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Szanowni Paƒstwo!
Zbli˝ajà si´ wybory samorzàdowe.
27 paêdziernika mamy wybraç Prezydenta
Warszawy, Radnych Sejmiku Województwa
Mazowieckiego, Radnych Rady Warszawy.
B´dziemy tak˝e wybieraç Radnych Rady
Dzielnicy Warszawa-Weso∏a.
W tych wyborach startujà nasi przyjaciele ze Stowarzyszenia Sàsiedzkiego, osoby
b´dàce za∏o˝ycielami „WiadomoÊci Sàsiedzkich”, autorzy artyku∏ów, ich redakto-
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rzy i stali wspó∏pracownicy. Dlatego zwracamy si´ do Paƒstwa – naszych czytelników: poprzyjcie kandydatów z listy Komitetu WESO¸A 2002. Znamy ich od lat
i wiemy, ˝e sà to osoby majàce predyspozycje, aby godnie reprezentowaç Starà Mi∏osnà w Radzie Dzielnicy Weso∏a.
Redakcja
WiadomoÊci Sàsiedzkich

W wymiarze trwania i...
W dzieciƒstwie wierzyliÊmy prawie
we wszystko pe∏ni zachwytu lub l´ku.
W miar´ dorastania wiara zacz´∏a si´
krystalizowaç poprzez dotykanie prawd,
odczucia w∏asne i zwàtpienia. Kszta∏towa∏ si´ Êwiatopoglàd dotyczàcy sfery ˝ycia i nieistnienia, niepoj´tych zjawisk
w Êwiecie fizycznym i metafizycznym,
gdzie cz∏owiek ma mo˝liwoÊç odniesienia si´ do nieprzemijajàcych wartoÊci,
jakimi sà: wiara, nadzieja i mi∏oÊç ta
ogarniajàca zmys∏y i ta, która ogarnia
dusz´. Wszystkie rodzaje mi∏oÊci biorà
poczàtek z wyznawanych cnót.
A cnotà ka˝dego cz∏owieka jest jego
w∏asny stosunek do oczywistych prawd
i poj´ç dobra i z∏a, wra˝liwoÊci...
Utrata cnót, to zagubienie si´, przeoczenie wartoÊci, które sà wyznacznikiem do zaistnienia lepszej naszej czàstki w codziennoÊci.
W tym zagonionym Êwiecie zatrzymajmy si´ na chwil´.
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Niech ogarnie nas zaduma nad przemijaniem.
Zbli˝a si´ dzieƒ Wszystkich Âwi´tych,
który jest przypomnieniem, ˝e cz∏owiek
przemija z czasem i pozostawia po sobie
Êlady, którymi podà˝a pami´ç.

Serdecznie zapraszamy na

spotkanie
z kandydatami na radnych
z komitetu

Nie dla wszystkich
p∏ynie jednakowo czas
chocia˝ ˝ycie p∏onie nadziejà
˝e wystarczy
tylko wyciàgnàç r´ce
aby ogrzaç zzi´bni´te serce

które odb´dzie si´

lecz gdy pogasnà
ziemskie Êwiat∏a
i p∏omyk Êwiec dreszczem przeszyje
to tylko g∏´boka wiara
pomo˝e dêwigaç ci´˝ar rozstania
w wiecznoÊç niepoj´tà
i prawdziwà jak mi∏oÊç
Irena ¸ukszo

w Êrod´ 23 X
o godz. 1900
w Szkole Podstawowej nr 3
w Starej Mi∏oÊnie
ul. Trakt Brzeski 18

STARA MI¸OSNA

Co si´ buduje
Wiosenne zawirowania zwiàzane z przysz∏oÊcià naszego miasta nie s∏u˝y∏y realizacji
tegorocznego planu inwestycyjnego. Na
szcz´Êcie, obecnie te zaleg∏oÊci sà nadrabiane. Jest to o tyle wa˝ne, ˝e raz rozpocz´tych
inwestycji, nowej Radzie Warszawy wstrzymaç nie b´dzie ∏atwo. Na dzieƒ dzisiejszy zaawansowanie najwa˝niejszych z nich wyglàda nast´pujàco:
– Budowa Jana Paw∏a II – zaplanowana od
ronda Graniczna do ul. Diamentowej napotka∏a najwi´ksze problemy. Pozwolenie na
budow´ zosta∏o oprotestowane przez mieszkaƒców, którzy chcieli mieç wjazdy na swoje posesje bezpoÊrednio z g∏ównej ulicy. Na
szcz´Êcie po mediacjach Urz´du Miasta
protest zosta∏ wycofany. Wy∏oniony w przetargu wykonawca powinien rozpoczàç roboty na prze∏omie paêdziernika i listopada.
– Chodnik przy ul. GoÊciniec od ulicy Fabrycznej do ul. Jana Paw∏a II – ju˝ trwajà
prace budowlane. Obecnie sà zak∏adane
kraw´˝niki.
– Mostek nad Kana∏kiem Wawerskim w ciàgu ul. Jana Paw∏a II (przy „serku”) prace
budowlane trwajà ju˝ od 3 tygodni.
– Trwajà prace przy rozbudowie sieci wodociàgowej po pó∏nocnej stronie Traktu
Brzeskiego. G∏ówna magistrala dochodzi
do ul. Brzozowej.
– Budowa ∏àcznika przy Szkole Podstawowej nr 3 – prace przy tej bardzo ucià˝liwej
ale i niezb´dnej inwestycji rozpocz´∏y si´
tydzieƒ temu. Zakoƒczenie (o ile pogoda
pozwoli) za ok. 2 miesiàce.
– Rozbudowa Gimnazjum nr 3 – Urzàd Zamówieƒ Publicznych odrzuci∏ protest jednego z wykonawców dzi´ki czemu mo˝na
by∏o podpisaç umow´ z wykonawcà, który na razie prowadzi prace projektowe.
Roboty budowlane ruszà wiosnà.

Rada Dzielnicy Starej Mi∏osny
„przesz∏a do historii”
10 paêdziernika o pó∏nocy zakoƒczy∏a si´ III kadencja rad gmin. Zakoƒczy∏a równie˝ swojà pierwszà i ostatnià
kadencj´ Rada Dzielnicy Stara Mi∏osna, namiastka staromi∏oÊniaƒskiego
samorzàdu. 27 paêdziernika, w dniu
wyborów, Stara Mi∏osna razem z Weso∏à stanie si´ dzielnicà Warszawy.
O tym, czy powo∏ana zostanie w Starej
Mi∏oÊnie jednostka ni˝szego szczebla
samorzàdu warszawskiego, zadecyduje
Rada Warszawy.
24 wrzeÊnia 2002 r. Rada Dzielnicy
odby∏a swà XVI, ostatnià, po˝egnalnà
sesj´. Oby∏o si´ bez fety i fajerwerków.
Nie uda∏o si´ te˝ wytropiç korupcji, czy
przekr´tu: Rada Dzielnicy rzutem na
taÊm´ nie sprzeda∏a ˝adnych gruntów,
nie zaciàgn´∏a nowego kredytu, jak to
si´ zdarza∏o wÊród gmin warszawskich.
Nasza Rada Dzielnicy nie posiada∏a
jednak ˝adnych kompetencji w∏adczych ani decyzyjnych. Mimo to,
w trakcie 3-letniej kadencji ca∏kowicie
spo∏ecznej dzia∏alnoÊci, radnym Rady
Dzielnicy uda∏o si´ ca∏kiem sporo dobrego dla Starej Mi∏osny zdzia∏aç. I tak
radni dzielnicowi:
◗ pilnowali, by w∏adze miasta inwestowa∏y w Starej Mi∏oÊnie „sprawiedliwà” cz´Êç miejskiego bud˝etu,
◗ czasami, gdy w∏adze opóênia∏y si´
z niezb´dnym inwestowaniem, radni
brali sprawy w swoje r´ce i tak powsta∏ interwencyjny, tymczasowy
chodnik wzd∏u˝ b. Torfowej, który
obecnie dobrze s∏u˝y mieszkaƒcom
i ich pieskom,

Sentyment za utraconà szansà
Katolicka nauka spo∏eczna okreÊla zasad´ „pomocniczoÊci w∏adzy”. W pewnym skrócie zasada ta mówi, ˝e ka˝da
w∏adza powinna zajmowaç si´ tylko takim zakresem spraw, jakim nie jest w stanie zajàç si´ w∏adza szczebla ni˝szego. To
znaczy, ˝e gdy jakaÊ spo∏ecznoÊç jest
w stanie samodzielnie rozwiàzywaç dane
problemy, to nie powinno si´ w dzia∏alnoÊç tej spo∏ecznoÊci ingerowaç.
Centralizm socjalistyczny nie polega∏
tylko na tym, ˝e o iloÊci wyprodukowanych
w danej fabryce par butów decydowa∏ odpowiedni urzàd centralny. Jego istotà by∏o
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tak˝e to, ˝e o tym gdzie postawiç latarni´
czy zbudowaç kawa∏ek chodnika te˝ musia∏ decydowaç ktoÊ z „wy˝szej instancji”.
Reforma samorzàdowa w 1990 roku przynios∏a diametralnà zmian´. Powsta∏y gminy, które otrzyma∏y pokaêny majàtek, b´dàcy w∏asnoÊcià ca∏ej gminnej spo∏ecznoÊci. Dosta∏y tak˝e pokaênà cz´Êç zbieranych od swoich mieszkaƒców podatków.
Choç nie by∏o w Polsce takiej tradycji ani
przygotowanych do pe∏nienia takiej roli
ludzi, w wielu miastach i miasteczkach potrafiono wykorzystaç t´ olbrzymià szans´.
Wyremontowano szko∏y i przedszkola, za-

◗ zakoƒczyli sukcesem starania o reaktywowanie, po latach przerwy, dzia∏alnoÊci filii MOK w Starej Mi∏oÊnie,
która znalaz∏a swojà siedzib´ w pomieszczeniach Rady Dzielnicy na
Jeêdzieckiej, przygotowanych i urzàdzonych przez radnych,
◗ du˝o wysi∏ku w∏o˝yli w organizowanie spotkaƒ, imprez plenerowych
i klubowych dla mieszkaƒców Starej
Mi∏osny, by mogli si´ wzajemnie poznaç, wspólnie pobawiç, czy wspólnie
popracowaç (wiosenne sprzàtanie lasu, jesienne „psie” imprezy, wystawy,
pokazy fotograficzne).
Pewnie, ˝e dla niezaspokojonych
wcià˝ podstawowych potrzeb Starej
Mi∏osny to za ma∏o, ale dla ca∏kowicie
spo∏ecznej pracy 15 radnych – to spory
wydatek czasu i energii. I za ten wysi∏ek dla Starej Mi∏osny serdecznie dzi´kuj´ radnym:
Izie Antosiewicz, Jankowi Bronieckiemu, Tomkowi Droniowi, Krzysiowi
Kacprzakowi, Stasiowi Karwowskiemu,
Krzysiowi Kokociƒskiemu, Ma∏gosi
Krukowskiej, Marianowi Mahorowi,
Bronkowi Rutkowskiemu, Maçkowi Susickiemu, Tadkowi Walickiemu, Robertowi W´grzynowskiemu, Józkowi Wojtasiowi, Andrzejowi Wroƒskiemu oraz
Tadkowi Wilkowi (przewodniczàcemu
Zarzàdu Dzielnicy spoza sk∏adu Rady).
Z serdecznym podzi´kowaniem
b. Przewodniczàca
b. Rady Dzielnicy Stara Mi∏osna
b. (niebawem) miasta Weso∏a
Ewelina Kozak
∏atano straszàce w ulicach dziury, za∏o˝ono trawniki i parki. W ciàgu kilku lat pozostawiona sama sobie najbli˝sza ludziom
w∏adza samorzàdowa, jakà sà gminy, dokona∏a wi´cej ni˝ w ciàgu kilkudziesi´ciu
lat centralizmu. Je˝d˝àc po Polsce, nieraz
widzi si´ wr´cz pere∏ki, miasta i miasteczka niczym nie odbiegajàce od tych spotykanych na zachodzie Europy.
Sà tak˝e miejsca inne, brudne i zapyzia∏e. Gdzie nikt nie dba o wspólne dobro.
Gdzie po prostu zabrak∏o gospodarza.
Do niedawna do takich miejsc nale˝a∏a tak˝e Weso∏a. Po∏o˝ona na granicy
c.d. na str. 3

STARA MI¸OSNA
c.d. ze str. 2
Warszawy, majàc wiele doskona∏ych terenów inwestycyjnych, a tak˝e wielu dosyç dobrze sytuowanych mieszkaƒców
przez dwie pierwsze kadencje nie mia∏a
szcz´Êcia do dobrych gospodarzy. Dopiero w ostatniej kadencji coÊ drgn´∏o. I to
drgn´∏o mocno. Czy pami´tacie Paƒstwo
mknàc pierwszym wyasfaltowanym odcinkiem ul. Jana Paw∏a II, jak to jeszcze
nieca∏e pó∏tora roku temu, wyrastajàce
z pobocza krzaki powodowa∏y, ˝e aby
przejechaç odcinek od Kana∏ku do Kri-

Maxu, trzeba by∏o najpierw przepuÊciç
jadàce z naprzeciwka samochody, bo betonowe p∏yty by∏y za wàskie, aby min´∏y
si´ tam dwa samochody. Albo odprowadzajàc dzieci do nowego gimnazjum, czy
pami´tacie, ˝e nie tak dawno dzieci uczy∏y si´ do godz. 19-20, bo by∏o za ma∏o sal
lekcyjnych i trzeba by∏o organizowaç nauk´ na trzy zmiany... W ciàgu ostatnich
trzech lat w Weso∏ej i Starej Mi∏oÊnie
zbudowano du˝o wi´cej infrastruktury
ni˝ w ciàgu poprzednich lat 8.
Niestety, na w∏asne ˝yczenie, w wiosennych konsultacjach wyrzekliÊmy si´ (co
prawda nie g∏osami Starej Mi∏osny)

Ordynacja wyborcza
Ustawà z dnia 26 lipca 2002 roku wprowadzone zosta∏y zmiany w przepisach
ordynacji wyborczej do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz.U.
Nr 127 poz. 1089). Zmiany sà o tyle wa˝ne, ˝e b´dà obowiàzywaç w najbli˝szych
wyborach samorzàdowych, których termin wyznaczono na dzieƒ 27 paêdziernika 2002 roku. Tego dnia wybierzemy
46835 radnych wojewódzkich, powiatowych i gminnych. W miastach podzielonych na dzielnice, takich jak Warszawa,
wybierani b´dà radni do rad dzielnic.
Mieszkaƒcy Weso∏ej, którzy w dniu wyborów stanà si´ mieszkaƒcami osiemnastej dzielnicy Warszawy, wybiorà równie˝ swoich 15 radnych do Rady Dzielnicy Warszawa Weso∏a.
Dotychczas wybory samorzàdowe
odbywa∏y si´ wed∏ug ordynacji wi´kszoÊciowej. Wybór by∏ prosty: je˝eli
w okr´gu wyborczym by∏o np. 5 mandatów, to pi´ciu kandydatów, którzy
uzyskali najwi´kszà liczb´ g∏osów ze
wszystkich kandydujàcych, bez wzgl´du na list´, z której startowali, zostawa∏o radnymi. Ka˝dy obywatel majàcy
czynne prawo wyborcze oddawa∏ swój
g∏os poprzez zaznaczenie tylu nazwisk
kandydatów ile by∏o mandatów do obsadzenia w danym okr´gu wyborczym.
Decyzjà wi´kszoÊci parlamentarnej
najbli˝sze wybory odb´dà si´ wed∏ug
innych zasad ni˝ do tej pory. W miastach i gminach liczàcych powy˝ej 20
tysi´cy mieszkaƒców, radnych wybierzemy wed∏ug ordynacji proporcjonalnej, a g∏osy b´dà przeliczane wed∏ug
metody d’Hondta. Wed∏ug ordynacji
proporcjonalnej g∏osowaliÊmy dotychczas podczas wyborów do sejmu i senatu. Tak wi´c dla przypomnienia: ka˝dy

zgodnej z zasadà pomocniczoÊci w∏adzy,
mo˝liwoÊci kontynuowania tych pozytywnych zmian. Teraz znowu, o tym co, gdzie
i kiedy b´dzie budowane, nie b´dziemy
decydowali my sami. B´dzie tak jak w socjalizmie – ktoÊ z „wy˝szej instancji” zdecyduje, gdzie latarnia a gdzie chodnik.
Dobrze ˝e choç o tym, jakie i ile butów
produkowaç decyduje wolny rynek, a nie
jakieÊ ministerstwo. Choç mo˝e ju˝ nied∏ugo, mo˝e ktoÊ w koƒcu wymyÊli koncesje na produkcj´ butów, lub winietki na
chodzenie po chodnikach... Jak mawiajà,
historia lubi si´ powtarzaç...
Marcin J´drzejewski
mieszkania. W obu punktach wyborczych
b´dà wydawane takie same komplety list
kandydatów na radnych.
Ka˝dy wyborca mo˝e oddaç tylko jeden g∏os na list´ wyborczà, stawiajàc
krzy˝yk przy jednym nazwisku wyst´pujàcym na tej liÊcie.
Zdobycie przez jakieÊ ugrupowanie
najwi´kszej liczby g∏osów wcale jeszcze
nie oznacza, ˝e zdob´dzie ono wszystkie
pi´ç mandatów. Ich podzia∏ pomi´dzy
wszystkie listy uzale˝niony jest od tego,
jaki jest rozk∏ad procentowy g∏osów oddanych na poszczególne ugrupowania.
Dopiero w drugiej kolejnoÊci wyborcy decydujà, które osoby z poszczególnych ugrupowaƒ zdob´dà mandaty
radnych.
Obecna ordynacja wyborcza sprzyja
ugrupowaniom silnym, które uzyskajà
du˝à przewag´ g∏osów nad pozosta∏ymi
ugrupowaniami. S∏absze komitety wyborcze, zdobywajàc nawet 13-14% g∏osów mogà nie uzyskaç ˝adnego mandatu. W takich przypadkach zdarzaç si´
równie˝ b´dzie, ˝e kandydat z takiej listy nie otrzyma mandatu, mimo ˝e zdob´dzie wi´cej g∏osów ni˝ kandydaci,
którzy wejdà do rady z list zwyci´skich.
Krzysztof Kacprzak

