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Do Warszawy...
Na prawach gminy - TAK
Na prawach dzielnicy - NIE
Dosyç senna politycznie na co dzieƒ Weso∏a, nieoczekiwanie rozgorza∏a szalonà dyskusjà na temat: gmina czy dzielnica. Dlatego i
my nie mo˝emy pozostaç oboj´tni na t´ tematyk´ i zajmuje ona sporo miejsca w tym wydaniu WS. Dyskusja sta∏a si´ goràca, czasami
nawet niesmaczna. W Weso∏ej by∏y przypadki
anonimowych telefonów z pogró˝kami pod
adresem zwolenników samodzielnoÊci gminy.
To przykre, ˝e o tak wa˝nych sprawach jak
przysz∏oÊç Miasta do g∏osu dochodzà emocje
a nie merytoryczne argumenty.
WÊród autorów piszàcych stale do naszej
gazetki, jednoznacznie przewa˝a poglàd zawarty w tytule: do Warszawy, ale nie na prawach dzielnicy tylko na prawach gminy.
Wynika to z faktu, ˝e jesteÊmy blisko zwiàzani z Radà Dzielnicy Stara Mi∏osna i doskonale wiemy, co taka Rada Dzielnicy zrobiç mo˝e. Od trzech lat nasi przyjaciele sà
bezradnymi radnymi, którzy nie majà wp∏ywu ani na wydatkowania przypadajàcych
na Starà Mi∏osn´ funduszy, ani na sposób
prowadzenia inwestycji, ani na funkcjonowanie naszego Osiedla. Ka˝da ich decyzja
mo˝e byç w dowolnym momencie zmieniona przez Radà Miasta i zale˝y to tylko od
widzimisi´ radnych z Rady Miasta.
Ta determinacja w obronie samodzielnoÊci
Weso∏ej wynika wi´c nie z mi∏oÊci do Miƒska

Nr

ani tym bardziej do samej Weso∏ej, lecz ze
zdroworozsàdkowej analizy sytuacji. Tym bardziej, ˝e wbrew temu, co demagogicznie próbuje si´ nam wmówiç, wcale nie jest tak, ˝e
mamy tylko wybór mi´dzy dzielnicà a Miƒskiem. Istniejà wszak˝e co najmniej dwie inne
realne alternatywy: przy∏àczyç si´ do inicjatywy Rembertowa i dà˝yç do utworzenia powiatu Warszawa Wschód, lub wspólnie z innymi
gminami warszawskimi walczyç o wprowadzenie ustawy o ustroju metropolitalnym stolicy, dajàcà nam szans´ bycia w Warszawie,
ale na prawach samodzielnej gminy.
Po autorytarnej decyzji pos∏ów o powrocie
naszego miasta do powiatu miƒskiego, zrobienie z Weso∏ej dzielnicy Warszawy wymaga
co najmniej dwuletniej procedury administracyjnej, a skutecznoÊç tych zabiegów jest mocno wàtpliwa. Mo˝e lepiej okres tej miƒskiej
“kwarantanny” wykorzystaç do podj´cia bardziej przemyÊlanych i korzystniejszych dla naszego Miasta rozwiàzaƒ.
Zach´camy Paƒstwa do podzielenia si´ z
nami swoimi argumentami. Ch´tnie opublikujemy ka˝dà merytorycznà opini´ na ten temat. Bo likwidacja miasta to coÊ wi´cej ni˝
kupno kilograma ziemniaków. Zanim si´
zdecydujemy, trzeba wiedzieç, co b´dziemy
jeÊç przez nast´pne kilka, czy kilkanaÊcie lat.
Marcin J´drzejewski
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PO WIOSENNE NASTROJE
Na wiosn´ czeka ca∏a przyroda.
Ziemia stwardnia∏a z zimna
zaczyna mi´knàç pod dotykiem
ciep∏a, dzi´ki któremu roÊliny
wychylajà si´ na powierzchni´
i radoÊnie odkrywajà kolory.
Ptaki o Êwicie zape∏niajà przestrzeƒ
i budzà cisz´.
Wszystko pod wp∏ywem s∏oƒca, wiatru
i wiosennego deszczu nabiera:
przejrzystoÊci i rumieƒców,
pi´kna i harmonii,
oczekiwaƒ i dosytu.
Zbli˝ajà si´ Êwi´ta.
Wielkanoc jest odczuwana jako wielka
radoÊç ZMARTWYCHWSTANIA,
symbol spe∏nienia najwy˝szych oczekiwaƒ
poprzez przekroczenie bariery pomi´dzy
˝yciem a przemijaniem.
TYLKO CHWILE
czas przeznacza na szcz´Êcie
smutek
brutalnie przerywa ich trwanie
pozostaje pami´ç
co ma dwie strony
los rzuca jà w ˝ycie
wielkà niewiadomà
dlatego w locie
trzeba chwytaç radoÊç
nim spadnie cierpieniem
Irena ¸ukszo
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Czas Wielkiejnocy
Dla wszystkich mieszkaƒców
w ten dzieƒ starcom nogi
umywali. Za czasów StaStarej Mi∏osny
nis∏awa Augusta urzàd
˝yczenia ciep∏ych, pogodnych
ja∏mu˝nika zwykle odbywa∏ Adam Naruszewicz.
Âwiàt Wielkiej Nocy
Ka˝dy starzec otrzymywa∏
W imieniu Rady Dzielnicy
ubiór, sadzano ich potem
do sto∏u i znakomitsze
sk∏ada
osoby im us∏ugiwa∏y”.
Ewelina Kozak
W Wielki Piàtek pojawia∏ si´ w koÊcio∏ach grób
Przewodniczàca Rady
Nie sposób mówiç o Êwi´cie Wielka- Paƒski. Do Polski zwyczaj
przyw´drowa∏
nocy, nie wspominajàc o uroczysto- ten
Êciach Triduum Paschalnego, czyli z Czech i Niemiec. Wspomniany ju˝ wa∏y drabanty królowej; u Âwi´tej
Trójcy artyllerya konna. Karabiny rurà
dniach Wielkiego Czwartku, ¸ukasz Go∏´biowski
w dó∏ obrócone byç musia∏y. Groby po
wsiach nie ust´powa∏y miejskim, saM´ka, Âmierç i Zmartwychwstanie naszego Pana
dzano si´ na ich ubranie, na przepych
i okaza∏oÊç: tu wÊród ba∏wanów morJezusa Chrystusa objawiajà nam Mi∏osierdzie Bo˝e
skich straszny wieloryb coraz po∏yka∏
i wzywajà, aby je wielbiç i za nie dzi´kowaç.
i wyrzuca∏ Jonasza. Ogródek przed
˚ycz´ wszystkim ∏aski g∏´bokiego prze˝ycia prawdy
grobem by∏ wzorzysty, z pi´knie wyroZmartwychwstania.
s∏ego owsa, rze˝uchy, bukszpanu,
Niech Zmartwychwsta∏y Pan – nasz Zbawiciel –
pró˝ne miejsca kolorowym piaskiem
obdarza wszystkich Swym pokojem i paschalnà
wysypane. Po obiedzie w miastach i na
radoÊcià.
wsiach rozpoczyna∏y si´ processye”.
Niech w codziennych zmaganiach ˝ycia wspiera
Wspó∏czesnoÊç wnios∏a nowy elei umacnia swym b∏ogos∏awieƒstwem, abyÊmy
ment
do uroczystego obchodzenia dni
pomna˝ajàc dobro coraz bardziej jednoczyli si´ we
M´ki Paƒskiej: wielkopiàtkowe zwiewzajemnej s∏u˝bie jedni drugim i odkrywali sens
dzanie grobów to zwyczaj nowy,
istnienia w bezinteresownym oddawaniu siebie
o miejskim rodowodzie. Jest w tej w´innym. Alleluja!
drówce od koÊcio∏a do koÊcio∏a echo
Ksiàdz Proboszcz
czynionych w przesz∏oÊci prób, majàWielkanoc 2002
cych na celu zlaicyzowanie obrz´dów
religijnych.
Po przedstawieniach bólu i rozpaczy
Piàtku i Soboty. Najstarsze za- pisze o nim tak:
Wielkiego Piàtku nast´powa∏a ostatchowane zapisy o ceremoniach „Wsz´dzie niemal byTriduum Paschalnego pochodzà z IV ∏o wyobra˝enie Pana Jezusa i Naj- nia cz´Êç Triduum, Wielka Sobota,
wieku z terenów Hiszpanii i spisane Êwi´tszej Panny Bolesnej przy nim, za- kiedy to w koÊcio∏ach mia∏o miejsce
zosta∏y przez pobo˝nà niewiast´, zna- pada∏a si´ ziemia, obroty niebios by∏y Êwi´cenie pokarmów. Do Êwiàtyƒ, wonà pod imieniem Egerii, kobiet´, jak wystawione, mnóstwo lamp Êwiecà- kó∏ których umieszczano tego dnia cena owe czasy, niezwyk∏à, bo szczycàcà cych objaÊnia∏o to wszystko. U jezu- brzyki ze Êwi´conà wodà, podà˝a∏y
si´ odbyciem dalekiej i wyczerpujàcej itów grób ca∏y z szyszaków, pa∏aszów t∏umy wiernych z koszykami pe∏nymi
i innej broni, wsz´dzie ∏agodna muzy- pokarmów. Ich zawartoÊç by∏a urozpielgrzymki do Ziemi Âwi´tej.
Do Polski obchody Triduum Pas- ka. U grobu w kolegiacie wart´ odby- maicona. Tak pisze o tym Oskar Kolchalnego przyw´drowa∏y wraz z chrzeÊcijaƒstwem, a ich upowszechnienie
nastàpi∏o w z∏otym wieku Pierwszej
Z okazji zbli˝ajàcych si´ Âwiàt Wielkanocnych,
Rzeczypospolitej.
sk∏adam Paƒstwu najserdeczniejsze ˝yczenia
Zwyczaj obmywania nóg w Wielki
radoÊci i spokoju oraz wszelkiej pomyÊlnoÊci.
Czwartek prze∏amywa∏ spo∏eczne ró˝Oby pogodny nastrój i szcz´Êcie
nice, bowiem w uroczystych ablucjach
brali udzia∏ wszyscy, z monarchami
zagoÊci∏o w Paƒstwa domach
w∏àcznie.
¸ukasz
Go∏´biowski
i zosta∏o z Wami jak najd∏u˝ej.
w ksià˝ce „Lud” pisze: „Zygmunt III
Burmistrz Miasta Weso∏a
by∏ pierwszym, który ten obrzàdek doJacek Wojciechowicz
pe∏nia∏. Biskupi polscy i królowie
Wielkanoc (UroczystoÊç Zmartwychwstania Paƒskiego, Pascha), to najstarsze i najwa˝niejsze Êwi´to chrzeÊcijaƒskie, obchodzone na pamiàtk´
Zmartwychwstania Jezusa w pierwszà
niedziel´ po pierwszej wiosennej pe∏ni
ksi´˝yca. Wed∏ug, u˝ywanego obecnie
w wi´kszoÊci krajów Êwiata, kalendarza gregoriaƒskiego Wielkanoc przypada mi´dzy 21 marca a 25 kwietnia.
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berg: „Âwi´cone sk∏ada si´ z du˝ego
bochenka pieczonego chleba, z kilku
jaj ob∏upanych, z chrzanu utartego,
ubitego w ga∏k´, z kawa∏ka mi´sa w´dzonego wieprzowego, a czasami
i wo∏owego, z kie∏basy”.
Jedzenie musia∏o byç przygotowane
przed Wielkim Piàtkiem ze wzgl´du
na nakazy i zakazy towarzyszàce temu
ascetycznemu Êwi´tu. Tak˝e pisanki.
Wybór jajek nie by∏ przypadkowy: za
najodpowiedniejsze uznawano te, które z∏o˝one zosta∏y w Wielki Czwartek.
Legenda wià˝e obyczaj przygotowywania pisanek jeszcze z czasami ewangelicznymi. Wed∏ug jednego z apokryficznych przekazów pewien sprzedawca jajek na widok Chrystusa padajàcego pod krzy˝em i zmierzajàcego na
Golgot´ porzuci∏ swój kram i podbieg∏
mu pomóc. Gdy z powrotem stanà∏
przy kramie, zdumiony spostrzeg∏, i˝
zwyk∏e kurze jajka przemieni∏y si´
w kolorowe pisanki.
Tworzenie pisanek by∏o trudnà sztukà. Para∏y si´ nià (i do dzisiaj jeszcze
czynià to w niektórych regionach) wybrane, uzdolnione artystycznie kobiety. Sztuka malowania kurzych jaj ewoluowa∏a od prostych technik po metody bardziej skomplikowane, wykorzystujàce nowe zdobycze nauki (sztucz-

Z okazji zbli˝ajàcych si´
Âwiàt Wielkiej Nocy
˝yczymy wszystkim
mieszkaƒcom
Osiedla Stara Mi∏osna
by otaczajàca nas
rzeczywistoÊç
by∏a radosna, a nasze
marzenia sta∏y si´
w przysz∏oÊci naszà wspólnà
rzeczywistoÊcià.
Spokoju i radoÊci
w paƒstwa domach,
nie tylko w czasie Êwiàt,
ale zawsze
˝yczà
Katarzyna G∏usek – dyrektor
Grono pedagogiczne
Pracownicy i uczniowie
Szko∏y Podstawowej nr 3

ne barwniki) i odwo∏ujàce si´ do aktu- spektakl organizowany za pomocà
skromnych Êrodków, a jednak bardzo
alnej mody.
Mo˝na mówiç o co najmniej trzech malowniczy. Na procesji wielkanocnej
rodzajach technik „kraszenia” jaj ca∏a spo∏ecznoÊç odgrywa wyznaczone
wielkanocnych. Najpopularniejszà wczeÊniej role: wiejscy stra˝acy przyz nich jest batikowanie, czyli rysowa- pominajà rzymskich ˝o∏nierzy, tercjanie na jajku wzorów roztopionym wo- rze niosà figurk´ Chrystusa Zmarskiem, a nast´pnie zanurzanie go twychwsta∏ego, a kobiety w ludowych
w barwniku. Odwróceniem tej techni- strojach otaczajà feretrony. Prowaki jest wyskrobywanie wzorów na jaj- dzony przez ministrantów i bielanki,
kach ju˝ pomalowanych. Ta, du˝o skryty pod baldachimem ksiàdz przetrudniejsza sztuka, charakterystyczna wodniczy procesji. Korowód wiernych
jest dla Polski po∏udniowo-zachodniej trzykrotnie okrà˝a koÊció∏. Towarzy(Opolszczyzna). Jest to te˝ jedna szà temu dêwi´ki koÊcielnych dzwoz najstarszych technik. Archeolodzy nów, ministranckich ko∏atek i chóralznajdowali wykonane tà metodà jaja, ny Êpiew parafian.
Lany poniedzia∏ek jest bardzo staktórych wiek nie odbiega∏ od poczàtku polskiej paƒstwowoÊci. Ostatnià rym zwyczajem. Wed∏ug jednej z lez metod jest oklejanie wydmuszek ma- gend wodà z konewek przeciwnicy
teria∏ami. W technice tej sà dwa wio- chrzeÊcijaƒstwa rozp´dzali wiernych,
dàce kierunki: na Kurpiowszczyênie przybywajàcych do Jerozolimy, aby
okleja si´ jajka w∏óczkà, a w okolicach wspominaç Êmierç Chrystusa. Wed∏ug
innej, m´˝czyêni z Jerozolimy wodà
¸owicza kolorowym papierem.
Âwi´ta wielkanocne to nie tylko próbowali ostudziç plotkarskie zap´uroczyste nabo˝eƒstwa w koÊcio∏ach, dy swoich ˝on. OkreÊlenie Êmigusto tak˝e odbywajàce si´ w polskich -dyngus nie bez przyczyny jest formà
Kalwariach parateatralne misteria z∏o˝onà, tak naprawd´ bowiem mówi
przywodzàce pami´ç o m´ce Paƒskiej; o dwóch ró˝nych zwyczajach. Dyngus
sztuka bywa równie˝ zaprz´gana do to obyczaj obchodzenia domów zwiàtworzenia w Êwiàtyniach oryginalnych zany ze sk∏adaniem Êwiàtecznych ˝yodwzorowaƒ grobu Paƒskiego. Wiel- czeƒ i Êpiewaniem pieÊni, Êmigus to
kanoc jednak najmocniej kojarzy si´ zamykajàcy obrz´d dyngusowy, swonam z uroczystà mszà wieƒczonà oka- isty rytua∏ magiczny: smaganie rózgami majàce zapewniç delikwentowi
za∏à procesjà, z rezurekcjà.
Rezurekcja to rzeczywiÊcie najbar- szcz´Êcie i pomyÊlnoÊç.
No i lanie wody...
dziej widowiskowa i najbarwniejsza
Beniamin Nawrot
poÊród wszystkich mszy majàcych
miejsce w roku liturgicznym. O tym,
Przy pisaniu tego artyku∏u wykorzy˝e zwyczaj ten nad Wis∏à by∏ okaza∏y,
wiadomo by∏o od dawna. Zachwycali sta∏em tekst Krzysztofa Jaros∏awskiesi´ nim od czasów póênego baroku go „Czas Wielkiejnocy” zamieszczony
w´drowcy i dyplomaci. Nuncjuszowi w Êwiàtecznym wydaniu dziennika
papieskiemu przebywajàcemu na Rzeczpospolita 3 – 5.04.1999 r.
dworze króla Stanis∏awa Augusta Poniatowskiego
tak
spodoba∏a si´ oprawa porannej wielkanocnej mszy, ˝e wySerdeczne ˝yczenia
krzyknà∏: O Bo˝e!
Nadziei
Có˝ za majestat! Bai RadoÊci z okazji
rokowa forma rezurekcji zachowa∏a si´
Âwiàt Zmartwychwstania
do dzisiaj na polskiej
Paƒskiego
prowincji. W wiejskiej rezurekcji zask∏ada wszystkim
obserwowaç mo˝na
mieszkaƒcom osiedla
wiele archaicznych
elementów.
Rezurekcja w wiejOSP Stara Mi∏osna
skim koÊciele to
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WieÊci
w pigu∏ce
❍❍❍
Zarzàd Miasta wynegocjowa∏ z warszawskim ZTM umow´ na uruchomienie dwóch
dodatkowych linii autobusowych. Jedna b´dzie prowadzi∏a ze Starej Mi∏osny do ronda
Wiatraczna, druga przez Weso∏à do ul. Marsa. JeÊli nic nie stanie na przeszkodzie, autobusy zacznà jeêdziç na poczàtku maja. Szerzej napiszemy o tym w nast´pnym numerze
naszej gazetki.
❍❍❍
Rada Miasta zdecydowa∏a o przej´ciu od Zespo∏u sieci wodociàgowej. W najbli˝szym
czasie, za wod´ nie b´dziemy wi´c p∏acili
„spó∏ce ziemskiej” lecz miastu. Cena wody
pozostaje bez zmian.
❍❍❍
Ze wzgl´du na Âwi´ta Wielkiejnocy, Walne
Zebranie Przedstawicieli, które mia∏o zakoƒczyç dzia∏alnoÊç Zespo∏u zosta∏o przesuni´te
na 13 kwietnia b.r.
❍❍❍
20 marca na posiedzeniu Zarzàdu Zrzeszenia
W∏aÊcicieli Mieszkaƒ i Domów Jednorodzinnych jego Prezes Piotr Nowak z∏o˝y∏ rezygnacj´ z pe∏nionej funkcji.
❍❍❍
Zosta∏y rozstrzygni´te przetargi na adaptacj´
pomieszczeƒ dla biblioteki w Centrum
Pogodna oraz na ogrodzenie terenu gimnazjum.
❍❍❍
Og∏oszono przetargi na budow´ wodociàgu po
pó∏nocnej stronie Traktu Brzeskiego oraz na
mapy geodezyjne na potrzeby planu zagospodarowania przestrzennego dla Starej Mi∏osny.
❍❍❍
Firma Mapei sfinansuje budow´ kolektora
deszczowego dla pó∏nocnej strony Starej Mi∏osny. Kolektor, b´dzie bieg∏ ul. Jaspisowà do kana∏u Wawerskiego.
❍❍❍
Rada Miasta wyrazi∏a zgod´ na zakup
pomieszczeƒ w Centrum Pogodna na
potrzeby Miejskiej Przychodni Zdrowia.

SPROSTOWANIE
W poprzednim numerze do tekstu Wojciecha Rudziƒskiego „Udar mózgu – choroba cywilizacyjna” wkrad∏ si´ drobny b∏àd. Poprawne zdanie powinno brzmieç: „W nast´pstwie tego procesu, do pewnego obszaru
mózgu nie dochodzi krew zawierajàca tlen”.
Serdecznie przepraszamy autora i naszych
Czytelnków.
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„Czy warto byç 18 dzielnicà?”
Nasza ulubiona Stara Mi∏osna mia∏a szans´ na „awans”: zamiast dzielnicà miasta Weso∏a, mog∏a (mocà nowelizowanej ustawy
warszawskiej) zostaç cz´Êcià 18 dzielnicy
Warszawy! Ostatnia wersja ustawy warszawskiej czeka na podpis prezydenta KwaÊniewskiego. Przewiduje ona powrót miasta
Weso∏a – samodzielnej gminy do powiatu
miƒskiego. Grupa radnych z Weso∏ej,
z przewodniczàcym Rady Miasta na czele,
optuje dalej za zrzeczeniem si´ praw miejskich i ubieganie si´ o w∏àczenie obszaru
Weso∏ej jako jednostki pomocniczej w granice m.st. Warszawy. Na sesji 22 marca ma
zapaÊç decyzja o przeprowadzeniu w tej
sprawie konsultacji z mieszkaƒcami. Warto
zastanowiç si´, co jest dla nas korzystniejsze: nadal mieszkaç w swoim miasteczku w
samodzielnej gminie, czy roztopiç si´ stolicy.
Nieco historii
Stara Mi∏osna z dniem 1 stycznia 1969 r.
zosta∏a w∏àczona do Weso∏ej, która w∏aÊnie
otrzyma∏a prawa miejskie. Przez lata nie
by∏ to alians korzystny dla Starej Mi∏osny.
Po tej stronie Traktu Brzeskiego nic si´ nie
dzia∏o. Od 1984 r. na polach Starej Mi∏osny
zacz´∏o powstawaç „na surowym korzeniu” nowe miasto osiedle 50-lecia PRL.
Ros∏o ono wysi∏kiem i za pieniàdze prywatnych inwestorów, obecnych mieszkaƒców.
Dopiero w ostatniej kadencji samorzàdowej, od 1998 r. zacz´∏y do nas wracaç –
w postaci gminnych inwestycji – pieniàdze
z naszych podatków. Miasto Weso∏a zacz´∏o w Starej Mi∏oÊnie budowaç (gimnazjum,
stacj´ uzdatniania wody, ulic´), remontowaç (szko∏´ podstawowà, przychodni´
zdrowia), przejmowaç (sieç wodociàgowà,
oÊwietlenie). W ciàgu trzech ostatnich lat
zrobiono wi´cej ni˝ przez trzydzieÊci poprzednich lat, choç wobec skali zapóênieƒ
inwestycje te wydajà si´ skromne i powolne. Wydaje si´ jednak, ˝e wreszcie w Starej
Mi∏oÊnie zaczynamy odczuwaç dobrodziejstwa gminnego bytu i jest nadzieja, ˝e te
tendencje utrzymajà si´ po jesiennych wyborach samorzàdowych (szansa na bezpoÊredni wybór burmistrza przez mieszkaƒców, a nie przez Rad´ Miasta, wi´ksza procentowo reprezentacja Starej Mi∏osny
w pomniejszonej Radzie Miasta).
Powiatowe zawirowania
Z dniem 1 stycznia 1999 r., kiedy wprowadzano w Polsce powiatowy szczebel
samorzàdu, Weso∏a znalaz∏a si´ w powiecie miƒskim. W wyniku politycznych
przetargów nie powsta∏ projektowany –
analogicznie do powiatu warszawskiego
zachodniego – powiat warszawski
wschodni. W∏adze miasta podj´∏y stara-

nia o przeniesienie Weso∏ej do powiatu
warszawskiego (tj. powiatu ziemskiego
obejmujàcego m.st. Warszawa, obligatoryjny zwiàzek 11 gmin warszawskich).
W konsultacjach spo∏ecznych przeprowadzonych jesienià 1999 r. mieszkaƒcy
Weso∏ej zdecydowanie opowiedzieli si´
za zmianà przynale˝noÊci powiatowej
z miƒskiej na warszawskà. I tak z dniem
1 stycznia 2002 r. miasto Weso∏a znalaz∏o
si´ w powiecie warszawskim (ziemskim).
Okaza∏o si´ tylko, ˝e powiat ten ewoluuje, za chwil´ przestanie istnieç i... stanie
si´ jednà gminà m.st. Warszawà (miastem na prawach powiatu, tzw. powiatem
grodzkim). Wszystkie gminy, które wejdà w sk∏ad Warszawy miasta – powiatu
muszà zrezygnowaç ze swej gminnej samodzielnoÊci, bud˝etowej niezale˝noÊci,
osobowoÊci prawnej.
Ustrojowa karuzela Warszawy
Nie ma szcz´Êcia nasza stolica do màdrych polityków i legislatorów. Co prawda
Warszawie ju˝ w poczàtkach odrodzonego
samorzàdu zafundowano ustaw´ specjalnà, jednak jej kolejne wersje zdajà si´ nie
dostrzegaç podstawowego faktu: stolica
paƒstwa to metropolia, powinna funkcjonowaç w obiegu globalnym, powinna prze∏amywaç kràg Êcis∏ego miasta. Z Warszawà
zwiàzane sà zarówno Raszyn z Jankami,
Piaseczno z Konstancinem, jak Weso∏a
z Sulejówkiem. Miasto sto∏eczne Warszawa oraz sàsiadujàce gminy podwarszawskie stanowià funkcjonalnà ca∏oÊç! Jednak
rozwój aglomeracji nie musi odbywaç si´
wy∏àcznie drogà powi´kszania granic gminy centralnej, w paƒstwach wy˝ej rozwini´tych gospodarczo podà˝a od dawna innym tropem. DziÊ metropolie Êwiata majà
na ogó∏ status regionu metropolitalnego
(Wielki Londyn, Berlin paƒstwo zwiàzkowe, podobnie Wiedeƒ, Bruksela, Dublin,
Helsinki, Kopenhaga, Lizbona, Madryt,
Pary˝, Sztokholm, nawet prezydenci Pragi
i Budapesztu majà uprawnienia marsza∏ków w granicach przeroÊni´tej gminy sto∏ecznej!). Ustanowienie regionu sto∏ecznego Warszawy jest warunkiem koniecznym równorz´dnoÊci stolicy Polski ze stolicami innych paƒstw Starego Kontynentu,
które sà odr´bnymi regionami Unii Europejskiej. Rzàdzàce Polskà SLD, tak optujàce za naszym wejÊciem do Unii, ju˝ za
chwil´ stanie przed koniecznoÊcià ca∏kowitej przebudowy ustroju stolicy i utworzenia regionu Warszawy. Dzisiejsze projekty nie spe∏niajà europejskich standardów, mimo i˝ ustrojowa karuzela Warszawy trwa ju˝ trzynasty rok.
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W 1990 r. Warszawa sta∏a si´ luênà konfederacjà dzielnic-gmin. Ustrój ten szybko
zyska∏ niechlubne miano siedmiogrodu (po
wydzieleniu Ursusa – oÊmiogrodu). Nie zaspokaja∏ zbiorowych potrzeb ogólnomiejskich, utrzymywa∏ przepaÊç mi´dzy wielkimi dzielnicami-gminami Warszawy a ma∏ymi gminami podwarszawskimi, sàsiadujàcymi z nimi, cz´sto przecie˝ stanowiàcymi
urbanistycznà jednoÊç z dzielnicami-gminami Warszawy.
W drugà kadencj´ samorzàdu Warszawa
wesz∏a z nowym ustrojem, który mia∏
wprowadziç mechanizm sprawnego zarzàdzania ca∏à Warszawà. W 1994 r. podzielono stolic´ na 11 gmin: wydzielono gmin´
Centrum z dzielnicami (teren przedwojennej Warszawy) i 10 gmin wokó∏ (wi´kszoÊç
z nich przed w∏àczeniem do Warszawy posiada∏a prawa miejskie). Gminy wianuszka
warszawskiego doskonale zda∏y egzamin:
na zapóênionych obrze˝ach Warszawy rozpoczà∏ si´ z jednej strony intensywny proces inwestycyjny, z drugiej – proces integracji spo∏ecznej. Wielkie blokowiska zacz´∏y przekszta∏caç si´ w miasta o pe∏nych
funkcjach (choç przecie˝ mieszkaƒcy gminy Bia∏o∏´ka, czy gminy Ursynów zawsze
mieli ÊwiadomoÊç bycia Warszawiakami).
Problemy rodzi∏y si´ w efekcie funkcjonowania najbogatszej gminy w kraju – gminy
Centrum. Nie sprawdzi∏o si´ te˝ zarzàdzanie na szczeblu ogólnomiejskim, zabrak∏o
pieni´dzy na inwestycje, nie wypracowano
skutecznych instrumentów wymuszajàcych
wspó∏prac´ gmin w skali miasta. W 1999 r.
sytuacj´ zagmatwa∏o jeszcze na∏o˝enie na
struktur´ miasta szczebla powiatowego.
Ju˝ od 1998 r. zacz´∏y pojawiaç si´ kolejne projekty i koncepcje zarzàdzania stolicà, jej podzia∏u i ustroju. Najnowszy projekt, przyj´ty przez sejm, zak∏ada likwidacj´ 11 gmin warszawskich, likwidacj´ powiatu warszawskiego ziemskiego i utworzenie w to miejsce jednej gminy, m.st.
Warszawy – miasta na prawach powiatu. 10
gmin warszawskiego wianuszka i 7 dzielnic
w gminie Warszawa-Centrum ma staç si´
dzielnicami m.st. Warszawy, tj. jednostkami pomocniczymi miasta, bez osobowoÊci
prawnej, bez w∏asnego bud˝etu, bez samodzielnoÊci i niezale˝noÊci. (we wczeÊniejszych projektach ustawy Weso∏a i Sulejówek jako gminy powiatu warszawskiego
mia∏y staç si´ 18 i 19 dzielnicà stolicy!).
W trybach przemian
I tak nasza swojska Weso∏a niechcàcy zaplàta∏a si´ w sto∏ecznà przepychank´ ustrojowà, dajàc politycznym decydentom okazj´ do wprowadzania w∏asnych rozstrzygni´ç. Gdy pod koniec 2001 r. rozporzàdzeniem Rady Ministrów przeniesiono Weso∏à
do powiatu warszawskiego, w grudniowym

