocytrynowych i ciemnopurpurowym wn´trzu kielicha. Var. flavo –

purpurascens Rehd. – odmiana ró˝owa. P∏atki ró˝owe, wn´trze kielich
ciemnopurpurowe.
Hamamelis mollis Oliv. – oczar mi´kkow∏osy, omszony
W Japonii drzewo, u nas krzew o wysokoÊci do 3 m. P´dy mi´kko ow∏osione. LiÊcie du˝e, jesienià przebarwiajà
si´ na cytrynowo. Kwiaty z∏ocisto˝ó∏te,
du˝e, o szerokich p∏atkach, czerwonych u nasady. Podczas ∏agodnej zimy
krzew ten zakwita na Bo˝e Narodzenie, przewa˝nie jednak kwitnie od
stycznia do kwietnia, zale˝nie od temperatury powietrza. Z∏ocisto˝ó∏ta kwitnàca ga∏àzka postawiona w wazonie
w domu nape∏nia ca∏e otoczenie bardzo przyjemnym aromatem.
Oczar omszony pochodzi ze Êrodkowej Japonii. Jest najpi´kniejszym ze
wszystkich oczarów, o efektownych,
pachnàcych kwiatach. Kwitnie co roku
bardzo obficie, dobrze zimuje, nie
przemarza nawet w czasie surowych
zim. Na uwag´ zas∏uguje odmiana
„Pallida” o kwiatach wi´kszych, prà˝kowanych na czerwono.
Anna Susicka

Przysmaki kuchni staromi∏oÊniaƒskiej
Tort karmelowy z truskawkami
bez t∏uszczu
˚adne urodziny i inne Êwi´ta rodzinne
nie obejdà si´ bez tortu. ˚aden goÊç nie
ma prawa i ochoty si´ mu oprzeç. Skoro
ju˝ jesteÊmy skazani na urodzinowe kalorie, to warto przypomnieç, ˝e cukier
zawiera ich ponad dwa razy mniej ni˝
t∏uszcz. Dlatego proponuj´ przepis na
pyszny tort bez t∏ustego kremu:
5 du˝ych lub 6 ma∏ych jajek 15 dag cukru 15 dag màki, cukier waniliowy, pó∏
∏y˝eczki proszku do pieczenia. Puszka
mleka skondensowanego s∏odzonego,
1/4kg truskawek (mogà byç mro˝one),
1 galaretka owocowa.

Puszk´ ze s∏odzonym skondensowanym mlekiem (nie otwartà) podgrzewaç przez dwie godziny we wrzàcej wodzie. W puszce powstanie karmel
o konsystencji mi´kkiego mas∏a, (jeÊli
chcemy ˝eby karmel by∏ twardszy wyd∏u˝amy czas podgrzewania).
Jaja rozdzielamy. ˚ó∏tka z cukrem
i cukrem waniliowym ucieramy na pulchnà mas´, powoli dodajàc màk´ i proszek
do pieczenia. W oddzielnym naczyniu
ubijamy bia∏ka na sztywnà pian´. ¸àczymy obie cz´Êci ciasta ostro˝nie mieszajàc
tu˝ przed wylaniem do tortownicy (tortownica Êredniej wielkoÊci. Spód dobrze
jest wy∏o˝yç pergaminem). Pieczemy
w temp. oko∏o 160°C, a˝ biszkopt b´dzie
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- pismo mieszkaƒców Starej Mi∏osny.
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zarumieniony i suchy (oko∏o pó∏ godziny). Biszkopt po wyj´ciu z tortownicy
i ostudzeniu trzeba przekroiç i posmarowaç karmelem, pozostawiajàc co najmniej 1/3 do wykoƒczenia tortu. Tort
w∏o˝yç ponownie do tortownicy, posmarowaç wierzch cienkà warstwà karmelu
u∏o˝yç umyte i obrane (rozmro˝one) truskawki i wylaç stygnàcà galaretk´. Tort
najlepiej podawaç prosto z lodówki.
Na koniec ostrze˝enie. Tort bez
t∏uszczu jest mo˝e troch´ l˝ejszy (ca∏oÊç oko∏o 2900 kcal) ale te˝ ∏atwiej go
si´ zjada. Zjawisko po˝erania wielkich
iloÊci autorka zaobserwowa∏a we w∏asnej rodzinie. Smacznego.
Dorota Wroƒska