obywatel majàcy czynne prawo wyborcze b´dzie oddawa∏ swój g∏os na list´
wyborczà poprzez zaznaczenie na tej
liÊcie nazwiska tylko jednego kandydata. Po przeliczeniu wszystkich oddanych g∏osów nastàpi podzia∏ ustalonego ustawowo limitu mandatów:
– w pierwszej kolejnoÊci na ugrupowania, które wystawi∏y swoje listy w danym okr´gu wyborczym, proporcjonalnie do iloÊci otrzymanych wa˝nych g∏osów,
– w drugiej kolejnoÊci na osoby, które
na liÊcie danego ugrupowania uzyska∏y kolejno najwi´kszà liczb´ g∏osów.
Zgodnie z aktualnà ordynacjà wyborczà komitety wyborcze mogà byç
tworzone przez:
1) partie polityczne i koalicje partii politycznych,
2) stowarzyszenia i organizacje spo∏eczne,
3) wyborców.
Okr´g wyborczy STARA MI¸OSNA
jest okr´giem pi´ciomandatowym. Oznacza to, ˝e w nadchodzàcych wyborach wybierzemy pi´ciu radnych ze Starej Mi∏osny, którzy zasiàdà
w pi´tnastoosobowej Radzie Dzielnicy Warszawa Weso∏a. Swoje g∏osy b´dziemy oddawaç
profesjonalne doradztwo kadrowe
w dwóch Obwodowych Punktach Wydoradzi
borczych: w Szkole
doÊwiadczone, kompetentne, sumienne
Podstawowej Nr
3 przy ul. GoÊciniec
opiekunki i gosposie
lub w Gimnazjum
JesteÊmy do paƒstwa dyspozycji pod nr tel.:
Nr 3 przy ul. Klima812 59 93, 613 13 88, 502 688 639
tycznej, w zale˝noul. P∏owiecka 25
Êci od miejsca za-
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Co s∏ychaç w powiecie
Szanowni Paƒstwo!
To ju˝ moja ostatnia relacja z dzia∏alnoÊci powiatu. 11 paêdziernika zakoƒczy∏a si´ oficjalnie kadencja rady, zaÊ 27
paêdziernika zostanie zlikwidowany powiat warszawski. Na zakoƒczenie kadencji, Rada Powiatu podj´∏a jeszcze
jednà decyzj´ dotyczàcà Starej Mi∏osny,
aczkolwiek w obecnej sytuacji niewiele
wnoszàcà. Od 1 stycznia 2003 roku ca∏a
ul. Jana Paw∏a II zostanie zaliczona do
kategorii dróg powiatowych. Oznacza∏oby to, ˝e powiat by∏by zobowiàzany do
przekazywania Êrodków na jej utrzymanie (odÊnie˝anie, sprzàtanie, oÊwietlenie) oraz by∏aby podstawa prawna do
ubiegania si´ o pieniàdze powiatowe na
jej budow´. Jak ju˝ zaznaczy∏em, poniewa˝ powiatu nie b´dzie, znaczenie tej
decyzji jest niewielkie, chyba ˝e Trybuna∏ Konstytucyjny uchyli nowo wprowadzonà Ustaw´ Warszawskà.
JeÊli nie, to od dnia wyborów powstanie nowy, gigantyczny organizm
samorzàdowy – liczàce ponad 2 mln
mieszkaƒców miasto Warszawa. Majàc
okazj´ w tej kadencji pracowaç w Radzie Powiatu Miƒskiego obserwowa∏em, jak dobrze gospodarzàc ma∏ymi
pieni´dzmi mo˝na wiele zbudowaç
i wyremontowaç. Koƒczàc kadencj´
w Radzie Powiatu Warszawskiego dla
odmiany widzia∏em, jak obracajàc
wielkimi pieni´dzmi nie robi si´ nic poza zaciàganiem d∏ugów na bie˝àcà
konsumpcj´. Nowy samorzàd warszawski b´dzie dysponowa∏ wielokrotnie
wi´kszym bud˝etem. Przy inwestycjach
rz´du kilkudziesi´ciu czy kilkuset milionów z∏otych, zgubiç gdzieÊ poza spo-

przekaza∏o na konto powiatu na potrzeby
tej inwestycji. W drugiej dziedzinie, budowy dróg, uda∏o mi si´ doprowadziç do
zaliczenia do kategorii dróg powiatowych
ul. Jana Paw∏a II oraz po∏àczenia drogowego z Mi´dzylesiem. Da∏o to podstawy
prawne do ubiegania si´ o Êrodki powiatowe na realizacj´ tych inwestycji. Niestety, ciàg∏e zmiany w przynale˝noÊci administracyjnej Weso∏ej uniemo˝liwi∏y skuteczne próby zdobycia takich Êrodków.
Z drobniejszych spraw, uda∏o si´ zablokowaç pomys∏ obj´cia Weso∏ej siedleckà strefà telekomunikacyjnà
(wprowadzenie numeru kierunkowego) oraz doprowadzenie do naliczania
op∏at za po∏àczenia z Miƒskiem wg taryfy lokalnej, utrzymaç po reformie
struktury policji (jedyny poza Miƒskiem) komisariat policji w Weso∏ej czy
uzyskaç dotacje na kilka imprez sportowych na terenie Weso∏ej.
Z powa˝aniem
Paƒstwa by∏y Radny Powiatowy
Marcin J´drzejewski

∏ecznà kontrolà wydatek miliona czy
dwóch, có˝ to znaczy...
Koƒczàc swojà kadencj´ radnego powiatowego, pragn´ podzieliç si´ z Paƒstwem smutnà refleksjà. Otó˝ wa˝na
i potrzebna struktura samorzàdowa, jakà jest powiat, zasta∏a obdarzona olbrzymimi kompetencjami: od edukacji
ponadgimnazjalnej, a˝ po opiek´ spo∏ecznà, bezpieczeƒstwo, utrzymanie
dróg, nadzór budowlany, ochron´ Êrodowiska, przeciwdzia∏anie bezrobociu...
i wiele innych. Niestety, za tymi zadaniami nie posz∏y pieniàdze na ich realizacj´. Stàd w nas, radnych powiatowych, pewne rozczarowanie, ˝e oprócz
przekonania o solidnie wykonanej pracy przy dzieleniu „powiatowej biedy”
nie mo˝emy szczyciç si´ na koniec kadencji listà zbudowanych dróg, wyremontowanych szkó∏ i domów dziecka.
Z wymiernych efektów mojej pracy
mog´
Paƒstwu
przedstawiç dwie
Sklep MUCHOMOR
sprawy: W pierwul. Borkowska 24/1 (przy drodze do Mi´dzylesia)
szym roku dzia∏alnoÊci, kiedy wa˝y∏y
si´ losy budowy
gimnazjum w Sta- ☛ zamówienia rozwozimy na terenie ca∏ej Starej Mi∏osny
rej Mi∏oÊnie, uda∏o ☛ przy zamówieniu powy˝ej 30,00 PLN - dostawa GRATIS!!!
mi si´ dopilnowaç ☛ do zakupów powy˝ej 75,00 PLN - COCA-COLA 1l GRATIS!!!
od strony powiatu,
sprawnego przekaZamówienia przyjmujemy pod numerem:
zania tej inwestycji
Oferujemy Paƒstwu:
miastu oraz nie Dostawy w godzinach:
● Artyku∏y spo˝ywcze, mi´so, w´dliny, warzywa i owoce
dopuÊciç, do prze- - dni powszednie i soboty: od 8.00 do 22.00 ● Napoje, soki, wody mineralne ● Artyku∏y monopolowe,
wyroby
tytoniowe ● Chemi´ gospodarczà, artyku∏y tekstylne
znaczenia na inne - w niedziele i Êwi´ta: od 9.00 do 21.00
● Pras´ codziennà i czasopisma ●
cele kwoty 1 mln
z∏., jakà kuratoAkceptujemy karty kredytowe!
rium mazowieckie

oferuje ZAKUPY NA TELEFON!!!

773-19-68

Demokracja
– do rozwa˝enia przed wyborami
Demokracja to forma rzàdów wprowadzona w antycznej Grecji. Upowszechniona przez Demokryta, Platona
i Arystotelesa oznacza∏a w∏adz´ ludu.
Cz∏onkowie spo∏eczeƒstwa mieli udzia∏
w podejmowaniu wa˝nych decyzji paƒstwowych, mogli zajmowaç stanowiska
paƒstwowe, mieli prawo do krytyki osób
sprawujàcych funkcje publiczne.
Wspó∏czeÊnie demokracja to typ ustroju paƒstwa, w którym w∏adza dzia∏a w systemie przedstawicielskim, a obywatelskie
prawa i obowiàzki gwarantuje konstytucja. Wybory w∏adz sà oparte na porównaniu liczby g∏osów „za” i „przeciw”. Strona
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przegrywajàca, uzyskujàca mniejsze poparcie, musi si´ podporzàdkowaç woli
wi´kszoÊci. Wola jednostki jest wobec
woli zbiorowoÊci drugorz´dna.
W ka˝dym systemie demokratycznym jednostka podporzàdkowuje si´
zbiorowoÊci, a nie na odwrót.
Nie liczenie si´ z wynikami wyborów
oznacza odejÊcie od demokracji i rozbicie uk∏adu spo∏ecznego.
Jednak˝e demokracja jest jedynie
Êrodkiem, a nie celem. Celem jest wybór najlepszych przedstawicieli.
PS. MieliÊmy w historii Polski i Êwiata przyk∏ady wykorzystania demokracji

do celów sprzecznych z interesem spo∏ecznym.
W Polsce XVII – XVIII wieku by∏o
to liberum veto – prawo zrywania Sejmu przez jednego pos∏a okrzykiem
„nie pozwalam”, zniesione przez Konstytucj´ 3 Maja.
W Niemczech dojÊcie do w∏adzy Hitlera i jego faszystowskiej partii nastàpi∏o w wyniku wyborów zgodnych
z prawami demokracji, której faszyÊci
byli zajad∏ymi przeciwnikami.
W Polsce powojennej, paƒstwie tzw.
demokracji ludowej, wyborami nazywano przymusowe wrzucanie do urn
kartek z wydrukowanymi nazwiskami
„towarzyszy”.
WywalczyliÊmy sobie prawa demokratyczne, nauczmy si´ z nich dobrze
korzystaç.
Anna Susicka

STARA MI¸OSNA

Nie daj satysfakcji pesymistom – pójdê do wyborów!!!
Kiedy rozmawiam ze znajomymi
o moim starcie w wyborach samorzàdowych, to wielokrotnie s∏ysz´, ˝e nic si´
nie uda, ˝e nic nie uda mi si´ zmieniç.
Wielu z Paƒstwa ma dzieci i dobrze
wiecie, ile prób i czasu wymaga zrobienie pierwszego kroku, nauka mówienia
czy pisania. Do tego potrzebna jest
wiara i optymizm, ˝e trudnoÊci pewnego dnia zostanà pokonane. Mo˝e czas
zaczàç uczyç si´ od najm∏odszych.
Wybory to czas, kiedy powinniÊmy
zaraziç si´ optymizmem p∏ynàcym
z rzeki plakatów i ulotek. Wybory to
chwila, kiedy uÊwiadamiamy sobie, ˝e
w∏aÊnie teraz coÊ bardzo wa˝nego zale˝y ode mnie, od tego czy pójd´ do lokalu wyborczego i oddam g∏os.
CoÊ, co dla niektórych jest przykrym
lub niewartym zachodu obowiàzkiem, by∏o kiedyÊ powodem walk oraz dyskusji na
temat równouprawnienia kobiet i m´˝czyzn, grup spo∏ecznych i etnicznych.
Pierwsze powszechne prawo do g∏osowania dla m´˝czyzn og∏oszono w 1777
roku w Vermont. Pierwszà kobietà, która
g∏osowa∏a w wyborach parlamentarnych
by∏a w 1867 r. Lily Maxwell, niezale˝na

w∏aÊcicielka ma∏ego sklepu z artyku∏ami
kuchennymi w Manchesterze. Panià Maxwell przez pomy∏k´ umieszczono na liÊcie wyborców jako podatnika – co samo
w sobie by∏o niezwyk∏e dla ówczesnej kobiety. Do lokalu wyborczego odprowadzi∏ jà przyboczny stra˝nik zwolenników
partii liberalnej, zwerbowany do jej
ochrony na wypadek prostackich zachowaƒ przeciwników. I pomyÊleç, ˝e dziÊ
nam kobietom nawet przez myÊl nie
przejdzie, by ktoÊ móg∏ nas teraz praw
wyborczych pozbawiç... co wi´cej mo˝emy nawet kandydowaç...
Warto oddaç swój g∏os, by mieç wp∏yw
na to, kto b´dzie rzàdzi∏ na naszym podwórku przez nast´pne 4 lata, kto b´dzie dzieli∏ pieniàdze, Nasze pieniàdze
Drodzy Wyborcy – Nasze podatki.
Warto oddaç swój g∏os, by móc powiedzieç – to mój sàsiad jest radnym, ja
go popar∏em, ja na niego g∏osowa∏em.
TYLKO 100 % frekwencji gwarantuje w∏aÊciwy obraz naszej spo∏ecznoÊci.
Przecie˝ z faktu, ˝e do sklepu o 6 rano
przychodzi stu emerytów nie mo˝na
wysnuç teorii, ˝e na terenie Starej Mi∏osnej mieszkajà sami emeryci!

Jest jeszcze wiele argumentów za
tym, ˝eby pójÊç na wybory – trzeba jednak najpierw wiedzieç, czy mo˝na zag∏osowaç.
Zarówno bierne jak i czynne prawo
wyborcze posiadajà wszystkie osoby stale zamieszkujàce teren Weso∏ej. To znaczy, ˝e nie trzeba byç tu zameldowanym,
wystarczy mieszkaç i byç wpisanym do
rejestru wyborców. JeÊli ktoÊ nie wpisa∏
si´ do tego rejestru, powinien udaç si´
do Urz´du Miasta z dowodem osobistym i wype∏niç stosowny formularz.
Wpisanie na list´ wyborców w Weso∏ej
jest równoznaczne z wykreÊleniem z dotychczasowej listy wyborców w poprzednim miejscu zamieszkania i jest skuteczne a˝ do kolejnej zmiany. Prosz´, nie
zwlekaj, masz czas do 22 paêdziernika.
I jeszcze jedno, Twój g∏os si´ liczy –
w naszym kraju jest ponad dwadzieÊcia
milionów g∏osów, które si´ liczà.
Dobrze zaplanuj niedziel´ 27 paêdziernika, to nie jest obowiàzek, to
Twój przywilej.
Do zobaczenia w lokalach wyborczych.
Izabela Antosiewicz

Nowa przychodnia w Centrum Pogodna
Cz´Êç mieszkaƒców Starej Mi∏osnej
pami´ta, budzàcy niezbyt mile skojarzenia, budynek starej przychodni przy
Trakcie Brzeskim, zaniedbany i ciasny.
W wyniku dzia∏ania szeregu osób, w tym
obecnych radnych Dzielnicy Stara Mi∏osna, pod koniec 1999 roku, przychodnia
znalaz∏a nowa siedzib´ w budynku Zespo∏u przy u. Jeêdzieckiej. Nowe gabinety, wi´ksza, w porównaniu z poprzednià,
poczekalnia, nowoczeÊniejsza rejestracja
i rozszerzenie godzin funkcjonowania
placówki, to zmiany, które cieszà. Dzi´ki
nim poprawi∏ si´ standard warunków,
w których udzielane sà Êwiadczenia zdrowotne. Niemniej, dotychczasowa lokalizacja przychodni, zgodnie z decyzjà Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, mia∏a
charakter tymczasowy, do roku 2002.
W tej sytuacji radni gminy, w trosce
o zapewnienie opieki zdrowotnej w Starej Mi∏osnej, w oparciu o publicznà
s∏u˝b´ zdrowia, podj´li decyzj´ o zakupie pomieszczeƒ w Centrum Pogodna.
Obecnie rozpocz´∏y si´ prace adaptacyjne w celu dostosowania zakupionej

powierzchni do potrzeb nowej przychodni. Wed∏ug zapewnieƒ dyrektora
SPZLO, przychodnia zostanie otwarta
12.11.2002. W tym dniu zaplanowano
dzieƒ otwarty z konsultacjami chirurga
naczyniowego oraz badaniami densytometrycznymi (g´stoÊç koÊci). W pierwszym etapie, na powierzchni 200 m, zostanà uruchomione: nowoczesna rejestracja, 2 gabinety internistyczne i 2 pediatryczne oraz gabinety zabiegowe
z pracownià EKG i punktem pobraƒ
krwi. Pacjenci b´dà oczekiwali na wizyty
w nowoczesnym, obszernym holu. Dla
dzieci chorych zostanie wydzielona izolatka. Wszystko zgodnie z wymogami Sanepidu i w wysokim, „na miar´ XXI wieku” standardzie, o czym zapewnia dyrekcja placówki. Przychodnia b´dzie otwarta codziennie, w godz. od 8 do 18. Na wizyty b´dzie mo˝na zapisywaç si´ osobiÊcie lub telefonicznie. Planowane jest
równie˝ uruchomienie sobotnich dy˝urów, w godz. 8-12. Poza godzinami
otwarcia placówki, pacjenci b´dà mogli
korzystaç z nocnej pomocy lekarskiej,