projekcie nowelizacji ustawy warszawskiej
zapisano, ˝e likwiduje si´ te˝ gmin´ Weso∏a: skoro chce byç w powiecie warszawskim,
musi za to zap∏aciç jak inne gminy w∏asnà
samodzielnoÊcià i ca∏ym majàtkiem.
Rada Miasta Weso∏a podj´∏a uchwa∏´
krytykujàcà likwidacj´ miasta. Rada Dzielnicy Stara Mi∏osna zg∏osi∏a protest wobec
projektu ustawy domagajàc si´ konsultacji
„zapewniajàcych wszystkim mieszkaƒcom
naszej dzielnicy i ca∏ego miasta dost´p do
informacji oraz mo˝liwoÊç wypowiedzenia
si´ na ten temat.”
W lutowym projekcie ustawy warszawskiej arbitralnie ustalono, ˝e gmina Weso∏a
wraca do powiatu miƒskiego. W zwiàzku
z tym zapisem Rada Miasta Weso∏a na sesji
22 marca planuje zobowiàzaç Zarzàd Miasta do wystàpienia z wnioskiem do prezydenta RP o nie podpisywanie ustawy,
a w przypadku jej podpisania o podj´cie
procedury zaskar˝enia ustawy do Trybuna∏u
Konstytucyjnego.
Czy musimy pakowaç si´ do warszawskiego tygla?
Kolejne wersje ustawy warszawskiej robià
wra˝enie projektów doraênych, wymuszonych dziurà w bud˝ecie miasta, zmieniajàcymi si´ uk∏adami partyjnymi, grà interesów
politycznych. Obecny bud˝et m.st. Warszawy wynosi 2 mld z∏ (w tym zad∏u˝enie 850
mln z∏.). Bud˝ety 11 gmin warszawskich to
3 mld z∏., kolejne to bud˝et powiatu warszawskiego. Przej´cie tych bud˝etów ma u∏atwiç miastu sp∏acanie kredytów i planowanie
inwestycji ogólnomiejskich. Trzeba po∏àczyç
13 bud˝etów (11 gmin + miasto + powiat)
lub nawet 15 (Sulejówek + Weso∏a), by móc
wi´cej wydawaç na wielkie inwestycje! Kiedy
50 lat temu komuniÊci likwidowali samorzàd te˝ u˝ywali tego argumentu, ale czy
nam ˝y∏o si´ lepiej z centralnym bud˝etem?

Czy warto wchodziç w ten uk∏ad? Moim
zdaniem, jeszcze nie teraz. Warto poczekaç
na ustrojowe wykreowanie Warszawy jako
stolicy kraju cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, Warszawy, które nie b´dzie odgradzaç si´ od swojego naturalnego zaplecza gmin podmiejskich (suburbium). Jak
to jest byç dzielnicà, wiemy. Mo˝liwoÊç samostanowienia w ramach miasta jako jednostka pomocnicza gminy trenujemy od
dwóch lat (Stara Mi∏osna jest dzielnicà od
1999 r., co prawda tylko miasta Weso∏a).
Dzielnice warszawskie b´dà praktycznie
zajmowa∏y si´ bie˝àcà obs∏ugà mieszkaƒców. Decyzje i podzia∏ Êrodków finansowych centrum rezerwuje dla siebie.
W polskiej strukturze samorzàdowej tylko gminy dysponujà znaczàcymi pieni´dzmi. W przypadku rezygnacji z samodzielnoÊci gminnej naszymi pieni´dzmi dysponowa∏by prezydent prawie 2-milionowej stolicy. Przy skali niedoinwestowania w∏aÊciwej
Warszawy nale˝y liczyç si´ z tym, ˝e korzyÊci z naszego „wejÊcia” do stolicy w tym
kszta∏cie ustrojowym nie pojawià si´ w bliskiej perspektywie czasowej. Lokalne inwestycje, wa˝ne jedynie dla 15 tysi´cznej spo∏ecznoÊci Weso∏ej, czy 6 tysi´cznej Starej
Mi∏osny musia∏yby czekaç przed wa˝niejszymi priorytetami sto∏ecznymi. Za podatki
z Weso∏ej prezydent Warszawy nie wybuduje metra, ale w naszej lokalnej skali
sprawny burmistrz Weso∏ej przez najbli˝szà
kadencj´ mo˝e wybudowaç nieêle urzàdzone, sympatyczne miasteczko. Ja nie mam
wàtpliwoÊci, co jest dla nas korzystniejsze.
Ewelina Kozak
Przewodniczàca Rady Dzielnicy
Nowy adres e-mailowy Biura Rady:
radadzielnicy@poczta.fm

Zapraszamy na Âwiàteczny
Rajd na orientacj´ Anino`2002
Zawody na orientacj´, to nie tylko bieganie z mapà. Równie cz´sto organizowana jest turystyczna odmiana takich zawodów, gdzie o wyniku nie decyduje
czas przebiegni´cia trasy lecz precyzyjne
jej przejÊcie w okreÊlonym limicie czasu.
2 kwietnia br. (w lany poniedzia∏ek)
odb´dà si´ w okolicach Weso∏ej kolejne
zawody Anino‘2002. Ta impreza, organizowana ju˝ od ponad 20 lat w drugi
dzieƒ Âwiàt, jest zawsze doskona∏à okazjà aby oderwaç si´ od Êwiàtecznego sto∏u i wybraç si´ na spacer do lasu.
Oprócz trzech tras sportowych o d∏ugoÊciach 9 km, 5,5 km i 3,5 km, sà przy-

gotowane trzy trasy turystyczne: TS – dla
seniorów, TJ – dla juniorów i TP – dla
poczàtkujàcych. Start i meta zawodów
usytuowane b´dà blisko naszego Osiedla – na parkingu leÊnym przy ul. Bronis∏awa Czecha (jadàc z naszego Osiedla
do Warszawy po prawej stronie ok. 1 km
od granicy Weso∏ej).
Start na trasy turystyczne od godz.
11.30, start na trasy sportowe o godz.
12.00. Zg∏oszenia b´dà przyjmowane na
starcie. Informacje dodatkowe moêna
uzyskaç od organizatora p. Andrzeja
K´dziorka, tel. dom 872 03 47
MarJed
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Burzliwa Sesja Rady Miasta
22 lutego obradowa∏a Rada Miasta.
Sesja by∏a tak d∏uga i burzliwa, ˝e musia∏a zostaç przerwana i podj´ta od nowa
27 lutego a zakoƒczy∏a si´ póêno w nocy.
Omawiano g∏ównie zmiany w organizacji szkó∏ oraz dzia∏ania w zwiàzku z przygotowywanà przez sejm ustawà, która
dla Weso∏ej mog∏aby oznaczaç wcielenie
do Warszawy.
Rada mia∏a zadecydowaç o przyznaniu pieni´dzy na wyposa˝enie szkolnych
pracowni w pomoce naukowe i na remonty boisk, ale postanowiono od∏o˝yç
tà decyzj´ do czasu rozstrzygni´cia spornej kwestii reorganizacji sieci szkó∏.
Potrzeba reorganizacji szkó∏ wynik∏a
z potrzeby rozdzielenia szkó∏ podstawowych od gimnazjów, zapewnienia gimnazjom odpowiednich warunków (np.
mo˝liwoÊç zorganizowania pracowni)
oraz kwestia równomiernego obcià˝enia
budynków (w Szkole Podstawowej nr 1
klasy liczy∏y po 35 uczniów a w Szkole
nr 4 po 17 uczniów).
Zarzàd Miasta przedstawi∏ dwa warianty tej reorganizacji

1) Po∏àczenie obwodów Szko∏y Podstawowej nr 1 Szko∏y Podstawowej
nr 4 z utworzeniem jednej szko∏y z siedzibà w budynku przy ul. Armii Krajowej 39. Gimnazjum mia∏oby zostaç
przeniesione do budynku na Placu
Wojska Polskiego 28,
2) Po∏àczenie obwodów Szko∏y Podstawowej nr 1 i Szko∏y Podstawowej nr
4 (klasy 1-3 i oddzia∏ „0” w budynku na
Placu Wojska Polskiego 28, klasy 46 i gimnazjum w budynku przy ul. Armii
Krajowej 39).
Kontrowersje budzi∏o to, ˝e 200 dzieci
z Placu Wojska Polskiego i z Weso∏ej
Centrum b´dzie musia∏o przechodziç
przez ruchliwà ulic´.
Argumentami za proponowanym rozwiàzaniem by∏o g∏ównie wyrównanie
niesprawiedliwie niejednorodnych warunków, niedopuszczenie do patologii,
powstajàcych kiedy dzieci ze szko∏y podstawowej przebywajà w jednym budynku
z nastoletnimi uczniami gimnazjum
i mo˝liwoÊç podniesienia jakoÊci nauczania w gimnazjum. Zwracano tak˝e

Z ostatniej chwili
W dniu 22 marca, w goràcej atmosferze, Rada Miasta podj´∏a w trakcie sesji
uchwa∏´ o przeprowadzeniu konsultacji
spo∏ecznych w sprawie administracyjnej
przynale˝noÊci miasta Weso∏a.
Grupa radnych, zwolenników w∏àczenia nas jako dzielnicy do Warszawy, robi∏a co tylko mog∏a, aby w konsultacjach
nie znalaz∏o si´ dodatkowe pytanie o inne rozwiàzanie ni˝ likwidacja samodzielnoÊci miasta. Z przykroÊcià nale˝y odnotowaç, ˝e w grupie tej by∏ tak˝e p. Roman Hajta∏owicz, jeden z radnych ze
Starej Mi∏osny. Ostatecznie przy 13
g∏osach ZA i 7 PRZECIW, Rada przyj´∏a poni˝szà treÊç pytaƒ konsultacyjnych.
Tak przy okazji, za treÊç § 2, autorowi
mo˝na by przyznaç „Z∏otà czcionk´”
w dziedzinie absurdu argumentacji.
Izabela Antosiewicz
Na podstawie art. 4 ust. 1, art. 5a i art. 18
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorzàdzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. Z 2001 roku nr 142,
poz. 1591) Rada Miasta Weso∏a uchwala co nast´puje:
§1
W zwiàzku ze zmianà ustroju miasta sto∏ecznego
Warszawy okreÊlonà w ustawie z dnia 15 lutego
2002 roku, miasto sto∏eczne Warszawa staje si´
jednà gminà wykonujàcà zadania powiatu.
Nowa ustawa o ustroju Warszawy przewiduje
powrót Weso∏ej do powiatu miƒskiego.
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§ 2.
W trakcie debaty parlamentarnej pose∏ sprawozdawca zapewni∏ z trybuny sejmowej i˝ w przypadku gdyby
spo∏ecznoÊç lokalna Weso∏ej w konsultacjach spo∏ecznych wyrazi∏a innà wol´, zostanie to uszanowane.
Aby w pe∏ni dochowaç zasad demokracji i przestrzegania prawa Rada Miasta postanawia przeprowadziç konsultacje w sprawie statusu miasta
Weso∏a i w∏àczenia do struktur m.st. Warszawy.
§ 3.
Wobec wynikajàcej z ustawy automatycznej przynale˝noÊci do powiatu miƒskiego Rada Miasta postanawia zadaç nast´pujàce pytania konsultacyjne:
1. Czy zgadza si´ Pan/Pani na powrót Weso∏ej do
powiatu Miƒsk Mazowiecki?
2. Je˝eli w wyniku konsultacji wi´kszoÊç mieszkaƒców Weso∏ej nie wyrazi zgody na powrót do powiatu miƒskiego, to czy Pana/Pani zdaniem:
* Weso∏a powinna staç si´ dzielnicà Warszawy, co
∏àczy si´ z utratà samodzielnosci gminnej, praw miejskich i podmiotowoÊci prawnej.
* Nie zgadzam si´ na rezygnacj´ Weso∏ej ze statusu gminy. Powinny zostaç podj´te dalsze dzia∏ania
w celu doprowadzenia do zwiàzania Weso∏ej jako samodzielnej gminy z Warszawà (ustrój metropolitarny)
lub powiatem wokó∏warszawskim (np. z siedzibà
w Rembertowie).
§ 4.
Ustala si´ termin konsultacji na 14 kwietnia 2002
roku.
§ 5.
Konsultacje przeprowadzone zostanà na terenie
ca∏ego miasta analogicznie do zasad okreslonych
w ustawie z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich
(Dz. U. Nr 95 poz. 602 z póên. zm.)
[...]

uwag´, ˝e wykszta∏cenie ucznia jest du˝o
dro˝sze w Szkole nr 4 ni˝ w Szkole nr 1.
W czasie g∏osowania które odby∏o si´
22 lutego odrzucono oba projekty reorganizacji oparte na likwidacji Szko∏y
Podstawowej nr 4 i rozszerzenia obwodu
Szko∏y Podstawowej nr 1.
Pod g∏osowanie poddano równie˝
kwesti´ wygaszania z koƒcem roku
2001/2002 gimnazjum nr 2 oraz po∏àczenia jego obwodu z Gimnazjum nr 3
i projekt przyj´to. W czasie drugiej cz´Êci sesji, 27 lutego zdecydowano jednak
o reasumpcji obu uchwa∏, co mo˝e oznaczaç, ˝e nowe ustalenia nie wejdà w ˝ycie od wrzeÊnia tego roku.
Drugim goràcym tematem rozmów
okaza∏a si´ sprawa przynale˝noÊci powiatowej miasta Weso∏a. W czasie obrad
wystàpi∏ Burmistrz Gminy Warszawa
W∏ochy, i przestrzega∏ przed zmianà statusu z gminy na dzielnic´, bo spowoduje
to masowe zwolnienia urz´dników i drastyczne uszczuplenie bud˝etu. Ze strony
radnych pada∏y argumenty, ˝e przy∏àczenie do Warszawy jest zgodà na finansowanie jej zad∏u˝onego centrum oraz na
utrat´ wp∏ywu na wiele istotnych dla
miasta decyzji, takich jak przebieg obwodnicy. Burmistrz informowa∏, ze po
przy∏àczeniu do Warszawy bud˝et stopnieje z 30 mln z∏ do 17 mln z∏ i apelowa∏,
aby nie traciç niezale˝noÊci miasta.
Nast´pnie podj´to kwesti´ projektowanych konsultacji z mieszkaƒcami. Postanowiono je przeprowadziç, choç nie
b´dzà one wià˝àce dla Rady Ministrów,
która w formie rozporzàdzenia ma zadecydowaç o przynale˝noÊci Weso∏ej.
G∏ówne wàtpliwoÊci budzi∏ ich termin
i forma pytaƒ. Dyskutowano, czy nale˝y
przeprowadziç je jak najszybciej, czy te˝
nale˝y czekaç a˝ ostatecznie zakoƒczy si´
proces uchwalania ustawy o zmianie
ustroju Warszawy. Nie by∏o te˝ zgody co
do treÊci pytaƒ. Pada∏y argumenty, ˝e ich
treÊç przesàdzi o odpowiedzi i propozycje, ˝eby projekty treÊci pytaƒ wysz∏y od
mieszkaƒców. W koƒcu proponowany
projekt uchwa∏y o przeprowadzeniu konsultacji zosta∏ odrzucony.
Ustalono równie˝, ˝e na terenie osiedla
Stara Mi∏osna powstanie filia Powiatowego OÊrodka Informacji Geodezyjnej
i Kartograficznej. OÊrodek postanowiono
zorganizowaç po odejÊciu Weso∏ej z powiatu miƒskiego, ze wzgl´du na d∏ugi czas
oczekiwania na dokumentacj´ w powiecie
warszawskim. OÊrodek ma pozostaç
w Weso∏ej niezale˝nie od tego w jakim
powiecie ostatecznie si´ znajdzie.
Na podstawie protoko∏u z sesji
Dorota Wroƒska
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Z prac rady powiatu - mity i legendy
Szanowni Paƒstwo!
Rada Powiatu Warszawskiego na lutowej sesji zajmowa∏a si´ g∏ównie siecià szkó∏ ponad podstawowych. Jeszcze
w grudniu ub. r. Rada, ze wzgl´du na
brak Êrodków finansowych (tylko
w tym roku, na szko∏y zabraknie
17 mln z∏), podj´∏a decyzj´ o likwidacji
12 placówek. Wzbudzi∏o to zrozumia∏e
protesty nauczycieli i rodziców. Dlatego po analizie przedstawionych argumentów, ze wzgl´du na tradycj´ tych
szkó∏ i unikalny charakter kierunków
kszta∏cenia, na sesji lutowej postanowiono przywróciç trzy z nich: LX LO
im. Wojciecha Górskiego, Zespó∏
Szkó∏ im. Batalionu „ZoÊka” oraz
Technikum Architektoniczno-Budowlane. Radni zaakceptowali tak˝e porozumienie dotyczàce prowadzenia liceum profilowanego w Sulejówku. Ponadto podj´li uchwa∏y dotyczàce likwidacji cz´Êci szkó∏ specjalnych (przyszpitalnych) oraz przekszta∏ceniu i po∏àczeniu kilkudziesi´ciu innych szkó∏
ponadgimnazjalnych.
Z innych spraw: Rada zaakceptowa∏a uchwa∏´ w sprawie zasad i trybu
umarzania wierzytelnoÊç powiatowych
jednostek organizacyjnych, wybra∏a
bank do prowadzenia rachunku Starostwa (BP-H PBK S.A.) oraz przyj´∏a
uchwa∏´ w sprawie powierzenia gminom realizacji niektórych zadaƒ z zakresu Prawa o ruchu drogowym (prowadzenie Wydzia∏ów Komunikacji).
Mam ÊwiadomoÊç, ˝e przedstawione
powy˝ej problemy sà delikatnie mówiàc odleg∏e od naszych codziennych
problemów. Jednak taka jest specyfika
powiatów, ˝e zajmujà si´ one sprawami
administracyjnymi i ich wp∏yw na rozwiàzywanie naszych bolàczek jest znikomy. Znacznie wa˝niejsza jest przynale˝noÊç gminna, gdy˝ to ona decyduje o sprawach, które dziejà si´ bezpoÊrednio wokó∏ nas. Poniewa˝ w toczàcej si´ na temat przysz∏oÊci Weso∏ej
dyskusji padajà argumenty zwiàzane
z dzia∏alnoÊcià powiatu, chcia∏bym
ustosunkowaç si´ do niektórych z nich.
Powiat warszawski jest zb´dny - absolutnie tak. W Warszawie, w sposób
sztuczny egzystujà dwie struktury samorzàdowe: Rada Warszawy i Powiat
warszawski. Obydwie niedoinwestowane, o nak∏adajàcych si´ na siebie kompetencjach. Ich po∏àczenie w jeden organizm samorzàdowy jest naprawd´
niezb´dne.

Po wprowadzeniu nowej ustawy warszawskiej zmniejszy si´ liczba radnych
i ub´dzie „sto∏ków” – jest to mit nr 1.
Ustawa zak∏ada bowiem, ˝e w ka˝dej
dzielnicy warszawskiej b´dà rady dzielnic, ich radni b´dà otrzymywali diety,
zaÊ pracà Urz´du Dzielnicy b´dzie kierowa∏ Burmistrz Dzielnicy. Ub´dzie
tylko stanowisko Starosty warszawskiego oraz Burmistrza Gminy Centrum,
a zamiast trzech 45-osobowych rad
(powiatu, gminy Centrum i Warszawy)
b´dzie jedna rada Miasta liczàca 60
radnych. Tak wi´c z armii ok. 450 sto∏ecznych radnych ub´dzie tylko 75.
JeÊli wrócimy do powiatu miƒskiego
to nasze dzieci b´dà si´ musia∏y uczyç
w liceach miƒskich, a my b´dziemy
musieli jeêdziç do szpitala do Miƒska to jest mit nr 2. Nie ma i nie by∏o (nawet w czasach g∏´bokiej komuny) obowiàzku rejonizacji nauczania w szko∏ach ponadgimnazjalnych. Podobnie
reforma s∏u˝by zdrowia znios∏a rejonizacj´ us∏ug medycznych. W obr´bie
naszej kasy chorych, mo˝emy si´ leczyç
gdzie nam si´ podoba. JeÊli ktoÊ ma
ochot´, to mo˝e leczyç si´ w szpitalu w
Szczecinie. Jedyne wyjàtki dotyczà
sytuacji, gdy kasa chorych nie ma sta∏ej
umowy z danym szpitalem, wówczas
musi wyraziç zgod´ na leczenie. OczywiÊcie znane sà ciàgoty obecnej w∏adzy
do centralizacji dystrybucji Êrodków.
Jednak centralizacja i zniesienie kas
chorych nie oznacza bynajmniej powrotu do rejonizacji. Nadal b´dziemy
mogli leczyç si´ w dowolnym szpitalu
(bo tego m.in. wymaga prawodawstwo
UE), tylko w inny sposób szpital b´dzie
otrzymywa∏ fundusze na naszà hospitalizacj´.
To my w konsultacjach zdecydujemy
gdzie chcemy byç - jest to mit nr 3.
Konsultacje spo∏eczne nie majà charakteru obligatoryjnego. Decyzja co do
naszych losów zale˝y tylko od decyzji
Rady Ministrów, która oczywiÊcie powinna uwzgl´dniç wynik takich konsul-

tacji, ale nie musi. Przypomn´ tylko, ˝e
ponad 6 lat temu ok. 90% mieszkaƒców opowiedzia∏o si´ za od∏àczeniem
Starej Mi∏osny od Weso∏ej. I do tej pory RM nie podj´∏a w tej sprawie decyzji.
JeÊli si´ opowiemy za byciem dzielnicà Warszawy to nie wrócimy do Miƒska - to 4 mit. Ustawa warszawska zosta∏a ju˝ przyj´ta przez Sejm RP i czeka tylko na podpis Prezydenta. Potem
na pewno zostanie zaskar˝ona do Trybuna∏u Konstytucyjnego. Ostateczna
przyj´ta wersja nie zak∏ada ˝adnego,
specjalnego trybu w∏àczenia nas do
Warszawy. OczywiÊcie pozostaje tryb
zwyczajny, ale jest to procedura trwajàca co najmniej 1,5 roku. Nota bene dok∏adnie takà samà procedur´ trzeba
przebyç ˝eby utworzyç nowy powiat.
Jedynà realnà szansà, abyÊmy nie wrócili do powiatu miƒskiego jest uchylenie nowej ustawy warszawskiej. Kuriozalnie, jeÊli w planowanych konsultacjach wi´kszoÊç mieszkaƒców Weso∏ej
opowiedzia∏oby si´ za przekszta∏ceniem naszego miasta w dzielnic´ Warszawy, zwolennicy nowej ustawy zyskaliby mocny argument w oczach Prezydenta RP i oddali∏oby to szans´ na jego weto, a co za tym idzie przypiecz´towa∏oby nasz powrót do powiatu miƒskiego.
Pos∏owie obiecali... - to ju˝ nie mit
tylko pi´kna legenda. Legenda o tym,
jak nasze malutkie w skali problemów
Warszawy miasto obchodzi kogokolwiek poza nami samymi. To przykre,
ale jesteÊmy tylko malutkim pionkiem
w grze wielkich partii politycznych,
w której stawkà jest w∏adza w Stolicy.
Bo bycie Prezydentem Warszawy,
otwiera pi´knà perspektyw´ na sched´ po Prezydencie KwaÊniewskim. My
w tej grze mamy nieca∏e 15 tys. g∏osów
w obliczu 1,7 mln. g∏osów reszty Warszawy.
Paƒstwa Radny Powiatowy
Marcin J´drzejewski

UWAGA ROWERZYÂCI!
Tegoroczny, czwarty ju˝, Rodzinny Zlot Cyklistów
w Starej Mi∏oÊnie odb´dzie si´ 18 maja.
Bli˝sze informacje w kolejnym numerze WiadomoÊci
Sàsiedzkich. Trenowaç zacznijcie ju˝ dziÊ!
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Spotkanie z Burmistrzem
25 lutego br. w zwiàzku z trwajàcymi w
parlamencie pracami nad nowym ustrojem Warszawy, odby∏o si´ spotkanie informacyjne z Burmistrzem, oraz Radnymi Miasta i Dzielnicy. Na spotkanie
przyby∏o bez ma∏a 200 osób. Poni˝ej
przedstawiamy Paƒstwu obszerne fragmenty wypowiedzi Burmistrza:
Dobry wieczór Paƒstwu!
Chcia∏bym powiedzieç, jaka jest obecna sytuacja w wyniku przystàpienie miasta Weso∏a od 1.01.2002 r. do powiatu
warszawskiego z jednej strony, a z drugiej ze zmiany ustroju Warszawy.
W grudniu 2001 r. grupa pos∏ów SLD
z∏o˝y∏a w Sejmie projekt ustawy zmieniajàcej dzisiejszy ustrój Warszawy. Obecnie
polega on na tym, ˝e Warszawa jest podzielona na 11 gmin (Gmina Centrum,
Bia∏o∏´ka, Bemowo, W∏ochy...) i pozosta∏e gminy obrze˝ne, takie jak my. Gminy cz´Êç swoich pieni´dzy przeznaczajà
na zadania ogólnowarszawskie realizowane przez Prezydenta i Rad´ Warszawy. Jest to swego rodzaju sk∏adka, którà
p∏acà gminy Warszawie po to, by mo˝na
by∏o budowaç metro, utrzymywaç autobusy, tramwaje, te wszystkie dziedziny,
które sà ponadgminne.
Gminy takie jak Weso∏a i Sulejówek,
które znalaz∏y si´ w powiecie warszawskim, w sposób bezpoÊredni zosta∏y obj´te
tà zmianà. Aktualnie projekt, który jest
w Senacie, zak∏ada, ˝e wszystkie 11 gmin
warszawskich zostanie zlikwidowane i b´dzie jedna wielka gmina Warszawa, natomiast Wawer, Rembertów itd. przestanà
byç gminami i stanà si´ dzielnicami Warszawy. Ta perspektywa spotka∏a si´ z g∏oÊnymi protestami. Jak Warszawa by∏a jednà wielkà gminà, to w takich miejscach jak
Wawer, Bia∏o∏´ka, Rembertów niewiele
si´ dzia∏o, a wszystkie pieniàdze by∏y g∏ównie wydawane w Centrum, bo wiadomo,
˝e jest ono najwa˝niejszym miejscem dla
ka˝dego miasta, gdzie trzeba dbaç o ulice,
w najlepszym porzàdku utrzymywaç szko∏y. Znacznie mniej zauwa˝a si´ problemy
RadoÊci, Mi´dzylesia – sà dalej od Ratusza. Mieszkaƒcy tych obrze˝nych gmin
warszawskich nie sà zadowoleni, co najlepiej widaç w konsultacjach przeprowadzanych wÊród gmin, które wykaza∏y 60-80%
poparcie dla zachowania i utrzymania podzia∏u na gminy.
W projekcie ustawy warszawskiej pojawi∏ si´ zapis, ˝e likwiduje si´ miasta Weso∏a i Sulejówek. W póêniejszym okresie
ci, którzy sà pomys∏odawcami tego ustroju, zorientowali si´, ˝e to by∏oby niezgodne z prawem i zaproponowali, ˝e gminy
te przechodzà do powiatu miƒskiego.
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Mo˝na powiedzieç, ˝e jest to g∏´boko
niepowa˝ne zachowanie w sytuacji, kiedy
1 stycznia 2002 r. urz´dy sà przenoszone
do Warszawy, wszystkie dokumenty dotyczàce Paƒstwa spraw, us∏ug, sà tam prze-

wo˝one, a nast´pnie mówi si´, ˝e w dzieƒ
po wyborach samorzàdowych, które majà odbyç si´ we wrzeÊniu, wszystko ma
wróciç do Miƒska.
Przeciwko takiemu rozwiàzaniu protestowa∏em w Sejmie, potem wspólnie z Panià Burmistrz Sulejówka wystosowaliÊmy
pismo do Pana Premiera Millera, w którym jednoznacznie jesteÊmy oburzeni takim post´powaniem, bo to nie ma nic
wspólnego z poszanowaniem woli mieszkaƒców, kiedy mieszkaƒcy sà traktowani
przedmiotowo, przenoszeni z miesiàca na
miesiàc do ró˝nych urz´dów.
Nasza szansa jest w tym, ˝e ta ustawa
b´dzie zaskar˝ona przez wszystkie gminy
warszawskie do Trybuna∏u Konstytucyjnego, co w konsekwencji mo˝e spowodowaç, i˝ nie wejdzie ona w ˝ycie. Mamy
równie˝ uzasadnionà nadziej´, ˝e ustawy
tej nie podpisze Prezydent KwaÊniewski.
Ale o tym trudno jest teraz mówiç. [...]
Teraz chcia∏bym Paƒstwu przedstawiç,
jaka jest ró˝nica mi´dzy dzielnicà, a tym
czym jesteÊmy teraz, czyli gminà. Po
pierwsze, sprawà najwa˝niejszà, która
bulwersuje inne gminy, to jest kwestia
pieni´dzy. JeÊli mielibyÊmy analizowaç
to na bazie naszego bud˝etu, na rok 2002
miasto Weso∏a ma rozpisane 30 mln z∏.
Jako dzielnica moglibyÊmy otrzymaç tylko cz´Êç tej kwoty,
sà to m.in.: podatki
od nieruchomoÊci,
podatki od Êrodków transportowych, podatek rolny, podatek leÊny
oraz dodatkowe
wp∏ywy np. z tytu∏u
sprzeda˝y naszego
mienia (ale tylko
70%) oraz subwencja oÊwiatowa i drogowa.