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: studio@najcomp.com.pl
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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Informacje z parafii
W LUTYM
◗ 2 lutego (sobota) UroczystoÊç Ofiarowania
Paƒskiego – Matki Bo˝ej Gromnicznej. Porzàdek S∏u˝by Bo˝ej pó∏Êwiàteczny. Msze Êw.
o godz. 900; 1030 (dla dzieci pierwszokomunijnych); 1600; 1800 i 2000
W dzieƒ Matki Bo˝ej Gromnicznej przynosimy
ze sobà do KoÊcio∏a Êwiece. Zapalone Êwiece
– symbol Chrystusa wnosimy do naszych domów na znak, ˝e w naszym ˝yciu i post´powaniu pragniemy kierowaç si´ Êwiat∏em wiary
– Êwiat∏em S∏owa Bo˝ego. PoÊwi´cenie Êwiec
po ka˝dej Mszy Êw.
W tym dniu tradycyjnie wr´czane sà dzieciom,
przygotowujàcym si´ do I-ej Komunii Êw.,
Êwiece gromniczne. Czyni to babcia dziecka ze
strony matki. Zapraszamy dzieci klas II-ich
wraz z babciami na godz. 1030. Msza Êw. w intencji babç naszych dzieci, o b∏ogos∏awieƒstwo
Bo˝e dla nich, odprawiona zostanie o godz.
1030.
◗ W niedziel´, 3 lutego, w zwiàzku z przypadajàcym w dniu 5 lutego dniem Êw. Agaty odb´dzie si´ tradycyjne poÊwi´cenie chleba – tzw.
chleba Êw. Agaty. Spo˝ywajà go z pobo˝noÊcià zw∏aszcza niewiasty cierpiàce na choroby piersi, jak równie˝ bezdzietni ma∏˝onkowie.
Âw. Agata ponios∏a Êmierç m´czeƒskà w Katanii, na Sycylii w roku 251, w czasie wielkiego przeÊladowania chrzeÊcijan za cesarza

Listy
Klub przedsi´biorczych
W poprzednim numerze gazetki
umieÊciliÊmy informacj´ o rozpocz´ciu
dzia∏alnoÊci klubu i zamiarze stworzenia strony www, która by∏aby forum do
wymiany poglàdów, bie˝àcych informacji gospodarczych i marketingowych dla cz∏onków klubu oraz dla
wszystkich mieszkaƒców i sympatyków
Starej Mi∏osny.
Na nasz apel o przy∏àczenie si´ i rozwijanie tej inicjatywy odpowiedzia∏
m.in. pan Krzysztof Krawczyk, którego
list prezentujemy poni˝ej:
Szanowna Pani Ma∏gorzato,
ciesz´ si´ z Pani inicjatywy. Jako osoba d∏ugo
pozostajàca bez sta∏ego zatrudnienia by∏em
zmuszony do rozpocz´cia dzia∏alnoÊci gospodarczej. Mylnie jednak mo˝e si´ wydawaç, ˝e
w∏asna dzia∏alnoÊç gospodarcza stanie si´ panaceum na bezrobocie. Fakt zarejestrowania
dzia∏alnoÊci wynika∏ raczej z wymagaƒ, jakie postawi∏ mój pracodawca, chcàcy uniknàç ryzyka
wypowiadania umowy o prac´ i kosztów zwiàzanych z utrzymaniem pracownika. Oznacza to,
dla takich jak ja, brak pewnoÊci zatrudnienia,
a tym samym brak stabilnoÊci.
Ch´tnie wi´c pomog´ ka˝demu, kto potrzebu-