która od 1 styczna 2003 roku b´dzie mia∏a charakter wyjazdowej, tzn., ˝e lekarz
b´dzie przyje˝d˝a∏ do domu pacjenta.
W II etapie, zaplanowanym na rok 2003,
w placówce, na kolejnych 150 m, zostanà
uruchomione gabinety stomatologiczne
z nowoczesnym sprz´tem oraz zacznà
przyjmowaç specjaliÊci, m.in.: ginekolog,
alergolog, dermatolog, neurolog. B´dà
równie˝ wykonywane badania USG. MyÊl´, ˝e to dobra wiadomoÊç dla nas
wszystkich, szczególnie, ˝e do przychodni przy ulicy Jeêdzieckiej, zapisanych jest
ponad 4 000 mieszkaƒców naszej dzielnicy. Komisja Zdrowia ma satysfakcj´
z faktu, ˝e sprawa przychodni w Starej
Mi∏osnej znalaz∏a pozytywny fina∏, choç
nie oby∏o si´ bez trudnoÊci. Mam nadziej´, ˝e w∏àczenie Weso∏ej do struktur
Warszawy nie pogorszy kondycji finansowej lokalnej s∏u˝by zdrowia. Przyszli radni, w bojach o pieniàdze dla dzielnicy,
b´dà musieli zwróciç na to uwag´.
dr Tomasz Droƒ
Przewodniczàc Dzielnicowej
Komisji Zdrowia
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Mamy wybór
Min´∏a w∏aÊnie kadencja rad wszystkich szczebli od Rad Dzielnic poczynajàc, poprzez Rady Miast, Powiatów, na
Sejmikach Wojewódzkich koƒczàc.
Nasta∏ czas oceny dzia∏ania poszczególnych Rad jako ca∏oÊci i ka˝dego
z radnych z osobna. Wyborcy majà prawo i powinni z tego prawa skorzystaç,
pytajàc swoich radnych co dobrego i ile
zrobiliÊcie dla nas ludzi, których jesteÊcie reprezentantami, czy zawsze interes Starej Mi∏osnej i miasta Weso∏a by∏
dla was najwa˝niejszy, czy te˝ mo˝e
pe∏niliÊcie funkcje radnych wykorzystujàc jà równie˝, a mo˝e przede
wszystkim, do realizacji celów osobistych? Czy zwracaliÊcie uwag´ na sygna∏y p∏ynàce od Waszych wyborców
i braliÊcie je pod uwag´, podnoszàc r´k´ w czasie g∏osowania?
W Starej Mi∏osnej najbardziej odczuwalne dla mieszkaƒców by∏y dzia∏ania
Rady Miasta. Funkcjonowa∏a co prawda
równie˝ Rada Dzielnicy Stara Mi∏osna,
która jednak przy rocznym bud˝ecie ok.
10 tys. z∏ i kompetencjach organu doradczego, bezpoÊredniego wp∏ywu na otaczajàcà nas rzeczywistoÊç nie mia∏a. Co
prawda wiele jej inicjatyw zosta∏o przez
Zarzàd Miasta zrealizowanych, jednak
aby jakakolwiek uchwa∏a Rady Dzielnicy mog∏a byç zrealizowana, nale˝a∏o zawsze przekonaç do niej radnych z Weso∏ej, poniewa˝ nie wszyscy radni miejscy
ze Starej Mi∏osnej chcieli z nià wspó∏pracowaç, pomimo ˝e to w∏aÊnie oni,
w poczàtku mijajàcej kadencji podj´li
skutecznà prób´ przekszta∏cenia Starej
Mi∏osnej w dzielnic´.
Pewnie wyborcy wybrali nie tych, co
trzeba i dlatego cz´sto inicjatywy Rady
Dzielnicy by∏y utràcane. W tego typu destrukcyjnych dzia∏aniach szczególnie wyró˝nia∏ si´ p. Roman Hajta∏owicz, reprezentant Starej Mi∏osnej w Radzie
Miasta Weso∏a.
SzeÊç lat temu po pó∏nocnej stronie
Starej Mi∏osnej powsta∏ Komitet Budowy Wodociàgu i Kanalizacji. Przez kilka
lat Pan Roman nie widzia∏ potrzeby realizacji tej inwestycji, wola∏ skupiç si´ na
zablokowaniu dojazdu do firmy ADAX,
która jako sk∏ad ogrodniczy jest jego
konkurencjà.
Wodociàg w ulicy Mazowieckiej zaczà∏ byç mu potrzebny dopiero od niedawna, nie wiem jednak czy ze wzgl´du
na nadchodzàce wybory, czy te˝ dlatego
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˝e przy ulicy Mazowieckiej otworzy∏
sk∏ad ogrodniczy, liczàc si´ pewnie z koniecznoÊcià opuszczenia terenu OSP.
Ciekawy te˝ jestem pobudek, którymi
kierowa∏ si´ ten radny, zwalczajàc Weso∏à jako samodzielnà gmin´.
Dlaczego Pan jako jedyny radny ze
Starej Mi∏osnej g∏osowa∏ za pozbawieniem Weso∏ej samodzielnoÊci?
Argument, ˝e pozostajàc samodzielnà
gminà, nie b´dziemy mogli pos∏aç dzieci
do szkó∏ w Warszawie jest bzdurà, nie
mniejszà ni˝ ch´ç Paƒskich kolegów do
ograniczenia planów inwestycyjnych
w Starej Mi∏osnej. „Musimy byç odpowiedzialni i nie mo˝emy obarczaç Warszawy tak du˝ymi wydatkami ju˝ w przysz∏ym roku” – mówiliÊcie.
Nie wierz´ w to, ˝e wielka Warszawa
b´dzie inwestowaç w ma∏ej Weso∏ej tylko dlatego, ˝e jà lubi.
Warszawa ma swoje walàce si´ wiadukty, mosty, metro i wiele innych pilnych potrzeb do zaspokojenia, dlatego
uzyskanie czegokolwiek dla Weso∏ej, b´dzie tam bardzo trudnym zadaniem.
Dlaczego tak dà˝yliÊcie do likwidacji
gminy, która odnosi∏a sukcesy, i w której
wydatki inwestycyjne osiàga∏y wielkoÊç
blisko 40% ca∏ego bud˝etu miasta?
Ile czasu w takim razie mamy czekaç
na drogi, szko∏y, kanalizacj´, oÊrodki
kultury, obiekty sportowe?
Ciesz´ si´ bardzo, ˝e burmistrzowi
Wojciechowiczowi uda∏o si´ „rzutem na
taÊm´” upchnàç do realizacji jeszcze
w tym roku budow´ nawierzchni wraz
z mostkiem nad kana∏kiem Wawerskim
na ulicy Jana Paw∏a II, chodnika przy ul.
GoÊciniec, rozbudow´ Szko∏y Podstawowej i Gimnazjum.
W∏aÊnie ostatnia kadencja tak dla Starej Mi∏osnej, jak i dla ca∏ej Weso∏ej by∏a najbardziej korzystna w historii naszego miasta.
Mierzàc wyniki wydatkami na inwestycje, które cztery lata temu zamkn´∏y
si´ kwotà 11 mln. z∏, przy blisko 40 mln.
z∏ obecnie, mamy obraz skutecznoÊci
dzia∏aƒ obecnego zarzàdu miasta.
Padajà zarzuty, ˝e burmistrz sprzedaje
dzia∏ki i za uzyskane w ten sposób pieniàdze buduje drogi, kanalizacj´, szko∏y,
ale przecie˝ bez zabezpieczenia Êrodków nie mo˝e budowaç. Musimy jednak
pami´taç, ˝e w sprawie sprzeda˝y ka˝dej
dzia∏ki musia∏a zostaç podj´ta przez Rad´ Miasta stosowna uchwa∏a.
Dotychczas pieniàdze uzyskiwane ze
sprzeda˝y dzia∏ek, s∏u˝y∏y rozwojowi
Weso∏ej, teraz po w∏àczeniu nas do War-

szawy b´dà s∏u˝y∏y do ∏atania dziur
w bud˝ecie Warszawy.
Mo˝na zastanawiaç si´, czy lepiej jest,
aby miasto by∏o wyposa˝one w odpowiednià infrastruktur´, czy lepiej, aby
by∏o w∏aÊcicielem terenów.
Moim zdaniem, nale˝y pozyskiwaç
Êrodki na rozbudow´ miejskiej infrastruktury równie˝ ze sprzeda˝y terenów
miejskich i nawet je˝eli b´dzie mniej
dzia∏ek w posiadaniu miasta, to wi´cej
w r´kach ludzi, którzy na nich budujà,
wprowadzajà si´, p∏acà podatki. Miasto
si´ rozwija, ma coraz lepiej rozwini´tà
infrastruktur´, przez co ˝yje nam si´ lepiej i wygodniej. Ceny naszych dzia∏ek
i nieruchomoÊci rosnà, jest to mechanizm, który nale˝a∏o uruchomiç, do czego potrzebni sà ludzie z wiedzà i wyobraênià.
Nasze miasto by∏o oceniane przez ró˝ne oÊrodki badawcze i wyniki Weso∏ej
mogà byç dla nas powodem do zadowolenia, a dla burmistrza pi´knà laurkà.
W rankingu dziennika „Rzeczpospolita”, Weso∏a znalaz∏a si´ w Z∏otej Setce
gmin w Polsce, z kolei „Wspólnota” oceni∏a Weso∏à jako jednà z trzech gmin
najdynamiczniej rozwijajàcych si´ i inwestujàcych. OczywiÊcie mo˝emy narzekaç, ˝e tak wiele jest jeszcze do zrobienia, tyle braków i niedogodnoÊci, ale nie
od razu Kraków zbudowano.
Do 1998 roku w Starej Mi∏osnej miasto nie inwestowa∏o wcale, bo by∏ Zespó∏, który „zamierza∏” wybudowaç tutaj
nowoczesne miasto, a radni wik∏ali si´
w utarczki, które skutkowa∏y niech´cià
do nich i do Starej Mi∏osnej. Tak by∏o
i w 1999 roku, kiedy po awanturach radnych ze Starej Mi∏osnej, Rada Miasta
pieniàdze przeznaczone na budow´ ul.
Jana Paw∏a II najpierw przesun´∏a do
rezerwy, a kilka miesi´cy póêniej rozdysponowa∏a na inne cele. W taki sposób
rozpocz´cie budowy tej ulicy przesun´∏o
si´ o okràg∏y rok.
W ciàgu ostatnich lat powsta∏o sporo
znaczàcych inwestycji, jak chocia˝by
Gimnazjum i boisko przy nim, SUW
i wodociàgi, rozpocz´cie budowy dróg,
chodników, oÊwietlenia, powsta∏a przychodnia zdrowia, biblioteka. Jest jeszcze
wiele innych potrzeb, które widaç na
ka˝dym kroku, jednak stawiajàc na ludzi, którzy wykazali si´ ju˝ u nas mo˝liwoÊciami skutecznego dzia∏ania i uczciwoÊcià, mo˝emy mieç pewnoÊç ˝e w bliskiej przysz∏oÊci b´dziemy cieszyç si´
z coraz pi´kniejszej Starej Mi∏osnej.
Józef WojtaÊ
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Jak zab∏ysnàç w Mi∏osnej?
Kierunkowskaz, skr´t i ciemnoÊç. Od
wjazdu w osiedle, rozpoczyna si´ teatr
cieni. Co chwila przed maskà wy∏aniajà si´ czarne sylwetki. OÊwietlone, na
moment zamieniajà si´ w ludzi z krwi
i koÊci, a za chwil´ znowu tonà w mroku. Ci, którzy akurat grajà rol´ cieni
te˝ majà niecodzienne doznania. OÊlepiani blaskiem reflektorów, widzà konstelacje dalszych i bli˝szych Êwiate∏, za
to nic a nic pod w∏asnymi nogami. Idealne warunki do zderzenia pieszego
z samochodem, co, o ile mi wiadomo
ju˝ si´ niestety zdarzy∏o.
Zadziwiajàce, ˝e nikomu z pieszych,
nawet tych, którzy sami siadajà za kierownicà nie przyjdzie do g∏owy ˝eby
staç si´ troch´ bardziej widocznym.
Owszem, niektórzy majà odblaskowe
tenisówki albo b∏yskajàce taÊmy naszyte na kurtkach. Zawsze si´ jednak okazuje, ˝e nale˝à one albo do robotników, albo do niedbale ubranych nastolatków – dresiarzy. Bardziej elegancka
cz´Êç mieszkaƒców zapewne nie chce
„robiç wsi” obwieszajàc si´ Êwiecide∏-

kami. A ja mam takà propozycj´:
RÓBMY WIEÂ W WARSZAWIE
i niech tam si´ wstydzà, ˝e mieszkaƒcy
stolicy biegajà w kaloszach i z latarkami. W szczególnoÊci polecam lampki
rowerowe. Takie mrugajàce na czerwono, tylne, rowerowe Êwiate∏ko ma zaczepy jak d∏ugopis i mo˝na je wygodnie
przypiàç do r´kawa lub torby. Kierowca samochodu jadàcego za naszymi
plecami zobaczy je z odleg∏oÊci stu metrów. Ma∏a latarka bardzo pomaga
omijaç ka∏u˝e i mo˝na nià pomachaç
w stron´ samochodów zbli˝ajàcych si´
do nas od przodu. Sta∏o si´ to zresztà
ulubionà zabawà mojego dziecka.
Wszystko razem mieÊci si´ doskonale
w damskiej torebce. Nieocenione sà
te˝ odblaski: tenisówki, taÊmy, opaski
i rozmaite wisiorki. Wszystko to jest tanie i do kupienia w pasmanterii, na bazarze czy nawet w kiosku. Dlatego nie
bàdêmy ju˝ ciemni, skoro tak niewiele
trzeba, ˝eby zab∏ysnàç.
Dorota Wroƒska

Otwarcie
biblioteki
Dnia 25 wrzeÊnia b.r. mia∏o miejsce
oficjalne i uroczyste otwarcie biblioteki w Starej Mi∏oÊnie. Wst´ga zosta∏a
przeci´ta przez burmistrza, pana Jacka Wojciechowicza i dyrektork´ Miejskiej Biblioteki Publicznej w Weso∏ej,
panià El˝biet´ Dani∏owicz. PoÊwi´cenia lokalu dokona∏ ks. Bogus∏aw
Wnuk z parafii NajÊwi´tszego Serca
Pana Jezusa. UroczystoÊç uÊwietni∏y
m.in. w∏adze miasta i przedstawiciele
w∏adz samorzàdowych. By∏y przemówienia i podzi´kowania, ale przede
wszystkim radoÊç, ˝e nasza spo∏ecznoÊç doczeka∏a si´ w koƒcu biblioteki
z prawdziwego zdarzenia, albowiem
jak mówi∏ sam mistrz Makuszyƒski:
„Ksià˝ka jest to m´drzec ∏agodny i pe∏en
s∏odyczy. Puste ˝ycie nape∏nia Êwiat∏em,
a puste serce wzruszeniem. Mi∏oÊci dodaje skrzyde∏, a trudowi ujmuje ci´˝aru.
W martwot´ domu wprowadza ˝ycie,
a ˝yciu nadaje sens. Ksià˝ka wszystko
potrafi”.
Izabella Zych

Âlubowanie pierwszoklasistów
11 paêdziernika w Szkole Podstawowej Nr 3 odby∏a si´ uroczystoÊç
Êlubowania klas pierwszych. Pierwszakom w tej wa˝nej chwili towarzyszyli ich rodzice, nauczyciele, panie
dyrektorki oraz zaproszeni goÊcie:
Burmistrz Jacek Wojciechowicz, Wiceburmistrz Bogdan Gutowski, Przewodniczàca Rady Dzielnicy Stara Mi∏osna Pani Ewelina Kozak, Prezes
Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Marcin
J´drzejewski i Wiceprezes Marian
Mahor oraz by∏a radna miejska pani
Katarzyna Zakrzewska.
Dla Stowarzyszenia by∏a to okazja
szczególna, poniewa˝ wÊród Êlubujàcych pierwszaków by∏o a˝ pi´cioro

dzieci stowarzyszeniowych: Julka,
Bartek, KrzyÊ, Maks i Micha∏. Z tej
okazji przygotowaliÊmy pamiàtkowy
dyplom z tekstem Hymnu RP, który
dzieci z wielkà werwà odÊpiewa∏y
podczas swojej uroczystoÊci.
Przy tej okazji pan Burmistrz
J. Wojciechowicz poinformowa∏ rodziców o rozpoczynajàcej si´ rozbudowie szko∏y. Rozpocz´cie prac przygotowawczych zaplanowano na
14 paêdziernika, a zakoƒczenie, miejmy nadziej´, do
koƒca tego roku.
Ma∏gorzata
Krukowska

TA X I - W E S O ¸ A
tel.

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

Efektowny poczàtek nowego sezonu
Dopiero co rozpoczà∏ si´ nowy rok
szkolny, a nasz staromi∏oÊniaƒski chór
zdà˝y∏ ju˝ daç kilka udanych wyst´pów. W kaplicy Âw. Hieronima,
w ostatnich dniach wrzeÊnia, uÊwietni∏
obchody Êwi´ta patrona. 11 paêdziernika mo˝na by∏o obejrzeç i pos∏uchaç
naszego chóru w TV, w porannym programie „Kawa, czy herbata”. Wyst´p
zespo∏u p. Marty Zamojskiej-Makow-

skiej by∏ jednoczeÊnie zapowiedzià sobotniego koncertu charytatywnego
w Sali Kongresowej. Tam Il canto-Magnificat zaÊpiewa∏ obok profesjonalnych wykonawców w prezencie dla
ma∏ej Gai, 4-letniej dziewczynki oczekujàcej na operacj´ niewykszta∏conych
koƒczyn.
Przed naszym zespo∏em ambitne plany koncertowe, wyjazdowe, nagranio-

Sàsiedzki Klub M∏odzie˝owy
Siedziba: ul. Trakt Brzeski 28, Stara
Mi∏osna, Êwietlica Ochotniczej Stra˝y
Po˝arnej (wejÊcie od ul. GoÊciniec)
JesteÊmy! Sàsiedzki Klub M∏odzie˝owy rozpoczà∏ swà dzia∏alnoÊç i regularne spotkania m∏odzie˝y sta∏y si´ faktem. W spotkaniu organizacyjnym 16
wrzeÊnia br. udzia∏ wzi´li przedstawiciele ró˝nych kierunków zainteresowaƒ: literackiego, plastycznego, teatralnego, wokalnego, a nawet sportowego.
Byli obecni tak˝e najbardziej zaanga˝owani rodzice. Najwi´kszà dynamik´ wykazali m∏odzi muzycy, którzy niemal
„z marszu” utworzyli zespó∏ muzyczny
i ustalili terminy prób: soboty od godz.
16.00. OczywiÊcie nic nie wzi´∏o si´ nagle z powietrza. Trzon zespo∏u tworzà
osoby, które ju˝ ze sobà grajà czas jakiÊ,
ale z powodu braków lokalowych musia∏y to dotàd robiç w Warszawie w sali
liceum, do którego wi´kszoÊç z nich
ucz´szcza. By∏o to raczej ucià˝liwe. Stowarzyszenie Sàsiedzkie te˝ nie oferuje
dla tej inicjatywy warunków idealnych,
ale... Liczymy, ˝e swà postawà poka˝emy, i˝ zas∏ugujemy na wi´kszy lokal –
prawdziwy klub m∏odzie˝owy – który
w Starej Mi∏oÊnie jest m∏odzie˝y naprawd´ potrzebny! Ogromne podzi´kowania nale˝à si´ w tym miejscu pani
Uli Kowalczyk, która z zapa∏em rozto-

czy∏a opiek´ nad grupà mi∏oÊników gitary, perkusji i saksofonu. Trwajà prace
zespo∏u nad pierwszymi w∏asnymi „kawa∏kami”, czyli piosenkami.
Z innych sekcji, na szybkie zawiàzanie si´ i rozwini´cie najwi´kszà szans´
majà adepci pióra, gdy˝ wst´pne rozpoznanie ujawni∏o ich sporà iloÊç na
naszym „podwórku”. Du˝ym poparciem cieszy si´ tak˝e inicjatywa utworzenia grupy teatralnej, ta wymaga jednak starannych przygotowaƒ i -niestety
– tak˝e odpowiednich warunków technicznych. Organizacyjne próby powo∏ania takiej grupy do ˝ycia b´dziemy
czyniç ju˝ w zimie, tak by z wiosnà móc
ruszyç „ca∏à parà”. Có˝, musimy byç
cierpliwi i liczyç na to, ˝e nasze pionierskie dzia∏ania znajdà uznanie i poparcie w przysz∏ej Radzie Weso∏ej. Ze
swej strony b´dziemy zabiegaç o Êrodki na rozwini´cie naszej dzia∏alnoÊci,
wszelkimi mo˝liwymi sposobami:
w fundacjach, u prywatnych sponsorów, uczestnictwem w konkursach itp.
Najwa˝niejsze jest jedno: m∏odzi ludzie, którzy zg∏osili ch´ç dzia∏ania i realizowania swych pomys∏ów w Klubie,
to osoby pe∏ne energii, z inicjatywà i co
najwa˝niejsze, z du˝à dozà optymizmu
w sobie. To dobrze rokuje. Liczymy, ˝e
klub b´dzie si´ rozrasta∏, ˝e b´dzie

we. Sponsorzy, kochajàcy pi´kny Êpiew
i pragnàcy wspomóc rozwój muzyczny
naszych staromi∏oÊniaƒskich dzieci
i m∏odzie˝y – pilnie poszukiwani! Na
razie prawie wszystkie koszty zwiàzane
z funkcjonowaniem chóru ze Starej
Mi∏osny ponoszà rodzice chórzystów
zorganizowani w stowarzyszenie Êpiewacze.
E.K.
przybywaç cz∏onków, sekcji oraz...
osób doros∏ych, rodziców, sàsiadów,
opiekunów, bez których pomocy nie
b´dziemy umieli sobie poradziç.
Wszystkie osoby chcàce zaanga˝owaç
si´ w nasze dzia∏ania, w jakimkolwiek,
nawet najmniejszym wymiarze i w jakiejkolwiek formie, czy to organizacyjnej, czy merytorycznej, prosimy o kontakt. To naprawd´ bardzo wa˝ne! Nie
pozostawiajmy m∏odych samym sobie!
Na koniec, jeszcze jedno s∏owo podzi´kowania tym, którzy u˝yczajà nam
lokalu, wi´c naszym stra˝akom z OSP
Stara Mi∏osna i ich prezesowi pani Eli
Ko∏buk: za cierpliwoÊç, wyrozumia∏oÊç
i zrozumienie.
Kontakt: Marian Mahor
tel.: 600 82 83 89
e-mail: msaldoteatr@poczta.onet.pl

APEL DO SPONSORÓW
Muzyczny zespó∏ m∏odzie˝owy przy
Sàsiedzkim Klubie M∏odzie˝owym
potrzebuje pilnie w∏asnej perkusji,
gdy˝ dotychczas korzysta z po˝yczonej. Koszt instrumentu, zakupionego
w komisie, to oko∏o 1000 z∏. Ka˝dy
najmniejszy nawet datek mo˝e przyczyniç si´ do uzbierania niezb´dnej
sumy. Pieniàdze przesy∏aç mo˝na na
konto Stowarzyszenia: z dopiskiem
„Muzyczny zespó∏ m∏odzie˝owy”,
Bank Pekao S.A. O/Sulejówek
10701021-12830-2221-0100.