Pozosta∏e wp∏ywy musielibyÊmy oddaç
Warszawie, a sà to kwoty niebagatelne:
podatki dochodowe od osób fizycznych
w naszym tegorocznym bud˝ecie to suma
oko∏o 11 mln z∏, ze sprzeda˝y mienia mamy zaplanowane 5 mln z∏ i nie trudno wyliczyç, ˝e 30% z kwoty 5 mln z∏ to suma
1,5 mln z∏, która zasili bud˝et miasta sto∏ecznego. Z innymi drobniejszymi kwotami wyniesie to ok. 13 mln z∏, które musielibyÊmy oddaç Warszawie „na dzieƒ dobry”.
Nasuwa si´ tu pytanie, czy te 13 mln z∏
jest kwotà istotnà i czy te pieniàdze do
nas wrócà. OczywiÊcie, mogà do nas wróciç, ale to nie b´dzie zale˝eç od nas. Wrócà, jeÊli Prezydent i Rada Warszawy
uznajà, uznajà, ˝e nie ma w Warszawie
pilniejszych potrzeb.
W naszej gminie te 13 mln z∏ to mniej
wi´cej kwota wszystkich inwestycji. Czy te
13 mln. to du˝o? Dokoƒczenie ulicy Jana Paw∏a b´dzie jeszcze kosztowa∏o ok.
4 mln z∏, ul. GoÊciniec 4-5 mln z∏, zakoƒczenie budowy gimnazjum 2-3 mln z∏.
Nikt nie ukrywa, ˝e ca∏y ustrój Warszawy jest zrobiony po to, by wszystkie
pieniàdze z gmin mog∏y byç kierowane
do jednego centralnego bud˝etu, a to
dlatego, ˝e Warszawa ma prawie 900
mln d∏ugu i wiele inwestycji pilnych inwestycji.
Nasuwa si´ tu kolejne pytanie, czy
Warszawa b´dzie chcia∏a oddaç te pieniàdze, które zabierze, czy ul. GoÊciniec
z punktu widzenia pl. Bankowego b´dzie istotna na tyle, czy mo˝e istotniejsza b´dzie szko∏a na Mokotowie. A mo˝e b´dzie tak, ˝e Weso∏a b´dzie ulubionym miejscem na inwestycje Warszawy.
Bo tego te˝ wykluczyç nie mo˝na. [...]
Sprawa ostatnia dotykajàca nas bezpoÊrednio to to, ˝e mo˝emy sami stanowiç.
Dzisiaj Rada Miasta uchwala plany zagospodarowania przestrzennego. Rada Miasta Weso∏a ustala sama wysokoÊç podatku,
op∏at za wod´, Êcieki, wydaje zezwolenia
na budow´ hipermarketów. Rada dzielnicy tych wszystkich kompetencji nie b´dzie
posiadaç. O tym b´dzie decydowaç Rada
Warszawy. Nie jest nigdzie powiedziane,
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˝e b´dzie za nas decydowaç êle. Mo˝e si´
jednak okazaç, ˝e z perspektywy ca∏ej
Warszawy mamy za du˝o szkó∏, s∏u˝by
zdrowia, bo to wszystko b´dzie kosztowa∏o. Dzisiaj do oÊwiaty paƒstwo daje nam
subwencj´ 5 mln z∏, a my dok∏adamy do
tego jeszcze ponad 4 mln z∏ i tak jest jeszcze du˝o do zrobienia (rozbudowa szkó∏,
obiektów sportowych). Mo˝e nie robimy

wszystkiego tak jak Paƒstwo by chcieli, ale
zawsze na mnie czy Radzie mo˝ecie wywrzeç pewien nacisk. Póêniej o tym wszystkim b´dzie decydowa∏a Rada Warszawy.
Z drobniejszych niedogodnoÊci nale˝y
wspomnieç jeszcze o tym, ˝e trzeba b´dzie zmieniç nazwy ok. 90% naszych
ulic, gdy˝ b´dà si´ myli∏y z nazwami
w innych dzielnicach. [...]

W dalszej cz´Êci Burmistrz odpowiada∏ na pytania z sali, g∏ównie dotyczàce
perspektyw Osiedla oraz planowanych
inwestycji. Jako powa˝ny i pilny do rozwiàzania problem zosta∏ zg∏oszony temat komunikacji z Warszawà. Burmistrz zapowiedzia∏ podj´cie dzia∏aƒ w
tej sprawie. Napiszemy o tym w nast´pnym numerze WS. (red)

Miƒskowi NIE! SamodzielnoÊci TAK!
Niepodleg∏oÊç obroniona, teraz mo˝emy decydowaç, co b´dziemy czyniç
dalej. W ostatniej chwili ustawodawca
opami´ta∏ si´ i nie potraktowa∏ prawa
„na skróty”. Pos∏owie SLD zdecydowali nie likwidowaç Gminy Weso∏a i Sulejówek. Argumenty przemawiajàca za
nie konstytucyjnoÊcià takiego rozwiàzania wzi´∏y gór´ nad emocjami.
Postanowili za to rzuciç nas znowu
do powiatu miƒskiego, wybierajàc, jak
to sami mówià, „mniejszà sprzecznoÊç
prawnà”. Mieszkaƒcy Weso∏ej sà ju˝
zm´czeni takim podmiotowym traktowaniem. Wszyscy, niezale˝nie od wszelakich ró˝nic, jesteÊmy za bliskimi
zwiàzkami z Warszawà.
My jako mieszkaƒcy, którzy przeszli,
1,5 roku temu, ca∏à procedur´ prawnà
zwiàzanà ze zmianà przynale˝noÊci powiatowej z Miƒska do powiatu Warszawskiego jesteÊmy oburzeni takim kpieniem

z naszego niezbywalnego prawa do samostanowienia o naszych losach. W referendum ponad 98% g∏osujàcych by∏o za powiatem Warszawskim, za mo˝liwoÊcià
korzystania z urz´dów w Warszawie.
Parlament nie szanujàc naszej woli,
ani swoich w∏asnych decyzji, w niespe∏na trzecim miesiàcu naszej przynale˝noÊci do powiatu warszawskiego, wyrzuca nas z niego.
Uwa˝am, ˝e jako lokalna spo∏ecznoÊç mamy prawo i obowiàzek zaskar˝yç taki sposób traktowania nas do Trybuna∏u Konstytucyjnego. PowinniÊmy
zobowiàzywaç naszych radnych, pos∏ów, senatorów do takiego tworzenia
prawa, aby nie ∏ama∏o ono podstawowych naszych praw. Chcemy byç samodzielnà gminà w powiecie Warszawskim, je˝eli nie Warszawskim to w Metropolii Warszawskiej lub chocia˝by
powiecie Warszawa Wschód.

Nic nie ∏àczy nas z powiatem Miƒskim. To ju˝ raz udowodniliÊmy. Teraz
oczekujemy, ˝e w∏adze uwzgl´dnià naszà wi´ê z Warszawà, uszanujà nasze
prawo do samorzàdnoÊci i samostanowienia o sobie.
Niepodleg∏oÊç nasza jest najwi´kszym dobrem! Patriotyzm lokalny jest
tym, co mamy najcenniejszego. Jednak˝e czujemy si´ zwiàzani z Warszawà, tam pracujemy, uczymy si´, leczymy i cz´sto sp´dzamy wolny czas.
JeÊli Sejm nie potrafi wymyÊliç niç
lepszego ni˝ obecny ustrój Warszawy
bez krzywdzenia mieszkaƒców, to
niech nic nie zmienia. I poczeka na
obywatelski projekt Metropolii Warszawskiej, który pozwoli Warszawie
wspaniale rozwijaç równie˝ si´ na
obrze˝ach Miasta. Nie róbcie karykatury ze Stolicy.
Robert W´grzynowski

Warszawa – tak, Wschód – tym bardziej
Z trwajàcego ju˝ kolejny miesiàc zamieszania wokó∏ przysz∏oÊci miasta
Weso∏a (a co za tym idzie i naszego
Osiedla) najsensowniej wybrn´li... radni sàsiedniego Rembertowa.
Na sesji Rady Miasta w dniu 14 marca
podj´li decyzj´ o tym, ˝e gmina Rembertów ma rozpoczàç procedur´ „wychodzenia” z Warszawy. JednoczeÊnie w∏adze
Rembertowa zosta∏y upowa˝nione przez
swoich radnych do prowadzenia wszelkich
mo˝liwych staraƒ na drodze administracyjnej do próby utworzenia nowego powiatu, o jak˝e wdzi´cznej nazwie Warszawa Wschód. Do tak pomyÊlanego sposobu
„ucieczki” od degradacji gminy i przekszta∏cenia jej w dzielnic´ „nowej, silnej
Warszawy” (przynajmniej tak twierdzà autorzy tych poselskich pomys∏ów) mia∏aby
pomóc Rembertowowi wspó∏praca z w∏adzami Zàbek, Marek, Weso∏ej, Sulejówka,
a tak˝e Halinowa. Tak skrojone sukno
mia∏oby stworzyç nowy powiat.
Czy jest to pomys∏? – z pewnoÊcià
tak. Chroni samodzielnoÊç podwar-

szawskich gmin (w tym i naszà, co nie
jest tu bez znaczenia), stwarza mo˝liwoÊç powstania nowej struktury powiatowej (bez koniecznoÊci powrotu do
powiatu miƒskiego), daje szanse na bliskà wspó∏prac´ z samà Warszawà i rozwój porównywalny z gminami skupionymi w istniejàcym od 1999 roku powiecie Warszawa Zachód.
Czy jest to dobry pomys∏? – tu opinie
mogà byç podzielone. Dla tych, którzy
„choçby i na kolanach, byle byç Warszawà”, to pó∏Êrodek. Ani pies, ani wydra,
tylko coÊ na kszta∏t Êwidra – lub wytrycha. Powiat Warszawa Wschód to nie to
samo co Warszawa-Weso∏a. A poza tym
wszystkim goràcych or´downików przy∏àczenia si´ do Warszawy na jakichkolwiek warunkach nie interesujà wszak
wschodnie czy wesolaƒskie diety czy
stanowiska. Lepsze sà te w samej Warszawie. ZaÊ dla zwolenników samodzielnoÊci gminy jest to jedna z dróg
wyjÊcia, mogàca prowadziç do pogodzenia idei samorzàdnoÊci jak najbardziej

lokalnej, z ogólnymi dà˝eniami naszych
mieszkaƒców, nie za bardzo lubiàcych
kojarzenie ich z „tymi z Miƒska”.
Czy jest to realny pomys∏? – tu nasuwajà si´ najci´˝sze wàtpliwoÊci. Nie
wiemy, czy w∏adzom Rembertowa starczy czasu, cierpliwoÊci oraz koneksji, by
rozpoczàç d∏ugà drog´ wychodzenia ze
struktur Warszawy. Nie wiemy te˝, czy
w∏adze samej Warszawy by∏yby sk∏onne
takie rozwiàzanie zaakceptowaç. Wszak
ju˝ nied∏ugo trzeba b´dzie szukaç terenów pod nowe spalarnie Êmieci, oczyszczalnie Êcieków, a tu lokalizacje w Rembertowie i okolicach wydajà si´ jak wymarzone... Poza tym wszystko wskazuje
na to, ˝e losy powiatu Warszawa
Wschód wa˝yç si´ b´dà w gabinetach
MSWiA oraz URM-u. A to jednoznacznie wyjaÊnia, i˝ realnoÊç tego pomys∏u zale˝eç mo˝e po prostu od takiej
lub innej koniunktury politycznej lub
fanaberii poszczególnych urz´dników.
By∏oby jednak pi´knie w tym powiecie...
(kw)
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Czy czeka nas zmiana adresów?
Wielka i wa˝na dla nas – mieszkaƒców Weso∏ej zmiana ustroju Warszawy
mo˝e przynieÊç sporo adresowego zamieszania. JeÊli zapadnie decyzja
o wch∏oni´ciu naszej gminy przez miasto sto∏eczne i staniemy si´ dzielnicà
Warszawy, ktoÊ b´dzie musia∏ zmieniç
nazwy wi´kszoÊci naszych ulic. Wi´kszoÊci i to znaczàcej, z 297 ulic swojà
nazw´ zachowa jedynie 54 co stanowi
18 %!!!
Nie chodzi ju˝ nawet o to, ˝e nikt nie
b´dzie nas pyta∏, jakà nazw´ byÊmy sobie ˝yczyli i czy podoba nam si´ np.
Weso∏a I, Weso∏a II, Weso∏a III itd. jak
to majà z Poprzecznymi.... Problem zacznie si´, kiedy zostaniemy powiadomieni o zmianie adresu (jak mieli
ostatnio mieszkaƒcy GoÊciƒca) i b´dziemy zmuszeni do wymiany wszystkich dokumentów, do dokonywania
zmian w ZUS-ie i Urz´dzie Skarbowym, a osoby prowadzàce dzia∏alnoÊç
gospodarczà po raz kolejny b´dà musia∏y wymieniç pieczàtki i powiadomiç
wszystkich kontrahentów. Mieszkaƒcy

Starej Mi∏osny przechodzili przez ten
horror stosunkowo niedawno, kiedy
zmieniali „zadania” na normalne adresy. Zanim zdecydujemy w referendum,
czy chcemy byç dzielnicà Warszawy,
zastanówmy si´, czy chcemy dobrowolnie jeszcze raz pakowaç si´ w to „adresowe” zamieszanie.
Obok zamieszczam list´ nazw ulic,
które mogà istnieç po wch∏oni´ciu nas
przez Warszaw´, bo nie majà swoich
odpowiedników w Stolicy.
W liÊcie nie zosta∏y uwzgl´dnione
nazwy podobnie brzmiàce np. Babiego
Lata (Babie Lato), Chabrów (Chabrowa) a tak˝e nazwy dotyczàce placów
np. plac Wojska Polskiego (ul. Wojska
Polskiego) czy ul. Bankowa (plac Bankowy). Na koniec dodam jeszcze, ˝e
nie tak ∏atwo jest wymyÊliç nazw´ ∏adnà i ˝eby jej nie by∏o w Warszawie –
próbowaliÊmy tego wielokrotnie w Komisji do Spraw Nazewnictwa Ulic, której przewodnicz´. ˚yczy∏abym sobie,
by nasza praca nie posz∏a na marne.
Izabela Antosiewicz

Biesiadna
Borowa
Borowika
Brata Alberta
Brylantowa
Cyrkonii
Daków
Dàbrowy
Dolomitowa
Gazowa
Golfowa
Grafitowa
Irydowa
Jarz´binowa
Jaspisowa
Jaworowa
Kamyk
Kazita
Kolendrowa
Kruszyny
LeÊnych Zió∏
LiÊciasta
Mahoniowa
Melisy
Morsztyna
Napierskiego
Nowa
Opalowa

Piotrusia Pana
Platanów
PoÊwiaty
Prof. Kazimierza
Dàbrowskiego
PrzyleÊna
Rembertowska
Sagalli
Sapiehy
Sawickiej
Sezamkowa
Skalista
Skoczna
S∏onecznej
Polany
Szlachecka
Szafranowa
Szosa Lubelska
Szosowa
Teodozji
Trakt Brzeski
Tramwajowa
Wczasowa
Weso∏a
Wiàzów
Wroƒskiego
Za D´bami
Zau∏ek

Ma∏e ojczyzny – Tradycja dla przysz∏oÊci
Taki tytu∏ nosi konkurs og∏oszony
w ubieg∏ym roku i organizowany ju˝ po
raz szósty przez Fundacj´ Kultury.
W listopadzie ubieg∏ego roku, na
jednym z pierwszych posiedzeƒ w nowym sk∏adzie, Zarzàd Stowarzyszenia
Sàsiedzkiego zdecydowa∏ o zg∏oszeniu
dwu odr´bnych i oryginalnych projektów do tego w∏aÊnie konkursu, wychodzàc z za∏o˝enia, i˝ le˝àc ju˝ tak czy
owak w planach programowych Stowarzyszenia, projekty te mogà jedynie dodatkowo skorzystaç na konfrontacji
z innymi pomys∏ami w innych spo∏ecznoÊciach...
W artykule prezentujàcym podstawowe idee konkursu czytamy mi´dzy
innymi:
„Podstawowà przes∏ankà ideowà
twórców programu by∏o doÊç oczywiste
wówczas przekonanie, ˝e w procesie
przekszta∏cania ustroju, budowy ∏adu
demokratycznego w spo∏eczeƒstwie
i paƒstwie konieczna jest oddolna, reformatorska aktywnoÊç ludzi, nie sterowana z zewnàtrz i ˝e w szczególnoÊci
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taka obywatelska, organicznie pojmowana aktywnoÊç, konkretyzowaç si´
powinna w sferze szeroko rozumianej
kultury”.
I gdzie indziej:
„(...) Program – konkurs »Ma∏e Ojczyzny – tradycja dla przysz∏oÊci« realizowany przez Fundacj´ Kultury od
1993 roku jest wi´c narz´dziem, Êrodkiem pobudzenia i wyzwolenia si∏
twórczych w spo∏ecznoÊciach lokalnych
i regionalnych.(...)”
Wymogiem oficjalnego zg∏oszenia
by∏o wskazanie na osoby odpowiedzialne za realizacj´ projektów.
W ten sposób liderem pierwszego
projektu zosta∏a, zaanga˝owana weƒ
i bez tej formalnej asygnaty, Ma∏gosia
Krukowska. Jest on generalnie zg∏oszeniem ca∏oÊciowej dzia∏alnoÊci Stowarzyszenia ze szczególnym uwzgl´dnieniem inicjatyw zwiàzanych z wydawaniem miesi´cznika WIADOMOÂCI
SÑSIEDZKIE i uruchomieniem strony internetowej www.staramilosna.pl.
Liderem drugiego projektu o wymownym tytule: REMIZA STARA

MI¸OSNA – SÑSIEDZKI KLUB
M¸ODZIE˚OWY: na tropie integracji
i osiedlowej to˝samoÊci, jest Marian
Mahor. Z grubsza rzecz bioràc polega
on na stworzeniu w budynku OSP
w Starej Mi∏oÊnie klubu m∏odzie˝owego realizujàcego te w∏aÊnie, wymienione w tytule za∏o˝enia.
Mi∏o nam donieÊç, naszym cz∏onkom, sympatykom, czytelnikom WiadomoÊci i wszystkim mieszkaƒcom Starej Mi∏osny, ˝e oba projekty pozytywnie przesz∏y wst´pnà weryfikacj´
(z oko∏o 370 zg∏oszeƒ zaakceptowano
oko∏o 140) i b´dà bra∏y udzia∏ w zasadniczej cz´Êci programu-konkursu.
O dalszych losach przedsi´wzi´ç napiszà w póêniejszym czasie jego autorzy. DziÊ pragniemy im z∏o˝yç jedynie
gratulacje i zach´ciç wszystkich zainteresowanych ewentualnà pomocà,
a mo˝e tylko ciekawych szczegó∏ów, do
kontaktu bezpoÊredniego z Ma∏gosià
Krukowskà tel. 773 34 39 lub Marianem Mahorem tel. 773 35 33.
Margo
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Drodzy zmotoryzowani rodzice!
Bardzo was prosimy, zastanawiajcie
si´, gdzie i jak parkujecie swoje pojazdy. MyÊlcie nie tylko o sobie, ale i pozosta∏ych u˝ytkownikach drogi i chodnika. Zwracajcie równie˝ uwag´ na
znaki drogowe stojàce przy ulicy
i przed wjazdem na teren szko∏y. Stojàcy przez bramà wjazdowà znak oznacza
zakaz wjazdu na teren szko∏y. Ka˝dy,
kto ∏amie ten przepis, powoduje zamie-

szanie na dziedziƒcu szko∏y, a przede
wszystkim stwarza niebezpieczeƒstwo
dla idàcych do szko∏y dzieci. Wszystkich, którzy nie przestrzegajà tego zakazu i naruszajà zasady naszego bezpieczeƒstwa, z przykroÊcià pragniemy
poinformowaç, i˝ mogà zostaç ukarani
mandatem.
Uczniowie i nauczyciele
Szko∏y Podstawowej nr 3

Jak tylko wchodz´ do lasu, od razu widz´ skutki oszcz´dzania na ogrzewaniu.
JakiÊ pan Êcià∏ suche drzewo
(pod którym by∏o mrowisko), gdzie
dzi´cio∏ mia∏ swojà sto∏ówk´.
Ale to tylko pó∏ biedy. Jak wejdzie
si´ do lasu g∏´biej, mo˝na zobaczyç polan´ wyci´tych, ˝ywych drzew.
Jest tam ich oko∏o siedmiu, Êci´tych
pi∏à mechanicznà. Dalej jest nast´pnych par´ drzew zniszczonych zapewne
tà samà pi∏à.