Decjusza. Na zakoƒczenie okrutnych tortur,
którym jà poddano, obci´to jej piersi. PoÊwi´cenie chleba Êw. Agaty w niedziel´, 3 lutego,
na ka˝dej Mszy Êw.
◗ W poniedzia∏ek, 11 lutego, w Dzieƒ Matki Bo˝ej
z Lourdes: Âwiatowy Dzieƒ Chorych. U nas:
Msza Êw. w intencji wszystkich chorych Parafian o godz. 900. Zapraszamy na t´ godzin´
wszystkich starszych, s´dziwych, cierpiàcych.
B´dzie udzielany Sakrament Chorych dla
wszystkich, którzy si´ do niego przygotujà. Na
zakoƒczenie b∏ogos∏awieƒstwo lurdzkie.
W MARCU
◗ Rozpocz´cie Wielkiego Postu 13 lutego Âroda
Popielcowa. Porzàdek S∏u˝by Bo˝ej pó∏Êwiàteczny. Msze Êw. o godz. 900; 1600; 1800; 2000.
Post scis∏y – tylko jeden posi∏ek.
◗ Przez ca∏y Wielki Post Droga Krzy˝owa
w piàtki rano i wieczorem w po∏àczeniu ze
Mszà Êw. o godz. 900, 1800 i 2000. Nadto
o godz. 1600 Droga Krzy˝owa dla dzieci szkolnych.
◗ Gorzkie ˚ale w ka˝dà niedziel´ w po∏àczeniu
ze Mszà Êw. o godz. 1600.
◗ 4 marca dzieƒ Êw. Kazimierza (poniedzia∏ek).
Msza Êw. za Zmar∏ych Kazimierzów i Kazimiery oraz Heleny o godz. 1800
◗ 19 marca UroczystoÊç Êw. Józefa (wtorek):
patrona Rodzin. Porzàdek S∏u˝by Bo˝ej pó∏Êwiàteczny. Msza Êw. zbiorowa za Zmar∏ych
Józefów i Józefy o godz. 1800. Imiona Zmar∏ych Józefów i Józef wrzucamy do puszki pod
chórem.

je pomocy w zakresie uruchomienia dzia∏alnoÊci
i jej prowadzenia.
Moja dzia∏alnoÊç jest zarejestrowana pod nazwà: Kajm – Biuro Konsultingowe. W ramach
którego Êwiadcz´ us∏ugi w zakresie prowadzenia
i kierowania biznesem, oferujàc zmniejszenie
kosztów funkcjonowania, efektywnà organizacj´
pracy – opartà na zasadach produktywnoÊci,
budow´ sieci komputerowych i optymalne wykorzystanie zasobów komputerowych, jak równie˝ projektowanie komputerowych systemów
zarzàdzania, projektowanie i wykonawstwo
stron www.
Moje doÊwiadczenie i wiedza jest ugruntowana w dziedzinie finansów (szczególnie rachunkowoÊç zarzàdcza i finansowa), marketingu, informatyki.
W odpowiedzi na Pani apel, ch´tnie podejm´
si´ stworzenia witryny www Przedsi´biorczych
bez gratyfikacji.
Krzysztof Krawczyk

Dzi´kuj´ zw∏aszcza za ostatnie zdanie tego mi∏ego listu i mam nadziej´,
˝e ju˝ w lutym zaistniejemy na sta∏e
w internecie.
Ma∏gorzata Krukowska

„Politicus uniformus”
Problemem stojàcym przed naszymi lokalnymi politykami jest nie to, ˝e my jako ogó∏ mieszkaƒców wszyscy chcemy tego samego, czyli
dróg, oÊwietlenia, itp... jak to zosta∏o zasugero-