W miesiàcach
paêdziernik – grudzieƒ 2002 r.

Us∏ugi w zakresie
REMONTOWO-BUDOWLANYM
KOMPLEKSOWE WYKA¡CZANIE DOMÓW I MIESZKA¡

OÊrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej PLUS
zapraszam na

PISEMNE GWARANCJE, FAKTURY VAT.

bezp∏atne badania postawy dzieci
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P.H.U. „PROFIL” STARA MI¸OSNA ul. Zachodu S∏oƒca 8, lokal 1
tel.: 0-503-520-536

STARA MI¸OSNA

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.

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

773 22 53

Biegaç? Byle z mapà
W niedziel´ 17 listopada, po raz
czwarty z kolei, mazowieccy biegacze
na orientacj´ zjadà do Starej Mi∏osny,
aby w okolicznych lasach zakoƒczyç tegoroczny sezon biegowy. Okazjà b´dà
IV Jesienne Zawody na Orientacj´
o Puchar Burmistrza Weso∏ej.
Tradycyjnie, organizatorem b´dzie
klub GIBnO „Amator” z Warszawy
przy tak˝e ju˝ tradycyjnej pomocy Stowarzyszenia Sàsiedzkiego. Jak przy poprzednich edycjach tych zawodów, tak˝e w tym roku, chcielibyÊmy zaprosiç
Paƒstwa do wspólnej zabawy i spróbowania swoich si∏ w tej ciekawej dyscyplinie sportu. To naprawd´ nic trudnego! Przekona∏o si´ ju˝ o tym kilkadziesiàt osób z naszego Osiedla, które na
przestrzeni minionych lat zdecydowa∏y

si´ na samodzielnà „przebie˝k´” po lesie z naprawd´ bardzo szczegó∏owà
mapà. Specjalnie dla osób poczàtkujàcych zosta∏y przygotowane trasy
OPEN – krótkie i proste technicznie,
zaÊ dla najm∏odszych dzieci – trasy
KM10N – wyznakowane w lesie wstà˝eczkami.
Centrum zawodów Szko∏a Podstawowa nr 3, przy ul. Trakt Brzeski 18. Sekretariat b´dzie czynnyw dniu zawodów 17.11 w godz. od 9.00 – 11.00. Mile widziane wczeÊniejsze zg∏oszenie do
organizatorów: tel./fax 810-97-95,
e-mail:jolawb@poczta.onet.pl. Dla zainteresowanych, b´dzie mo˝liwoÊç
udzia∏u w krótkim szkoleniu z BnO –
o godz. 10.00. Kibiców zapraszamy na
boisko przy szkole od godz. 11.45.
B´dà konkursy i zabawy oraz bufet
z napojami i kie∏baskami.
Marcin J´drzejewski

Uwaga
„Akcja LiÊcie”
W listopadzie odb´dzie si´ zbiórka
liÊci. Aby oddaç liÊcie nale˝y:
– zebraç przynajmniej 10 worków
„czystych” liÊci,
– zapakowaç je w worki,
– zg∏osiç gotowoÊç oddania liÊci do
Inspektora ds. Ochrony Ârodowiska
w Urz´dzie Miasta Weso∏a, pok. 210
osobiÊcie, pisemnie lub telefonicznie –
tel. 773 60 36, fax 773 60 99,
– worki nale˝y wystawiç przed posesj´ tylko w dniu umówionego odbioru.
– Uwaga!!! LiÊcie wystawiane ze
Êmieciami nie zostanà zabrane.
Agnieszka Sanojca
Inspektor ds. Ochrony Ârodowiska

Podzi´kowanie
W imieniu Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna chcia∏am serdecznie podzi´kowaç panu Waldemarowi ¸adowskiemu za wykonane
nieodp∏atnie uszczelnienie dachu
i prace remontowe w lokalu Stowarzyszenia. Dzi´kuj´ równie˝ panu
Maçkowi Susickiemu z firmy Elektra
za udost´pnienie nam dwóch grzejników elektrycznych do ogrzewania lokalu. Dzi´ki obu panom wszyscy
u˝ytkownicy tj. klub bryd˝owy, klub
m∏odzie˝owy oraz uczestnicy wtorkowych spotkaƒ stowarzyszeniowych
mogà ju˝ grzaç swoje m∏ode i stare
koÊci do woli.
Barbara Górska

Logopeda Dyplomowany
mgr Lidia Âleszyƒska

Diagnoza i terapia wad
i zaburzeƒ mowy
u dzieci i m∏odzie˝y
tel. 773 31 93, 0-601 39 05 65

Magdalena Gaw´cka, Danuta Olczak

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
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Kàcik bibliofila – nowoÊci w bibliotece
Sue Townsend
Adrian Mole – Czas cappuccino
Ostatnia ksià˝ka Sue Townsend na
pewno ucieszy nie tylko mi∏oÊników
poprzednich trzech cz´Êci, opisujàcych
wyznania nastolatka – zakompleksionego, ale majàcego wygórowane ambicje. Z Adrianem po˝egnaliÊmy si´ ponad 15 lat temu, kiedy koƒczy∏ Êrednià
szko∏´. Teraz jest ju˝ dojrza∏ym m´˝czyznà „po trzydziestce”, samotnym ojcem, który prowadzi kuchni´ w podupadajàcej restauracji. Dr´czy go mnóstwo pytaƒ. Zastanawia si´, czy dobrze
spe∏nia obowiàzki ojca i czy dostatecznie pilnie Êledzi poczynania Partii Pracy, która w∏aÊnie przejmuje w∏adz´.
Ksià˝ka, tak jak wczeÊniejsze tytu∏y,
ma form´ pami´tnika. „Sunday Times”
napisa∏ o niej: – „Doskona∏a zabawa
z obserwacjà politycznà i spo∏ecznà
w tle”, a ja dodam, ˝e napisana z iÊcie
angielskim humorem.

NOWOÂCI:
Beletrystyka dla doros∏ych:
1. Buffa D.W. – Obroƒca
2. Clark M.H. – Na ulicy, gdzie mieszkasz
3. Cortazar J. – Gra w klasy
4. Sowa I. – Smak Êwie˝ych malin
5. Wiechecki S. – Helena w stroju niedba∏em.
Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Nowak E. – Wszystko, tylko nie mi´ta
2. Burgess M. – åpun
3. Letki M.E. – Nie wiem, skàd wiem
4. Miler Z. – Krecik i parasol
Literatura popularnonaukowa:
1. O’Connor R. – Zrozumieç samobójc´.
2. Samson A. – Ksià˝eczka dla przestraszonych rodziców
3. Platon – Fedon, Gorgiasz, Menon,
Uczta
4. Sobolewska A. – Cela
Izabella Zych

Wspomnienie lata
W piàtek, 11 paêdziernika, w Miejskim
OÊrodku Kultury w Weso∏ej odby∏ si´
wernisa˝ prac malarki El˝biety Lipiec,
mieszkanki Starej Mi∏osny.
Jesienny deszczowy wieczór nie zach´ca∏ do opuszczenia domów, a mimo
to sala p´ka∏a w szwach. Przyby∏a licznie publicznoÊç mia∏a okazj´ podziwia-

nia wielu obrazów olejnych i pastelowych przedstawiajàcych kwiaty. To ulubiony motyw El˝biety: pelargonie, nasturcje, bzy, tulipany, maki, ró˝e, irysy.... Kwitnàce i lekko zwi´dni´te,
barwne i przyblak∏e, a wszystkie tak realne, ˝e chcia∏oby si´ dotknàç.
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Poetycki
komentarz
do ogrodów
na p∏ótnie
da∏ Mieczys∏aw Gajda
b a r d z o
pi´knie re-

cytujàc tematycznie dobrane wiersze,
np. fragmenty „Kwiatów polskich” Juliana Tuwima.
Dzi´ki ∏àkom, bukietom, kompozycjom kwiatowym lato mo˝e byç z nami
przez ca∏y rok. Pe∏ne pozytywnej energii obrazy El˝biety
poprawiajà nastrój
ka˝demu z nas
i sprawiajà, ˝e zapominamy o jesiennych szarugach.
Renata Nowak

STARA MI¸OSNA
Szanowni Paƒstwo,
Zbli˝ajà si´ wybory samorzàdowe. Na kolejne cztery lata
wybierzemy ludzi, którzy b´dà reprezentowaç nasze interesy
na poszczególnych szczeblach samorzàdu. Uwa˝amy, ˝e
w sprawach lokalnych, dotyczàcych codziennych problemów
mieszkaƒców i lokalnych inwestycji, decydowaç powinni ludzie mocno zakorzenieni w naszym Êrodowisku. Dlatego
Stowarzyszenie Sàsiedzkie postanowi∏o wziàç udzia∏ w wyborach do Rady Dzielnicy Weso∏a (dzielnicy m.st. Warszawy)
i poprzeç grono 10 uczciwych i zaanga˝owanych w dzia∏alnoÊç spo∏ecznà kandydatów, którzy przez ostatnie 4 lata byli
aktywni na polu Rady Dzielnicy Stara Mi∏osna, Rady Miasta
Weso∏a i przede wszystkim w dzia∏alnoÊci na rzecz Stowarzyszenia Sàsiedzkiego i mieszkaƒców Starej Mi∏osny.
Nasi kandydaci wystartujà z listy komitetu Weso∏a 2002,
który jest zarejestrowany we wszystkich trzech okr´gach We-

so∏ej. Komitet ten w pozosta∏ych cz´Êciach Weso∏ej skupia ludzi o podobnym Êwiatopoglàdzie. Sà to osoby, które w swojej
dzia∏alnoÊci w Radzie Miasta lub przy innych okazjach, zawsze wykazywa∏y zrozumienie dla problemów Starej Mi∏osny
i szuka∏y wspólnych rozwiàzaƒ majàcych na celu zrównowa˝ony rozwój ca∏ej Weso∏ej, a nie tylko jej strony pó∏nocnej.
Wspólny start z tymi osobami daje nam szans´, ˝e po wyborach mo˝na b´dzie stworzyç stabilnà wi´kszoÊç w Radzie i to
wi´kszoÊç, która nie b´dzie odnosiç si´ do problemów Starej
Mi∏osny przez pryzmat zadawnionych uprzedzeƒ.
Drodzy czytelnicy „WiadomoÊci Sàsiedzkich”, drodzy sympatycy Stowarzyszenia. Zwracamy si´ do Was z apelem o poparcie kandydatów rekomendowanych przez Stowarzyszenie
Sàsiedzkie Stara Mi∏osna startujàcych z listy WESO¸A 2002.

Marcin J´drzejewski

By∏em pomys∏odawcà wydawania i jestem
od poczàtku redaktorem naczelnym naszej gazety „WiadomoÊci Sàsiedzkie” a tak˝e jednym
z cz∏onków-za∏o˝ycieli Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna, w którym drugà kadencj´ pe∏ni´ funkcj´ prezesa.
Prowadz´ w∏asnà firm´ poligraficznà, w której zatrudniam ponad 20 osób. Za∏o˝ona 10 lat
temu, zdoby∏a silnà pozycj´ rynkowà i systematycznie si´ rozwija. Dlatego swojà dzia∏alnoÊç w samorzàdzie traktuj´ jako kolejnà form´ s∏u˝by publicznej, a nie jako dodatkowe
êród∏o zarobków. Ewentualne diety, jak dotychczas, b´d´ przeznacza∏ na cele spo∏eczne.

Mam 35 lat. Wspólnie z ˝onà Magdalenà mieszkam w Starej Mi∏oÊnie od 6 lat.
Wychowa∏em si´ w rodzinie o silnych tradycjach. Od rodziców nauczy∏em si´ pracowitoÊci i prawoÊci, zaÊ harcerstwo ugruntowa∏o we mnie ducha altruizmu. Potrafi´
godziç prac´ spo∏ecznà z ˝yciem rodzinnym i pracà zawodowà.
W harcerstwie przeszed∏em praktycznie wszystkie szczeble rozwoju pe∏niàc spo∏ecznie funkcje od zast´powego i dru˝ynowego, a˝ do Komendanta Choràgwi, Skarbnika i Naczelnika Organizacji Harcerzy Zwiàzku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Najbardziej ceni´ sobie zaszczyt organizowania i kierowania liczàcà 1200 osób harcerskà
„Bia∏à S∏u˝bà” w trakcie wizyty Ojca Âwi´tego w 1991 r. oraz wk∏ad w jednoczenie
podzielonego po 1989 roku niezale˝nego harcerstwa. Nauczy∏em si´ pozyskiwaç
i rozliczaç dotacje dla organizacji pozarzàdowych.
RównoczeÊnie dzia∏a∏em w samorzàdzie studenckim Politechniki Warszawskiej,
gdzie przez pi´ç lat studiowa∏em informatyk´.
Wspólnie z ˝onà ka˝dà wolnà chwil´ poÊwi´camy na podró˝e. PrzemierzyliÊmy pieszo wszystkie polskie pasma górskie. W trakcie licznych wycieczek dotarliÊmy do bardzo wielu interesujàcych zakàtków Polski. Znajduj´ tak˝e czas, aby zadbaç o zdrowie.
Czynnie uprawiam biegi na orientacj´, zajmujàc w tegorocznym ogólnopolskim rankingu wysokà, siódmà pozycj´ w mojej kategorii wiekowej.
Poniewa˝ w grudniu spodziewam si´ narodzin pierwszego potomka, przygotowuj´ si´ do bardzo wa˝nej dla mnie roli ojca.
Od roku 1998 dzia∏am w samorzàdzie. Dzi´ki Paƒstwu, mieszkaƒcom Starej Mi∏osny,
sprawuj´ mandat radnego powiatowego. Pracowa∏em w komisjach bud˝etu, oÊwiaty
oraz bezpieczeƒstwa. Wymiernym przyk∏adem mojej dzia∏alnoÊci by∏o sprawne przekazanie miastu Weso∏a przez powiat miƒski budowy Gimnazjum nr 3 wraz z przypisanà do
bud˝etu powiatu miƒskiego kwotà 1 mln z∏ dotacji z kuratorium mazowieckiego.

Iza Antosiewicz
Wiek: 30 lat. Wykszta∏cenie: mgr in˝. ˝ywienia cz∏owieka. Stan cywilny: m´˝atka.
Rodzina: wyrozumia∏y mà˝ i trójka dzieci. Praca zawodowa: nie tak wa˝na jak spo∏eczna – urlop wychowawczy
Stara Mi∏osna w moim ˝yciu:
luty 1999 r.- przeprowadzka do nowego domu
wrzesieƒ 1999 r.- pierwszy kontakt ze Stowarzyszeniem Sàsiedzkim Stara Mi∏osna
listopad 1999 r. – wybory do Rady Dzielnicy Stara Mi∏osna
od 1999 do 2002- praca w Radzie Dzielnicy:
przewodniczàca Komisji Do Spraw Nazewnictwa Ulic,
cz∏onek Komisji Kultury
od po∏owy 2000 r. – praca w Zarzàdzie Dzielnicy Stara Mi∏osna
przez ca∏y czas- wspó∏praca z „WiadomoÊciami Sàsiedzkimi”
Przez ostatnie trzy lata pozna∏am bardzo wielu ludzi, którym zale˝y na tym, aby nam,
mieszkaƒcom Starej Mi∏osny ˝y∏o si´ lepiej. Razem z nimi wymyÊla∏am nazwy ulic na
naszych „zadaniach” konsultujàc je z mieszkaƒcami. Sprzedawa∏am obrazy artystów
amatorów i profesjonalistów, ˝eby zasiliç konto budowy placu zabaw, który teraz s∏u˝y naszym dzieciom. Uczestniczy∏am w organizowaniu i co roku bra∏am udzia∏ w wiosennym sprzàtaniu lasu. Zaj´∏am si´ promocjà segregacji odpadów piszàc liczne artyku∏y do „WiadomoÊci Sàsiedzkich” i wydeptujàc „Êcie˝ki ekologicznego myÊlenia”
w Urz´dzie Miasta. By∏am zaanga˝owana w obron´ suwerennoÊci Gminy Weso∏a...