Na powierzchni oko∏o kilkuset metrów kwadratowych naliczyliÊmy z tatà
oko∏o trzydziestu Êwie˝ych pieƒków.
Niedawno Êni∏o mi si´, ˝e wszystkie
drzewa w okolicy naszego domu zosta∏y zniszczone, a na ich miejscu wybudowano dwa ohydne wie˝owce. Mam nadziej´, ˝e policja (czy te˝ inna organizacja) z∏apie z∏odzieja drzew, a mój sen
oka˝e si´ tylko fikcjà.
Magda Jóêwik, lat12

Sukces Arka Leniarta
W dniach 2-10 lutego 2002 r. w Ko∏obrzegu odby∏y si´ Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach

w kategorii dziewczàt i ch∏opców w grupach od lat 10 i 12.
I tym razem m∏ody szachista z naszego osiedla Arkadiusz Leniart
spisa∏ si´ doskonale. Jako jedenastolatek wywalczy∏ bràzowy medal w grupie ch∏opców
do lat 12. Gra∏ doskonale i by∏
podziwiany za swojà wyjàtkowà bojowoÊç i walecznoÊç, co
wró˝y mu w tym sporcie sukcesy, czego mu wszyscy ˝yczymy.
Dodajmy jeszcze, i˝ pierwsze
starty Arka na arenie mi´dzy-

Wybór „humorków”
z lekcji i zeszytów
– Pakowaç manatki – rzek∏ swym barczystym, donoÊnym g∏osem.
Z jednego z bloków wyszed∏ m´˝czyzna ubrany
w garnitur z teczkà.
Dionizos by∏ patronatem wina i zabawy.
[Balladyna] wyda∏a wyrok Êmierci na otruciciela.
Duch pokaza∏ bohaterowi, w jakim nastroju umrze.
– Dlaczego ten z bohaterów „Kamieni na szaniec”
Ci zaimponowa∏?
– Wybra∏am go bo... mia∏ wytwórni´ marmolady
w swoim domu.
– O czym przypomnia∏ sobie Marcin Borowiec s∏uchajàc recytacji „Reduty Ordona”?
– O wakacjach z Nogà.
– Pami´tacie polskich kronikarzy z doby Êredniowiecza?
– Gall Anonim!
– I kto jeszcze?
– Gall Anonim II
– Z którymi dziedzinami sztuki powsta∏ymi w staro˝ytnej Grecji spotykamy si´ do dzisiaj?
– z mno˝eniem, dzieleniem, odejmowaniem i dodawaniem.
Ligia wysz∏a na aren´ na plecach tura.
Wyboru dokona∏a Izabela Nowacka
nauczycielka j´z. polskiego.
Ewentualny kontakt telefoniczny 773-30-09
lub tel. Gimnazjum nr 3 773-23-35

narodowej równie˝ zakoƒczy∏y si´ sukcesem. We wrzeÊniu 2001 r. zajà∏ on 11
miejsce na Mistrzostwach Europy
w Grecji.
Prezentujàc kilka numerów temu sylwetk´ Arka wspomnieliÊmy, ˝e jego
m∏odsza siostra Aneta równie˝ stawia
pierwsze kroki w tej dyscyplinie. W tym
roku po raz pierwszy by∏a finalistkà
M.P. (wÊród dziewczynek do lat 10)
i swój debiut mo˝e uwa˝aç za udany.
Ewelina Kozak

Kuferek Babuni
Od niedawna na naszym osiedlu mo˝emy kupiç nietypowy prezent dla naszych najbli˝szych. A wszystko dlatego,
˝e dwie przedsi´biorcze mieszkanki
Starej Mi∏osnej otworzy∏y przy ul. Jana
Paw∏a II „Kuferek Babuni”.
Skàd wzià∏ si´ pomys∏ na taki sklep?
„Chyba g∏ównie z potrzeby – brakowa∏o tego typu placówki na naszym terenie” – odpowiadajà w∏aÊcicielki.
„Staramy si´ przywoziç ró˝ne fajne
rzeczy z targu na Kole, z zaprzyjaênionego antykwariatu z Wilczej. Zaopatrujemy si´ w hurtowniach indyjskich, kupujemy ciekawe ubrania z likwidowa-

nych
sklepów.
Mo˝na tu kupiç
lub zamówiç wg
w∏asnego projektu
lamp´ witra˝owà.
W „Kuferku” znajdziemy te˝ po
przyst´pnych cenach stare i nowe
obrazy, bibeloty,
zabawki.
„Mamy tu rzeczy absolutnie jednostkowe” chwali si´
jedna ze wspó∏w∏aÊcicielek. „Ka˝dy coÊ
znajdzie dla siebie”

Sklep otwarty jest codziennie, z wyjàtkiem niedziel w godzinach: pon-pt
10-18, sob. 10-16.
(mj)
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Zespo∏owe nowoÊci
dla mieszkaƒców staromi∏oÊniaƒskich bloków,
czyli o organizowaniu Wspólnot Mieszkaniowych
W Starej Mi∏oÊnie wybudowano
w ostatnim dziesi´cioleciu 33 budynki
wielorodzinne, w których znajduje si´
825 lokali mieszkalnych (nie wliczam do
tej statystyki nie zakoƒczonego osiedla
Aleja Akacjowa: 13 domów i ok. 360
planowanych lokali oraz Centrum Pogodna: 5 budynków i ok. 120 lokali, którymi opiekuje si´ „spó∏ka ziemska”).
W∏aÊciciele lokali w tych budynkach (ze
wzgl´du na ich lokalizacj´ i obowiàzujàcà od 1 stycznia 1995 r. ustaw´ o w∏asnoÊci lokali) stanowià 17 odr´bnych wspólnot mieszkaniowych. Na osiedlu dotychczas powsta∏o 5 w∏aÊciwie dzia∏ajàcych
wspólnot (w pi´ciu ma∏ych blokach)
oraz 3 dzia∏ajàce u∏omnie – nie obejmujàce w∏aÊciwej liczby lokali z ich terenu.
Od lutego br. rozpocz´∏y si´ zebrania
organizacyjne w kolejnych blokach przygotowujàce w∏aÊciwà i formalnà form´
organizacyjnà wspólnot.
„Ci´˝ka orka na ugorze ta twoja nowa
praca” – Êmiejà si´ ze mnie znajomi
i przyjaciele s∏yszàc ju˝ po raz kolejny, ˝e
nie mam czasu ani si∏y spotkaç si´ z nimi, bo albo mam mieç kilka zebraƒ jednego dnia, albo jestem w ich trakcie, albo w∏aÊnie je skoƒczy∏am.
A i owszem, nie∏atwa to praca, ale ja
nie narzekam, wiedzia∏am, ˝e taka b´dzie. Bo jaka mo˝e byç, skoro podj´∏am
si´ zadania, które w Zespole le˝a∏o od∏ogiem przez ostatnie 6 lat. Ponoç by∏y jakieÊ próby, ale bezskuteczne. Pytanie,
dlaczego? Czy na pewno by∏y dobrze
przygotowane i czy na pewno dawa∏y ludziom – cz∏onkom Zespo∏u poczucie
pewnoÊci, ˝e sà to zmiany konieczne (bo

tak nakazuje obowiàzujàce prawo), ˝e
b´dà dla nich korzystne (bo wprowadzà
jasny i klarowny dla wszystkich podzia∏
kompetencji i obowiàzków) oraz ˝e tym
razem to oni sami i tylko oni sami b´dà
decydowaç o swojej w∏asnoÊci.
Zaj´∏am si´ tymi sprawami z koniecznoÊci, bo ok. 3 lat temu zamieszka∏am
w bloku 208 i odtàd na w∏asnej skórze
i na co dzieƒ doznaj´ uroków „radosnej
twórczoÊci zespo∏u” w dziedzinie budownictwa wielorodzinnego. Mój blok, podobnie jak inne, nie posiada jeszcze decyzji o zezwoleniu na u˝ytkowanie. Pracy
w samym Zespole podj´∏am si´ tylko na
kilka miesi´cy, po to, ˝eby pomóc aktualnej Radzie Nadzorczej jak najlepiej zakoƒczyç jego dzia∏alnoÊç w dziedzinach,
w których mam odpowiednie przygotowanie merytoryczne – dotyczy to m.in.
wspólnot mieszkaniowych.
W tym roku pomog∏am ju˝ zorganizowaç kilka wspólnot mieszkaniowych.
Ludzie sami si´ zg∏aszali po moim artykule w nr 25 „WS” oraz dzi´ki listom
do cz∏onków Zespo∏u. Mam ju˝ kilkanaÊcie zebraƒ za sobà, jeszcze wi´cej
przede mnà, ale jestem dobrej myÊli co
do wykorzystania przez cz∏onków Zespo∏u moich dzia∏aƒ. ¸atwo jest zorganizowaç wspólnot´ w ma∏ym bloku zlokalizowanym na w∏asnej dzia∏ce gruntu. Gorzej z du˝ymi enklawami, gdzie
jest i kilkuset wspó∏w∏aÊcicieli. Ostatnio jednak przekona∏am si´, jak aktywni sà mieszkaƒcy tych bloków, które
kilka stoi na jednej dzia∏ce i wydawa∏oby si´, ˝e trudno zorganizowaç tak
du˝à iloÊç osób.

Pomieszczenia
biurowe,
magazynowe i plac
NIEDROGO DO WYNAJ¢CIA
Stara Mi∏osna, ul. Jeêdziecka 20
tel.: 773 37 09
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Wi´kszoÊç zebraƒ zaczyna si´ podobnie: wyra˝aniem braku zaufania do Zespo∏u. Ju˝ nawet kilka razy zadano mi
pytanie: jak to jest, ˝e Zespó∏, który
przez tyle lat si´ nie interesowa∏ problemami, które pozostawi∏, teraz nagle taki
∏askawy i oferuje im pomoc sam z siebie.
I a˝ dziwne dla nich, ˝e wykonuj´ t´ prac´, bo to mój obowiàzek. To od cz∏onków Zespo∏u dowiedzia∏am si´, ˝e to takie niezwyk∏e w jego historii. Z drugiej
strony dwie osoby, nie chcia∏y wcale s∏uchaç: jeden starszy pan, który myli∏
struktury zespo∏owe z prawem w∏asnoÊci
i jako przedstawiciel chcia∏ si´ wypowiadaç w imieniu ca∏ego bloku nie posiadajàc pe∏nomocnictw od w∏aÊcicieli oraz
pracownica „spó∏ki ziemskiej”, która
mo˝e po prostu mnie nie lubi.
Bardzo szkoda, ˝e d∏ugoletnie w∏adze Zespo∏u nie s∏yszà, co majà im do
powiedzenia ich cz∏onkowie, pozostawieni sami sobie z ca∏à listà problemów, które ju˝ dawno winny byç rozwiàzane. Przecie˝ ktoÊ za to odpowiedzialny zarabia∏ niema∏e pieniàdze,
a ktoÊ inny jako cz∏onek Zarzàdu za to
odpowiada∏. Ka˝de takie spotkanie
udowadnia mi jak s∏usznà by∏a uchwa∏a
Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli o likwidacji Zespo∏u, skoro do niczego wi´kszoÊci swoim cz∏onkom od dawna nie umia∏ byç przydatny, a wr´cz ich
zaniedbywa∏. Prawie wszyscy ludzie z˝yma si´ z gniewu lub z niech´ci na samo
s∏owo Zespó∏. A tak du˝a liczba osób
podobnie myÊlàcych o Zespole wyklucza jakikolwiek przypadek.
Krystyna J. Cybula

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 rejestracji
si´ do koƒca marca b.r. ksià˝ki p. Ewy Boƒczak-Kucharczyk „W∏asnoÊç lokali, wspólnoty mieszkaniowe”. Upowa˝nieni przedstawiciele bloków mogà odbieraç ksià˝ki
(nieodp∏atnie) w biurze Zespo∏u u p. Krystyny Cybuli.

-ta
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Opracowa∏ Sàsiad PrzeÊmiewca

Frontowe wieÊci
riumwirat stojàcy na czele zwolenników
T
Dzielnicy, mimo ˝e tylko w 1/3 jest zmilitaryzowany (w osobie p. p∏k S∏owikowskiego) nawiàza∏ w swym boju o lepsze jutro do znakomitej tradycji agenta J-23. Na
zebranie Komitetu Obrony SamodzielnoÊci
Miasta – KOSM (swojà drogà sztuka wymyÊlania nazw nieco podupad∏a, gdzie˝ takiemu KOSM-owi do szlachetnej WRON-y),
przyby∏ przedstawiciel zwolenników Dzielnicy (ci to nawet nie dopracowali si´ nazwy...). Zadeklarowa∏ wsparcie idei samodzielnoÊci i robi∏ pilne notatki. Niestety, wytrwa∏ jedynie do po∏owy zebrania. Póêniej
obawiajàc si´, ˝e przytaczane argumenty
mogà go jednak przekonaç do zmiany poglàdów, wycofa∏ si´ na z góry upatrzone
pozycje. Po powrocie do swoich z ulgà napisa∏ ulotk´ o próbie brudnej manipulacji
i dezinformacji polegajàcej na upowszechnieniu informacji o ró˝nicach w kompetencjach, sposobie finansowania i funkcjonowania samodzielnych gmin i dzielnic warszawskich.

Wi´ksza mniejszoÊç
cytowanej przez GW wypowiedzi,
Przewodniczàcy Rady Miasta p. Andrzej Jastrz´bski wyrazi∏ poglàd, ˝e 90%
mieszkaƒców Weso∏ej chce zlikwidowania
naszego Miasta i w∏àczenia jego obszaru
do Warszawy. Ciekawe skàd nasz pan
Przewodniczàcy ma takie dane? Przecie˝
konsultacje w tej sprawie odb´dà si´ dopiero 14 kwietnia. Chyba, ˝e nawiàzujàc do
chlubnych tradycji wyborów z nieodleg∏ej
przecie˝ epoki socjalizmu, pan Przewodniczàcy ju˝ ustali∏ wynik tych konsultacji. Tylko po co zaraz tak skromnie? Ja tam bym
poszala∏ i da∏ 98%.
A poni˝ej nasza skromna próba zilustrowania wypowiedzi pana Przewodniczàcego:

W

90%
10%

Âwiàteczne przygotowania
iasto Weso∏a szykuje si´ do Âwiàt WielM
kanocy. Zebrania, kontr-zebrania, ulotki, gazetki, anonimy, telefony z pogró˝kami,
dyskusje, pyskówki... Po prostu weso∏o!
A wszystko to za sprawà naszego Êwiat∏ego
parlamentu, który w dziejowej misji naprawy ustroju Stolicy, nieco podepta∏ nasze
miasto.
Dyskusja: Gmina czy Dzielnica obudzi∏a
emocje goràce jak Êwie˝o upieczony
w ognisku ziemniak. Dosz∏o do tego, ˝e
w dniu, w którym Ma∏ysz po raz wtóry zdoby∏ Puchar Âwiata, prawie 300 osób zamiast oklaskiwaç naszego Mistrza, przysz∏o

na spotkanie w Zielonej i wygwizda∏o burmistrza Rembertowa (w∏asnego nie mogli, bo
go nie by∏o), tylko za to, ˝e powiedzia∏, ˝e
Rembertów chce wystàpiç z Warszawy
i wspólnie z Weso∏à stworzyç nowy powiat
– Warszawa Wschód.
Najlepsze w tym wszystkim by∏o to, ˝e
mniej wi´cej w tym samym czasie, gdy
trwa∏a bitwa o dost´p do mikrofonu pomi´dzy zwolennikami Gminy i Dzielnicy, pos∏owie (z których pewnie ma∏o który by∏ kiedykolwiek w Weso∏ej) zdecydowali arbitralnie,
˝e lepiej nam b´dzie poza strukturami Warszawy.

ostatnim tygodniu media donios∏y
W
o podpisanej przez prezydentów Warszawy i ¸odzi umowie w sprawie tworzenia

duopolis

duopolis, czyli miasta bliêniaczego. Jest
sprawà oburzajàcà, ˝e Prezydent Warszawy
nie zwróci∏ si´ wczeÊniej z tà propozycjà do
Rady Miasta Weso∏a. W czym ul. I Praskiego
Pu∏ku jest gorsza od Piotrkowskiej? Dlatego

wnioskuj´, aby w∏adze naszego Miasta wystàpi∏y czym pr´dzej z inicjatywà stworzenia
Trypolisu, obejmujàcego tak˝e Weso∏à. Oby
nam tylko nie wyrós∏ kolejny Kadafi...

trakcie dyskusji nad przysz∏oÊcià WeW
so∏ej pojawi∏y si´ argumenty nie do
zbicia: jak nie Warszawa to przy∏àczà nas

fachowcy

do Miƒska, a wtedy nasze dzieci b´dà musia∏y uczyç si´ w Miƒsku, my b´dziemy musieli do lekarza jeêdziç do Miƒska a nasze
telefony b´dà zaczyna∏y si´ od 0-25. JakoÊ
umkn´∏o uwadze g∏oszàcym te poglàdy, ˝e
przez 3 lata byliÊmy w powiecie miƒskim
i nic takiego nie mia∏o miejsca. Najciekawsze jest jednak to, ˝e z takimi poglàdami
zgadza si´ tak˝e grupka radnych.
I w tym momencie przypomina mi si´
skecz mistrza kabaretu Jana Pietrzaka, który wypowiedzia∏ si´ o polskich ekonomistach, którzy doprowadzili do kryzysu w latach 80-tych, jako o g∏upkach i nieudacznikach. Kiedy zszokowana sala ucich∏a, Pietrzak spokojnie wyjaÊni∏, ˝e on nikogo nie

obra˝a. On mówi to w obronie tych ludzi. Bo
jeÊli nie byli nieudacznikami, to znaczy ˝e
byli zdrajcami i agentami imperialistów...
Idàc tym tokiem rozumowania, trzeba jasno stwierdziç, ˝e ci radni sà niedouczonymi ignorantami. A trzeba to powiedzieç
w ich obronie, gdy˝ inaczej okaza∏oby si´, ˝e
sà manipulujàcymi ludêmi cwaniaczkami...
W tym samym kabarecie, Piotr Fronczewski ˝artowa∏, ˝e gdyby wprowadziç polski
model ekonomiczny na Saharze, to po tygodniu piachu by zabrak∏o. Ciekawe czego by
zabrak∏o w Weso∏ej, gdyby któryÊ z nich
spe∏ni∏ swoje marzenia i zosta∏ Burmistrzem?

morzu ulotek zalewajàcych Weso∏à, jedna zwróci∏a naszà uwag´.
Podpisana przez
radnych, b´dàcych
zwolennikami
Dzielnicy tak zachwala∏a to rozwiàzanie:

W

Szanowni Paƒstwo!
G∏osujàc za Dzielnicà
zapewniacie sobie
warszawski presti˝, warszawskà komunikacj´, warszawskie szko∏y, warszawskie
podatki i op∏aty eksploatacyjne,
a nam zapewniacie

warszawskie diety!
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Uczniowie ze Szko∏y Podstawowej nr 3
w Weso∏ej z nauczania zintegrowanego
witajà wiosn´ 2002 roku
Weêcie troch´ natchnienia
od pierwszych wiosennych kwiatów
od s∏oƒca z∏otych promieni
niech niebo rozpostrze skrzyd∏a ptaków
a ziemia si´ zazieleni”
Irena ¸ukszo
Tymi wersami organizatorki konkursu: Irena
¸ukszo, Ewa Walczuk i Ma∏gorzata Zdzieborska zaprosi∏y uczniów z klas m∏odszych do powitania wiosny w∏asnym:
– wierszem,
– opowiadaniem,
– opisem,
– dialogiem,
– listem.
Jury w sk∏adzie: Katarzyna G∏usek – dyrektor szko∏y, Lidia Chmielewska – wicedyrektor
szko∏y oraz nauczycielki: Ewa Walczuk i Irena
¸ukszo przyzna∏o pierwszà
nagrod´ tekstom zamieszczonym na ∏amach gazetki
„WiadomoÊci Sàsiedzkie”.
Irena ¸ukszo
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Kàcik bibliofila – nowoÊci w bibliotece
Literatura beletrystyczna dla doros∏ych:
1. I. Allende – Portret w sepii
2. Dallas S. – Kawiarenka Bustera
3. J. Eranowich – Wytropiç milion
4. L. Gardner – Nast´pny wypadek
5. B. Kosmowska – Teren prywatny
Literatura dla dzieci:
1. D. Defoe – Przypadki Robinsona
Kruzoe
2. J. Dàbrowski – Bajki Natalki
3. Beaumont – Ksi´ga baÊni i mitów
4. G. Delahaye – Martynka i 40 kuchcików
Literatura popularnonaukowa:
1. M. Cook – Koran
2. L.P. Frankel – Kobieta i depresja
3. W. James – Psychologia, kurs skrócony

4. Jezus Malusieƒki, wybór jase∏ek
5. Kompendium wiedzy o turystyce
Literatura biograficzno-wspomnieniowa:
1. G. Borkowska – Nierozwa˝na i nieromantyczna (o Halinie PoÊwiatowskiej).
Barbara Kosmowska – Teren prywatny
PowieÊç jest laureatkà ogólnopolskiego konkursu literackiego „Dziennik polskiej Bridget Jones”, og∏oszonego przez wydawnictwo Zysk i S-ka.
Fragment z ˝ycia czterdziestokilkuletniej kobiety, jej rys psychologiczny,
poznawanie siebie i odnajdywanie
w nowej rzeczywistoÊci, oto co mo˝emy
znaleêç na kartach tej ksià˝ki.
Z pozoru banalna
codziennoÊç, niedojrza∏y emocjonalnie mà˝, problemy
z dorastajàcà córkà,
trudne
relacje
z matkà – jak radzi
sobie z tym wszystkim bohaterka?

TA X I - W E S O ¸ A
tel.

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

HURTOWNIA

DOJAZD GRATIS 24 h
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SPRZEDA˚ NA R
ATY

serwis cz´Êci
rowerowe

Ksià˝ka, mimo ˝e napisana z uÊmiechem, zach´ca do refleksji przede
wszystkim panie i do nich jest g∏ównie
adresowana.
Izabella Zych

górskie
terenowe
sk∏adaki
dzieci´ce

PRZEDSTAWICIEL REGIONALNY

STARA MI¸OSNA UL. MAZOWIECKA 11, TEL. 773 30 14
AKCEPTUJEMY P¸ATNOÂCI KARTÑ KREDYTOWÑ
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Pi´kno bagna
W j´zyku polskim istnieje wiele s∏ów,
którymi mo˝na opisaç tereny podmok∏e. Tytu∏owe bagno jest jednym z nich.
Innymi sà mszar, mokrad∏o, torfowisko, teren podmok∏y itd. WÊród wielu
przyrodników trwajà spory o to, czy
okreÊlenia te znaczà dok∏adnie to samo, czy mo˝e kryjà w sobie drobne
ró˝nice. Nie ró˝nice etymologiczne, bo
te sà oczywiste, ale ró˝nice w tym, jakich terenów poszczególne s∏owa dotyczà. Choç jestem przyrodnikiem i do
tego synem polonistki, nie zamierzam
roztrzàsaç tu sporów j´zykowych. Chc´
zajàç si´ sprawà, co do której wszyscy
przyrodnicy sà zgodni. Otó˝ chodzi
o to, ˝e bagna, torfowiska, mokrad∏a
itp. sà terenami niezwykle cennymi dla
roÊlin, zwierzàt, a tak˝e ludzi.
Nie jest tajemnicà, ˝e Polska nale˝y
do krajów o najwi´kszym deficycie wody w Europie. Oznacza to, ˝e susza jest
w naszym paƒstwie realnym zagro˝eniem. Zresztà coraz cz´Êciej si´ o tym
przekonujemy. I fakt, ˝e w ostatnich latach borykamy si´ z cz´stymi powodziami niczego tu nie zmienia. Wylewy
rzek, rzeczek, a nawet malutkich strumieni od wieków sà naturalnym sk∏adnikiem naszego krajobrazu, klimatu
i ˝ycia. Co wi´cej sà one niezb´dne do
prawid∏owego funkcjonowania wielu
ekosystemów, a zatem i wielu gatunków roÊlin i zwierzàt. Problem powodzi
pojawi∏ si´ dopiero wówczas, gdy cz∏owiek nierozwa˝nie zaczà∏ budowaç swe
siedziby na terenach zalewowych. Dopiero wtedy pojawi∏y si´ pomys∏y ob-

wa∏owywania rzek, ich regulacji i budowy zbiorników retencyjnych, które majà jakoby uchroniç ludzi przed powodziami (czego, jak si´ przekonujemy,
nie czynià). Obecnie brniemy dalej
w tym kierunku sàdzàc, ˝e uratuje nas
to przed wielkà wodà wiosennà lub letnià (a ostatnio nawet zimowà). Szkoda,
˝e decydenci tego nie dostrzegajà.
W ostatnich latach pojawi∏y si´ jednak

strzennego w naszym kraju w ogóle.
Âmiem bowiem twierdziç, ˝e nad tym
zagadnieniem w Polsce nikt nie panuje. Wróçmy jednak do bagna.
Wiele dolin rzecznych, przynajmniej
w swych fragmentach, nazywanych jest
bagnami. Bagno Wizna i Pulwy nad
Narwià, ¸awki nad Biebrzà i setki innych pomniejszych bagienek. Mo˝e dla
Czytelnika lokalnej gazety wydajà si´

¸ab´dzie mo˝na spotkaç na du˝ych torfowiskach

g∏osy przeciwstawiajàce si´ walce z rzekami. Twierdzi si´, ˝e pieniàdze wydawane na nià powinno si´ zainwestowaç
w przesiedlenie ludzi z terenów zagro˝onych powodziami. Mam ÊwiadomoÊç, ˝e dla wielu mo˝e byç to trudne
i bolesne, ale czy nie równie trudne
i bolesne sà straty powodowane co kilka lat przez wzburzone wody? Poruszony tu problem jest jednak znacznie
szerszy i dotyczy planowania prze-

one odleg∏e, choç wiem, ˝e w Starej
Mi∏osnej i ca∏ej Weso∏ej mieszka wiele
osób, dla których nazwy te wype∏nione
sà wspomnieniami z licznych wyjazdów
i wycieczek przyrodniczych. Przypatrzmy si´ jednak uwa˝niej swojej okolicy.
Czy aby ko∏o nas nie ma jakichÊ bagienek i mszarów? OczywiÊcie ˝e sà. Najbardziej znanym w Weso∏ej jest „Bagno Jacka”, b´dàce od kilku lat rezerwatem przyrody. na po∏udnie od Starej
Mi∏osnej znajduje si´ bagno zwane
„Macierówkà”, a nieco dalej „Bia∏y
¸ug” i malownicze jeziorko Torfy. Jest
te˝ du˝o mniejszych, bezimiennych
torfowisk. W przewa˝ajàcej wi´kszoÊci
sà to torfowiska wysokie, co oznacza,
˝e powsta∏y one w warunkach utrudnionego dost´pu tlenu oraz zasilane sà
g∏ównie przez ubogie wody opadowe.
Wielu z nas nie uÊwiadamia sobie, jak
cenne sà to miejsca. O ile podmok∏e
tereny bagienne zajmujà ok. 4,2% powierzchni naszego kraju, to torfowiska
wysokie stanowià wÊród nich zaledwie
6,5%, czyli grubo poni˝ej 1% powierzchni Polski. Zwa˝ywszy na to, ˝e
c.d. na str. 16

Ropucha szara – miejscem jej rozrodu jest woda
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c.d. ze str. 13
znaczna cz´Êç z nich znajduje si´ pod
du˝à presjà ludzi, trzeba przyznaç, ˝e
to niezwykle ma∏o. Trzeba jasno powiedzieç, ˝e sà to jedne z najbardziej
zagro˝onych wygini´ciem Êrodowisk
w kraju. tym bardziej nasza uwaga powinna skupiç si´ na tych nielicznych
ÊródleÊnych torfowiskach b´dàcych

ostojà mi´so˝ernych rosiczek, bagna
zwyczajnego, ˝urawi, ∏osi i wielu innych chronionych lub rzadkich gatunków. Najpowa˝niejszym problemem
wià˝àcym si´ z zachowaniem torfowisk
wysokich nie jest wcale ich zaÊmiecanie. Choç proceder ten w okolicach
Starej Mi∏osnej jest bardzo powszechny i w znacznym stopniu ogranicza krajobrazowà wartoÊç tych miejsc. Najistotniejszym dla ˝ycia torfowiska jest
zachowanie jego
silnego uwilgotnienia. Bez du˝ej iloÊci wody torfowisko ginie. Ludzie
zbyt cz´sto odwadniajà lokalne bagienka. Wystarczy
jeden rów odprowadzajàcy zeƒ wod´, aby zniszczyç
procesy zachodzàce na torfowisku
od kilkunastu tysi´cy lat! Tak d∏ugà
histori´ – w ca∏oÊci
zapisanà w pok∏aTorfowisko wysokie

dach torfu – mo˝na przekreÊliç jednym
nierozwa˝nym posuni´ciem. Jakie mo˝e mieç to znaczenie dla przyrody i nas
samych? Ogromne. Torfowiska, szczególnie w suchych lasach z jakimi mamy
do czynienia w naszej okolicy, sà jedynym miejscem rozrodu dziesiàtek gatunków zwierzàt. Od drobnych bezkr´gowców, mi´czaków, muchówek przez
wa˝ki, j´tki, a˝ po wszystkie gatunki
p∏azów i cz´Êç gatunków ptaków.
Zresztà wiele zwierzàt jest zale˝nych
od istnienia torfowiska w sposób poÊredni. Wszak owady rozmna˝ajàce si´
w podmok∏ych rejonach stanowià pokarm dziesiàtek gatunków ptaków
Êpiewajàcych. Te z kolei, podobnie jak
p∏azy, sà pokarmem drapie˝ników.
Brak jednych gatunków przek∏ada si´
na zanik innych, a straty przenoszà si´
równie˝ na nas. Wszak owady zapylajà
wiele roÊlin hodowanych przez ludzi,
a ptaki wyjadajà liczne szkodniki roÊlin. T´ wyliczank´ mo˝na by ciàgnàç
w nieskoƒczonoÊç szczególnie, ˝e od
istnienia jednego torfowiska zale˝nych
mo˝e byç ju˝ nie dziesiàtki, lecz setki
gatunków i miliony osobników!

Batalion ˝yje na rozlewskach rzek

Mieszkania w Weso∏ej
25m2 – 54m2
ju˝ od 2400 z∏/m2
DOMEKO, tel. 7 7 3

21 55
Torfowisko wysokie
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Mchy sà bardzo wa˝nym sk∏adnikiem flory torfowiska

Na koniec chcia∏bym jeszcze powróciç do bardziej ogólnych spraw. Otó˝
botanicy obliczyli, ˝e z torfowiskami
(wszystkimi typami, czyli niskimi, wysokimi i przejÊciowymi) zwiàzanych
jest przesz∏o 900 gatunków roÊlin (to
prawie po∏owa wszystkich polskich gatunków). Na terenach tych spotyka si´
a˝ 12% spoÊród wszystkich chronionych w Polsce roÊlin i 16% gatunków
umieszczonych na „Czerwonej LiÊcie
RoÊlin Zagro˝onych”. Te liczby mówià
same za siebie. Ja ze swej strony mog´
dodaç jeszcze tyle, ˝e torfowiska to ol-

brzymie naturalne zbiorniki wodne.
Od ich istnienia w znacznej mierze
zale˝y bilans wodny naszego kraju,
one mogà przyczyniaç si´ do zmniejszania strat powodowanych powodziami, gdy˝ na d∏ugo zatrzymujà
wody z topniejàcych Êniegów lub d∏ugotrwa∏ych deszczy. I w koƒcu argument najwa˝niejszy. To torfowiska,
bagna, mszary dajà ˝ycie zwierz´tom
i roÊlinom, bez których istnienie
i funkcjonowanie naszego globu nie
jest mo˝liwe. Miejmy to na uwadze.
tekst + foto Wojciech Sobociƒski

Segregacyjny elementarz
Ka˝dy z nas, mieszkaƒców Weso∏ej
mo˝e korzystaç z kontenerów na segregowane odpady, które stojà na terenach placówek oÊwiatowych i w centrum Weso∏ej. Nale˝y pami´taç, ˝e
kontenery te s∏u˝à jedynie do zbierania odpadów nadajàcych si´ do ponownego przetworzenia czyli ze znakiem
recyklingu.