TA AGATA
Kto wie przed iloma laty
Zrodzi∏ etos si´ Agaty?
Nawet starzec nie pami´ta
Kiedy ˝y∏a taka Êwi´ta.
Màdra ksià˝ka nam odpowie.
W trzecim wieku, tak w po∏owie,
˚y∏a pe∏nych cnót dziewica,
Potem znana m´czennica.
Dzisiaj Êwi´to jest Agaty.
To patronka takiej chaty,
W której chleba nie zabraknie
A i soli wszystkim skapnie.
I tych domów, gdzie przed laty
Przyniesiono chleb Agaty,
W szczególnoÊci kiedy w darze
By∏ z∏o˝ony m∏odej parze.
Chleb, co przed chorobà chroni,
Chleb, przy którym nic nie boli.
Przed z∏em ka˝dym nas ustrzeze,
Tak skuteczny jak pacierze.
Chleb Agaty, gdy przy ciele
Czyni dobra bardzo wiele.
O tym ka˝da wie niewiasta
Ta z op∏otków i ta z miasta
Dla Agatek, Agat matek
Zawsze mamy wdzi´czny kwiatek.
A prezenty? Te˝ przyjmujà!
Za to chlebem nas cz´stujà.
Zofia Tyszkiewicz
wane w artykule pana Rodziewicza w miesi´czniku „U Nas”. Problem polega na tym, ˝e my
wszyscy pragniemy czegoÊ innego. Kierujà nami odmienne aspiracje i w ró˝ny sposób postrzegamy przysz∏oÊç naszych dzieci i naszego
otoczenia. Takie podejÊcie wydaje si´ z gruntu
logiczne i prawid∏owe, ale nie dla ludzi, którzy
jako samozwaƒczy liderzy naszych dusz roszczà sobie prawa do tego, ˝eby nam mówiç, czego tak naprawd´ chcemy i potrzebujemy.
Zauwa˝am tu podstawowy brak szacunku dla
ró˝nych punktów widzenia i ró˝nych dà˝eƒ. Odwo∏ywanie si´ do braterstwa w cierpieniu
i wspólnych wartoÊci brzmi jak stara komunistyczna sztuczka. W rzeczywistoÊci ∏àczy nas
bardzo niewiele. Jedynym rozwiàzaniem wydaje
si´ znalezienie takiej platformy porozumienia,
gdzie panuje tolerancja dla tego, co nas ró˝ni
oraz przekonanie, ˝e prawdziwa si∏a samorzàdu
tkwi w ró˝norodnoÊci poglàdów g∏oszonych
przez osoby majàce naƒ wp∏yw.
Tom Law
Zapraszamy wszystkich Paƒstwa do
wspó∏pracy we wspó∏tworzeniu naszej
gazetki. JeÊli nie majà Paƒstwo
mo˝liwoÊci napisaç wi´kszego artyku∏u,
to zawsze mo˝na napisaç list do redakcji.
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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. 11-19, sobota 11-15
tel. 7732419, 773 17 77, tel./fax 773 24 19
0-502 34 11 56, 0-501 074 222, 0-608 67 53 85

NOWA PLACÓWKA BANKU PEKAO SA
I ODDZIA¸ MI¡SK MAZOWIECKI – FILIA W WESO¸EJ
UL. TRAKT BRZESKI 58 C
CZYNNA CODZIENNIE OD PONIEDZIA¸KU DO PIÑTKU W GODZ. OD 9.30 DO 17.00
PROMOCJA RACHUNKÓW:
● BUSINESS LIDER
EUROKONTO – BUSINESS
● EUROKONTO VIP
● EUROKONTO JUNIOR (DLA DZIECI OD 13 ROKU ˚YCIA)
● EUROKONTO OK (DLA M¸ODZIE˚Y OD 15 DO 18 ROKU ˚YCIA)
●

Dla wszystkich nowo otwieranych rachunków bie˝àcych do dnia 19.02.2002r.
Warunki oferty promocyjnej:
– rachunki Business Lider i Eurokonto – Business otwarte w okresie obowiàzywania promocji sà zwolnione z miesi´cznych op∏at
za prowadzenie rachunku w okresie 6 miesi´cy od momentu zawarcia umowy z Bankiem
– w okresie promocji Bank nie pobiera op∏aty za otwarcie rachunku – dotyczy tylko rachunku Business Lider
– rachunki Eurokonto Vip otwarte w okresie obowiàzywania promocji sà zwolnione z miesi´cznych op∏at za prowadzenie rachunku w okresie 12 miesi´cy od momentu zawarcia umowy z Bankiem
– rachunki Eurokonto Junior oraz Eurokonto OK otwarte do 19 czerwca 2002 r. sà zwolnione z miesi´cznych op∏at za prowadzenie rachunku w okresie 12 miesi´cy od momentu zawarcia umowy z Bankiem
– Z∏ote Karty: Visa Concerto oraz Mastercard z pakietem klubowym, zamówione do 19 maja 2002 r. oferujemy z 50 % zni˝kà
– Karta Qualiflyer, zamówionà do 19 czerwca 2002 r. oferujemy z 50 % zni˝kà

Kierownik Filii, Doradca Klienta Vip – Ewa Konca tel. 773 25 16
Doradca Klienta Vip – Magdalena Pachecka tel. 773 26 09
Obs∏uga rachunków firmowych – Dorota Perz tel. 773 13 30