Zarzàd Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna

Czym chcia∏bym si´ w szczególnoÊci zajàç, aby poprawiç ˝ycie mieszkaƒców Starej Mi∏osny?
- budowà „ma∏ej architektury” zanim powstanà wielkie inwestycje drogowe, mo˝na
wiele zmieniç w wyglàdzie Osiedla, choçby przez budow´ oÊwietlenia, chodników
czy zak∏adanie zieleni miejskiej,
- tworzeniem miejsc sp´dzania wolnego czasu, placów sportowych, organizacjà
koncertów, festynów, zawodów sportowych i imprez kulturalnych,
- poszukiwaniem pozabud˝etowych Êrodków na inwestycje – na przyk∏ad funduszy
pomocowych i strukturalnych UE oraz dotacji i grantów agencji i funduszy centralnych,
- czystoÊcià Osiedla, a w szczególnoÊci zmuszeniem w∏aÊcicieli „wiecznych budów”
do ich prawid∏owego zabezpieczenia i uprzàtni´cia.
Wiem, ˝e to wcià˝ za ma∏o – dlatego startuj´
w kolejnych wyborach, znów do Rady Dzielnicy tym razem dzielnicy Warszawy.
Pragn´ Paƒstwa godnie reprezentowaç, dlatego chcia∏abym w nowej Radzie zajàç si´
przede wszystkim:
- porzàdkowaniem Starej Mi∏osny – poczàwszy od ustawienia Êmietniczek na ulicach
i obrze˝ach lasu, poprzez ogólnodost´pnà
mo˝liwoÊç segregacji Êmieci, a skoƒczywszy
na uporzàdkowaniu ba∏aganu budowlanego;
- bezpieczeƒstwem mieszkaƒców – czas, by
Stara Mi∏osna przesta∏a si´ kojarzyç z ciemnymi zau∏kami i kradzie˝ami;
- warunkami edukacji – przy ka˝dej sposobnoÊci b´d´ zabiega∏a o popraw´ warunków funkcjonowania naszego szkolnictwa
(brak miejsc przedszkolnych, dwuzmianowe nauczanie w szkole podstawowej czy
brak profesjonalnej sali gimnastycznej w Gimnazjum). Zajm´ si´ tak˝e innymi
problemami trapiàcymi staromi∏oÊniaƒskich rodziców.
Obserwowa∏am i wiem, jakim kosztem „uk∏ada si´” ka˝dy metr asfaltu w Starej Mi∏oÊnie, dlatego nie obiecuj´ Paƒstwu dróg pod sam dom. Do∏o˝´ natomiast wszelkich staraƒ, by w czasie nowej kadencji przyby∏o nam jak najwi´cej kilometrów „cywilizacji”.
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STARA MI¸OSNA

Krzysztof Kacprzak
Wiek, stan rodzinny: 43 lata, ˝onaty, dwie córki 19 i 15 lat. Wykszta∏cenie: mgr in˝.
organizacji zarzàdzania (Politechnika Warszawska). Hobby: siatkówka, pi∏ka no˝na,
p∏ywanie, jazda konna, turystyka górska.
Dzia∏alnoÊç zawodowa: licencjonowany doradca podatkowy; cz∏onek Krajowej Izby
Doradców Podatkowych; prowadzi w∏asnà firm´ consultingowà zajmujàcà si´ doradztwem podatkowym, ksi´gowoÊcià oraz doradztwem w dziedzinie organizacji zarzàdzania przedsi´biorstwami.
Dzia∏alnoÊç spo∏eczna: zaanga˝owany w dzia∏alnoÊç Samorzàdu Mieszkaƒców Zadania 07, bra∏ czynny udzia∏ w budowie infrastruktury zadaniowej: kanalizacji, wodociàgu, stacji TRAFO, magistrali elektrycznej i gazowej, dróg wewnàtrzzadaniowych i ich oÊwietlenia.
Dzia∏alnoÊç stowarzyszeniowa: od dwóch kadencji cz∏onek Zarzàdu Stowarzyszenia
Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna oraz jego skarbnik.
Dzia∏alnoÊç samorzàdowa: radny w Radzie Dzielnicy Stara Mi∏osna, w której przewodniczy∏ Komisji Finansowej.
Wchodzàc do Rady Dzielnicy, stawiam sobie za g∏ówny cel doprowadzenie do tego,
˝eby Stara Mi∏osna przesta∏a byç dla nas wszystkich jedynie wielkà sypialnià.
Potrzebny nam szybki rozwój infrastruktury spo∏ecznej i kulturalnej. Nasza m∏odzie˝
potrzebuje klubu integracyjnego, kina, lodowiska, basenu. Ona te˝ ma prawo do pe∏nego, spokojnego i godziwego wypoczynku w Starej Mi∏oÊnie, która jest przez nich

Marianna Burszewska
Urodzi∏am si´ w 1953 roku w Hrubieszowie. Mam dwoje dzieci: zam´˝nà córk´ oraz
syna, który ucz´szcza do III klasy liceum ekonomicznego. W styczniu 1971 roku zamieszka∏am z rodzicami w Starej Mi∏oÊnie. Matur´ zda∏am w warszawskim Liceum
Ekonomicznym nr 2. Po ukoƒczeniu szko∏y wraz z rodzicami i m´˝em przez 15 lat
prowadzi∏am gospodarstwo ogrodnicze. Póêniej z m´˝em zaj´liÊmy si´ transportem.
Prac´ spo∏ecznà rozpocz´∏am w 1993 roku w Spo∏ecznym Komitecie Budowy Gazociàgu. Efektem jest wybudowanie ok. 15 km sieci gazowej w po∏udniowej i cz´Êciowo w pó∏nocnej stronie Starej Mi∏osny. W 1998 roku zosta∏am wybrana do Rady Miasta Weso∏a i zosta∏am nieetatowym cz∏onkiem Zarzàdu Miasta Weso∏a. To
mi´dzy innymi dzi´ki mojemu dzia∏aniu uda∏o si´ przekonaç cz´Êç Rady do inwestowania równie˝ w Starà Mi∏osnà.
ZrealizowaliÊmy w tej kadencji wiele wa˝nych dla rozwoju Starej Mi∏osny inwestycji:
gimnazjum wraz z boiskiem pi∏karskim; stacja uzdatniania wody; drugi bezpieczny
wyjazd z osiedla przy stacji paliw „Orlen”; nowe pomieszczenia w centrum „Pogodna” dla biblioteki i przychodni zdrowia; budowa ulicy Jana Paw∏a II i wodociàgu
w po∏udniowej i pó∏nocnej stronie; oÊwietlenie ulic: Mazowieckiej, Szkolnej, Jeêdzieckiej, Jana Paw∏a II i Borkowskiej; zakoƒczenie stanu surowego stra˝nicy OSP;
Êwiat∏a nad przejÊciami na Trakcie Brzeskim oraz 5 wiat przystankowych; utwardzenie ulic: Borkowskiej, Kruszyny i Rumiankowej.
Ponadto, dzi´ki naszym staraniom i pracowników poczty nie zosta∏a ona zamkni´ta, lecz dokoƒczono jej budow´ przy ul. Jana Paw∏a II. Stara Mi∏osna otrzyma∏a nowe po∏àczenie z Sulejówkiem, Weso∏à i Marysinem poprzez przed∏u˝e-

Józef WojtaÊ
Mam 46 lat, wspólnie z ˝onà wychowujemy dwóch synów w wieku 16 i 14 lat.
Od 11 lat mieszkam w Starej Mi∏osnej, a od 1985 roku prowadz´ dzia∏alnoÊç gospodarczà – kupi∏em wówczas dzia∏k´ i rozpoczà∏em prace nad organizacjà firmy. Moja
firma – DOMEKO – daje utrzymanie mojej rodzinie i rodzinom blisko 50 moich pracowników. W miar´ mo˝liwoÊci z wypracowanych zysków wspieram ró˝ne inicjatywy
spo∏eczne i charytatywne. Na naszym terenie wspieramy szko∏y, biblioteki, parafi´,
inicjatywy Stowarzyszenia Sàsiedzkiego. Mamy równie˝ sta∏ych podopiecznych poza
granicami Weso∏ej. Nale˝à do nich mi´dzy innymi: Caritas, Fundacja SOS, Monar,
a tak˝e placówki opiekujàce si´ dzieçmi, ludêmi starszymi i chorymi.
Do wyborów na radnego dzielnicy startuj´ z rekomendacji Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna. Nie nale˝´ do ˝adnej partii, dlatego odrzuci∏em sk∏adane mi propozycje startu z list partyjnych, uwa˝am bowiem, ˝e w wyborach lokalnych powinniÊmy g∏osowaç na konkretnych, znanych nam ludzi, a nie na partie polityczne.
W wyborach na prezydenta Warszawy b´d´ g∏osowa∏ na pana Lecha Kaczyƒskiego.
Mieszkajàc tutaj nie unikam pracy na rzecz mieszkaƒców Starej Mi∏osnej. Pracowa∏em w Komitecie Gazyfikacyjnym strony Pó∏nocnej, gdzie pilnowa∏em w∏aÊciwego tempa prac. Obecnie w ramach dzia∏aƒ radnego Rady Dzielnicy Stara Mi∏osna staram si´ o to, aby woda, z której korzystajà ju˝ mieszkaƒcy rejonu ul. Objazdowej, dop∏yn´∏a wodociàgiem do wszystkich domów wzd∏u˝ ulicy Mazowieckiej i ulic od niej odchodzàcych.
Na pewno kanalizacja strony pó∏nocnej Starej Mi∏osnej, dla której jest ju˝ wykona-
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niejednokrotnie postrzegana jako „dziura zabita dechami”.
B´d´ dà˝y∏ do opracowania strategii rozwoju
Starej Mi∏osny jako jednolitego organizmu
miejskiego, w tym d∏ugofalowego programu
inwestycji komunalnych, systemu komunikacji wewn´trznej – pieszej, rowerowej i samochodowej.
Chcia∏bym równie˝ zaanga˝owaç si´ na rzecz
przeciwdzia∏ania patologiom spo∏ecznym,
a zw∏aszcza alkoholizmowi i narkomanii.
Le˝y mi na sercu promocja autorytetów moralnych, oraz umacnianie wychowawczej roli rodziny w oparciu o wartoÊci chrzeÊcijaƒskie.
G∏osujàc na mnie, wyrazicie Paƒstwo swój
zdecydowany sprzeciw wobec dotychczasowej nienormalnej sytuacji panujàcej
w Starej Mi∏oÊnie.
G∏osujàc na mnie, poprzecie Paƒstwo program zdecydowanych dzia∏aƒ, których celem jest mieszkanie nas wszystkich w normalnych warunkach.
G∏osujàc na mnie, macie Paƒstwo pewnoÊç, ˝e we wszystkich dzia∏aniach, jakie b´d´ podejmowa∏ w Radzie Dzielnicy, na pierwszym miejscu b´dzie stawiane dobro
Wasze i Waszych rodzin.
nie linii autobusowej 803. W godzinach rannych autobus 704 kursuje cz´Êciej poprzez
wprowadzenie dodatkowych kursów na skróconej trasie od Wiatracznej do ronda przy ul.
Jana Paw∏a II i ul. GoÊciniec.
Jeszcze w tym roku rozpocznie si´ rozbudowa
Szko∏y Podstawowej nr 3 i gimnazjum. Na kana∏ku Wawerskim we wschodniej cz´Êci ul.
Jana Paw∏a II zostanie wybudowany nowy
przepust. Ulica GoÊciniec otrzyma chodnik od
ul. Fabrycznej do ul. Jaspisowej.
Jako radna nowej kadencji chcia∏abym zrealizowaç nast´pujàce inwestycje:
– dokoƒczyç budow´ gimnazjum wraz z halà
sportowà i boiskami do koszykówki i siatkówki oraz bie˝nià;
– wybudowaç podobne boiska przy Szkole Podstawowej nr 3;
– zakoƒczyç budow´ wodociàgów w pó∏nocnej i po∏udniowej stronie;
– skanalizowaç ca∏à Starà Mi∏osnà;
– wybudowaç podstawowe dla osiedla drogi;
– po∏àczyç nowà drogà Starà Mi∏osn´ z Mi´dzylesiem;
– oÊwietliç ulice;
– utworzyç osiedlowy dom kultury;
– wzd∏u˝ kana∏ku Wawerskiego utworzyç Êcie˝k´ spacerowà.
ny projekt techniczny, b´dzie zadaniem, które
jako radny Weso∏ej b´d´ chcia∏ doprowadziç
do szybkiego zakoƒczenia.
B´dàc wiceprezesem Stowarzyszenia Sàsiedzkiego, radnym Rady Dzielnicy, uczestniczàc w pracach komitetów, zdoby∏em du˝o
doÊwiadczeƒ w pokonywaniu przeszkód, które
pojawiajà si´ przy realizacji ró˝nych zadaƒ
i tym doÊwiadczeniem chc´ s∏u˝yç przy rozwiàzywaniu problemów Starej Mi∏osnej.
Za podstawowy obowiàzek zarówno ka˝dego
z radnych, jak równie˝ zarzàdu miasta uwa˝am
tworzenie cywilizowanych warunków ˝ycia
mieszkaƒców naszej dzielnicy. Drogi w Starej
Mi∏oÊnie, hala sportowa, oÊrodki kultury to
potrzeby, które musimy zrealizowaç jak najszybciej i na zabezpieczenie tych w∏aÊnie
potrzeb nale˝y kierowaç Êrodki ze sprzeda˝y mienia wspólnego. Nie mo˝e byç tak,
˝e majàtek wspólny mieszkaƒców Starej Mi∏osny zaw∏aszcza sobie grupa kilku osób,
które pod szyldem spó∏ki z o.o, nie ponoszàc ˝adnej odpowiedzialnoÊci, prowadzà
interesy s∏u˝àce tylko im samym.
Jestem za tym, ˝eby na naszym terenie rozwija∏a si´ przedsi´biorczoÊç, powstawa∏y nowe firmy, bo to od nich w∏aÊnie do kasy miasta wp∏ywa najwi´cej pieni´dzy i to
one tworzà nowe miejsca pracy. Nale˝y jednak pomagaç firmom rzetelnym, wspieraç ludzi uczciwych i lojalnych.

STARA MI¸OSNA

Tomasz Droƒ
Mam 46 lat, ˝on´ i 6 dzieci: 5 synów i jednà córk´. Z wykszta∏cenia i powo∏ania
jestem lekarzem z 20-letnim sta˝em pracy. W Starej Mi∏oÊnie mieszkam od 9 lat.
Jako Radny Dzielnicy sprawuj´ funkcj´ Przewodniczàcego Dzielnicowej Komisji
Zdrowia oraz cz∏onka Gminnej Komisji Zdrowia.
Ukoƒczy∏em Akademi´ Medycznà w Warszawie, Studia Podyplomowe Szko∏y
G∏ównej Handlowej w dziedzinie Zarzàdzania Organizacjami Ochrony Zdrowia
oraz Mi´dzynarodowà Szko∏´ Mened˝erów.
Pracuj´ jako lekarz, specjalista II stopnia w zakresie chorób wewn´trznych oraz
pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Medycznej. Jestem te˝ doradcà medycznym w Mazowieckiej Regionalnej Kasie Chorych. W 2001 roku by∏em cz∏onkiem Ogólnopolskiego Zespo∏u ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej przy Ministrze Zdrowia.
Mam du˝e doÊwiadczenie zawodowe, poniewa˝ pracowa∏em w przychodni, pogotowiu ratunkowym, szpitalu, klinice, na stanowiskach konsultanta i doradcy
medycznego, a tak˝e na stanowiskach kierowniczych w s∏u˝bie zdrowia.
Jako Radny Dzielnicy Stara Mi∏osna, by∏em jednym z inicjatorów dzia∏aƒ poprawiajàcych dost´pnoÊç oraz standard Êwiadczeƒ zdrowotnych w gminie (akcje
szczepieƒ, badania w kierunku osteoporozy i zaburzeƒ cholesterolowych, zwi´kszenie dost´pnoÊci do specjalistów, wspó∏organizowanie medycyny szkolnej).
Wspó∏uczestniczy∏em w dzia∏aniach na rzecz zmiany siedziby przychodni w Starej Mi∏oÊnie. Popularyzowa∏em wiedz´ medycznà na ∏amach „WiadomoÊci Sàsiedzkich”.
Wraz z ˝onà, inicjowa∏em dzia∏ania zwiàzane z tworzeniem infrastruktury budownictwa wielorodzinnego w Starej Mi∏oÊnie. Obecnie wspó∏administruj´ blokiem
przy ul. Biesiadnej 6.
W ˝yciu kieruj´ si´ wartoÊciami chrzeÊcijaƒskimi. Nie nale˝´ do ˝adnej partii politycznej.
Lubi´, wraz z rodzina, turystyk´ rowerowà. Urlopy najch´tniej sp´dzamy nad jeziorami. Interesuj´ si´ literaturà, muzykà, politykà, medycynà niekonwencjonalnà, sportem.

Dorota Wroƒska
Mam 32 lata. Jestem doktorantkà na Wydziale In˝ynierii Ârodowiska Politechniki
Warszawskiej. Wraz z m´˝em Andrzejem i córkà Zosià mieszkamy na osiedlu od
czterech lat.
WczeÊniej, dorastajàc i studiujàc w Pary˝u, dobrze pozna∏am mi´dzyludzkà oboj´tnoÊç – bolàczk´ wielkich aglomeracji. Dlatego bardzo cenne sà dla mnie, panujàce w Starej Mi∏osnej, ciep∏e sàsiedzkie zwyczaje. O potrzebie i skutecznoÊci sàsiedzkiej organizacji przekona∏y mnie powstanie placu zabaw i „ma∏ego wielkiego
chodnika” wzd∏u˝ dawnej ul. Torfowej. W∏àczyliÊmy si´ w ten ruch oboje. Mà˝ zosta∏ radnym dzielnicy, ja znalaz∏am swoje miejsce w redakcji „WiadomoÊci Sàsiedzkich”. Okaza∏o si´, ˝e praca spo∏eczna ma swoje uroki. Dzi´ki niej mog∏am zwiedziç
oczyszczalni´ Êcieków, popróbowaç pisania wszystkiego: od wierszy do przepisów
kuchennych. Wiele radoÊci przynios∏o te˝ roznoszenia gazetki – okazja do regularnego zwiedzania osiedla i poznania wielu sàsiadów.
Z niepokojem myÊl´ o tym, co nas czeka, gdy staniemy si´ czàstkà Warszawy. Stara Mi∏osna, jest w rzeczywistoÊci ma∏à, ÊródleÊnà miejscowoÊcià na peryferiach
wielkiego miasta. Fakt, ˝e administracyjnie znajdziemy si´ w jego wn´trzu, sprawia,
˝e niezwykle istotne b´dzie zachowanie statusu odr´bnej, spójnej spo∏ecznoÊci.

Lidia Roz∏ucka
Urodzi∏a si´ w 1931 roku w Tarnopolu (Podole). Jest magistrem farmacji z II stopniem specjalizacji. Prac´ zawodowà rozpocz´∏a w aptece spo∏ecznej, a przez nast´pne kilkadziesiàt lat kierowa∏a aptekà szpitalnà.
Przez trzy kadencje pe∏ni∏a spo∏ecznie rol´ przewodniczàcej rady zak∏adowej.
Za swojà prac´ odznaczona wieloma nagrodami: m.in. „Za honorowà prac´ w S∏u˝bie Zdrowia”, Z∏oty Krzy˝ Zas∏ugi, Krzy˝ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Mà˝ Tadeusz jest farmaceutà, syn Janusz jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warmiƒsko-Mazurskiego, syn Witold jest magistrem energetykiem.
Od 6 lat jest przewodniczàcà Spo∏ecznego Komitetu Wodno-Kanalizacyjnego w Starej Mi∏oÊnie (Strona Pó∏nocna). W tym czasie rozpocz´to i zakoƒczono pierwszy etap
budowy wodociàgu, rozpocz´to drugi etap, którego zakoƒczenie planowane jest
w przysz∏ym roku.
Przedsi´wzi´cie uda∏o si´ dzi´ki uporowi, skutecznoÊci dzia∏ania oraz umiej´tnoÊci
zjednywania sojuszników tak we w∏adzach Weso∏ej jak i w Radzie Dzielnicy Stara
Mi∏osna oraz w Narodowym Funduszu Ochrony Ârodowiska i innych instytucjach
majàcych wp∏yw na tok wydarzeƒ, traktujàcych priorytetowo dzia∏ania proekologiczne podejmowane na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.