Kontenery majà ró˝ne kolory. Do
niebieskich wrzucamy makulatur´
bez foliowych czy aluminiowych dodatków (warto w tym miejscu podkreÊliç,
˝e kartoniki na mleko i inne p∏yny sà
zgrzewane z kilku warstw papieru, folii
plastikowej i aluminiowej, nie sà wi´c
makulaturà, a ich utylizacja jest mo˝liwa tylko w spalarniach!!!).
Do ˝ó∏tych
pojemników
wrzucamy plastikowe butelki typu PET
(ka˝dy producent butelek
zamieszcza na
dnie lub w innym widocznym miejscu
nazw´ tworzywa, z którego
jest wykonana
butelka. Recyklingowi poddawany jest
tylko poliety-

Bez komentarza...

KtoÊ zaoszcz´dzi∏ 6,50...

Gniazdo ˝urawia

len czyli PET). Nie nale˝y wrzucaç do
tego kontenera innych opakowaƒ plastikowych np. pojemniczków po jogurtach czy torebek reklamowych. Wrzucone przez nas plastikowe butelki poddawane sà prasowaniu i rolowaniu,
a nast´pnie przekazywane do zak∏adów
przetwórczych, dlatego wa˝ne jest, aby
butelki te nie by∏y zakr´cone (nakr´tki
mo˝emy wrzuciç oddzielnie). Zakr´cone butelki majà w sobie zamkni´te powietrze, które utrudnia proces prasowania. Dobrze by by∏o, gdybyÊmy usuwali etykiety i wrzucali je do stojàcego
obok pojemnika na papier.
Do zielonych pojemników mo˝emy
wrzucaç wszystkie czyste opakowania
szklane, raczej bez etykiet i mo˝liwie
bez metalowych opasek, a ju˝ na pewno bez nakr´tek i kapsli. Szk∏o trafia
do huty i ponownie staje si´ butelkà
lub s∏oikiem.
Informacje te zamieszczamy ponownie widzàc, co mo˝na znaleêç w istniejàcych kontenerach. Pami´tajmy, ˝e
sposób przetworzenia naszych odpadów zale˝y od ich segregacji. Kontener
pe∏en Êmieci trafi po prostu na wysypisko, a przecie˝ nie o to chodzi!!!
Izabela Antosiewicz
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Wizyty sàsiedzkie: Nasze pociechy, nasze nadzieje...

Remiza Stara Mi∏osna – Sàsiedzki Klub
M∏odzie˝owy (List otwarty do m∏odzie˝y)
Gdyby jeszcze par´ lat temu ktoÊ powiedzia∏ mi, ˝e b´d´ wspó∏pracowa∏ ze
stra˝à po˝arnà, uzna∏bym go za niespe∏na rozumu i na tym znajomoÊç
pewnie by si´ urwa∏a.
DziÊ wspó∏praca ta staje si´ czymÊ
bardzo realnym, a jednoczeÊnie bardzo
emocjonujàcym i zakrojonym na czas
d∏u˝szy.
Notatka zatytu∏owana: Ma∏e ojczyzny – Tradycja dla przysz∏oÊci, w tym
numerze WiadomoÊci, informuje
o mo˝liwoÊci powstania w naszej dzielnicy m∏odzie˝owego klubu. Wst´pne
rozmowy przeprowadzone w listopadzie mi´dzy w∏adzami naszej osiedlowej OSP i zarzàdem Stowarzyszenia
Sàsiedzkiego upowa˝ni∏y pomys∏odawców i autorów projektu Klubu M∏odzie˝owego do zg∏oszenia go do konkursu Fundacji Kultury. DziÊ, po pozytywnym przejÊciu weryfikacji wst´pnej,
nadszed∏ moment konkretyzacji tak
formalnej jak praktycznej, innymi s∏owy czas na tzw. „porozumienie na piÊmie” uczestniczàcych stron (OSP –
Stowarzyszenie) a zaraz potem na „obrady” z tymi, których to dotyczy, czyli
z samà m∏odzie˝à.
– W czym rzecz, m∏odzie˝y? – Korci
mnie, by odpowiedzieç krótko i do rymu: – Do was Êwiat nale˝y! Ale... To
bana∏ nawet jeÊli nie pozbawiony uroku i s∏usznoÊci. A przecie˝ nie chcemy
byç banalni, nieprawda˝? Powiem zatem inaczej: do was nale˝y Klub!
A w ka˝dym razie mo˝e do was nale˝eç, pod pewnymi warunkami, oczywiÊcie...
– Có˝ to b´dzie za klub? – padnie
z pewnoÊcià pytanie.
Ba, w∏aÊnie... Pytanie z pozoru proste i ∏atwe, musi pozostaç bez odpowiedzi. Bo tak si´ sk∏ada, ˝e choç w z∏o˝onym do Fundacji Kultury projekcie jakiÊ kszta∏t zosta∏ przedstawiony, to jednak jest on zupe∏nie niezobowiàzujàcy.
Mo˝na powiedzieç, ˝e o tym, co b´dzie
si´ w Klubie dzia∏o, zadecyduje sama
m∏odzie˝.
– Znalaz∏ si´ màdrala – zarzucà mi
zaraz m∏odzi – nagada si´, pogada,
a jak przyjdzie do konkretów, to mu
konceptu brak.
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I znowu zaprzecz´. Ja wiem jak mia∏by wyglàdaç klub, do którego chcia∏bym przychodziç majàc naÊcie czy dwadzieÊcia lat. Pewnie chcia∏bym móc pos∏uchaç dobrej muzyki, pograç w ping-ponga, pogadaç z kumplami, rzuciç
czar na dziewczyn´...Ch´tnie roz∏o˝y∏bym sztalugi i zanurkowa∏ w Êwiat
kompozycji, kszta∏tów i barw... A mo˝e
par´ mocnych uderzeƒ w talerze lub
szarpni´ç po napi´tych strunach gitary,
czy dmuchni´cie w tràbk´... A gdyby
tak zag∏´biç si´ w tajniki sztuki aktorskiej, stworzyç zalà˝ki w∏asnego teatru,
zrealizowaç pierwszy film... Dlaczego
nie? W∏aÊciwie wszystko jest mo˝liwe.
W∏aÊciwie wszystko jest mo˝liwe...
Widzia∏em takie kluby w Pary˝u,
Berlinie, Krakowie... W∏adali nimi
m∏odzi ludzie, którym zawierzono
i którzy zaufania nie zawiedli. Chcieli
mieç na osiedlu „w∏asny kàt” i to pragnienie by∏o wystarczajàco mobilizujàce, by „nie daç plamy” i nie zmarnowaç
danej szansy. Tak, wiem do jakiego klubu chcia∏bym przychodziç, by sp´dzaç
w nim par´ godzin tygodniowo. Wiem
te˝, ˝e bardzo bym nie chcia∏, ˝eby narzucano mi, czy choç sugerowano sposób sp´dzania wolnego czasu. Z pewnoÊcià nie! Stàd oczekiwanie, ˝e to
w∏aÊnie wy, ch∏opcy i dziewcz´ta, sami
i bez nacisków okreÊlicie swe potrzeby.
O ich spe∏nianiu mo˝emy porozmawiaç, zastanowiç si´ wspólnie, co jest
mo˝liwe, co niestety nie. Na dzieƒ dzisiejszy jedno jest pewne: dobra wola
i ch´ç podj´cia takiego wyzwania ze
strony stra˝aków z OSP i cz∏onków
Stowarzyszenia. Z waszej strony, nie
ukrywam, b´dzie si´ to wiàza∏o, przynajmniej na poczàtku z pewnym wk∏adem pracy.
Pomieszczenie, jakie oddaje nam
obecnie Stra˝ do dyspozycji, to wspaniale odremontowana sala z ubikacjami i ∏azienkami i jest to ogromny dar,
który trudno przeceniç. Ale to tylko
punkt wyjÊcia. JeÊli b´dzie porozumienie, dobra wola i niezb´dny zapa∏, to...
b´dziemy mogli, w pewnym sensie
wziàç ster zdarzeƒ we w∏asne r´ce i...
w∏asnymi si∏ami wyremontowaç pomieszczenie nast´pne, znacznie wi´k-

sze... OSP ma ÊwiadomoÊç misji jakà
mo˝e i powinna nieÊç wÊród wspó∏plemieƒców. Oprócz dzia∏aƒ zwiàzanych
z czysto po˝arniczymi zagadnieniami,
pos∏annictwem takim jest z pewnoÊcià
uczestnictwo i aktywne tworzenie ˝ycia
spo∏eczno-kulturalnego. Tak jest
w wielu innych miejscach w Polsce, tak
jest na ca∏ym Êwiecie, tak mo˝e te˝ byç
w Starej Mi∏oÊnie. Z kolei dla Stowarzyszenia Sàsiedzkiego integracja sàsiedzka i krzewienie szeroko rozumianej kultury sà w∏aÊciwie g∏ównymi statutowymi za∏o˝eniami. W zjednoczeniu si∏ w tym konkretnie projekcie klubu m∏odzie˝owego, mo˝na b´dzie pokazaç, jak kreowaç i realizowaç wspólne cele dla ogólnego dobra lokalnej
spo∏ecznoÊci. A ˝e Êrodowiskiem najbardziej potrzebujàcym jakiegokolwiek „w∏asnego” miejsca na osiedlu
jest Êrodowisko m∏odzie˝y, wi´c w sposób naturalny, to o nim pomyÊlano, gdy
pojawi∏a si´ mo˝liwoÊç skorzystania
z pomieszczeƒ OSP.
Dodatkowo, kto wie, codzienna bliskoÊç stra˝aków stanie si´ byç mo˝e
atrakcyjnym akcentem, spowoduje zainteresowanie tym, co robià i zaowocuje nowymi adeptami s∏u˝by stra˝ackiej,
czy obrony terytorialnej kraju, bo tak˝e
w takich strukturach uczestniczà nasi
stra˝acy. Kto wie?
Ale to tylko na marginesie... Has∏em
podstawowym jest Klub M∏odzie˝owy!
Wi´c klub przez dziewcz´ta i ch∏opców
wymyÊlony, zbudowany i w konsekwencji prowadzony. O tym jaka winna byç
jego formu∏a, jakie zadania i sposoby
realizacji, b´dziemy dyskutowaç na
pierwszym spotkaniu. Wszystkich, których ten wst´pny sygna∏ zaintrygowa∏
zapraszam.
W sobot´ 6 kwietnia o godz. 1100
w budynku OSP w Starej Mi∏oÊnie odb´dzie si´ spotkanie za∏o˝ycielskie, organizacyjno-techniczne i inspiracyjne.
Zapraszam wszystkich w wieku od
lat 16 wzwy˝: entuzjastów i niedowiarków, samotnych „wilków stepowych”
i zrzeszonych w stadach, m∏odych
i jeszcze m∏odszych. I nie pchaç si´!
Starczy miejsca dla wszystkich.
Marian Mahor
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statek, to w ofierze sk∏adaz zielonà ga∏àzkà, wielkanocne ga∏àzki
na to, co wiosna przynios∏a.
bazi).
Ofiar´ t´ sk∏adano Jowi- – Grób – nawiedzenie grobu.
szowi – najwa˝niejszemu z bogów, rzym- – Jajko – symbol zmartwychwstania,
skiemu odpowiednikowi Zeusa. Otrzya wczeÊniej ˝ycie i rozrodu.
mywa∏ on narodzone na wiosn´ potomI wreszcie Êmigus-dyngus, czyli drugi
stwo zwierzàt i ludzi. Zwierz´ta zabijano, dzieƒ Âwiàt. To, co wszyscy znamy, jako
a ludzi po osiàgni´ciu dwudziestego roku gromadne bieganie i polewanie ka˝dego,
˝ycia zmuszano do emigracji.
kto przechodzi, kiedyÊ mia∏o dwa odTak˝e na terenach s∏owiaƒskich z wio- mienne znaczenia. Âmigus, to uderzenie
snà zwiàzane by∏y liczne obrz´dy, czego (na szcz´Êcie) rózgà wierzbowà z baziawyrazem sta∏a si´ i opera Igora Strawiƒ- mi, pochodzàcà z Niedzieli Palmowej,
skiego – pt. „Âwi´to wiosny”. Wiosna natomiast Dyngus, to by∏ datek od goi Wielkanoc sà ze sobà nierozerwalnie spodyƒ, które wykupywa∏y si´ od wszelzwiàzane. Po∏àczy∏a je idea chrzeÊcijaƒ- kich nieszcz´Êç. Datek ten dawano oczyska.
wiÊcie chodzàcym po wsiach ch∏opcom.
Wielkanoc to najstarsze i najwa˝niejsze A ˝e nieszcz´Êciem by∏o tak˝e nie wydaÊwi´to w roku liturgicznym. Upami´tnia nie córki za mà˝, to... sami wiecie.
zmartwychwstanie Chrystusa. Jego terP.S. W tym roku Âmigusa-Dyngusa ma
min ustalono na soborze nicejskim w 325 nie byç, poniewa˝ wypada 1.04., czyli
r.n.e. Ma to byç w pierwszà niedziel´ po w Prima Aprilis.
pierwszej wiosennej pe∏ni ksi´˝yca, tj.
Bogdan Jag∏owski
mi´dzy
22.03
a 25.04.W tym roku
11 lutego w Starej Mi∏oÊnie
wypada ona wi´c
31 marca. By sta∏a
(6 miesi´czny)
si´ Êwi´tem ogólnym, przystosowa:
no ludowe tradycje,
nadajàc im od- czarny podpalany, wabi si´ Borys, mia∏ na sobie kolorowà
obro˝´ z materia∏u, wtedy jedno ucho jeszcze klapni´te.
miennà symbolik´.
Stàd te˝ do dzisiejJeÊli ktoÊ z Paƒstwa znalaz∏ psa i zaadoptowa∏ lub
szego dnia przewie gdzie aktualnie przebywa, bardzo prosz´
trwa∏y takie zwyo kontakt 0601 263 215 lub 773 26 13.
czaje, jak np.
– gaj, maj, maik
Za pomoc w odnalezieniu bardzo wysoka nagroda.
(chodzenie dzieci

„Âwi´ta wiosna”
Kolejne Êwi´ta. Nast´pna wiosna.
Dzieci rosnà, my si´ starzejemy, czas p∏ynie. Niby nic nowego, a jednak ka˝dy rok
to nowe doznania i nowe oczekiwania.
Na wiosn´ ju˝ nie czekamy. Przysz∏a do
nas w styczniu i chyba b´dzie trwa∏a a˝
do tej prawdziwej. Mo˝emy wi´c teraz
urzàdzaç d∏u˝sze spacery, od nowa
przedeptywaç leÊne Êcie˝ki i wypatrywaç
pierwszych pàków. Niektórzy z nas ju˝
teraz (pisz´ ten tekst 19 lutego) zabrali
si´ za prace porzàdkowe w ogródkach.
W∏aÊnie las i te maleƒkie kawa∏ki dzia∏ek
informujà nas o mijajàcym i zbli˝ajàcym
si´ czasie. Sà takim naszym zegarem
przemian. A w∏aÊciwie, teraz to ju˝ tylko
zegarkiem, szczàtkiem pozosta∏ym po
czasie przesz∏ym, kiedy to ciàgnàce si´
pasy pól, harmonijnie przechodzi∏y
w przecinany poprzecznym fa∏dami
wydm las. Potem by∏ chaos. Kopanie
dziur, rozje˝d˝anie dróg, wycinanie
drzew. Jak w micie, z chaosu wy∏oni∏y si´
Niebo i Ziemia. T´ drugà mamy wokó∏
siebie, depczemy jà, nie zauwa˝amy. Co
do tego pierwszego sà ró˝ne opcje. Niektórzy twierdzà, ˝e jeszcze go nie ma, inni ˝e droga do niego daleka. W ka˝dym
razie znów wróci∏ element porzàdku. Takim w∏aÊnie wyznacznikiem porzàdku
jest wiosna, pora roku, która od bardzo,
bardzo dawna, uwa˝ana by∏a za Êwi´tà.
Np. w staro˝ytnym Rzymie, gdy zbli˝a∏o
si´ niebezpieczeƒstwo, albo grozi∏ niedo-

zaginà∏ m∏ody
owczarek niemiecki

„ 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

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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Co s∏ychaç na kó∏kach
Grzegorza ju˝ znamy, jest sparali˝owany po wypadku samochodowym. Jesienià zesz∏ego roku pojawi∏ si´ ju˝ na
∏amach obu naszych osiedlowych pisemek. Wtedy by∏ to apel o pomoc w zdobyciu odpowiedniego wózka i komputera, czyli niezb´dnych w tym stanie sprz´tów. Na zebraniu redakcyjnym Gazetki
pad∏ pomys∏, ˝eby si´ dowiedzieç, co
u niego s∏ychaç.
Zanim znalaz∏am jego dom, zapuka∏am do sàsiadów z wa˝nym pytaniem –
Prosz´ mi wyjaÊniç, skoro pana dom ma
numer 32, a nast´pny 160, to gdzie b´dzie 34a? Na szcz´Êcie, wiedzieli.
Grzegorz na pierwszy rzut oka wyglàda zwyczajnie. Siedzi prosto i swobodnie, na zgrabnym wàskim fotelu, tyle ˝e
na kó∏kach. Dopiero uÊcisk d∏oni wyjawia, ˝e coÊ jest nie tak.
Czy uda∏a si´ ta sàsiedzka pomoc?
Wózek i komputer sà. Ten nowy wózek jest o wiele l˝ejszy i wygodniejszy. Po
p∏askim terenie mog´ si´ poruszaç sam
i u∏atwia wnoszenie mnie po schodach,
ale potrzeba do tego dwóch silnych
osób. Codziennie siadam do komputera.
Mog´ pos∏ugiwaç si´ myszà, ale pisz´
bardzo powoli. Przez jakiÊ czas mia∏em
troch´ pracy przy korekcie. Teraz nic.
Co nowego od tamtego czasu?
Niewiele. Jestem w takim samym stanie, jak by∏em. R´ce sà na tyle niesprawne, ˝e wsiadanie i zsiadanie z wózka
i wszystkie najprostsze czynnoÊci, takie
jak zrobienie Êniadania, sà poza moim
zasi´giem. Bardzo mi brak tych wszystkich zwyczajnych zaj´ç. Przed wypadkiem by∏em bardzo sprawny, skoƒczy∏em technikum mechaniczne, mia∏em
swojà ma∏à firm´. Mog∏em skosiç trawnik, kogoÊ podwieêç. Teraz przez ca∏y
dzieƒ opiekuje si´ mnà mama. T´skni´
za tym, ˝eby móc kogoÊ wyr´czyç. Lu-

dzie na wózkach, którzy majà sprawne
r´ce, jeszcze jakoÊ sobie radzà. Ale ja si´
za bardzo po∏ama∏em. MyÊl´, ˝e by∏bym
najszcz´Êliwszym cz∏owiekiem na Êwiecie, gdybym mia∏ sprawne r´ce.
Przez pierwszy rok wcale nie wychodzi∏em na dwór, teraz wychodz´. Je˝d˝´
do Warszawy na aktywnà rehabilitacj´.
Jest tam dru˝yna rugby dla takich jak ja
po∏amaƒców, jeÊli uda si´ pokonaç trudnoÊci z transportem, to chcia∏bym si´
tam zapisaç.
Ty i twoi koledzy na wózkach pewnie nie
lubicie takich brzydkich s∏ów jak niepe∏nosprawny. Jak na siebie mówicie?
Wolimy mówiç kulawi.
Cristopher Reeve1), sparali˝owany
gwiazdor, obiecuje, ˝e na swoje pi´çdziesiàte urodziny stanie na nogi i w∏asnà
r´kà wzniesie toast. To ju˝ za dwa lata.
Które urodziny ty obstawiasz?
Nie wiem, troch´ si´ tym interesuj´,
ale to nie b´dzie pr´dko, jeÊli w ogóle
b´dzie.
A jak si´ odnoszà do ciebie zdrowi ludzie?
Ró˝nie, dalsi znajomi na ulicy czasem
udajà, ˝e mnie nie
2
poznajà. Nawet bardzo bliscy koledzy
z poczàtku mnie unikali. Jeden z nich
przyszed∏ do szpitala
i by∏ strasznie roztrz´siony. Mówi∏, ˝e nie
wie, co powiedzieç,
jak ze mnà rozmawiaç. Nie mam nic do
zarzucenia ludziom
sprawnym. Nie spotka∏a mnie z ich stro-

SZUKAMY DU˚EGO (200 m ),

taniego lokalu na przedszkole
i dzia∏alnoÊç spo∏ecznà
773 35 74 lub 0504 123 283
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ny ˝adna powa˝na przykroÊç. Jedni si´
oddalili, inni zbli˝yli. Dziwne, ˝e odsun´li si´ ci, co byli blisko a zbli˝yli ci dalsi, których nawet bym nie posàdza∏, ˝e
mog´ na nich liczyç. Spotykam si´ z jednym kolegà, te˝ po wypadku. Mam
dziewczyn´.
Sprzed czy po wypadku?
Sprzed.
Jak si´ wam uk∏ada?
Dobrze.
Gazetka a˝ t´tni od komentarzy na temat naszych osiedlowych niewygód,
a jak to wyglàda od twojej strony?
Ja na to osiedle mówi´ budowa. Ogólnie jesteÊmy zaniedbani. Jest êle, bo tu
(przy GoÊciƒcu) nie ma gdzie pojeêdziç
na wózku, czasem nie mo˝na mnie
w ogóle przez te ka∏u˝e przepchnàç. Jest
ciemno, nie ma latarni, mo˝e to dlatego
ju˝ nas dwa razy okradli. Ale dobrze, ˝e
si´ coÊ robi. Po takiej ulicy jak ten kawa∏ek Jana Paw∏a II mog´ si´ poruszaç sam.
A po lesie?
Po lesie nie, jest za du˝o nierównoÊci.
Latem mog´ byç przed domem na trawniku. Mam tam daszek, ˝eby nie trzeba
by∏o mnie wnosiç, jak zacznie padaç. Teraz zimà jest najgorzej, zw∏aszcza ˝e po
wypadku mam k∏opoty z termoregulacjà. Po ka˝dym wysi∏ku czy przech∏odzeniu musz´ d∏ugo le˝eç w ∏ó˝ku, ˝eby si´
ogrzaç. To bywa bardzo ró˝nie u ludzi
z podobnymi pora˝eniami. Niektórym
jest za goràco. Szkoda, ˝e nie ma tego
klubu w remizie, bo to jest miejsce, gdzie
móg∏bym zimà wyjÊç.
Tak˝e z dojazdem do Warszawy jest
k∏opot. Jest coÊ w rodzaju taksówki dla
ludzi na wózkach. Przyje˝d˝ajà specjalnym samochodem i od razu jest dwóch
ludzi do noszenia. W Warszawie p∏aci
si´ 14 z∏otych, a za przyjazd do nas 30.
Tam i z powrotem to ju˝ 60 z∏otych, wi´c
nie mog´ jeêdziç zbyt cz´sto.
Tak naprawd´ to wiele radoÊci w moje
˝ycie wnosi pies. Przynosi mi zabawk´,
a ja jà rzucam. To dla mnie gimnastyka.
RzeczywiÊcie, filigranowa suczka Suzi
dotrzymywa∏a nam towarzystwa, boczàc
si´, przymilajàc i proszàco podsuwajàc pi∏eczk´. Herbata zosta∏a wypita i czas ju˝
by∏o si´ zbieraç. Po˝egna∏am si´ i odprowadzana przez mam´ Grzegorza zesz∏am
schodami z pó∏pi´tra na ganek, potem
jeszcze kilka stopni z ganku na podwórko. ¸adne te schodki, taki prywatny, niezbyt komfortowy Mont Everest.
Z Grzegorzem Gzochem
rozmawia∏a Dorota Wroƒska
1)

amerykaƒski aktor znany z roli Supermana, sparali˝owany po wypadku.
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X fina∏ WOÂP - tak „gramy” na naszym podwórku
Z pewnoÊcià Gimnazjum nr 3 kojarzy
si´ Paƒstwu przede wszystkim z pi´knym
nowoczesnym boiskiem pi∏karskim. To
niewàtpliwie znamienna, ale nie jedyna
wizytówka naszej szko∏y, bo uczniowie
grajà z powodzeniem nie tylko w „nog´”.
Równie wiele satysfakcji, co sportowa
i naukowa rywalizacja, daje im dzia∏alnoÊç charytatywna. Majà ju˝ na tym polu spektakularne sukcesy. Dzia∏ajà bezinteresownie, z potrzeby serca, z m∏odzieƒczym zapa∏em.
Niewàtpliwie tegorocznym „mocnym
uderzeniem” by∏ nasz udzia∏ w X Finale
Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy.
Gimnazjum nr 3 zagra∏o wraz z nià po
raz pierwszy. Organizacjà dzia∏aƒ zajà∏
si´ Samorzàd Uczniowski.
Poczàtkowym akordem by∏ swoisty
„bój” stoczony przez ch´tnych o trzy
identyfikatory przyznane naszej szkole
przez Sztab Miejski. Na miejscu zbiórki
wolontariuszy w pami´tnà niedziel´ pojawi∏o si´ dwanaÊcie osób, gdy˝ wybrani
przez los szcz´Êliwcy przyszli w towarzystwie szkolnych kolegów wraz z którymi
póêniej kwestowali. Poczàtkowa trema

znikn´∏a wraz ze spotkaniem pierwszych
darczyƒców. Osób nieprzychylnych czy
oboj´tnych nie by∏o wiele i wkrótce ulice
naszej dzielnicy zaroi∏y si´ sympatykami
akcji J. Owsiaka „odznaczonymi” charakterystycznymi serduszkami. Widaç
hojnoÊç mieszkaƒców Starej Mi∏osny
jest powszechnie znana, bo oprócz wolontariuszy z Gimnazjum nr 3 i SP nr
3 przyby∏y ekipy z Weso∏ej – Centrum
i Sulejówka. Konkurencja zmusza∏a do
pomys∏owoÊci i aktywnoÊci w pozyskiwaniu ofiarodawców. Inwencji doprawdy
nie brakowa∏o. Wraz z mijajàcymi godzinami i wzrastajàcà zawartoÊcià naszych
puszek ros∏y emocje i ciekawoÊç, ile uda∏o si´ nam zebraç funduszy.
Dzi´ki Paƒstwa przychylnoÊci i ofiarnoÊci, a tak˝e pomocy rodziców (którzy

pe∏ni emocji kilkakrotnie dowozili kwestujàcym ciep∏y posi∏ek, a po zmroku
swojà obecnoÊcià gwarantowali wi´ksze
bezpieczeƒstwo) m∏odzie˝ z naszego
gimnazjum prowadzi∏a akcj´ na ulicach
Mi∏osny od godziny 900 do 1830. Ju˝
w sztabie w SP nr 4 w Weso∏ej, dokàd
udaliÊmy si´ wszyscy w komplecie, prze˝yliÊmy chwil´ prawdziwej satysfakcji
i wzruszenia. W naszych puszkach znalaz∏o si´ ponad 5200 z∏ i du˝a – o trudnej
do oszacowania na goràco wartoÊci –
iloÊç waluty obcej w postaci bilonu
i banknotów.
Gdy nast´pnego dnia Dyr. Szko∏y Pani Ewa Tucholska na specjalnie zorganizowanym apelu serdecznie dzi´kujàc
m∏odzie˝y za zaanga˝owanie przedstawi∏a oficjalny komunikat Sztabu X Fina∏u WOÂP w Weso∏ej, ca∏a ekipa wolontariuszy nie wierzy∏a w∏asnym uszom,
a m∏odzie˝ szybko policzy∏a, ˝e w „naszych puszkach” znalaz∏a si´ piàta cz´Êç
funduszy zgromadzonych w tym roku
przez ca∏a Weso∏à. GimnazjaliÊci nie
mówili g∏oÊno o swej dumie, ale... umówili si´ na XI Fina∏.