Jako przysz∏y radny, chcia∏bym, z racji zawodu i zainteresowaƒ oraz osobistych doÊwiadczeƒ, zajàç si´:
– Reprezentowaniem interesów Weso∏ej
przed Radà Warszawy. Podejmowaniem,
na forum Rady Dzielnicy Weso∏a, dzia∏aƒ
na rzecz Starej Mi∏osny, szczególnie w zakresie konstruowania i realizacji bud˝etu
uwzgl´dniajàcego nasze potrzeby.
– Szeroko poj´tà problematykà zdrowotnà,
w szczególnoÊci: promocjà zdrowia, ocenà potrzeb w zakresie ochrony zdrowia,
czuwaniem nad ich realizacjà, poprawà
dost´pnoÊci do Êwiadczeƒ, zmianami
w organizacji nocnej pomocy lekarskiej,
nadzorem nad sprawnym funkcjonowaniem dzielnicowych placówek zdrowia.
– Problemami szkolnictwa: rozbudowà bazy lokalowej, poprawà warunków nauczania, pozyskiwaniem sprz´tu dydaktycznego i pomocy naukowych, realnym zwi´kszeniem wp∏ywu rodziców na szko∏´, monitorowaniem i przeciwdzia∏aniem patologiom na terenie szko∏y, m.in.: nieprawid∏owym relacjom
nauczyciel/uczeƒ/rodzina, zjawisku „fali”, paleniu papierosów, narkomanii
itp.
– Dzia∏aniami na rzecz rozbudowy infrastruktury Starej Mi∏osny (drogi, oÊwietlenie, szko∏a, przedszkole, punkty us∏ugowe) oraz na rzecz usprawnienia komunikacji miejskiej.
– Dzia∏aniami sprzyjajàcymi integracji rodziny i mieszkaƒców Starej Mi∏osny oraz
dzia∏alnoÊcià oÊwiatowo-wychowawczà wÊród dzieci i m∏odzie˝y (tworzenie
miejsc spotkaƒ; organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych; wspieranie dru˝yny harcerskiej; walka z zagro˝eniami typu: alkohol, narkotyki, pornografia, sekty; propagowanie wzorców opartych o wartoÊci chrzeÊcijaƒskich).

Dba∏oÊç o to, by Stara Mi∏osna tak w∏aÊnie by∏a postrzegana, uwa˝am za jedno z podstawowych zadaƒ dla radnych, którzy zostanà przez
nas wybrani. Ich, a byç mo˝e tak˝e mojà, rolà
b´dzie sprawiç, ˝eby nasze b∏otniste drogi i zimowe ciemnoÊci nie zagubi∏y si´ wÊród innych problemów stolicy.
Istotna jest dla mnie równie˝ ochrona i zagospodarowanie atrakcji przyrodniczych, w które
obfitujà nasze lasy. Najwa˝niejsze jest jednak
popieranie wszelkich dzia∏aƒ mogàcych
zwi´kszyç autonomi´ Starej Mi∏osny, poniewa˝ tylko prawdziwa samorzàdnoÊç mo˝e
sprostaç naszym specyficznym potrzebom
i problemom.
We Francji, jedynym zachodnim paƒstwie, które dobrze znam, jest wiele ma∏ych samodzielnie gospodarujàcych miasteczek, na peryferiach wi´kszych miast. Marzy mi
si´ Stara Mi∏osna jako takie w∏aÊnie miasteczko. Paƒstwu i sobie ˝ycz´ do˝ycia
w nim stu lat, oraz zach´cam do g∏osowania na naszych sàsiedzkich kandydatów.
Dzia∏ajàc w Komitecie oraz na styku z Zarzàdem i Radà Weso∏ej Lidia Roz∏ucka zawsze
myÊla∏a o interesie ca∏ego miasta, na przyk∏ad przy staraniach o po˝yczk´ na budow´
kanalizacji (19 mln z∏).
W∏aÊnie w tych dniach – w paêdzierniku
2002 r. uzyskano zgod´ Starostwa Warszawskiego na budow´ kanalizacji w Starej
Mi∏oÊnie.
Z upowa˝nienia mieszkaƒców strony pó∏nocnej zg∏asza∏a podczas sesji Rady Miasta
szereg problemów takich jak m.in. wiaty na
przystankach autobusowych, bezpieczeƒstwo dzieci w drodze do szko∏y, budowa drogi/Êcie˝ki rowerowej w lesie.
JeÊli zostan´ radnà, b´d´ kontynuowaç rozpocz´te dzia∏ania oraz rzetelnie i dynamicznie wspieraç Rad´ Weso∏ej w realizacji programu s∏u˝àcego mieszkaƒcom Starej Mi∏osny.
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Lech Krzemiƒski
Mam 20 lat, urodzi∏em si´ w Warszawie. Jestem studentem drugiego roku Wydzia∏u Historii na Uniwersytecie Warszawskim.
W Starej Mi∏osnej mieszkam od 1996 roku i bior´ aktywny udzia∏ w akcjach spo∏ecznych organizowanych na tym terenie:
– uczestniczy∏em w organizacji trzech festynów rowerowych „Zlotów cyklistów”,
– kolportuj´ gazetk´ lokalnà „WiadomoÊci Sàsiedzkie”,
– pomaga∏em w organizacji trzech kolejnych festynów z okazji rocznicy nadania
praw miejskich Weso∏ej,
– bra∏em udzia∏ w akcji sprzàtania lasu,
– organizowa∏em na osiedlu pomoc dla dzieci ubogich na Litwie,
– wspó∏organizowa∏em zbiórk´ darów na rzecz powodzian w Czechach,
– organizowa∏em nocleg dla pielgrzymów z Taize.
Jestem dru˝ynowym 44 Mazowieckiej Dru˝yny Harcerzy „Stanica” dru˝yny Zwiàzku
Harcerstwa Rzeczypospolitej, którà za∏o˝y∏em w Starej Mi∏osnej w 1998 roku. Skupia ona 25 harcerzy w wieku od 12 do 17 lat. Zorganizowa∏em 4 obozy harcerskie,
2 wyjazdy zimowe i 2 biwaki. Mam sukcesy wychowawcze: dru˝yna jest najlepsza
w hufcu i czwarta na Mazowszu. B´dàc dru˝ynowym przyczyniam si´
do wychowania moich harcerzy w duchu prawdy, a tak˝e walki ze swymi s∏aboÊciami, w wolnoÊci od alkoholu i innych na∏ogów.
Jestem osobà energicznà i pomys∏owà. Mam du˝à wyobraêni´, która realizuje si´ na
polu mojej pracy harcerskiej, a którà mog´ z powodzeniem wykorzystaç jako radny
dzielnicy Weso∏a, aby polepszyç ˝ycie wszystkich mieszkaƒców Starej Mi∏osny.

Marian Mahor
Mam 46 lat. W Starej Mi∏oÊnie mieszkam z ˝onà i dwójkà dzieci: 2-letnià Joasià i 7letnim Maksem. Ukoƒczy∏em teatrologi´ na Uniwersytecie Jagielloƒskim w Krakowie i studia teatralne w Pary˝u na Sorbonie. Re˝yserowa∏em przedstawienia teatralne w kraju i zagranicà. Jestem tak˝e t∏umaczem sztuk teatralnych z j´zyka francuskiego. W sezonie 2002/03 zaplanowane sà w Teatrze Narodowym w Warszawie
próby do sztuki B.-M. Koltesa „W samotnoÊci pól bawe∏nianych” w moim przek∏adzie i re˝yserii J. Grzegorzewskiego. By∏em dyrektorem Miejskiego OÊrodka Kultury
w Weso∏ej w latach 1996-2000. Za szczególne osiàgni´cie w tej pracy uwa˝am za∏o˝enie i rozwini´cie takich sekcji, jak: szachowa, teatralna, m∏odzie˝owych zespo∏ów muzycznych. Obecnie prowadz´ w∏asnà dzia∏alnoÊç gospodarczà, w ramach
której Êwiadcz´ us∏ugi dziennikarskie, t∏umaczeƒ literackich, warsztatów teatralnych
i inne. W przysz∏oÊci chc´ za∏o˝yç w Starej Mi∏oÊnie, lub okolicach, oÊrodek teatralny ze szko∏à i laboratorium. Udzielam si´ spo∏ecznie pe∏niàc funkcje Przewodniczàcego Komisji OÊwiaty, Kultury i Sportu w Radzie Dzielnicy Stara Mi∏osna, Wiceprezesa Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna oraz Wiceprzewodniczàcego miejscowej Platformy Obywatelskiej. Ostatnim przedsi´wzi´ciem, jakiemu si´ poÊwi´ci∏em w ramach Stowarzyszenia Sàsiedzkiego, jest stworzenie Klubu M∏odzie˝owego
w pomieszczeniach OSP Stara Mi∏osna.
W ramach rekreacji grywam w szachy, tenisa i pi∏k´ no˝nà.
„TAKIE RZECZYPOSPOLITE B¢DÑ, JAKIE ICH M¸ODZIE˚Y CHOWANIE”
Drodzy Paƒstwo,
Czuj´ si´ osobà odpowiedzialnà i skutecznà, by zadbaç o takie wa˝ne dla nas „sprawy”, jak budowa ulic z prawdziwego zdarzenia, oÊwietlenie ca∏oÊci Osiedla, rozbu-

Raz podj´te przedsi´wzi´cie doprowadzam
zawsze do koƒca, a s∏u˝bie na rzecz innych
potrafi´ oddaç si´ bez reszty.
Mój program wynika z ch´ci rozwiàzania najwa˝niejszych moim zdaniem problemów
mieszkaƒców naszego osiedla:
M∏odzie˝
W Starej Mi∏oÊnie zdecydowanie brakuje
miejsc, w których m∏odzie˝ mog∏aby spotykaç
si´ i ciekawie sp´dzaç czas wolny.
W zasadzie jedynym takim miejscem jest boisko przy gimnazjum nr 3. Jest ono jednak
ciàgle zaj´te. Mam zamiar zabiegaç
o budow´ drugiego dobrego boiska przy SP 3.
MyÊl´ tak˝e o zorganizowaniu filii OÊrodka
Kultury w Starej Mi∏oÊnie oraz zagospodarowaniu wolnych przestrzeni – na przyk∏ad
wokó∏ oczyszczalni- z myÊlà o m∏odzie˝y.
Drogi
Stan dróg osiedlowych jest fatalny. Do∏o˝´ staraƒ, aby w Starej Mi∏oÊnie powsta∏y
wreszcie asfaltowe drogi.
Nauka
Niedawno do nowego budynku przenios∏a si´ biblioteka osiedlowa. Je˝eli zostan´
radnym, zadbam o wi´ksze dotacje dla bibliotek, powi´kszenie ich ksi´gozbiorów
i stworzenie w nich wygodnych miejsc do nauki z myÊlà o wszystkich uczàcych si´.
dowa kanalizacji, racjonalne i „przyjazne” zagospodarowanie terenów zielonych i wiele innych.
Dostrzegam wag´ takich problemów, jak bezpieczeƒstwo mieszkaƒców, zagro˝enia spo∏eczne, przeciwdzia∏anie bezrobociu.
U nas tak˝e, niestety, nie sà to problemy „papierowe” i nale˝y si´ z nimi zmierzyç.
JednoczeÊnie uwa˝am, ˝e dzieci i m∏odzie˝
muszà byç najwa˝niejszà i priorytetowà inwestycjà w naszej „ma∏ej ojczyênie” jakà jest
Stara Mi∏osna! W∏óczenie si´ po ulicach z dymiàcym papierosem, przesiadywanie na ∏awkach i picie alkoholu, „próbowanie” narkotyków, czy poszukiwanie innych mocnych „wra˝eƒ” muszà byç zastàpione powszechnym uprawianiem sportów, rozwijaniem talentów, pog∏´bianiem wiedzy. Edukacja, kultura i sport to prawid∏owe kierunki dzia∏aƒ.
Stàd koniecznoÊç mno˝enia i wspierania wszelkich inicjatyw w tym duchu, tworzenia klubów, Êwietlic, placówek edukacyjnych, stowarzyszeƒ kulturalnych i sportowych. Za tym musi iÊç uczciwy i zrównowa˝ony podzia∏ Êrodków samorzàdowych.
A Êrodki na te cele muszà si´ znaleêç! W przeciwnym razie za kilka, kilkanaÊcie lat,
obudzimy si´ w dzielnicy, w której panoszyç si´ b´dà zagro˝enia spo∏eczne, bezrobocie, przest´pczoÊç. By do tego nie dopuÊciç, dzia∏aç musimy ju˝ dziÊ.
Pami´tajmy o sobie – zróbmy wi´cej dla naszych dzieci! Taka inwestycja, to prawdziwy strza∏ w „10”!

ZOSTA¸A OTWARTA

Przychodnia Zdrowia
Zdrowia „POGODNA”
„POGODNA”
Przychodnia
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:

Ponadto:

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

– 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.
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Wyborcze who is who
Ju˝ za chwil´ wybory samorzàdowe
Decyzjà Sejmu, z ich dniem miasto Weso∏a zostaje zlikwidowane. B´dziemy ju˝
tylko dzielnicà Warszawy. Wybierzemy
15-osobowà Rad´ Dzielnicy Warszawa-Weso∏a, w sk∏adzie której b´dzie 5 reprezentantów Starej M∏osny. Zgodnie z ordynacjà wyborczà, w wyborach mo˝na
poprzeç tylko jednego kandydata z tylko
jednego komitetu wyborczego. Takich
komitetów wyborczych w Starej Mi∏oÊnie
zarejestrowanych jest 6. Aby u∏atwiç Paƒstwu decyzj´, poni˝ej przedstawiamy ich
skróconà charakterystyk´.
Lista nr 3 – Sojusz Lewicy Demokratycznej – tu bez niespodzianek, dlatego
krótko. Lokalne ko∏o tej partii dzia∏a
w Starej Mi∏oÊnie od ponad 2 lat. 6-osobowà list´ otwiera dwójka dotychczasowych radnych miasta Weso∏a p. Katarzyna Zakrzewska i p. W∏odzimierz Siudek,
którzy w ubieg∏ej kadencji m.in. zdecydowanie opowiadali si´ tak w Radzie, jak
i w Zarzàdzie, za racjonalnà politykà inwestycyjnà oraz za zachowaniem samodzielnoÊci miasta Weso∏a.
Lista nr 9 – Razem Polsce – to cz´Êç Ligi Polskich Rodzin, która opowiedzia∏a
si´ za Antonim Macierewiczem jako kandydatem na Prezydenta Warszawy. Lokalnie w Starej Mi∏oÊnie Êrodowisko to
dzia∏a od wielu lat, startujàc w poprzednich wyborach pod szyldem Rodziny Polskiej. W codziennej dzia∏alnoÊci i has∏ach
przedwyborczych, starajà si´ przenosiç na
grunt lokalny has∏a i program LPR.
W Starej Mi∏oÊnie liderem listy jest p.
Zofia Walaszek.
Lista nr 10 – Weso∏a Razem – czytajàc
˝yciorysy kandydatów z tej listy odnosi si´
wra˝enie, ˝e jest to lista bardziej lewicowa ni˝ lista SLD. W swojej kampanii wykorzystuje (bezprawnie) herb miasta Weso∏a, co jest o tyle komiczne, ˝e komitet
ten utworzyli ludzie bardzo aktywnie
dzia∏ajàcy na rzecz likwidacji samodzielnoÊci Weso∏ej. Poniewa˝ kandydaci nie
mogli dogadaç si´ co do kolejnoÊci na liÊcie, porzàdek listy u∏o˝ony jest alfabetycznie. Stàd niewàtpliwy lider listy, którym jest p. Roman Hajta∏owicz znalaz∏
si´ na 4 pozycji. Nie bez znaczenia jest te˝
fakt, ˝e faktycznym twórcà tej listy, chocia˝ nie kandyduje, jest jeden z za∏o˝ycieli Zespo∏u pan Andrzej Bem. Ciekawy
jest tak˝e dobór sojuszników z pozosta∏ych cz´Êci Weso∏ej. Liderami tego ugrupowania w Zielonej czy w Weso∏ej-Centrum sà osoby, które zawsze przejawia∏y
g∏´boko zakorzenionà niech´ç do Starej
Mi∏osny, a w szczególnoÊci do inwestycji
miejskich na naszym Osiedlu i w ostatniej

kadencji Rady Miasta robi∏y wszystko,
aby ograniczyç iloÊç Êrodków miejskich
na potrzeby Starej Mi∏osny.
Lista nr 11 – Weso∏a 2002 – lista, z której w okr´gu wyborczym Stara Mi∏osna
startujà cz∏onkowie Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna. W swoich za∏o˝eniach mia∏ to byç taki nasz lokalny odpowiednik ubieg∏orocznego „Bloku Senat 2001” – komitet skupiajàcy wszystkie
ugrupowania centroprawicowe i organizacje spo∏eczne Starej Mi∏osny. Dlatego
decyzjà Konwencji Wyborczej Stowarzyszenia, kandydaci Stowarzyszenia postanowili wystartowaç w bloku Weso∏a 2002
wspólnie z innymi kandydatami z Weso∏ej-Centrum i Zielonej skupionymi wokó∏ g∏ównych ugrupowaƒ centroprawicowych. Osoby te w ubieg∏ej kadencji samorzàdowej zawsze dà˝y∏y do racjonalnego
i proporcjonalnego rozdzia∏u Êrodków inwestycyjnych na wszystkie cz´Êci miasta.
Jest wÊród nich 5 radnych z Rady Dzielnicy Stara Mi∏osna, jeden radny powiatowy, jedna by∏a radna miejska oraz przedstawiciele lokalnych komitetów mieszkaƒców i lokalnego ZHR-u. Sà to ludzie
dzia∏ajàcy spo∏ecznie na terenie Osiedla
od wielu lat. Ludzie, którzy nie ujawnili
si´ na dzieƒ przed wyborami, i którzy majà chyba najmocniejsze zwiàzki z naszym
Osiedlem.
W oparciu o naszych sojuszników
z Weso∏ej 2002 liczymy na zbudowanie
w nowej Radzie koalicji, dla której Stara
Mi∏osna b´dzie równoprawnym osiedlem
Weso∏ej. Pozwoli to na kontynuacj´ prowadzonej przez obecnego Burmistrza polityki inwestycyjnej, która zaowocowa∏a
pozytywnymi zmianami w Weso∏ej,
a zw∏aszcza na naszym Osiedlu.
Weso∏a 2002 jest jedynym ugrupowaniem, które w ka˝dym okr´gu Weso∏ej
wystawi∏o pe∏ne 10-osobowe listy kandydatów. Liderem listy Weso∏a 2002 w Starej Mi∏oÊnie jest prezes Stowarzyszenia
Sàsiedzkiego p. Marcin J´drzejewski.
Lista nr 12 – „Nasz Samorzàd” – to
chyba najbardziej tajemnicze ugrupowanie. Jej kandydaci nawet nie zacz´li jeszcze kampanii wyborczej, a poniewa˝
w wi´kszoÊç sà nieznani w naszej spo∏ecznoÊci, trudno wi´c coÊ o nich powiedzieç.
Liderem listy jest p. Tadeusz Bartold.
Rok temu startowa∏ do Sejmu z listy „Alternatywa”, dwa lata temu wspiera∏ kampani´ prezydenckà gen. Wileckiego).
W Zielonej liderem listy jest p. Stanis∏aw
Wysokiƒski, burmistrz Weso∏ej w kadencji 1994-98. Nie wnikajàc w ca∏okszta∏t jego burmistrzowania, Êmia∏o jednak mo˝na stwierdziç, ˝e z punktu widzenia inwe-

stycji miejskich w Starej Mi∏oÊnie by∏ to
okres ca∏kowicie stracony.
Lista nr 14 – Prawo i SprawiedliwoÊç –
to typowy przyk∏ad listy utworzonej na
polecenie partyjnej „góry”. PiS nigdy nie
mia∏ w Weso∏ej ˝adnej struktury organizacyjnej. Teraz doraênie, na potrzeby wyborów, zorganizowa∏ w∏asny komitet wyborczy. T´ doraênoÊç i brak zakorzenienia
w Êrodowisku widaç chocia˝by po tym, ˝e
PiS-owi uda∏o si´ zebraç niewiele ponad
minimalnà, niezb´dnà do rejestracji list,
liczb´ 15 kandydatów, w tym kilku by∏ych
cz∏onków Stowarzyszenia Sàsiedzkiego.
Cz´Êç kandydatów startuje w okr´gach innych ni˝ ich faktyczne miejsce zamieszkania. Znajàc realia Weso∏ej i przywiàzanie
do regionalizmów, raczej nie nale˝y si´
spodziewaç, ˝e mieszkaniec Centrum czy
Zielonej zag∏osuje na mieszkaƒca Starej
Mi∏osny. Mo˝e to oznaczaç wynik wyborczy PiS-u na poziomie znacznie ni˝szym
ni˝ rzeczywiste poparcie dla tej partii.
Szkoda, bo komitet ten bezpoÊrednio
konkuruje o podobny elektorat z komitetem Stowarzyszenia Sàsiedzkiego-Weso∏a
2002 i przy obowiàzujàcej metodzie przeliczania g∏osów na mandaty (d’Hondta),
odebrane Stowarzyszeniu g∏osy mogà
wcale si´ nie prze∏o˝yç na zdobycie mandatu przez PiS. Zyskaç mogà na tym tylko
(chyba wbrew intencjom PiS-u) komitety
lewicowe. Liderem listy w Starej Mi∏oÊnie
jest p. Krystyna Cybula.
Nieobecni w wyborach:
Nie wszystkie ponadregionalne ugrupowania wystawi∏y swoje listy w Weso∏ej:
◗ Platforma Obywatelska, choç jej liczàce
blisko 30 osób ko∏o dzia∏a w Weso∏ej
ju˝ od roku, nie wystawi∏a swojej listy,
zadowalajàc si´ pojedynczymi miejscami na liÊcie Weso∏a 2002. W Starej Mi∏oÊnie jest to jedna osoba.
◗ Samoobrona, mimo ˝e ma w Weso∏ej
kilkuosobowe grono sympatyków nie
wystawia swoich list.
◗Liga Polskich Rodzin – cz´Êç wierna Romanowi Giertychowi nie znalaz∏a
w Weso∏ej poparcia i nie wystawia w∏asnych list.
◗ Komitet Wyborców Julii Pitery – nie
wystawia swojej listy w Weso∏ej ograniczajàc si´ do kampanii prezydenckiej
swojej liderki.
◗ Nie pojawi∏y si´ tak˝e u nas listy z krasnoludkami „Majora” Frydrycha. Nie
silàc si´ na ton obiektywizmu, chcielibyÊmy w tym miejscu wyraênie zaznaczyç naszà dezaprobat´ dla pomijania
Weso∏ej przez legendarnego przywódc´ „Pomaraƒczowej Alternatywy”. Bo
gdzie˝ jest jego bardziej naturalny elektorat ni˝ w mieÊcie, które nawet w nazwie ma s∏owo „WESO¸A”.
Redakcja
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Prawdziwie „psia” impreza
5 paêdziernika w Starej Mi∏oÊnie
wszystko by∏o „pod psem”. Poczynajàc
od deszczowej pogody, poprzez psie rysowanie, psie Êpiewanie, psie malowanie, psie prezentowanie oraz psie odgadywanie.

Tym razem na terenie wokó∏ gimnazjum, Rada Dzielnicy zorganizowa∏a
ju˝ po raz trzeci imprez´ plenerowà
z psem w herbie. I choç od rana pada∏o, „pieska” pogoda nie odstraszy∏a ani
psich pi´knoÊci, ani ich mi∏oÊników,
a tym bardziej przysz∏oÊci Starej Mi∏osny – najm∏odszej generacji staromi∏oÊniaƒskich obywateli. Dopisali te˝
wszyscy wspó∏organizatorzy imprezy
oraz partnerzy strategiczni. Impreza
odby∏a si´ pod znakiem psich firm ze
Starej Mi∏osny.
„Inter studio” – firma paƒstwa Mika
zaprezentowa∏a pudle du˝e, bia∏ego
i czarnego, mi´dzynarodowych championów. Pokaz fachowej prezentacji
psa rasowego na wystawie kynologicz-

nej przeprowadzi∏ m∏ody prezenter –
syn.
Xanti Land – firma szkoleniowa i hodowlana z GoÊciƒca zaprezentowa∏a
pokaz psiej tresury. Wszyscy obecni
mogli podziwiaç jak reaguje na komendy dobrze u∏o˝ony pies, nawet jeÊli jest
przedstawicielem najgroêniejszych ras
(cane corso,
dog kanaryjski, dog de
bordeaux).
Lecznica
dla zwierzàt
Paƒstwa Rupiƒskich
–
w tym roku
wystàpi∏a
w roli kompetentnego i bardzo przyjacielsko nastawionego do uczestników jury konkursu
psiej pi´knoÊci. Wszystkie pieski dosta∏y oczywiÊcie zas∏u˝one nagrody.
Filia
MOK
w Starej Mi∏oÊnie,
w osobie Pani
Gra˝yny Bany zorganizowa∏a malowanie dzieci´cych
buziek w pieski,
konkurs na najpi´kniejszy
psi
portret, a nawet
psi autoportret!
(wi´kszoÊç piesków ch´tnie s∏u˝y∏a swà ∏apà do

stawiania osobistego stempelka).
„Bia∏y kie∏” – zaprzyjaêniony klub
sportowy psów zaprz´gowych, jak co
roku zorganizowa∏
jednà z g∏ównych
atrakcji dla dzieci
– samodzielne powo˝enie psim zaprz´giem.
Dzieci w tym roku mia∏y wyjàtkowo du˝o atrakcji,
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od nieustannie padajàcego deszczu poczynajàc oczywiÊcie. By∏ konkurs plastyczny, konkurs wiersza i piosenki, konkurs wiedzy o zwierz´tach. By∏y te˝ oczywiÊcie liczne nagrody dla odwa˝nych
uczestników ufundowane przez Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna, firm´ edukacyjnà KOT, która od jesieni
rozpocz´∏à swojà dzia∏alnoÊç w Starej

Mi∏oÊnie oraz Rad´ Dzielnicy. Najwi´kszà atrakcjà by∏y oczywiÊcie nagrody rozlosowane wÊród uczestników wszystkich
konkursów: aparat fotograficzny Fuji Superia, walkman Aiwa, discman Sony.
Wdzi´czni jesteÊmy za „medialne
wsparcie” przyjació∏ z „Metra” i „Gazety Lokalnej”. Serdeczne podzi´kowania dla wszystkich firm i osób
uczestniczàcych w imprezie, dyrekcji
gimnazjum za wspó∏prac´, Marcinowi
Wilkowi za zorganizowanie imprezy,
a Robertowi W´grzynowskiemu za
Êwietnà konferansjerk´.
Ewelina Kozak

STARA MI¸OSNA

Same pogodne wieÊci
W poprzednich odcinkach przewija∏a
si´ w tym felietonie postaç du˝ego psa
p∏oszàcego niekiedy panià przedszkolank´ i jej drobiazg. Sam pies przewija∏ si´
równie˝, doÊç cz´sto mi´dzy zadaniem 26
a osiedlem Akacjowa. W urz´dzie miasta
sm´tnie t∏umaczyli, ˝e psa z∏apaç trudno,
ale gdybym zechcia∏a znaleêç w∏aÊciciela... Czyli, zamiast zawracaç g∏ow´ s∏u˝bom publicznym, trzeba zakr´ciç si´ samemu. KtóregoÊ dnia znowu zobaczy∏am
jak psisko za˝ywa swobody w towarzystwie dwu sympatycznych ch∏opców, takich, co wsz´dzie biegajà i wszystko wiedzà. Spyta∏am o psa, no i wiedzieli. W∏aÊcicielom przekaza∏am, jak najostro˝niej,
pogodnà relacj´ o przedszkolnych przygodach ich pupila i od kilku dni go ju˝ nie
widuj´. Chyba podzia∏a∏o. W zmian pojawi∏ si´ inny samotny spacerowicz, spory
bràzowy pies o pi´knym, lÊniàcym, bràzowym futerku. Na poczàtku biega∏ w kagaƒcu. Bardzo pociesznie wyglàda∏ usi∏ujàc przez ten kaganiec dobraç si´ do jakiegoÊ jadalnego Êmiecia. Ostatnio pojawia si´ ju˝ bez kagaƒca i mo˝e zjadaç
wszystkie Êmieci, nawet te schludnie za-

pakowane w worki. Czy znowu uda si´
znaleêç w∏aÊcicieli i czy wezmà sobie do
serca te gaw´dy, dowiemy si´ najwczeÊniej w nast´pnym odcinku „Psich
spraw”. Tymczasem trzeba za wszelkà cen´ utrzymaç pogodny ton. Tak wiele by∏o
ju˝ w tej rubryce g∏osów zagniewanych
i um´czonych psim sàsiedztwem, ˝e obruszyli si´ zagorzali mi∏oÊnicy psów, którzy to ciàg∏e rozwa˝anie k∏opotów odczuli jako form´ nagonki. ˚eby im zrobiç
przyjemnoÊç, dzisiaj b´dzie naprawd´
pozytywnie. Chodzi o oszczekiwanie
przechodniów. Moja mama, kiedy przesz∏a si´ z dzieckiem po naszym osiedlu,
wróci∏a do domu ca∏a spi´ta. „NoÊ ty -powiada – coÊ ze sobà na te psy, bo ja si´
o ciebie i t´ ma∏à boj´”. Nie musz´ dodawaç, ˝e po drodze wszystkie psy zza p∏otów powiedzia∏y jej po swojemu, jak to
ch´tnie rozerwa∏yby jà na sztuki. W jednym z dawniejszych numerów gazetki pewien sàsiad te˝ si´ skar˝y∏ na tà fal´ agresji, wyszczerzonych z´bów, zje˝onej sierÊci i ujadajàcych gardzieli. Ta wszechobecna groêba mo˝e powodowaç niepokój. Trudno si´ z tym oswoiç. Mnie bardzo pomog∏a stara
màdra suka zwana
Grubà lub Miskà
(w poprzednim odcinku przemianowanà b∏´dnie na
MiÊk´, za co jà serdecznie przepraszam). To stare suczysko, ilekroç si´
za mnà wlecze, nie
omieszka wywo∏aç
awantury z kundlem ze sk∏adu budowlanego. Z obu

stron p∏otu, psy rzucajà si´ do siebie
z charkotem nienawiÊci. Wydaje si´, ˝e
zamierzajà si´ pozagryzaç na Êmierç. Ciàgle jazgoczàc przesuwajà wzd∏u˝ p∏otu
i bramy, która najcz´Êciej jest zamkni´ta.
Raz by∏a otwarta i psy niespodziewanie
stan´∏y nos w nos. Znieruchomia∏y. Sta∏y
oniemia∏e krótkà chwil´, po czym, zamiast rzuciç si´ sobie do garde∏, zgodnie
cofn´∏y si´ do miejsca, gdzie rozdziela∏ je
p∏ot i dalej ubli˝a∏y sobie przez siatk´. To
w∏aÊnie jest normalne psie zachowanie.
Zajad∏oÊç jest g∏ównie na pokaz i milknie
szybko poza granicà w∏asnego podwórka.
Prawdziwa agresja zdarza si´ rzadko
i najcz´Êciej dotyczy psów êle traktowanych, bitych lub urwanych z za krótkiego
∏aƒcucha. O jednym takim zdarzeniu dowiedzia∏am si´ od pani handlujàcej warzywami na Pogodnej. Na r´kach mia∏a
blizny po pogryzieniu przez psa, który wypad∏ na nià z bramy. Poza nià nie spotka∏am na osiedlu osoby powa˝nie pokàsanej, nie s∏ysza∏am te˝ o takiej. Pogryzienie nie jest wi´c zagro˝eniem, które wisi
nad nami na ka˝dym spacerze. To rzadki
wypadek. Ale l´k przed psami nie jest
rzadki, i to jest k∏opot. W∏aÊciciele, którzy
ufajàc zwierz´cej màdroÊci sà gotowi daç
psu ca∏à swobod´, sà tego k∏opotu sprawcami. Tu nie chodzi o nagonk´, tylko o to,
˝eby by∏o mniej takich co si´ bojà, i mniej
takich co si´ tymi bojàcymi nie przejmujà. I to ju˝ ostatnia z pogodnych wieÊci.
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@poczta.onet.pl lub do redakcji.

Us∏ugi posadzkarskie

GABINET STOMATOLOGICZNY

uk∏adanie, cyklinowanie i lakierowanie pod∏óg
Jerzy S´pka

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

Stara Mi∏osna, ul. Malwy
zadanie 25, dzia∏ka 1531

tel. (022) 773 28 98
0603 379 677

lek. stomatolog Beata Bedra

tel. 773-27-95
0602 785 695

Osiedle Stara Mi∏osna
ul. Jeêdziecka 20
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Nie lekcewa˝ grypy
Grypa jest ostrà chorobà infekcyjnà,
powodowanà przez wirusy grypy,
wÊród których wyró˝niamy 3 typy: A,
B, C i szereg ich odmian. Atakujà one
g∏ównie uk∏ad oddechowy i wywo∏ujà
coroczne epidemie, w przebiegu których schorzeniem obj´tych jest 1020% populacji w danym kraju. Polsk´
grypa atakuje g∏ównie od po∏udnia,
z terenu Czech i S∏owacji. Fakt, ˝e nieomal co roku mamy do czynienia z epidemià grypy (niektórzy mogà zapaÊç
na nià kilkakrotnie w ciàgu jednego sezonu) wynika ze szczególnych w∏aÊciwoÊci wirusów, a g∏ównie ich du˝ej
zmiennoÊci antygenowej, za pomocà
której mogà „przechytrzaç” nasz uk∏ad
odpornoÊciowy oraz krótkiego utrzymywania si´ odpornoÊci po przebyciu
choroby. èród∏em zaka˝enia grypà jest
chory cz∏owiek, a do zainfekowania
dochodzi na drodze kropelkowej, kiedy zaka˝ona wydzielina, w wyniku
kaszlu czy kichania, dostaje si´ do
uk∏adu oddechowego zdrowego cz∏owieka. To, czy dana osoba zachoruje,
zale˝y od sprawnoÊci jej uk∏adu odpornoÊciowego oraz od liczby i agresywnoÊci wirusów. Dlatego tak istotna w zapobieganiu szerzeniu si´ epidemii grypy jest nasza ogólna kondycja psychofizyczna, wp∏ywajàca na funkcjonowanie
uk∏adu odpornoÊciowego, jak równie˝
dzia∏ania polegajàce na przerywaniu
dróg szerzenia si´ choroby, m.in. izolowanie osób chorych. Po ekspozycji na
wirusy drobnoustroje zaczynajà rozmna˝aç si´ w b∏onie Êluzowej dróg oddechowych. Czas, jaki up∏ywa od momentu zainfekowania do wystàpienia
pierwszych objawów choroby, jest bardo krótki i waha si´ w granicach od 24
do 72 godzin (1-3 dni). W tym okresie

ZAPISY:

wirusy namna˝ajà si´ i prze∏amujà bariery obronne organizmu, a choroba
przeradza si´ w pe∏noobjawowà gryp´.
Nagle zaczynamy odczuwaç z∏e samopoczucie, dreszcze i bóle g∏owy. Szybko narastajàca temperatura osiàga 39
stopni i wi´cej. JednoczeÊnie pojawiajà
si´ uogólnione bóle mi´Êni i stawów,
tzw. „∏amania w koÊciach”. Do powy˝szych objawów do∏àczajà si´ symptomy
zapalenia dróg oddechowych: katar
z wodnistà wydzielinà, drapania lub
bóle gard∏a oraz kaszel. Objawy te
trwajà zwykle 3 do 4 dni, ale mogà
utrzymywaç si´ do tygodnia i d∏u˝ej.
BezpoÊrednio po ustàpieniu grypy
u wielu pacjentów utrzymuje si´ znaczne os∏abienie, nawet do 2-3 tygodni.
W tym okresie, u cz´Êci osób, rozwijajà
si´ powik∏ania grypy, m.in. angina, zapalenie ucha Êrodkowego, zatok,
oskrzeli, p∏uc, czy, szczególnie niebezpieczne, zapalenie mi´Ênia sercowego.
Ryzyko powik∏aƒ dotyczy g∏ównie dzieci oraz osób starszych, a tak˝e zwi´ksza
si´ u osób ze wspó∏istnieniem cukrzycy, przewlek∏ych chorób uk∏adu krà˝enia i oddechowego oraz stanów
zmniejszajàcych odpornoÊç (np. u osób
po terapii nowotworowej, przewlekle
stosujàcych sterydy). Na powik∏ania
„na ˝yczenie” nara˝eni sà równie˝ pacjenci, którzy, zamiast poddaç si´ leczeniu, próbujà „przechodziç gryp´”.
Leczenie grypy, to g∏ównie terapia objawowa. Jej najwa˝niejsze zasady to:
le˝enie w ∏ó˝ku, szczególnie w okresie
goràczkowym oraz przyjmowanie Êrodków przeciwgoràczkowych i przeciwbólowych, preparatów wapna i vit. C,
zaÊ, w sytuacji powik∏aƒ bakteryjnych,
stosowanie antybiotyków. Ka˝dy przypadek grypy wymaga konsultacji lekar-

KARATE

NAJWY˚SZE KWALIFIKACJE
DOROÂLI I M¸ODZIE˚ GRUPY DO 12 OSÓB

Zaj´cia raz w tygodniu lub cz´Êciej prowadzi instruktor z
najwy˝szym stopniem 10 dan - prezes Polskiej Federacji
Dalekowschodnich Sztuk Walki
Cena 15 z∏. za trening (2 godziny).
Miejsce zaj´ç: Warszawa-RadoÊç (przy stacji PKP).