W naszej szkole odby∏o si´ wiele akcji
charytatywnych. Tylko w tym roku szkol-

nym Samorzàd Uczniowski „wspomaga∏” Êw. Miko∏aja organizujàc zbiórk´
darów dla wychowanków jednego z warszawskich domów dziecka (dzi´ki zaanga˝owaniu rodzin i przyjació∏ uczniowie
zebrali dary rzeczowe i 521 z∏.) i przeznaczy∏ pieniàdze pozyskane podczas
zorganizowanej dyskoteki na pomoc dla
ci´˝ko chorego rówieÊnika – mieszkaƒca
Sulejówka. Ca∏a spo∏ecznoÊç szkolna
odpowiedzia∏a na apel kl. Id i jej wychowawczyni Pani Ró˝y Soko∏owskiej gromadzàc zabawki dla ma∏ych pacjentów
Centrum Zdrowia Dziecka.
Cz∏onkowie Sztabu X Fina∏u w Weso∏ej wr´czyli nam na pamiàtk´ pi∏k´. Taki
prezent zobowiàzuje do dalszej „gry”.
Obecnie w∏àczamy si´ w akcj´ Fundacji
PZFDC w Warszawie, której prezes Pani
A. Szczerbiƒska zaprosi∏a nas do uczestnictwa w zbiórce darów dla dzieci mieszkajàcych w Bieszczadach. Do koƒca
marca zbieramy zabawki, ksià˝ki i ubrania. Drodzy Paƒstwo, wspomó˝cie gimnazjalistów w tych dzia∏aniach (na dary
czekamy w budynku Gimnazjum nr 3).
Izabela Nowacka
Opiekun Samorzàdu Uczniowskiego
Przy wspó∏pracy uczennic
– Darii Bloch i Beaty Carko

Wyniki konkursu na
najwi´kszego ba∏wana
Z przyjemnoÊcià informujemy, ˝e najwi´kszego ba∏wana w Starej
Mi∏oÊnie zbudowa∏a rodzina p. Kacprzaków. Mierzy∏ on 2 m 50 cm
(na zdj´ciu obok). Drugie miejsce zjà∏ ba∏wan zbudowany przez
mieszkaƒców ul. Sekwoi – 2 m 08 cm, trzeci by∏ ba∏wan zbudowany
przez Piotra Polusa z ul. Cyklamenowej – 1 m 98 cm.
W kategorii kszta∏tnoÊci jury zdecydowa∏o si´ przyznaç pierwsze
miejsce ex aequo ba∏wanom zbudowanym przez mieszkaƒców
z ul. Sekwoi i przez Piotra Polusa. Miejsca drugiego nie przyznano,
zaÊ trzecie przypad∏o parze ba∏wanów zbudowanych przez p. Wasilewskich z ul. Sezamkowej.
Wr´czenie nagród odb´dzie si´ na Zlocie Cyklistów, 18 maja b.r.
Za rok, jak tylko b´dà warunki, kolejna edycja konkursu.

23

STARA MI¸OSNA

mini

DELIKATESY

Czynne: codziennie 6.00
w niedziele 9.00

- 22.00
- 15.00

maxima
Magdalena Gaw´cka, Danuta Olczak

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

dogodny dojazd
parking

niskie ceny
SAMOOBS¸UGA

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

tel. 773-25-30

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

tel.

773 14 30

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

Instalacje sanitarne
z miedzi i plastiku
Remonty instalacji
wodno-kanalizacyjnej i CO
Monta˝ od˝elaziaczy wody

u nas kupisz
szybko, tanio
i prawie wszystko

Monta˝ ogrzewania pod∏ogowego

akceptujemy karty p∏atnicze

Marian
Oleszczuk tel.

0 603 890 416

zosta∏a otwarta

Przychodnia Zdrowia „POGODNA”
w Starej Mi∏oÊnie, przy ul. Jana Paw∏a 25, tel. 773-83-23; 773-83-24
Filia Przychodni Zdrowia w Mi´dzylesiu
Nieodp∏atna, pe∏na opieka zdrowotna dla ubezpieczonych w Kasie Mazowieckiej i Bran˝owej
Na miejscu:

–
–
–
–

Przyj´cia przez lekarzy rodzinnych, internist´ i pediatr´
Badania laboratoryjne, EKG, szczepienia,
Ginekolog
Opieka piel´gniarek i po∏o˝nych

Ponadto:

–
–
–
–

pe∏na diagnostyka w placówkach wspó∏pracujàcych
dost´p do wszystkich specjalistów
wizyty domowe w razie wskazaƒ
dost´p do nocnej i Êwiàtecznej pomocy medycznej
Przychodnia jest czynna w dni powszednie w godz. 8-18, w soboty 10-12

Warunkiem korzystania z pe∏nej, nieodp∏atnej opieki medycznej jest dokonanie zapisu do przychodni, którego mo˝na dokonaç na miejscu w podanych wy˝ej godzinach pracy. Do zapisu niezb´dny jest numer PESEL.
Nie ma wymogu zameldowania.

24

STARA MI¸OSNA
nego ˝ywiciela a tak˝e ˝ywicieli drugorz´dnych i przypadkowych (psy,
koty, gryzonie i ptaki), np. pch∏a psia
Hodujàc zwierz´ta przyjmujemy na nie bytuje tylko na jednym gatunku,
siebie obowiàzki polegajàce na: odpo- lecz przenosi si´ na inne, te˝ na ludzi,
wiednim ˝ywieniu, zapewnieniu lego- pch∏a kocia paso˝ytuje g∏ównie na kowiska, nale˝ytym utrzymaniu i piel´- tach.
gnowaniu, ˝eby czu∏y si´ dobrze i zdroPch∏a ma d∏ugoÊç 1–7 mm; jest
wo rozwija∏y.
o ubarwieniu bràzowym, ˝ó∏tobràzowym, ciemnoczerwonym, czarnym poSta∏a piel´gnacja niezb´dna jest dla kryta klasycznym pancerzem. Samice
dobrego samopoczucia zwierz´cia i dla sk∏adajà w ciàgu ˝ycia 400-500 jaj. Z jaj
higieny w zwiàzku z bliskim kontaktem po kilku dniach w temperaturze pokoz cz∏owiekiem.
jowej rozwijajà si´ larwy ˝yjàce w kuZwierz´ta bywajà dr´czone przez pa- rzu, Êmieciach, szparach pod∏óg i meso˝yty wewn´trzne i zewn´trzne. Wy- bli. Larwy mogà ˝yç kilka miesi´cy, bez
daje si´, ˝e najbardziej dokuczliwe by- pokarmu – wówczas si´ nie rozwijajà
wajà pch∏y, ze wzgl´du na powszech- w postaç doros∏à. W normalnych wanoÊç wyst´powania g∏ównie na tere- runkach od˝ywiajàc si´ odchodami
nach podmiejskich.
zwierzàt, zbutwia∏à s∏omà, resztkami
Na Êwiecie jest znanych ponad 1500 piór, naskórka poprzez stadium pogatunków pche∏, a w Polsce oko∏o 70 czwarki przeobra˝ajà si´ w doros∏ego
gatunków. Ka˝da ma swojego g∏ów- owada.
Pch∏y wyst´pujà
najliczniej w lecie
i jesienià. Lubià
temperatur´ zelek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko
wn´trznà 18–27
stopni C przy du˝ej wilgotnoÊci
LECZENIE DZIECI I DOROS¸YCH
powietrza, lecz na
RTG Z¢BÓW
zwierz´tach paso˝ytujà przez ca∏y
Godziny otwarcia: poniedzia∏ek, Êroda, czwartek 15-2030
rok. D∏ugoÊç ˝ywtorek, piàtek 9-13
cia pch∏y mo˝e
osiàgaç 3–4 mieTel. 773-21-12
siàce, pe∏ny rozWeso∏a, Osiedle Stara Mi∏osna, zadanie 24, dzia∏ka 1411
wój od jaja do po-

Pch∏y

Gabinet Stomatologiczny

staci dojrza∏ej trwa 4–7 tygodni. Rozwój pch∏y kociej w sprzyjajàcych warunkach mo˝e trwaç tylko 11 dni.
Pch∏y w´drujà w okrywie w∏osowej,
nak∏uwajàc skór´ powodujà powstanie
sw´dzàcych, czerwonych wyprysków
a nierzadko uogólniony, ucià˝liwy
Êwiàd. Zwierz´ jest niespokojne, gryzie
si´ i drapie. Obserwujemy zmiany
skórne prowadzàce do wy∏ysieƒ na szyi,
grzbiecie i w okolicy nasady ogona.
Miejsca zadrapaƒ cz´sto ulegajà wtórnej infekcji, wymagajàcej d∏u˝szego leczenia.
Na zwierz´ciu szukamy pche∏ rozgarniajàc sierÊç w pachwinach, na podbrzuszu, za uszami. O ich obecnoÊci
Êwiadczà te˝ ma∏e, czarne, lub bràzowe
grudki ka∏u pch∏y wyglàdajàce jak py∏
lub czàstki w´gla.
Przy silnej inwazji pche∏ oprócz
zmian skórnych obserwuje si´ wypadanie w∏osów, niedokrwistoÊç, chudni´cie zwierz´cia. U psów i kotów mo˝e
wystàpiç uczulenie na pch∏y. Pch∏a jest
˝ywicielem poÊrednim tasiemca (Dipylidium caninum), ma wi´c ogromne
znaczenie w rozwoju tego paso˝yta.
Pch∏y ssàc krew ludzi i zwierzàt cz´sto
chorych mogà przenosiç mikroorganizmy chorobotwórcze. Zarazki znajdujà
si´ równie˝ w pchlim kale. Uczestniczà
aktywnie w szerzeniu si´ chorób odzwierz´cych np. tularemii od gryzoni,
salmonellozy (zaka˝enie przewodu pokarmowego), tyfusu szczurzego, myksomatory królików.
Pch∏y znane ze swojej zdolnoÊci do
skoków (skok 1,5 m przekracza 300
x d∏ugoÊç jej cia∏a) mogà si´ szybko
przenosiç z jednego psa na drugiego
w czasie ich spotkaƒ. Nie mo˝na si´
wi´c dziwiç, ˝e w ciep∏ych miesiàcach
prawie wszystkie psy i wychodzàce koty sà zapchlone.
Podstawowà zasadà jest zapobieganie inwazji pche∏ i ich zwalczanie na
zwierz´tach i w otoczeniu. Legowisko
zwierzaka po odpchleniu nale˝y wytrzepaç i upraç a pod∏og´ w sàsiedztwie umyç. Utrzymanie czystoÊci otoczenia hamuje rozwój pche∏ (odkurzanie, zmywanie, pastowanie pod∏óg)
a gwarancj´ pozbycia si´ pche∏ ze zwierz´cia dajà umiej´tnie stosowane Êrodki owadobójcze w du˝ym wyborze dost´pne w lecznicach.
Izabela Rupiƒska
lek. weterynarii
tel. 773-10-88
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Szko∏y na naszym osiedlu sà mocno przepe∏nione. Klasy ponad 30-40 osobowe.
Nauka na dwie zmiany. By∏oby jeszcze gorzej, gdyby nie to, ˝e cz´Êç rodziców
odwozi swoje dzieci do szkó∏ poza teren naszego osiedla. ChcielibyÊmy na ∏amach
naszej gazety zaprezentowaç te szko∏y. DziÊ pierwsza z nich.
Redakcja

Spo∏eczna Szko∏a Podstawowa nr 37
Przedstawiamy Paƒstwu Spo∏ecznà
Szko∏´ Podstawowà nr 37 i Spo∏eczne
Gimnazjum nr 3 Spo∏ecznego Towarzystwa OÊwiatowego z Rembertowa, aleja
Sztandarów 2. W ubieg∏ym roku szkolnym obie szko∏y mieÊci∏y si´ w starym budynku przy ul. Marsa 56 w Wawrze.
Szko∏a uzyska∏a najlepszy wynik spoÊród
11 szkó∏ publicznych i 4 szkó∏ niepublicznych znajdujàcych si´ na terenie gminy
Wawer podczas przeprowadzonego jesienià zewn´trznego sprawdzianu wiadomo-

organizowaç wyjazdy w czasie ferii i wakacji. To wszystko sprzyja powstawaniu
wi´zi, które byç mo˝e nie mia∏yby szans
na zaistnienie, gdybyÊmy ograniczali si´
tylko do typowych sytuacji szkolnych
uczeƒ – nauczyciel. Cz´sto szko∏om stawia si´ zarzut, ˝e swojà dzia∏alnoÊç ograniczajà do dydaktyki zapominajàc o wychowaniu. W naszej szkole staramy si´
jednakowà wag´ przywiàzywaç zarówno
do nauczania jak i wychowywania. Nauczyciele zawsze majà czas dla uczniów,
znajà ich problemy i starajà si´ im pomóc.
Najlepszym dowodem na to, ˝e podczas
pobytu w naszej szkole nawiàzujà si´
trwa∏e kontakty mi´dzy nauczycielami
i uczniami jest fakt, ˝e nasi absolwenci
bardzo ch´tnie odwiedzajà szko∏´. Przychodzà, aby porozmawiaç ze swoimi nauczycielami i wychowawcami.
Jak liczne sà klasy?
Nasze dzieci pracujà w ma∏ych zespo∏ach (do 16 osób). Obecnie mamy dwie
klasy, które liczà 17 osób, pozosta∏e to
Êci i umiej´tnoÊci uczniów klas szóstych.
grupy 10–14 osobowe. Od klasy czwartej
Poni˝ej przedstawiamy wywiad z Dyrek- dzieci, podczas lekcji j´zyka angielskiego,
torem szkó∏ Panià Jagodà Kazimierczak.
sà dzielone na grupy.
Czym ró˝ni si´ szko∏a zarzàdzana przez Jaki program realizuje szko∏a, czy proPanià Dyrektor od innych szkó∏?
wadzone sà zaj´cie dodatkowe?
Przede wszystkim atmosferà. O naszej
Systematycznie pracujemy nad pozioszkole na pewno mo˝na powiedzieç, ˝e mem przekazywanej wiedzy. Nie bazujezosta∏a stworzona z myÊlà o dziecku. Ma- my na raz opracowanych programach.
jàc poczucie bezpieczeƒstwa i ˝yczliwoÊci Ciàgle je modyfikujemy, zmieniamy zanasi uczniowie mogà rozwijaç swoje zain- równo zakres treÊci, jak i metody ich realiteresowania, zdobywaç wiedz´ i nowe zacji. ChcielibyÊmy jak najlepiej przygotoumiej´tnoÊci. Szko∏a jest ma∏a, a wi´c waç naszych uczniów do dalszej nauki. Powszyscy si´ znamy. Wspólnie wyje˝d˝amy kazaç, jak samodzielnie zdobywaç wiedz´,
na „zielone szko∏y”, próbujemy równie˝ zainteresowaç ró˝nymi jej dziedzinami.
W tym celu stwoSklep MUCHOMOR
rzyliÊmy bogatszy
ul. Borkowska 24/1 (przy drodze do Mi´dzylesia)
program dydaktyczny w porównaniu ze szko∏ami publicznymi: rozsze☛ zamówienia rozwozimy na terenie ca∏ej Starej Mi∏osny
rzony program na☛ przy zamówieniu powy˝ej 30,00 PLN - dostawa GRATIS!!!
uki j´zyka angiel☛ do zakupów powy˝ej 75,00 PLN - COCA-COLA 1l GRATIS!!!
skiego (poczàwszy
od klasy I szko∏y
Zamówienia przyjmujemy pod numerem:
podstawowej),
zwi´kszonà liczb´
Oferujemy
Paƒstwu:
Dostawy w godzinach:
● Artyku∏y spo˝ywcze, mi´so, w´dliny, warzywa i owoce
godzin j´zyka pol- dni powszednie i soboty: od 8.00 do 22.00
● Napoje, soki, wody mineralne ● Artyku∏y monopolowe,
skiego i matematy●
Chemi´
gospodarczà,
artyku∏y
tekstylne
wyroby
tytoniowe
- w niedziele i Êwi´ta: od 9.00 do 21.00
● Pras´ codziennà i czasopisma ●
ki, informatyk´ od
klasy I szko∏y podAkceptujemy karty kredytowe!
stawowej. Przygo-

oferuje ZAKUPY NA TELEFON!!!

773-19-68
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Szko∏a Podstawowa i gimnazjum STO
w Rembertowie, Al. Sztandarów 2

towujemy uczniów do sprawdzianu po
klasie VI i egzaminu po klasie III gimnazjum. W tym celu dwa razy w semestrze,
poczynajàc od klasy IV, odbywajà si´ testy
sprawdzajàce wzorowane na testach opracowanych przez Okr´gowe Komisje Egzaminacyjne. Podczas procesu nauczania
staramy si´ pokazywaç uczniom powiàzania wyst´pujàce pomi´dzy ró˝nymi dziedzinami wiedzy. Ca∏y czas uatrakcyjniamy
nasz program. Dlatego obecnie przystàpiliÊmy do przygotowaƒ majàcych na celu
przystàpienie naszej szko∏y do unijnego
programu Socrates Comenius. Jego celem
jest wspó∏praca naszej szko∏y z innymi
szko∏ami europejskimi.
Prowadzimy liczne zaj´cia dodatkowe:
warsztaty teatralne, ko∏a matematyczne
i plastyczne, nauk´ j´zyka niemieckiego
dla uczniów szko∏y podstawowej, szkó∏k´
p∏ywackà, szermierk´ oraz zaj´cia teatralne w j´zyku angielskim.
Gdzie uczniowie odrabiajà lekcje –
w szkole czy w domu?
Po lekcjach uczniowie majà mo˝liwoÊç
odrabiania prac domowych pod kierunkiem nauczycieli. Sà to jedne z zaj´ç, w jaPani Ma∏gorzata Stanisz ma w szkole dwie córki – w piàtej i drugiej klasie. Oto jej opinia o szkole:
Na dzieƒ dzisiejszy jestem bardzo zadowolona ze szko∏y. Wymagania sà wysokie, a mam porównanie, gdy˝ jest to
trzecia szko∏a dziewczynek. Dzieci sà
alergikami i du˝e znaczenie ma dla
mnie czystoÊç panujàca w klasach. Doskonale dzia∏a Êwietlica dzi´ki ciep∏ej
osobowoÊci Pani Haliny. Do dojazdów
szybko si´ przyzwyczailiÊmy. Mà˝ zawozi dzieci w drodze do pracy, a ja odbieram je po po∏udniu. Korzystam te˝
z pomocy innych mam ze Starej Mi∏osnej, zw∏aszcza Pani Leniart, która poleci∏a mi t´ szko∏´. Plusem jest bezpieczna droga do szko∏y o ma∏ym nat´˝eniu ruchu. MyÊl´, ˝e warto wybraç si´
na „dzieƒ otwarty” i zobaczyç, jak wyglàdajà nauczyciele i poznaç atmosfer´
tej bardzo sprawnie dzia∏ajàcej dzi´ki
zaanga˝owaniu Pani Dyrektor szko∏y.

STARA MI¸OSNA
kich uczestniczà uczniowie przebywajàcy
w Êwietlicy. Staramy si´, w czasie wolnym
od zaj´ç, jeÊli tylko pozwala na to pogoda,
organizowaç gry sportowe na boisku.
Âwietlica czynna jest w naszej szkole do
godziny 1730. Lekcje rozpoczynamy o godzinie 830. Niektóre dzieci przywo˝one sà
do szko∏y ju˝ po godzinie 700.
Czy w szkole jest sto∏ówka?
Tak, mamy jadalni´, w której dzieci mogà zjeÊç ciep∏y posi∏ek. Obiady przygotowywane sà przez firm´, z którà wspó∏pracujemy ju˝ drugi rok. Jest to ma∏a firma,
a wi´c posi∏ki sà jak domowe, a jad∏ospis
uwzgl´dnia preferencje dzieci.
Jak szko∏a plasuje si´ w rankingu szkó∏?
Tak jak ju˝ wczeÊniej wspomnia∏am, ca∏y czas nauczyciele pracujà nad modyfikacjami programu i prowadzonych przez siebie lekcji. Staramy si´ sprostaç wymogom
reformy. I choç egzamin zewn´trzny zawsze niesie ze sobà ryzyko porównywania,
to sàdzimy, ˝e jest to w miar´ obiektywna
ocena pracy uczniów i szko∏y. OczywiÊcie,
ka˝dy nauczyciel na pewno przyzna mi racj´, ˝e osiàgane efekty zale˝à nie tylko od
zaanga˝owania nauczyciela, ale tak˝e
mo˝liwoÊci uczniów i ich wk∏adu pracy.
Wracajàc do wyników, to chcia∏abym
powiedzieç, ˝e bardzo zadowoleni jesteÊmy z obecnych klas szóstych. Sprawdzian
próbny, który zosta∏ przeprowadzony jesienià w szko∏ach podstawowych, zakoƒczy∏ si´ dla nas bardzo pomyÊlnym wynikiem. ZnaleêliÊmy si´ w czo∏ówce szkó∏
warszawskich, osiàgn´liÊmy najlepszy wynik spoÊród szkó∏ gminy Wawer. Szko∏a
uzyska∏a najlepszy wynik spoÊród 11 szkó∏
publicznych i 4 niepublicznych (Szko∏a
Sióstr Felicjanek przy ul. Azaliowej 10,
Prywatna Szko∏a Podstawowa przy ul.
Nenufarów 8, Prywatna Szko∏a Podstawowa przy ul. Patriotów 347, Prywatna
Szko∏a Podstawowa przy ul. ˚wanowieckiej 49/51). Porównywani byliÊmy ze szko∏ami w tej gminie, gdy˝ rejestracja szkó∏
przeprowadzona by∏a przez Okr´gowà
Komisj´ Egzaminacyjnà wiosnà 2001 r.,
wówczas siedzibà naszej szko∏y by∏ budynek przy ul. Marsa. Dopiero od 1 wrzeÊnia 2001 r. zajmujemy samodzielny budynek przy al. Sztandarów 2 w Rembertowie w pobli˝u Akademii Obrony Narodowej. Ze wzgl´du na po∏o˝enie korzystamy
z pi´knych obiektów sportowych Akademii (sale gimnastyczne, basen). Na te zaj´cia dzieci sà przyprowadzane i odprowadzane przez wychowawców. W Akademii mo˝na równie˝ korzystaç z zaj´ç judo.
Czy planowane sà jakieÊ zmiany?
Jak ju˝ wczeÊniej mówi∏am, planujemy
nawiàzanie kontaktów ze szko∏ami
w Szwecji, Niemczech, Danii i Holandii.

Umo˝liwi∏oby to wymian´ grup uczniowskich, a tak˝e realizacj´ wspólnego projektu w ramach mi´dzynarodowego programu Socrates Comenius. W przysz∏ym roku
szkolnym zamierzamy utworzyç dwie klasy
pierwsze w gimnazjum. Jednà o profilu
plastycznym, drugà o profilu informatycznym. Od wrzeÊnia 2002 r. planujemy równie˝ utworzenie klasy „0” w szkole podstawowej. ChcielibyÊmy tak˝e wprowadziç

Basen Akademii Obrony Narodowej,
na który ucz´szczajà dzieci ze szko∏y

zmiany w realizacji tej cz´Êci programu,
która nie jest podstawà i stanowi uzupe∏nienie wiadomoÊci naszych uczniów. Zamierzamy raz w miesiàcu realizowaç bloki

tematyczne. Zaj´cia odbywa∏yby si´ w grupach, nie zamyka∏yby si´ w jednostkach
lekcyjnych (45 minut), a ich przeprowadzenie wymaga∏oby czasami innego miejsca ni˝ szko∏a. Mamy nadziej´, ˝e taka forma zaj´ç sprawdzi si´, da zamierzone efekty i spodoba si´ naszym uczniom.
Rozpocz´liÊmy ju˝ nabór nowych
uczniów zarówno do klas szko∏y podstawowej jak i do gimnazjum. Ciekawi jesteÊmy, czy spodoba si´ nasza oferta klas
sprofilowanych. ChcielibyÊmy zaprosiç
wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia nas. Dnia 16 marca br. (sobota)
o godzinie 1100 zapraszamy rodziców
i przysz∏ych pierwszaków na próbnà lekcj´
z nauczycielkà, która w przysz∏ym roku
szkolnym poprowadzi klas´ I. W zaj´ciach
tych mogà uczestniczyç równie˝ dzieci
z „0”. Dnia 18 maja br. (sobota) zapraszamy wszystkich zainteresowanych na
„dzieƒ otwarty” w naszej szkole. B´dzie
mo˝na obejrzeç szko∏´, porozmawiaç
z nauczycielami i uczniami. Zapraszamy
równie˝ na naszà stron´ internetowà
www.superszkola.com.pl
Rozmawia∏a Ma∏gorzata Stanisz

Og∏oszenia drobne
◗ Angielski – korepetycje (Studentka UW) – 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.
◗ Administracja, projektowanie i wykonawstwo stron i serwisów WWW, realizacja zleceƒ ∏àcznie z wykonaniem grafiki
i animacji, tel. 773 13 69, 604 55 70 81.
◗ Sprzedam dzia∏ki, D∏uga KoÊcielna k/Halinowa – tel. 773
23 14.
◗ Zatrudni´ odpowiedzialnà osob´ do opieki, nauki i zabawy
z 6-letnim ch∏opcem, przygotowywania obiadów oraz do
okazjonalnej opieki nad noworodkiem. Preferowane osoby
z wykszta∏ceniem lub doÊwiadczeniem pedagogicznym, referencje mile widziane. Tel: 773-34-39 lub 0-504-123-283.
◗ J´zyk francuski: po d∏ugoletnim pobycie we Francji prowadz´ konwersacje, korepetycje, çwiczenia j´zykowe w formie
gry przygodowej tel. 773 35 04.
◗ Doktorantka udziela korepetycji z biologii tel. 773 35 04.
◗ Stolarstwo i inne prace zlecone przyjm´ tel. 773 19 85.
◗ Przyjm´ sprzàtanie i inne prace domowe. Osoba uczciwa,
odpowiedzialna i czysta tel. 0 5050 767 376.
◗ 16 lutego w okolicach Anin – Stara Mi∏osna zagin´∏a 6-cio
letnia suka – pincher Êredni, czarny podpalany (podobny do
ma∏ego doberamana) ma tatua˝ w pachwinie. Nagroda tel.
0 505 836 368, 773 14 35.

◗ 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.
◗ Matematyka i fizyka – korepetycje tel. 773 14 65.
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem w wieku od 0-4 lat u siebie w domu tel. 773-38-44.
◗ Strzy˝enie psów tel. 773 36 88, 0 502 720 200.
◗ „Z∏ota ràczka” – solidnie, tanio tel. 773 31 19, 0 501 954
861.
◗ Tani torf. tel. 773 31 19.
◗ Tanie dzia∏ki do sprzedania na Pojezierzu Dobrzyƒskim (cena od 3 do 12 z∏. za m2) tel. 773 31 19, 0 501 954 861.
◗ Ca∏oroczne polisy ubezpieczeniowe podró˝y zagranicznych
tel. 773 31 19, 0 501 954 861.
◗ Organizacja przyj´ç w domu dla doros∏ych i dla dzieci tel.
773 31 19
◗ Sprzedam kolorowy zestaw mebli dzieci´cych w bardzo
dobrym stanie – tanio. tel. 773 28 58.
◗ OÊrodek „Przedszkolaka” – opieka ca∏odniowa nad dzieçmi w wieku 2-4 lata. Miesi´czna op∏ata 450 z∏. Adres:
ul. PrzyleÊna (dzia∏ka 179).
◗ Punkt naprawy obuwia przeniesiony z ul. Jeêdzieckiej zaprasza klientów pod nowy adres ul. PrzyleÊna 179 Tel. 773
23 72.
◗ Pilnie sprzedam konstrukcje drewniane na ca∏y dom o rozmiarze 9x10 m typu kanadyjczyk tel. 773-23 72.
◗ HERBALIFE – Zio∏a ˚ycia. Dobrzej wyglàdaj i dobrze si´
czuj. Naturalne produkty zio∏owe znane na ca∏ym Êwiecie.
Jedzàc to, co lubi´ i stosujàc te produkty w 4 tyg. uzyska∏em
wspania∏e wyniki zdrowotne: odchudzenie 6 kg (w sumie
11 kg), obni˝enie poziomu cholesterolu, obni˝enie poziomu
cukru we krwi, wspania∏e samopoczucie. Bli˝sze informacje:
tel. 773-36-15, 0-502 099-650.
◗ Studentka ekonomi UW udziela korepetycji z matematyki
w zakresie: szko∏a podstawowa, gimnazjum, liceum oraz
wy˝szych uczelni – tel. 773-36-37.
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Biuro Obs∏ugi Wspólnot Mieszkaniowych w Starej Mi∏oÊnie

„Sàsiad”

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

Graj
razem
z nami

Paƒstwowa Szko∏a Muzyczna I stopnia

administracja, zarzàdzanie,
ksi´gowoÊç
tel./fax: 773 38 79, 0 602 365 964

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

im. Juliusza Zar´bskiego w Warszawie
ul. Grochowska 64

ZAPRASZA DO KLAS:
fortepianu skrzypiec
wiolonczeli
instr. perkusyjnych
akordeonu

Informacje o naborze na rok szkolny pod nr telefonu: 610 61 66

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
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Osiedle Stara Mi∏osna
ul. Jeêdziecka 20

➲ zarzàdzanie i administrowanie
nieruchomoÊciami Wspólnot
Mieszkaniowych (licencja nr 10560)
➲ ksi´gowoÊç dla Wspólnot Mieszkaniowych
➲ pomoc prawna
➲ us∏ugi ochrony mienia (koncesja nr L-0689/01)
Bezp∏atna pomoc przy organizowaniu Wspólnot
„ELMEG” spó∏ka z o.o.
Gwarantujemy
01-625 Warszawa
wysokà
ul. A. Mickiewicza 63
tel./faks 560 59 93
jakoÊç
tel. 560 59 94, 560 59 95
us∏ug
e-mail: elemeg@free.polbox.pl

STARA MI¸OSNA

Kàcik nieruchomoÊci
Kupno mieszkania lub domu to nie∏atwe decyzje, wymagajàce wielkich nak∏adów finansowych. Statystycznie takie
plany ma nieco wi´cej ni˝ jedna na dziesi´ç polskich rodzin. Decyzje zwykle zale˝à od sytuacji ˝yciowej. Liczne rodziny
– sk∏adajàce si´ z pi´ciu lub wi´cej osób
– nie myÊlà raczej o zmianie dotychczasowych warunków. W tym wypadku inna
jest jednak motywacja – przede wszystkim finansowa. Równie˝ osoby samotne
najrzadziej chcà coÊ radykalnie zmieniaç, dobrze im z tym, co majà. Z kolei
realne plany przeniesienia si´ do w∏asnego domu snujà, cz´Êciej ni˝ inni, zamo˝ni rodzice, którzy majà kilkoro dzieci, tak˝e ludzie bogaci, o wysokim statusie spo∏ecznym i zawodowym.
Wiele takich osób szuka domu w Starej
Mi∏oÊnie, a odwa˝ne decyzje o zakupie
lub budowie na naszym osiedlu domu podejmujà zwykle osoby z wy˝szym wykszta∏ceniem oraz uprawiajàcy tzw. wolny
zawód lub zarzàdzajàcy w∏asnà firmà.
Mieszka tu zatem wielu artystów, dziennikarzy, sportowców i biznesmenów, którzy
wspólnie z lokalnymi przedsi´biorcami
tworzà niepowtarzalny sàsiedzki klimat.
Zakup domu w Starej Mi∏oÊnie, do zamieszkania od zaraz, to, bez wzgl´du na
lokalizacj´, koszt ok. 100-120 tys. USD.
Nie bez znaczenia jest tu natomiast wielkoÊç dzia∏ki.
Jest to jedynie wywo∏awcza cena ich
w∏aÊcicieli, gdy˝ w trakcie negocjacji
z konkretnym zainteresowanym i ela-

stycznoÊci sprzedajàcego, podlega obni˝eniom, nawet do 8-10%. Domy dro˝sze
sprzedajà si´ niezwykle rzadko.
Nieco ni˝sze ceny uzyskuje si´ za tzw.
kanadyjczyki, czyli domy wybudowane
na bazie betonowego podpiwniczenia,
oparte na konstrukcji drewnianej, na co
niewàtpliwy wp∏yw ma ciàgle niepopularna technologia, jak równie˝ wiek tego
typu domów, które na naszym osiedlu
budowane by∏y stosunkowo dawno, bo
nawet dziesi´ç lat temu. JeÊli nie dokonywano w nich remontów czy znaczàcych modernizacji to koszt zakupu takiego domu w zabudowie szeregowej
(ok. 180m2 dzia∏ki, trzy kondygnacj´
o podstawie ok. 60m2) wyniesie ok. 250260 tys. z∏otych. Dom wolnostojàcy w tej
samej technologii (dzia∏ka ok. 450m2)
340-370 tys. z∏otych.
Dla rodzin, które same chcà aran˝owaç i wykaƒczaç wn´trza, dla tych, którzy planujà roz∏o˝yç inwestycj´ w czasie,
jest wiele ofert domów w stanie surowym. Przez stan surowy otwarty rozumiemy budynek przykryty dachem, bez
wype∏nionych otworów okiennych i drzwiowych oraz bez rozprowadzonych instalacji wewn´trznych. Cena segmentu
w takim stanie waha si´ w granicach
170-180 tys. z∏otych, domu wolnostojàcego (oczywiÊcie wi´ksza dzia∏ka) ok.
265 tys. Wype∏nienie otworów, tj. wstawienie okien i drzwi tworzy stan surowy
zamkni´ty. Z rozprowadzonymi dodatkowo instalacjami wewn´trznymi, Êcian-

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

kami dzia∏owymi, szlichtami i tynkami,
cz´sto z ociepleniem zewn´trznym kosztuje ok. 260-280 tys. z∏otych. W przypadku domów wolnostojàcych ok. 320-350
tys. z∏otych (zale˝y jak du˝y).
Lokalni developerzy (polskie rozumienie tego poj´cia) ju˝ dawno nie budujà domów na sprzeda˝. Proponowali
oni domy w stanie surowym otwartym
z mo˝liwoÊcià ich wykoƒczenia. DziÊ tylko nieliczne firmy lokalne wykorzystujàc
t´ rynkowà nisz´ proponuje domy surowe zamkni´te (równie˝ mo˝liwoÊç wykoƒczenia „pod klucz”). To ok. 220 tys.
PLN i choç inwestycja roz∏o˝ona jest
w czasie to jest jednà z najciekawszych
propozycji na rynku. Pozosta∏e firmy developerskie od dwóch lat budujà domy
wydzielajàc w nich mieszkania, uzyskujàc w ten sposób wi´kszy zysk z ich
sprzeda˝y, lecz proponujà najcz´Êciej
proporcjonalne udzia∏y we wspó∏w∏asnoÊci, co nie zawsze klienci ze zrozumia∏ych wzgl´dów akceptujà.
Pragn´ zaznaczyç, ˝e wspomniane wy˝ej ceny determinowane sà od roku dramatycznà sytuacjà na rynku nieruchomoÊci. Zarówno developerzy jak i w∏aÊciciele domów zmuszeni byli do obni˝enia
cen wywo∏awczych, w przeciwnym razie
domy te stojà czekajàc na lepsze czasy.
Wszelkie obawy i wàtpliwoÊci natury
prawnej rozwieje licencjonowane biuro
obrotu nieruchomoÊciami, które poÊredniczàc w transakcji kupna-sprzeda˝y
domu pomo˝e w skompletowaniu niezb´dnej dokumentacji (nawet zaginionej), uzyskaniu kredytu lub ubezpieczeniu nieruchomosci w pe∏nym zakresie.
Pawe∏ Grabiƒski,
licencjonowany poÊrednik w obrocie
nieruchomoÊciami, tel. 795 72 72

APEL

Prosimy
rodziców
dzieci ze
Starej Mi∏osnej
i okolic,

które w ogóle nie chodzà do szko∏y

Ze wzgl´dów zdrowotnych,
z przyczyn fizycznych
czy psychicznych,
o kontakt z nami,
w celu integracji i stworzenia
GRUPY SAMOPOMOCY SÑSIEDZKIEJ.
Anna i Maciej Czekalscy
tel. 773 15 15
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Sprawy psie to ludzkie sprawy

O tym, jak psy przepisów ruchu nie znajà
W poprzednim odcinku „psich
spraw” pisa∏am o psisku, które przeszkadza w spacerze przedszkolakom.
Znowu si´ pojawi∏o. JeÊli nie to samo,
to podobne. Z∏apa∏am wi´c za telefon
do urz´du miasta z proÊbà, ˝eby go z∏apaç i ustaliç w∏aÊciciela. Wszak ˝yczy∏am takim w∏aÊcicielom wycieczek do
Wo∏omina. Niestety, wycieczka do Wo∏omina, która ostatnio si´ przydarzy∏a
w∏aÊcicielom innego psa na naszym
osiedlu, by∏a o wiele przykrzejsza.
W ostatnich dniach lutego biegajàcy bez
opieki m∏ody pies wpad∏ na Trakcie
Brzeskim pod samochód. Z po∏amanymi dwoma ∏apami zosta∏ odwieziony do
schroniska. Tam, w lecznicy, za∏o˝ono
mu prowizoryczny gips, ale potrzebna

b´dzie jeszcze droga operacja. Na
szcz´Êcie mia∏ na obro˝y informacj´
i wróci∏ do w∏aÊcicieli. Bardzo mo˝liwe,
˝e spacer gigant odby∏ si´ bez ich zgody.
Tak czy inaczej czeka ich niema∏y koszt
i trud opieki nad cierpiàcym zwierz´ciem. Wszystko dlatego, ˝e psy na samochodach si´ nie znajà. Raz sz∏am
z dzieckiem na przystanek, kiedy przy∏àczy∏a si´ do nas stara, bezpaƒska suka
znana na osiedlu jako MiÊka. Mojego
tupania nogami i rzucania kamieniami
nie wzi´∏a na powa˝nie i nie odczepi∏a
si´ a˝ do szosy. MyÊla∏am, ˝e przestraszy si´ samochodów. Gdzie tam. Pcha
si´ na jezdni´ nie patrzàc na boki. To typowa strategia tej suki, jak ma ochot´
na dalszy spacer to przyczepia si´ do ko-

goÊ znajomego i traktuje go jak w∏aÊciciela. Lata doÊwiadczeƒ musia∏y jà nauczyç, ˝e tylko z cz∏owiekiem jest bezpieczna. Jak jej wyt∏umaczyç, ˝e za
chwil´ wsiàdziemy do autobusu? Co b´dzie, jak da si´ rozjechaç? Po d∏u˝szej,
obfitujàcej w brzydkie s∏owa, wymianie
zdaƒ z w∏asnym sumieniem zawróci∏am
z dzieckiem (i psià przylepà) do domu.
Stara màdra suka sama za∏atwi∏a sobie
opiek´, wi´c nie trafi do grona psich
truche∏, które znajduje si´ na Trakcie
Brzeskim co najmniej kilka razy w ciàgu
roku. Straszne sà te psy nie do koƒca
rozjechane- mówi∏a moja rozmówczyni
z urz´du miasta- wzywamy do nich weterynarza, ˝eby je uÊpi∏. Trudno powiedzieç, ile ich jest, bo sprzàtajà je równie˝ drogowcy. Taki w∏aÊnie haracz za
swojà swobod´ p∏acà czworonogi biegajàce samopas i to nie tylko te mieszkajàce blisko szosy. Ka˝dy zdrowy pies, nawet niewielki i krótkonogi z ochotà biega kilometrami. Pr´dzej czy póêniej zagra w rosyjskà ruletk´ na szosie, wi´c
mo˝e jednak lepsza smycz?
Dorota Wroƒska
B∏àkajàce si´ psy mo˝na zg∏aszaç:
773 60 36- Dzia∏ Ochrony Ârodowiska
Urz´du Miasta
773 60 98 lub 0-502 670 794 Stra˝
Miejska
(sobota i niedziela) 773 57 23 Liga
Ochrony Przyrody
Sprawy psie, które, Paƒstwa zdaniem, powinny zostaç poruszone
w gazetce prosz´ przekazywaç autorce artyku∏u 773 35 04 e-mail dowronska@onet.pl lub do redakcji.

–
–
–
–
–
–

GABINET STOMATOLOGICZNY

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

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

tel. 773 11 08

– 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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Medycyna Wschodu w Starej Mi∏oÊnie
Jeden sposób badania i naturalne metody leczenia – tak mo˝na scharakteryzowaç medycyn´ Wschodu, stworzonà
przed wiekami przez tybetaƒskich mnichów. Dzi´ki swej pozornej prostocie
jest ona przyjazna dla pacjenta – nie
trzeba bowiem d∏ugo czekaç na wyniki
badaƒ, poddawaç si´ bolesnym zabiegom, a informacja o stanie zdrowia podawana jest natychmiast.
Fenomen medycyny tybetaƒskiej tkwi
bowiem w diagnostyce. Lekarz specjalizujàcy si´ w tej metodzie ju˝ po krótkim
badaniu mo˝e powiedzieç, co nam dolega. Wszelkich informacji na ten temat
dostarcza mu jedynie badanie pulsu:
ka˝dy organ naszego cia∏a pracuje swoim rytmem, a gdy coÊ jest nie w porzàdku rytm ten ulega zak∏óceniu, co powoduje natychmiast zmian´ pulsu. Nie
ka˝dy jest w stanie te zmiany wychwyciç

– by byç dobrym specjalistà od medycyny tybetaƒskiej, trzeba si´ uczyç sztuki
rozpoznawania chorób przez wiele lat,
studia medyczne tu nie wystarczà.
W medycynie tybetaƒskiej pacjent nie
informuje o swych dolegliwoÊciach –
s∏ucha lekarza, który z pulsu w lewej r´ce dowiaduje si´ o pracy serca pacjenta,
jego uk∏adu pokarmowego, a u kobiet
o stanie ich narzàdów rodnych. Taki lekarz z naszej prawej r´ki odczyta jak
pracuje wàtroba, nerki, p∏uca.
W medycynie tybetaƒskiej jedynymi
stosowanymi lekami sà mieszanki zio∏owe sprowadzane z Chin, w których mo˝e byç a˝ 80 ró˝nych sk∏adników. Tylko
od pacjenta zale˝y, czy b´dzie bra∏ je jako jedyny lek na swoje schorzenie, czy
te˝ b´dà one tylko wspomaganiem konwencjonalnego leczenia. Poniewa˝
w gabinetach medycyny tybetaƒskiej

In vino veritas

Pami´tajmy równie˝ o sprawdzeniu, ja- smakuje nam ryba podana z lekkim
ki kolor ma akcyza przylepiona na butel- czerwonym winem, to nie bójmy si´
ce. Zielona oznacza, ˝e alkohol by∏ rozle- stosowaç takich po∏àczeƒ. Podstawowà
wany w Polsce – takich win lepiej unikaç. regu∏à przy doborze win do potraw jest
brak jakichkolwiek regu∏.
Który rocznik jest najlepszy
Na koniec najwa˝niejsze. Dobre wina
Tak naprawd´ kwestia zró˝nicowania
jakoÊci ze wzgl´du na rocznik dotyczy sà obecne w Polsce dopiero od ok. 10 lat.
przede wszystkim najdro˝szych win euro- To za krótki czas, aby w pe∏ni przyswoiç
pejskich. W Nowym Âwiecie klimat w re- sobie wiedz´ na ten temat. Nikt przecie˝
gionach winiarskich jest bardziej stabilny, nie rodzi si´ z tymi wiadomoÊciami. Nie
wi´c sprawa konkretnego rocznika ma bójmy si´ zatem poprosiç o pomoc
mniejsze znaczenie. Nale˝y byç ostro˝- sprzedawcy czy kelnera – na tym polega
nym, gdy˝ niektórzy producenci wykorzy- ich praca. ˚ycz´ Paƒstwu jak najwi´cej
stujàc s∏aw´ danego roku próbujà sprze- wspania∏ych doznaƒ przy delektowaniu
daç marne wino zachwalajàc je pod nie- si´ kieliszkiem dobrego wina.
Piotr Che∏chowski
biosa. Dlatego, moim zdaniem, istotniejSklep Korkociàg
szym kryterium jest zaufanie do produul.
Jana Paw∏a II
centa. Dobry plantator nawet w s∏abszym
roku mo˝e wypro- ■
dukowaç przyzwo- ■
ite wino.
■ ÂCIANKI GIPSOWE
Dobór win do po■ ADAPTACJA PODDASZY
traw
■ SUFITY PODWIESZANE
OczywiÊcie mo■ MONTA˚ OKIEN I DRZWI
˝emy kierowaç si´
■ UK¸ADANIE PANELI
starà regu∏à przy
■ MALOWANIE
kojarzeniu
win
z potrawami, czyli ■ SZTABLATURA
czerwone mi´so – ■ MONTA˚ ANTEN CYFRA+
czerwone wino, ■ ROZPROWADZANIE INSTALACJI TV (SERWIS)
zaÊ bia∏e mi´so – ■
TA N I O , S Z Y B K O I S O L I D N I E
bia∏e wino. Nie ■
■
bàdêmy
jednak
niewolnikami kla- ■
sycznego kanonu. ■
Je˝eli
bardziej ■

W ostatnich latach zauwa˝alnie
zmienia si´ struktura picia alkoholu
w naszym kraju. Coraz wi´cej osób odchodzi od mocnych trunków w stron´
l˝ejszych, a wi´c piwa i przede wszystkim wina. Nabycie dobrego wina w Polsce nigdy nie by∏o tak ∏atwe. Spróbuj´
przedstawiç kilka rad, które pozwolà
dokonaç Paƒstwu udanych zakupów.
Z jakiego kraju kupiç wino
Podstawowym wyborem, jakiego dokonujemy przy wyborze wina jest kraj
i region pochodzenia. Cz´sto kiedy przypadnie nam do gustu jakieÊ konkretne
wino, to przypisujemy jego zalety miejscu pochodzenia. Z regu∏y si´ to potwierdza. Mo˝e si´ jednak zdarzyç, ˝e pocz´stowani np. Êwietnym drogim Bordeaux
od razu obdarzamy niejako na wyrost
wszystkie wina francuskie. Srodze si´ zawiedziemy, gdy si´gnàwszy po niedrogie
wino sto∏owe, b´dziemy oczekiwaç walorów charakterystycznych tylko dla win
wybitnych. Z pewnoÊcià wÊród win z tzw.
„górnej pó∏ki” d∏ugo jeszcze b´dà królowaç wina francuskie i w∏oskie. Natomiast
spoÊród win kosztujàcych 20–50 z∏ warto
zwróciç uwag´ na trunki z Nowego Âwiata, a g∏ównie na propozycje chilijskie, argentyƒskie, australijskie, kalifornijskie
oraz z RPA. Wina te majà doskona∏y stosunek jakoÊci do ceny, inaczej mówiàc
z pewnoÊcià za nie nie przep∏acamy.

przyjmujà lekarze medycyny specjalizujàcy si´ we wschodnich metodach leczenia, nie ma zagro˝enia, ˝e zalecane
przez nich zio∏a w po∏àczeniu z farmaceutykami spowodujà niepo˝àdane
konsekwencje. Ró˝norodnoÊç mieszanek zio∏owych pozwala na leczenie najró˝niejszych schorzeƒ. Medycyna tybetaƒska jest te˝ skuteczna niezale˝nie od
wieku – zio∏a mogà byç stosowane zarówno u ma∏ych dzieci, jak i osób w podesz∏ym wieku.
Od marca tego roku, jedna ze specjalistek medycyny tybetaƒskiej otworzy∏a
gabinet na naszym Osiedlu. Przyjmujà
w dniach 13 i 27 kwietnia, przy ul. Jeêdzieckiej 20 pok. 3 w godzinach od 9 do
14. Kolejne spotkania odbywaç si´ b´dà
co dwa tygodnie.
Folca

Kompleksowe
remonty
mieszkaƒ

Posiadamy referencje
na terenie Starej Mi∏osny 0-604

893 006
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O oty∏oÊci i odchudzaniu
W dzisiejszych czasach post´p cywilizacji i zdobycze techniki powodujà sta∏e zmniejszanie si´ naturalnej aktywnoÊci ruchowej cz∏owieka. Coraz cz´Êciej
podstawowà pozycjà w pracy i odpoczynku jest siedzenie. Sytuacja ta sprzyja przejadaniu si´ i powolnemu zwi´kszaniu zasobów tkanki t∏uszczowej, co
bezpoÊrednio prowadzi do oty∏oÊci.
Oty∏oÊç jest dzisiaj traktowana jako
jedna z chorób cywilizacyjnych, jest cenà, jakà p∏acimy za wygodniejsze i ∏atwiejsze ˝ycie. Walka z nià jest koniecznoÊcià, gdy˝ w przeciwnym razie b´dziemy coraz mniej sprawni, b´dziemy
odczuwaç wiele dolegliwoÊci ze strony
kr´gos∏upa i b´dziemy ˝yç coraz krócej.
Osoby oty∏e cz´sto podejmujà wiele
staraƒ, aby schudnàç. Niestety, wi´kszoÊç z nich po chwilowym sukcesie
szybko wraca do stanu wyjÊciowego.
Dzieje si´ tak, poniewa˝ zamiast zmieniç nawyki ˝ywieniowe i ruchowe stosujemy diety „cud”, które pozwalajà szybko schudnàç, ale nie sà w stanie zapewniç utrzymania obni˝onej masy cia∏a.
Aby skutecznie pozbyç si´ oty∏oÊci,
nale˝y ten problem potraktowaç kompleksowo. Ca∏okszta∏t procesu odchudzania poza cz´Êcià najwa˝niejszà, czyli schudni´ciem musi obejmowaç trzy
elementy;
1. Zapoznanie z podstawowymi zasadami dietetyki:
Bardzo przydatna jest znajomoÊç
wartoÊci kalorycznych produktów i codzienne liczenie spo˝ywanych kalorii.
Dzienne zapotrzebowanie na kalorie
dla osoby niepracujàcej fizycznie
Wiek
Dzieci 1-3
4-6
7-9
Dziewcz´ta 10-12
13-15
16-18
Ch∏opcy 10-12
13-15
16-18
Kobiety 19-24
25-44
45-60
powy˝ej 60
kobiety ci´˝arne
kobiety karmiàce
M´˝czyêni 19-24
25-44
45-60
powy˝ej 60
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Liczba
kcal/dob´
1500
2050
2400
2550
2750
2650
2850
3300
3500
2750
2650
2400
2200
3100
3400
3500
3300
3050
2550

2. Zmiana sposobu od˝ywiania:
◗ Nie wolno przejadaç si´. Osobom ze
sk∏onnoÊciami do tycia zaleca sià
wstawanie od sto∏u z uczuciem lekkiego niedosytu, gdy˝ uczucie sytoÊci
najsilniej odczuwane jest pó∏ godziny
po posi∏ku.
◗ Du˝y wp∏yw na oty∏oÊç ma nieregularnoÊç lub zbyt ma∏a liczba zjadanych posi∏ków. Im rzadziej przyjmujemy posi∏ki, tym wi´ksze sà przyrosty tkanki t∏uszczowej. Zaleca si´
spo˝ywanie w regularnych odst´pach
czasu 3-5 ma∏ych posi∏ków dziennie.
Tymczasem wÊród ludzi oty∏ych cz´sto obserwuje si´ kumulowanie iloÊci
produktów na jeden posi∏ek. Towarzyszy temu rezygnacja z innych posi∏ków lub traktowanie ich w sposób
niemal symboliczny. Zdarza si´ wówczas, ˝e posi∏ek zasadniczy przewy˝sza liczbà kalorii normalne ca∏odzienne wy˝ywienie.
◗ Nale˝y równie˝ zwracaç uwag´, aby
nie dojadaç mi´dzy posi∏kami. Jedno
ciasteczko to 200-300 kcal, co stanowi
oko∏o 1/4 wartoÊci kalorycznej przeci´tnego obiadu. Innym niezauwa˝alnym sposobem jest wypijanie du˝ej iloÊci s∏odzonej kawy czy herbaty. W ten
sposób zasadniczo i niepostrze˝enie
zwi´ksza si´ dziennà dawk´ kalorii.
◗ Nale˝y ograniczyç spo˝ywanie posi∏ków wieczorem (ostatni posi∏ek 2 godziny przed snem)
3. Zmiana codziennej aktywnoÊci ruchowej
Bardzo istotnà rol´ w odchudzaniu
ma zwi´kszenie aktywnoÊci fizycznej,
która jest najzdrowszym, najtaƒszym
i niezb´dnym lekarstwem na oty∏oÊç.
W ˝yciu cz∏owieka istniejà okresy
szczególnej podatnoÊci na oty∏oÊç:
1. Wiek 0-5 lat. Jest to wiek intensywnego tworzenia si´ nowych komórek
t∏uszczowych, których liczba w póêniejszych latach nie zwi´ksza si´.
W ˝yciu doros∏ym w zale˝noÊci od sytuacji, komórki te jedynie zwi´kszajà
lub zmniejszajà swojà obj´toÊç.
2. Okres wczesnoszkolny od 7 lat do
rozpocz´cia dojrzewania p∏ciowego
3. Okres stabilizacji ˝yciowej np. ma∏˝eƒstwo, pójÊcie na emerytur´
4. Cià˝a i laktacja.
W przypadku doros∏ych najlepiej jest
podzieliç kuracj´ odchudzajàcà na kilka

Przyk∏adowy koszt energetyczny ró˝nych zaj´ç wykonywanych przez osob´
wa˝àcà 60 kg przez 1 godzin´
Rodzaj
aktywnoÊci
Sen
Siedzenie
Stanie
Zmywanie naczyƒ
Czytanie
Gra w bilard
Tenis sto∏owy
Taniec
Wolny spacer
Marsz po równinie
Marsz pod gór´
Bieg 200 m/minut´
Trucht
P∏ywanie 10 m/min
50 m/min
70 m/min
Jazda na rowerze
3,5 km/h
8,5 km/h
10 km/h
Bieg na nartach
8 km/h
15 km/h
Jazda na ∏y˝wach
lub rolkach
Jazda konna
Aerobic lub
çwiczenia
ze skakankà

Wydatek
energetyczny
kcal/godz.
55,8
62,4
90
123,6
76,2
174
270
306
168
334,9
1020
603
360-600
180
612
1548
152,4
208
253
514
957
468
243-462
432

etapów intensywnego chudni´cia przeplatanych okresami przerw, w czasie których nale˝y dbaç o utrzymanie zredukowanej masy cia∏a. Nale˝y pami´taç,˝e
pozbycie si´ oty∏oÊci to nie tylko utrata
zb´dnych kilogramów. Proces odchudzania polega na takim „zrzuceniu” nadwagi, któremu towarzyszy zmiana nawyków
dietetycznych i ruchowych. Dlatego odchudzanie to nie 2-3 tygodniowa akcja
pozwalajàca na uzyskanie szczuplejszej
sylwetki, lecz d∏ugi 2-3 letni proces
w którym utrata nadmiaru t∏uszczu przebiega równolegle ze zmianami ˝ywieniowymi i wi´kszà aktywnoÊcià ruchowà.
Krótka, intensywna kuracja odchudzajàca przynosi rezultaty, ale sà to efekty
krótkotrwa∏e, gdy˝ po jej zakoƒczeniu
wraca si´ do dotychczasowego trybu ˝ycia i sposobu od˝ywiania, a te przecie˝
by∏y przyczynà rozwoju oty∏oÊci. Pami´tajmy wi´c o zdrowiu i urodzie. Zamiast
le˝eç i oglàdaç wieczorny film chrupiàc
orzeszki lepiej jest zmobilizowaç si´
i wyjÊç na spacer, pojeêdziç na rowerze
lub pójÊç na gimnastyk´, z której wrócimy zdrowsi, szczuplejsi i „m∏odsi”.
mgr Beata i Jacek Horszczaruk
tel.7732253
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Osteoporoza!!! mo˝esz jej zapobiec,
a jeÊli trzeba skutecznie leczyç
Osteoporoza to uogólniona choroba
uk∏adu kostnego polegajàca na zmniejszeniu masy tkanki kostnej, co w efekcie prowadzi do rozrzedzenia struktury koÊci
i zmniejszenia jej g´stoÊci. Taka koÊç traci
swojà naturalnà odpornoÊç na urazy mechaniczne i w konsekwencji staje si´ bardziej podatna na z∏amania. Zjawisko osteoporozy narasta i staje si´ problemem spo∏ecznym. Wià˝e si´ to m.in. z wyd∏u˝aniem
si´ Êredniej d∏ugoÊci ˝ycia, przewlek∏ym
stosowaniem niektórych grup leków, np.
moczop´dnych, oraz niekorzystnymi zmianami w stylu ˝ycia, polegajàcymi m.in. na
zmniejszeniu aktywnoÊci ruchowej, niew∏aÊciwej diecie oraz stosowaniu szkodliwych u˝ywek. Skutkiem osteoporozy,
w wymiarze spo∏eczno-ekonomicznym,
jest m.in.: narastanie inwalidztwa oraz
wzrost wydatków na opiek´ zdrowotnà.
Do czynników ryzyka sprzyjajàcych powstawaniu osteoporozy nale˝à:
◗ Niedobór wapnia w diecie.
◗ Niedobór estrogenów u kobiet np.
okres menopauzy.
◗ Siedzàcy tryb ˝ycia i d∏ugotrwa∏e unieruchomienie np. po urazach.
◗ Palenie papierosów .
◗ Picie wi´kszych iloÊci kawy i alkoholu.
◗ Przewlek∏e stosowanie niektórych leków, m.in.: sterydów, leków moczop´dnych, przeciwzakrzepowych i przeciwpadczkowych oraz Êrodków przeczyszczajàcych.
◗ Niektóre stany chorobowe, m.in.: cukrzyca, nadczynnoÊç kory nadnerczy,
nadczynnoÊç tarczycy.
Istniejà równie˝ wyraêne uwarunkowania genetyczne osteoporozy, o czym
Êwiadczy jej:
◗ Rodzinne wyst´powanie.
◗ Dwukrotnie cz´stsze wyst´powanie
osteoporozy w populacji kobiet (u ok.
27 % kobiet powy˝ej 50 r.˝., w porównaniu z 13% u m´˝czyzn w tej samej
grupie wiekowej).
Osteoporoza, z regu∏y, zaczyna si´ rozwijaç podstepnie, po 40-45 roku ˝ycia,
wtedy kiedy uk∏ad kostny jest ju˝ po
okresie osiàgni´cia swojej szczytowej masy i kiedy zaczynajà powoli narastaç procesy inwolucji, czyli zaniku.
Objawy osteoporozy, odczuwalne przez
pacjenta, pojawiajà si´ dopiero przy znacznym zawansowaniu choroby. Poczàtkowo,
przez kilka, kilkanaÊcie lat, ubytek masy
kostnej rozwija si´ zwykle bezobjawowo,
aby wreszcie daç o sobie znaç ostrym lub

◗ Ograniczenie palenia papierosów.
Szczególne znaczenie, zarówno w leczeniu jak i zapobieganiu rozwojowi osteoporozy, odgrywa dieta. Aby zapobiegaç i leczyç, poza wapniem, powinna ona zawieraç inne mikroelementy niezb´dne dla
prawid∏owego funkcjonowania koÊci,
m.in.: magnez i cynk oraz zespó∏ witamin
u∏atwiajàcych wch∏anianie i wbudowywanie wapnia do koÊci: A,C,B6 i najwa˝niejszà- D3. Podstawowym êród∏em wapnia
w diecie jest mleko i jego przetwory, a dla
osób êle tolerujàcych mleko krowie, produktem zast´pczym jest mleczko sojowe.
Drugim, poza dietà, czynnikiem poprawiajàcym stan uk∏adu kostnego jest aktywnoÊç ruchowa, której brak, np. u osób
unieruchomionych, przyczynia si´ do rozwoju osteoporozy. Liczne badania potwierdzi∏y, ˝e stosowanie systematycznej,
umiarkowanej aktywnoÊci ruchowej, prowadzi do cofania si´ zmian osteoporotycznych w koÊciach.
AktywnoÊç ruchowa, odpowiednia dieta, unikanie szkodliwych u˝ywek oraz systematyczne badania lekarskie, poparte
densytometrià, a tam gdzie jest to konieczne (cz´Êç kobiet po menopauzie) systematyczne przyjmowanie estrogenami,
pozwala zapobiec powstaniu choroby. JeÊli jednak choroba zosta∏a ju˝ rozpoznana,
wszystkie te dzia∏ania, wraz z systematycznym przyjmowaniem leków, ograniczajà
jej dalszà ekspansj´. Na zakoƒczenie
chcia∏bym, w imieniu dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zak∏adu Lecznictwa
Otwartego w Weso∏ej i Dzielnicowej Komisji Zdrowia zaprosiç wszystkich ch´tnych, a szczególnie osoby z czynnikami ryzyka rozwoju osteoporozy, na badania
densytometryczne uk∏adu kostnego. Badania, za symbolicznà odp∏atnoÊcià, odb´dà si´ w dniu 11.03.2002, na terenie przychodni w Starej Mi∏osnej – ul. Jeêdziecka.
Lek. Tomasz Droƒ
Przewodniczàcy Dzielnicowej
Komisji Zdrowia
tel. 773-15-71

przewlek∏ym zespo∏em bólowym np. kr´gos∏upa czy te˝ z∏amaniem koÊci po b∏ahym urazie lub bez uchwytnej przyczyny.
Do najcz´stszych objawów osteoporozy
nale˝y obni˝enie wzrostu oraz bóle kr´gos∏upa i jego deformacje zwiàzane zwykle
ze z∏amaniami kr´gów. G∏ównie dochodzi
do z∏amaƒ kr´gos∏upa w odcinku piersiowym i l´dêwiowym. Konsekwencjà z∏amaƒ
i deformacji jest pogorszenie sprawnoÊci
ruchowej oraz rozwój korzonkowych zespo∏ów bólowych. Zmusza to pacjenta do
wizyty u lekarza i pozwala, po wykonaniu
badaƒ dodatkowych, na postawienie w∏aÊciwego rozpoznania. Z regu∏y choroba
jest ju˝ wtedy znacznie zawansowana i wymaga wieloletniego leczenia. Równie cz´sto z∏amaniu ulegajà koÊci d∏ugie koƒczyn,
np.: koÊci przedramienia czy szyjka koÊci
udowej. Prowadzi to do d∏ugotrwa∏ego
unieruchomienia oraz licznych powik∏aƒ
i w 25 % przypadków koƒczy si´ Êmiercià
pacjenta.
Podstawà wykrycia osteoporozy jest
badanie densytometryczne. Pozwalajà
ono na ocen´ g´stoÊç koÊci i porównanie
wyniku badania ze wzorcem, czyli z, nale˝nà dla danej grupy wiekowej i p∏ci,
masà kostnà.
Leczenie osteoporozy zale˝y od jej
przyczyny i ma charakter wieloletni, co
wià˝e si´ z powolnà odbudowà masy kostnej wynoszàcà ok. 5 % w skali roku.
WÊród preparatów stosowanych w terapii
nale˝y wymieniç m.in.: zwiàzki wapnia, bifosfoniany, witaminy (g∏ównie D3), hormony – estrogeny (które u kobiet po menopauzie, jeÊli nie stwierdza si´ przeciwwskazaƒ, stanowià podstaw´ leczenia, u∏atwiajàc wbudowywanie wapnia do koÊci)
i kalcytonin´, a tak˝e leki przeciwbólowe
oraz zabiegi z zakresu fizykoterapii.
Poza lekami, w leczeniu osteoporozy,
równie wa˝ne jest:
◗ Stosowanie diety
OÂRODEK REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ
bogatej w witamgr Beata i Jacek Horszczaruk
miny i mikroelementy, szczególnie w wapƒ.
◗ Uprawianie aktywnoÊci ruchowej takiej, która
ZAPRASZAMY W ÂRODY – 9.00, SOBOTY – 10.00
nie nara˝a na
PONIEDZIA¸KI, WTORKI, ÂRODY I CZWARTKI 19.30
urazy, np. spacery, p∏ywanie, itp.
Os. Stara Mi∏osna
◗ Ograniczenie piul.
S∏onecznej Polany 5
cie kawy i alkoholu.

AEROBIC

TEL. 773 22 53
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Krzewy Starej Mi∏osny – Magnolia – Magnolia
Te wspania∏e drzewa i krzewy zimozielone lub o liÊciach opadajàcych na
zim´ mogà byç i powinny byç sadzone
zarówno w ma∏ych jak i w du˝ych ogrodach, poniewa˝ bez wàtpienia nale˝à
do najpi´kniejszych i najoryginalniejszych roÊlin.
W Polsce mo˝e byç uprawiane tylko
kilka gatunków najwytrzymalszych na
mrozy. Magnolie wymagajà gleb ˝yznych, wilgotnych, o odczynie oboj´tnym lub lekko kwaÊnym.Na naszej
piaszczystej ziemi nale˝y przed sadzeniem magnolii dodaç kompostu lub
obornika. Magnolie sà wra˝liwe na susz´ i je˝eli d∏u˝szy czas nie pada, powinny byç obficie podlewane. Sadziç je
nale˝y w miejscach os∏oni´tych od
mroênych wiatrów; s∏onecznych lub
pó∏cienistych. W m∏odoÊci magnolie sà
bardzo wra˝liwe na mróz i na zim´ muszà byç okrywane s∏omianymi matami,
stroiszem lub fizelinà. Magnolie nie lubià przesadzania, zw∏aszcza starsze
okazy, poniewa˝ ich grube, mi´siste,
s∏abo rozga∏´zione korzenie sà bardzo
wra˝liwe na uszkodzenia mechaniczne.
Najlepiej przesadzaç tylko roÊliny m∏ode, z du˝à bry∏à korzeniowà i wy∏àcznie
w okresie wiosennym.
Magnolia gwiaêdzista – magnolia stellata
Krzew pochodzàcy z Japonii, dorastajàcy do oko∏o 2 m. o powolnym

wzroÊcie, idealnie nadajàcy si´ do ma∏ych ogródków. Kwitnie na prze∏omie
marca i kwietnia du˝ymi bia∏ymi zachwycajàcymi kwiatami o szeroko rozpostartych p∏atkach. Magnolia gwiaêdzista obsypana kwiatami ma w sobie
niewypowiedziany czar. Przy sprzyjajàcej pogodzie kilka kwiatów mo˝e zakwitnàç w lecie. Magnolii tej trzeba zapewniç miejsce os∏oni´te przed przymrozkami wiosennymi, kwiaty bowiem
∏atwo przemarzajà. Dobrze si´ czuje
i ∏adnie wyglàda w otoczeniu drzew
o liÊciach zimozielonych lub iglastych.
Odmiany: Rosea ma kwiaty o odcieniu ró˝owym, Waterlily tak˝e ma kwiaty ró˝owe, ale o wyd∏u˝onych p∏atkach.
Magnolia poÊrednia – magnolia soulangiana
Jest mieszaƒcem dwóch chiƒskich
gatunków otrzymanym w 1820 roku we
Francji.
Osiàga wysokoÊç 4–5 metrów.
LiÊcie opadajà na zim´. Kwiaty du˝e,
okaza∏e, wyprostowane, w formie kielicha, o szerokich p∏atkach d∏ugoÊci 10–15
centymetrów. Kwitnie w kwietniu – maju, czasami powtarza kwitnienie w lecie.
Jest to najpi´kniejsza magnolia, ale
wymaga,szczególnie w m∏odoÊci, troskliwej piel´gnacji. Najlepiej roÊnie
i najobficiej kwitnie w miejscach s∏onecznych, ale znosi równie˝ s∏abe zacienienie.

Odmiany:
Alexandrina – krzew do 5 metrów wysokoÊci.Kwiaty du˝e, ró˝owoczerwone,prà˝kowane czerwonobordo, kwitnie wczeÊnie.
Amabilis – kwiaty bia∏oró˝owe.
Lennei – kwiaty du˝e,najciemniejsze
ze wszystkich odmian. Kwitnie na prze∏omie kwietnia i maja.
Speciosa – kwiaty bardzo du˝e, Êrednicy do 25 cm bia∏oró˝owe. Kwitnie
bardzo póêno, jednoczeÊnie z rozwojem liÊci. Krzew roÊnie silnie.
Magnolia czerwonokwiatowa – magnolia lilliflora
Osiàga wysokoÊç 3 m, pokrój ma roz∏o˝ysty. Kwiaty bardzo ciemne, fioletowopurpurowe,zakwitajà dopiero w maju,cz´sto powtórnie kwitnà we wrzeÊniu – paêdzierniku, szczególnie odmiana Nigra o ciemniejszych kwiatach.
Odporna na nocne przymrozki.
Anna Susicka

Przysmaki kuchni staromi∏oÊniaƒskiej
Mazurek cygaƒski
Moja ˝ona wnios∏a w nasze wspólne
˝ycie tradycj´ tylko jednego mazurka,
ale jest to mazurek, który wszyscy
goszczàcy u nas w czasie Âwiàt Wielkiej
Nocy wspominajà ze smakiem jeszcze
po latach.
Postaram si´ podaç przepis,
poniewa˝ ja równie˝ mam swój wk∏ad
jako ubijacz piany i degustator. Musz´,

dla przyzwoitoÊci, dodaç, ˝e nie jest to
mazurek dietetyczny.
Zasady ogólne: mazurki pieczemy na
blasze do pieczenia ciast, powinny byç
prostokàtne o wymiarach kartki
papieru, nie grubsze ni˝ pó∏tora palca.
Sk∏adniki:
1 wafel, 20dkg cukru pudru, 10dkg
màki, 20dkg Êliwek suszonych, 10dkg
rodzynków, 10dkg orzechów, 10dkg
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fig, 10dkg skórki pomaraƒczowej, 6 jaj.
Wszystkie bakalie cienko pokrajaç,
˝ó∏tka utrzeç z cukrem na puszystà
mas´, ubiç pian´. Nast´pnie wy∏o˝yç jà
na utarte ˝ó∏tka, dodaç bakalie, màk´,
wymieszaç wszystko ostro˝nie i wy∏o˝yç
na wafel. Wstawiç do Êrednio goràcego
piekarnika i piec ok. 30 minut.
Smacznego i na zdrowie!
Maciej Susicki

Kontakt z redakcjà: poprzez skrzynki pocztowe Stowarzyszenia Sàsiedzkiego
Stara Mi∏osna wywieszone na terenie pawilonu Domeko i przy KoÊciele.,
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Wydawca: NAJ-COMP, ISSN 1509-0833, Nak∏ad: 3.300 egz.,
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Za informacje zawarte w reklamach Redakcja nie odpowiada.
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24 marca: Niedziela Palmowa. Przypominamy,
˝e palmy w du˝ym wyborze sà zawsze przy KoÊciele, a dochód z ich rozprowadzania przeznaczony jest na cele parafialne: kultowe i charytatywne (pomoc dla rodzin najubo˝szych).
25 marca: Wielki Poniedzia∏ek – jak zawsze –
przez nasze miasto przejdzie tradycyjna procesja Drogi Krzy˝owej. Idziemy ze Êwiat∏ami. Poczàtek o godz. 1900 od krzy˝a na skrzy˝owaniu
Fabrycznej i GoÊciƒca. Zakoƒczenie przy krzy˝u
na placu nowego koÊcio∏a.
W Wielki Poniedzia∏ek ksi´˝a odwiedzajà z pos∏ugà sakramentalnà wszystkich chorych w parafii.
26 marca: Wielki Wtorek
Po Mszy Êw. o godz. 1800 zebranie bielanek,
ministrantów i s∏u˝by o∏tarza. ObecnoÊç
wszystkich obowiàzkowa.
28 – 29 – 30 marca: TRIDUUM SACRUM
W Wielki Czwartek, Piàtek, Sobot´ – wszystkie
nabo˝eƒstwa, jak ka˝dego roku, tzn. – dla dzieci – godz. 1600 – dla doros∏ych – godz. 1800
Wielki Czwartek: Pamiàtka ustanowienia NajÊwi´tszej Eucharystii. Dzieƒ Kap∏aƒski. W tym
dniu szczególnie pami´tajmy o modlitwie za kap∏anów, zw∏aszcza tych, których znamy i z których pos∏ugi korzystaliÊmy w ˝yciu.
Wielki Piàtek: Adoracja Pana Jezusa w Grobie
do godz. 2100. O godz. 1500 w koÊciele uczczenie
M´ki i Âmierci Pana Jezusa. W ka˝dym miejscu
o godz. 1500, gdzie b´dziemy, zróbmy to sami:
adorujmy godzin´ konania Pana Jezusa. O godz.
1700 Gorzkie ˚ale (trzy cz´Êci).
Ofiary sk∏adane w Wielki Piàtek we wszystkich katolickich KoÊcio∏ach Êwiata przeznaczone sà na utrzymanie miejsc Êwi´tych

w Ziemi Âwi´tej b´dàcych w r´kach katolików
(opiekuje si´ nimi tzw. Custodia Terrae Sanctae – Stra˝ Ziemi Âwi´tej).
W Wielki Piàtek o godz. 1600 lub 1800 (do wyboru) podczas liturgii Adoracji Krzy˝a dziadkowie
dzieci pierwszokomunijnych wr´czajà pamiàtkowe krzy˝e swoim wnukom. Krzy˝e przed nabo˝eƒstwami sà do odebrania w ksi´garence.
Wielka Sobota: Ca∏odzienna adoracja NajÊwi´tszego Sakramentu w Grobie a˝ do godz. 2100.
PoÊwi´cenie pokarmów w Wielkà Sobot´
w godz. 900–1600. PoÊwi´cenie odbywaç si´
b´dzie o ka˝dej pe∏nej i pó∏ godzinie, a wi´c
900; 930; 1000; 1030; 1100; 1130 itd. do godz.
1600. PoÊwi´cenie w terenie (Zagórze, WiÊniowa Góra) w godz. 830–1000.
W Wielkim Tygodniu spowiedê codziennie
przed nabo˝eƒstwami. W Wielkà Sobot´
spowiedê tylko (!) w krótkich przerwach pomi´dzy poÊwi´ceniem pokarmów.
31 marca: Niedziela Zmartwychwstania
Paƒskiego
Rezurekcja, jak zawsze, o godz. 600 rano. I jak
zawsze b´dzie ofiarowana w intencji ofiarodawców na kwiaty do Grobu Pana Jezusa.
Wszystkie Msze Êw. tak w pierwszy jak
i w drugi dzieƒ Êwiàt b´dà odprawiane – jak
zwykle – wg porzàdku niedzielnego. Âwiàteczna Msza Êw. za Zmar∏ych w pierwszy
dzieƒ Êwiàt o godz. 1600. W drugi dzieƒ Êwiàt
ofiary sk∏adane na tac´ sà – jak zawsze –
przeznaczone na KUL.

Listy

oÊmieszaç samego siebie. W∏asne chciejstwo najwa˝niejsze dla niego.
A có˝ Pan tu jeszcze robi, nie-szanowny panie rajco-zdrajco, wyprowadzaj si´ pan i to szybko; droga
wolna, a pustych mieszkaƒ i domów w Warszawie na
pana czeka mnóstwo, nic tylko wybraç i zamieszkaç.
Taki rajca ju˝ nam wi´cej niepotrzebny.
My na nasze miejsce wybraliÊmy w∏aÊnie to miasto,
t´ dzielnic´ i to osiedle – bo ma∏e jest lepsze dla nas
i dla naszych dzieci. Bo sami mo˝emy decydowaç
o naszym ma∏ym miasteczku. Nasz centralizm chce
si´ ograniczyç w∏aÊnie do tej „ma∏ej” wielkoÊci.
My jeszcze dobrze pami´tamy centralizm demokratyczny i gospodarczy i za nim nie t´sknimy, tak jak pan
i inni rajcy-zdrajcy. Co wi´cej, wiemy jak rozwijajà si´
wielkie Êwiatowe aglomeracje miejskie – pàczkowaniem samodzielnych miasteczek dooko∏a du˝ego miasta, ich rozwojem i wspó∏pracà. S∏u˝´ wiedzà o Pary˝u i jego regionie oraz o Toronto; inni z naszej weso∏ej
Starej Mi∏osnej zapewne jeszcze inne wielomilionowe
miasta panu dorzucà. I lepiej te wzorce, ju˝ dobrze
gdzie indziej sprawdzone powtarzaç, a nie reanimowaç
scentralizowane molochy jako ˝ywo zaczerpni´te
z nies∏awnej pami´ci nieboszczki komuny.
Rozumiem, ˝e nale˝y rozwiàzaç palàce problemy finansowe Warszawy, a w∏aÊciwie gminy Centrum –
najbogatszej i najbardziej zad∏u˝onej gminy w Polsce.
Rozumiem, ˝e stàd ta nag∏a potrzeba „skoku na kas´”
gmin z wianuszka warszawskiego. Szkoda, bo coraz
lepiej si´ te gminy gospodarzy∏y. Ale dlaczego pan,
przez Sejm nieproszony, sam si´ wyrywa∏ z oddaniem
samodzielnoÊci tej „naszej kasy”, ma∏ej dla molocha,
a tak ogromnej dla nas; nie, tego nie rozumiem.
kjc

Bardzo dzi´kuj´ panu doktorowi Droniowi za artyku∏
o chorobach p∏uc. Wi´c z wdzi´cznoÊcià przeczytaliÊmy artyku∏ Pana Doktora. Mój teÊç znalaz∏ si´ w szpitalu w zwiàzku z tà chorobà, lekarze nie mieli wiele czasu na wyjaÊnienia. Choroba by∏a dla nas zaskoczeniem. TeÊç pali∏ ma∏o, od kilku lat prawie wcale, a przecie˝ nowotwór p∏uc kojarzony jest powszechnie z nami´tnymi palaczami.
Tak jak Pan Doktor opisywa∏ w artykule, jedynie lekki kaszel od roku zwiastowa∏, ˝e coÊ jest nie w porzàdku. Odwiedzajàc chorego w Mazowieckim Centrum
Leczenia Gruêlicy i Chorób P∏uc w Otwocku zdaliÊmy
sobie spraw´, ˝e wiele przypadków nie ma tak szcz´Êliwego zakoƒczenia, jak w naszym przypadku. Operacja wykonana w tydzieƒ po wykryciu choroby uratowa∏a ˝ycie. Nowotwór p∏uc post´puje rzeczywiÊcie
bardzo szybko.
W tym miejscu mój apel do Panów po szeÊçdziesiàtym roku ˝ycia, aby robili rtg p∏uc raz do roku. Nie
kosztuje to drogo, a mo˝e ocaliç Wasze bezcenne dla
rodziny i przyjació∏ ˝ycie!
(-)

❍❍❍
„Ja chc´ do Warszawy”
Te s∏owa na w∏asne uszy us∏ysza∏am z ust pana A.
Jastrz´bskiego – radnego miejskiego z Weso∏ej, co
wi´cej przewodniczàcego tej˝e Rady. I s∏yszàc je w∏asnym uszom trudno by∏o uwierzyç; ale jednak; bez ˝enady i publicznie te s∏owa by∏y wypowiedziane.
Przysi´ga, którà sk∏ada∏, wyborcy, którzy w jego r´ce losy w∏asnego miasta mu zawierzyli... nic to, dla tego pana, nie znaczy. Szacunku ˝adnego, ani dla przywileju posiadania praw miejskich, tak ci´˝ko przez miasta w historii wypracowanych, ani dla siebie samego,
bo tak publicznie i wprost ∏amaç t´ przysi´g´, to˝ to

❍❍❍
Szanowni Paƒstwo!
Z du˝ym zainteresowaniem przeczyta∏am artyku∏
pani Ma∏gorzaty Krukowskiej, zamieszczony w stycz-

W roku 1999 postanowiliÊmy
sobie, ˝e Rok Dwutysi´czny
uczcimy sprowadzeniem jednej
polskiej rodziny z Kazachstanu.
Z wielu racji (m.in. brak pe∏nej kodyfikacji prawnej w zwiàzku z repatriacjà) pragnienia tego nie
mo˝na by∏o zrealizowaç.
Obecnie otworzy∏y si´ nowe
mo˝liwoÊci i nawiàzana zosta∏a
w tej sprawie szersza wspó∏praca
osób i instytucji, g∏ównie dzi´ki
poÊwieceniu pana dyrektora Jacka Bijaka, naszego parafianina.
Parafia ze swej strony pragnie
uczestniczyç w tym wspólnym
i zbawiennym dziele, by z Kazachstanu sprowadziç do kraju rodzin´ Terleckich.
Wszystkich, którzy mogà
i pragnà pomóc serdecznie prosimy o wspó∏prac´ i wsparcie.
Nr konta parafialnego: Parafia
NSPJ, ul. Borkowska 1; 05–077
Weso∏a; Kredyt Bank VIII o/Warszawa; filia Stara Mi∏osna nr r-ku 15001878 – 121870026885.
Koniecznie z dopiskiem: „Cel
charytatywny – Kazachstan”
niowym numerze WiadomoÊci Sàsiedzkich, na temat
Klubu Osób Przedsi´biorczych.
Nasze osiedle, jak pani Ma∏gorzata s∏usznie zauwa˝y∏a, by∏o do tej pory „sypialnià”. Daje to, niewàtpliwie,
du˝e mo˝liwoÊci osobom z inicjatywà, ale jednoczeÊnie wywo∏uje niepokój, czy ten stereotyp uda si´ obaliç i kiedy to nastàpi?
W po∏owie marca zamierzam otworzyç na osiedlu
sklep z kosmetykami. Pragn´ wyjÊç naprzeciw oczekiwaniom wszystkich tych Paƒ, które nieco staranniej
dobierajà kosmetyki do swoich toaletek (i to zarówno
do piel´gnacji jak i do makija˝u). W tworzeniu mojej
oferty korzysta∏am przede wszystkim z cennych porad
osób profesjonalnie zwiàzanych z kosmetykà, oraz
z mojego w∏asnego doÊwiadczenia – osoby lubiàcej
zadbaç o siebie. Podstawowym kryterium w doborze
asortymentu by∏a cena (co w dzisiejszych czasach jest
niezmiernie istotne) oraz jakoÊç.
Chc´, aby u mnie na „pó∏kach” znalaz∏y si´ produkty niekoniecznie najdro˝sze, ale nie odbiegajàce od
nich pod wzgl´dem jakoÊci.
W trakcie tworzenia oferty stara∏am si´ zachowaç
racjonalne spojrzenie i nie daç si´ schwytaç w „sid∏a”
reklam, które przecie˝ drogo kosztujà, a niekoniecznie
zawsze mówià prawd´.
W moim przekonaniu dobór kosmetyków jest rzeczà nie∏atwà i wymaga d∏u˝szego zastanowienia si´.
Jest to kwestia bardzo indywidualnych potrzeb i zale˝y
od wielu czynników m.in.: wiek, rodzaj skóry, typ urody, karnacja itp., ale nie tylko. Coraz wi´kszà wag´
przywiàzuje si´ do praktycznoÊci oraz estetyki.
Aby pomóc moim klientom w dokonaniu w∏aÊciwego wyboru zamierzam organizowaç cykliczne spotkania z profesjonalistami z zakresu kosmetyki i wiza˝u.
Bardzo serdecznie wszystkich Paƒstwa zapraszam.
SKLEP KOSMETYCZNY „STYL”
UL.RADOSNA 3
róg al.Jana Paw∏a II, przed rondem
Joanna Wieniewska tel. 0501 139156

35

STARA MI¸OSNA

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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