Kontakt 615 71 46
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skiej, po to, aby w∏àczyç skuteczne leczenie i odpowiednio wczeÊnie rozpoznaç powik∏ania. Najskuteczniejszà
formà zapobiegania grypie sà szczepienia przeciwgrypowe, które zaleca si´
szczególnie osobom nara˝onym na wystàpienie choroby, a wi´c przebywajàcym w zbiorowoÊciach (uczniowie,
s∏u˝ba zdrowia, pracownicy placówek
handlowych itp.) a tak˝e osobom,
u których ∏atwo dochodzi do powik∏aƒ
(dzieci, osoby starsze, osoby przewlekle chore itp.). Aby skutecznie wykorzystaç ochronne dzia∏anie szczepieƒ
przeciwgrypowych, najlepiej zastosowaç je przed szczytem zachorowaƒ na
gryp´. W Polsce przypada on na grudzieƒ i styczeƒ. Zalecanym, przez lekarzy, okresem jest: wrzesieƒ, paêdziernik i listopad. Pami´tajmy, ˝e pe∏nà
odpornoÊç przeciw grypie uzyskujemy
dopiero po 2 tygodniach od wykonania
szczepienia. Obecne na rynku szczepionki przeciwgrypowe, m.in. vaxirgip,
influvac i fluarix, charakteryzujà si´
podobnà skutecznoÊcià. Niestety,
u cz´Êci pacjentów, wyst´pujà przeciwwskazania do szczepieƒ, a ich zlekcewa˝enie mo˝e doprowadziç do groênych powik∏aƒ, np. silnych odczynów
alergicznych. Dlatego decyzj´ o dopuszczeniu do szczepienia zawsze powinien podjàç lekarz. Pami´tajmy, ˝e
choç najlepszym zabezpieczeniem
przed grypà jest szczepionka, to przed
infekcjà zabezpiecza nas równie˝ w∏aÊciwy tryb ˝ycia: dostosowanie ubioru
do temperatury otoczenia, odpowiednia iloÊç godzin snu, w∏aÊciwe od˝ywianie, uwzgl´dniajàce m.in. vit. C i magnez oraz dobra kondycja psychofizyczna, czego Paƒstwu i sobie ˝ycz´.
Przewodniczàc Dzielnicowej
Komisji Zdrowia
dr Tomasz Droƒ
tel. 773-15-71

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

–
–
–
–
–
–

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

(0-22) 773 38 83
✆ 0-602 351 757

05-077 Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238
naprzeciwko nowej szko∏y, zad. 33 dz. 1983
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Âwietlica dla dzieci „Gniazdo”
Pracujàcy rodzice muszà zapewniç swoim dzieciom opiek´ podczas
wykonywania obowiàzków zawodowych. Nie dla wszystkich dzieci starczy
miejsc w gminnych przedszkolach czy
w szkolnej Êwietlicy. Wtedy trzeba zatrudniç opiekunk´ lub skorzystaç z placówek prywatnych.
„Opiekunka z og∏oszenia” to obcy cz∏owiek, o którym nic nie wiemy,
a którego wpuszczamy do domu pod
naszà nieobecnoÊç. Posiadane referencje podnoszà wiarygodnoÊç, ale mo˝emy zweryfikowaç je dopiero po zatrudnieniu danej osoby. Lepszym i w dodatku taƒszym wyjÊciem sà wi´c prywatne placówki opiekuƒcze.
Jednà z nich na terenie Starej Mi∏osnej jest nowo otwarta Âwietlica
dla Dzieci „Gniazdo”, mieszczàca si´
u zbiegu ulic GoÊciniec i Diamento-

wej – kilka przecznic od Szko∏y Podstawowej Nr 3. Jest przestronna i przytulna – kolorowe i wygodne wyposa˝enie stwarza przyjaznà i domowà atmosfer´. Wszystkie wn´trza przystosowane sà do potrzeb dzieci. Mamy tu trzydziestometrowà sal´ do zabawy, pokój wypoczynkowy oraz pokój lekcyjny z tablicà i stolikami do pisania.
Sà zabawki, du˝y zbiór ksià˝ek (klasyka literatury dzieci´cej) i gier, materia∏y piÊmienne i plastyczne.
WÊród propozycji dla podopiecznych sà zabawy ruchowe, zaj´cia plastyczne i teatralne, a czytanie ksià˝ek
i pomoc w odrabianiu lekcji to priorytetowe zadania dla opiekunów. W Âwietlicy „Gniazdo” dzieci na pewno sp´dzà
czas ciekawie i bezpiecznie. Ma∏ym
uczniom zapewnia si´ opiek´ w drodze
ze szko∏y!

Âwietlica dla Dzieci „Gniazdo” jest
czynna od poniedzia∏ku do piàtku
w godzinach 9-18 (na ˝yczenie rodziców godziny te mogà ulec zmianie).
W soboty i w niedziele mo˝na organizowaç tu prywatne imprezy okolicznoÊciowe dla dzieci, np. urodziny.
Szczegó∏owe informacje udzielane
sà pod nr tel. 0 505 556 073, lub w siedzibie placówki przy ul. Diamentowej 1 m. 18.
I. Grzechnik

Ruszy∏ Baby Boom – nowy sklep
dla dzieci w Starej Mi∏osnej
Piszemy ten tekst wieczorem, w dniu
otwarcia naszego Baby Boom. To nie do
wiary – jeszcze 3 tygodnie temu g∏owi∏yÊmy si´ nad nazwà, szuka∏yÊmy lokalu
i przemierza∏yÊmy sklepy i hurtownie,
polujàc na naj∏adniejsze ubranka, najfajniejsze zabawki i najzdrowsze buty. Jeszcze tydzieƒ temu z naszymi m´˝ami skr´ca∏yÊmy rega∏y, targa∏yÊmy worki i pud∏a,
by pó∏ki naszego sklepu nie Êwieci∏y
pustkami. Jeszcze wczorajszej nocy nie
mog∏yÊmy zasnàç, martwiàc si´ czy ktokolwiek do nas zajrzy w dniu otwarcia.

RzeczywistoÊç przesz∏a nasze najÊmielsze oczekiwania – Baby Boom
odwiedzi∏o mnóstwo mam i rodzin
z dzieçmi. Od wielu z nich us∏ysza∏yÊmy s∏owa zach´ty i otuchy, które doda∏y nam skrzyde∏. Wierzymy, ˝e
z Waszà pomocà uda nam si´ zrealizowaç wizj´ sklepu i miejsca spotkaƒ dla
dzieci i ich mam, do którego b´dzie
si´ wpadaç na zakupy, na dobrà kawk´ (ju˝ wkrótce) i przyjacielskie rozmowy o naszych dzieciakach – a jest
o czym pogadaç!

Tom Law’s School of English
w

Weso∏ej – Starej Mi∏oÊnie od 1997 roku

Dzi´kujemy tym wszystkim, którzy ju˝
nas odwiedzili, sàsiednim sklepom za
˝yczliwoÊç i fachowe rady oraz Panu
Zbyszkowi Zalewskiemu za okazywanà
pomoc.
Ania i Marta z osiedla
Zapraszamy w godzinach:
Baby Boom
pon.-pt. 1000-1900
Dolomitowa 2
sob. 1000-1400
(róg Jana Paw∏a II i Diamentowej)

773-32-70
773-33-70

Zapraszamy dzieci, m∏odzie˝ i doros∏ych na kursy j´zyka angielskiego, niemieckiego,
francuskiego, hiszpaƒskiego i w∏oskiego.
Prowadzimy lekcje dla wszystkich grup wiekowych:
– dzieci od lat 5
– m∏odzie˝: rozszerzony program szkolny, konwersacje oraz przygotowanie do
egzaminów wst´pnych do liceum i do matury z j´zyka angielskiego
– kursy przygotowujàce do FCE i CAE i MATRY
– poranne i wieczorne grupy na wszystkich poziomach zaawansowania
– intensywne kursy dla m∏odzie˝y i doros∏ych (co najmniej 2 x 90 minut /tydzieƒ)
– programy dla najbardziej zaawansowanych

TE SAME NISKIE,
UBIEG¸OROCZNE
CENY

Weso∏a – Stara Mi∏osna, ul. GoÊciniec 2B, tel: 773-32-70, 773-33-70, kom. 0-504-123-283. Sekretariat szko∏y czynny
codziennie od 16-20 i w soboty 10-11. Osoby zainteresowane lekcjami indywidualnymi lub zorganizowaniem grup
poza rejonem Starej Mi∏osny prosimy o telefoniczny lub osobisty kontakt.
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silny ból w kolanie, któremu toLetnie urazy – jesienna odnowa nale˝y
warzyszy uczucie k∏ucia, rozpierania
i przeskakiwania, czasem pojawia si´
Wiosnà i latem ciep∏a pogoda zach´ca do spacerów i ruchu na Êwie˝ym powietrzu. Niestety, dla niektórych to
czas na rekonwalescencj´ po letnich
urazach. Letnie sporty dostarczajà wiele ruchu i przyjemnoÊci, ale ich uprawianie niesie za sobà spore ryzyko urazów. Do najcz´Êciej spotykanych kontuzji zalicza si´ z∏amania.
O z∏amaniu mówi si´ wtedy, gdy dochodzi do przerwania ciàg∏oÊci tkanki
kostnej. Najcz´Êciej bywa to efektem
upadku. Na koÊç dzia∏a wówczas tak du˝a si∏a, ˝e nie wytrzymuje ona wielkiego
napr´˝enia i p´ka zwykle poprzecznie
lub skoÊnie, ale zdarzajà si´ te˝ szczeliny
spiralne lub p´kni´cia ze sporà iloÊcià
od∏amków. Je˝eli zostanie naruszona
skóra, mówimy o z∏amaniu otwartym.
KoÊç kontaktuje si´ wtedy ze Êrodowiskiem zewn´trznym i mo˝e rozwinàç si´
infekcja. Silny ból, który uniemo˝liwia
poruszenie np. r´kà lub nogà, opuchlizna w miejscu urazu – to objawy, które
najcz´Êciej Êwiadczà o z∏amaniu. Jednak
w∏aÊciwe rozpoznanie mo˝e postawiç jedynie lekarz po wykonaniu zdj´cia rtg.
Nowoczesna medycyna odchodzi od
zak∏adania sztywnych opatrunków.
Cz´sto robià one wi´cej z∏ego ni˝ dobrego przy z∏amaniu goleni, kiedy
unieruchamia si´ na 6 tygodni tak˝e
staw kolanowy, po zdj´ciu gipsy s∏abnà
wi´zad∏a i mi´Ênie oko∏ostawowe kolana ich rozçwiczenie zajmuje czasem

ok. 2 lat i nie zawsze udaje si´ przywróciç im sprawnoÊç.
Zabiegi chirurgiczne stosowane przy
leczeniu z∏amaƒ polegajà na zespoleniu z∏amanych koÊci za pomocà ró˝nego rodzaju Êrub, p∏ytek czy pr´tów. Po
takich zabiegach nie trzeba nosiç
usztywniajàcego opatrunku na sàsiadujàcych ze z∏amanà koÊcià stawach.
W wi´kszoÊci szpitali nadal zak∏ada
si´ ci´˝ki gips, ale mo˝na te˝ skorzystaç
z opatrunku z ˝ywicy syntetycznej. Jest
bardzo lekki i wytrzyma∏y. Tego typu
usztywnienie zaleca si´ szczególnie przy
z∏amaniach stawu skokowego, goleni,
nadgarstka czy koÊci przedramienia,
z lekkim opatrunkiem ∏atwiej jest si´
poruszaç. O wyborze opatrunku zawsze
decyduje lekarz. Usztywnienie nosi si´
zwykle od 6 do kilkunastu tygodni.
Rehabilitacja po z∏amaniu rozpoczyna si´ ju˝ nast´pnego dnia po z∏o˝eniu
koÊci. ˚eby by∏a skuteczna, muszà
wspó∏pracowaç ze sobà pacjent, lekarz
i rehabilitant. SpecjaliÊci wspólnie dopasowujà najbardziej skutecznà form´
usprawniania ∏àczàc ze sobà elementy
kinezyterapii (çwiczenia, wyciàgi) z fizykoterapià (elektrolecznictwo, laseroterapia) oraz masa˝u leczniczego.
Równie cz´stym urazem wyst´pujàcym w trakcie uprawiania sportów jest
uszkodzenie ∏àkotek (dwóch niewielkich chrzàstek z w stawie kolanowym)
do najcz´stszych objawów uszkodzenia

blok kolana – nie mo˝na go zginaç, ani
rozprostowaç. Nale˝y wtedy niezw∏ocznie zg∏osiç si´ do ortopedy, który dobierze odpowiedni sposób leczenia.
DolegliwoÊci wywo∏ane przez uszkodzonà ∏àkotk´ mo˝na z∏agodziç stosujàc
fizykoterapi´ (np. laseroterapia, ultradêwi´ki) ale pe∏ne wyleczenie daje jedynie operacja, podczas której usuwa si´
lub zszywa uszkodzony fragment ∏àkotki. Obecnie coraz rzadziej stosowana
jest bardziej tradycyjna metoda – artromia wykonywana wy∏àcznie za pomocà
skalpela, polegajàca na wyci´ciu uszkodzonego fragmentu ∏àkotki. Druga metoda operacji to artroskopia polegajàca
na wprowadzeniu do stawu przez ma∏e
otwory zestawu niewielkich narz´dzi,
do których pod∏àczona jest miniaturowa kamera. Sterujàc narz´dziami ortopeda nacina i usuwa fragment uszkodzonej ∏àkotki lub jà zszywa.
Pacjent wychodzi ze szpitala ju˝ po
kilku dniach od zabiegu. Po operacji
nie trzeba zak∏adaç gipsu, konieczna
jest natomiast specjalistyczna rehabilitacja ruchowa. Usprawnianie zaczyna
si´ ju˝ nast´pnego dnia po zabiegu.
W zale˝noÊci od stopnia urazu trwa
ona od 2 do 6 tygodni. Jej najbardziej
istotnym elementem sà çwiczenia mi´Êni oraz fizykoterapia. Wa˝ne jest, aby
dobór çwiczeƒ by∏ odpowiedni do stanu, w jakim znajduje si´ pacjent.
W obydwu opisanych przypadkach
powrót do formy wymaga systematyki
i cierpliwoÊci ze strony pacjenta. Do
uprawiania aktywnego sportu powróciç
mo˝na po ok. 3 miesiàcach. U niektórych osób b´dzie to mo˝liwe ju˝ tylko
ze specjalnym stabilizatorem stawu.
Wojciech Rudziƒski, tel. 773 14 97

Og∏oszenia drobne
◗ Wynajm´ dzia∏k´ ok. 200 m2 przy rogu ulic GoÊciniec i Pogodnej, tel 773 30 17.
◗ Tanio sprzedam sukni´ Êlubnà rozmiar 40-42, tel. 0 505 360 995.
◗ Studentka – zaawansowany angielski, Êredni rosyjski lub opieka nad dzieckiem
(2-10 lat) dyspozycyjna w godz. 800-1500, tel. 773 30 17, 0602 26 72 72.
◗ Nianie i gosposie z referencjami zatrudni´, tel. 773 25 17.
◗ J´zyk rosyjski – korepetycje, t∏umaczenia (z dojazdem do ucznia), tel. 773 54 53.
◗ Stolarstwo i inne prace zlecone przyjm´, tel. 773 19 85.
◗ Agencja opiekunek poleca sprawdzone opiekunki i pomoc domowà. Daje gwarancje, tel. 773 25 17.
◗ Wynajm´ pokój z wygodami, tel. 773 28 04.
◗ Maluj´ obrazy, tel. 795 71 88.
◗ Sprzedam skór´ kangura, tel. 773 25 71.
◗ Zapraszam na lekcje j´z. francuskiego, tel. 773 15 27.
◗ Tanio sprzedam nowy wózek inwalidzki (szwajcarski). Dzwoniç po 1900, tel. 773
17 02.
◗ Gara˝ w zamieszka∏ym segmencie, tel. 773 15 27.
◗ Kotki dwumiesi´czne – oddam, tel. 773 33 39.
◗ M∏oda – opieka nad dzieckiem; korepetycje z chemii (tanio!); praca biurowa,
tel. 0 503 925 982.
◗ Absolwent UW udzieli tanich korepetycji z angielskiego, historii i geografii.
Tel.: 0 502 537 178 lub 648 71 71 (wieczorem).
◗ Korepetycje z matematyki, chemii, biologii lub francuski-konwersacje, TANIO
poleca doktorantka Politechniki tel.773 35 04 lub e-mail: dobrekorki@o2.pl
◗ Poszukuj´ pokoju na Osiedlu dla pani w Êrednim wieku, tel. 773 13. 17
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Zaproszenie do przedwyborczej zabawy
Ju˝ od ponad trzech lat cz∏onkowie
Stowarzyszenia i osoby z nami zaprzyjaênione redagujà kolejne numery naszej gazetki osiedlowej, a nast´pnie
spo∏ecznie, w swoim czasie wolnym,
wrzucajà te gazetki do Paƒstwa skrzynek. Robimy to po to, aby pomóc Paƒstwu w zorientowaniu si´ i zrozumieniu problemów lokalnych oraz aby zapewniç rzetelnà informacj´ o wszystkim, co si´ dzieje na naszym Osiedlu.
Teraz z kolei my zwracamy si´ do
Paƒstwa z proÊbà o troch´ aktywnoÊci
spo∏ecznej. Stowarzyszenie Sàsiedzkie
w wyborach do Rady Dzielnicy Warszawa-Weso∏a rekomenduje list´ 10
kandydatów, przedstawionych w niniejszym numerze gazetki. Niestety,
wybory te wypadajà podczas najbardziej ponurej i deszczowej pory roku,
która nie sprzyja szerokim kontaktom
sàsiedzkim. Dlatego zapraszamy Paƒstwa do zabawy wyborczej. Zasady sà
nast´pujàce:
W niniejszej gazetce publikujemy informacje na temat kandydatów, a obok
tego tekstu kupon z nazwiskami
wszystkich rekomendowanych przez

nas osób. Prosimy o wyci´cie z gazetki
tego kuponu i wpisanie swojego nazwiska pod listà kandydatów. Nast´pnie
prosimy o w∏o˝enie kuponu do koperty
(nie zaklejamy koperty) i podpisanie
tej koperty nazwiskiem jednego
wybranego kandydata lub kandydatki
wyszczególnionych na kuponie. Nast´pnie prosimy o przekazanie takiej
koperty osobie, która nie zna tego konkretnego kandydata. Osoba ta powinna
podpisaç si´ na nast´pnej linijce na kuponie. Zadaniem Paƒstwa i wszystkich
osób z rozpocz´tego „∏aƒcuszka” b´dzie znalezienie sposobu na osobiste
dor´czenie takiej koperty do ràk w∏asnych wybranego kandydata. Naukowcy Amerykaƒscy twierdzà, ˝e wystarczy, aby taki list przeszed∏ przez r´ce
szeÊciu osób i zostanie dor´czony.
OczywiÊcie nie mo˝na korzystaç z pomocy poczty, kuriera czy te˝ internetu.
JesteÊmy przekonani, ˝e informacje
zawarte w tej gazetce pozwolà Paƒstwu
dostarczyç swoje przesy∏ki najpóêniej
do wtorku 29 paêdziernika do godziny
20-ej. Gdzie mo˝na zastaç swojego
„wybraƒca”? Hmmm?! Co si´ odbywa

„ O D N O WA”
PRYWATNY OÂRODEK REHABILITACYJNY

w ka˝dy wtorek o godzinie 20-ej? w siedzibie Stowarzyszenia Sàsiedzkiego lokalu OSP przy Trakcie Brzeskim 28
(wejÊcie od ul. GoÊciniec). Zapraszamy
do wspólnej zabawy. Paƒstwa ˝yczliwoÊç mo˝e pomóc kandydatom Stowarzyszenia w nadchodzàcych wyborach
oraz zapewniç troch´ rozrywki i okazj´
do odnowienia dobrosàsiedzkich kontaktów.
Ma∏gorzata Krukowska

Kupon
„Przedwyborcza zabawa”
2002

Marcin J´drzejewski
Iza Antosiewicz
Krzysztof Kacprzak
Marianna Burszewska
Józef WojtaÊ
Tomasz Droƒ
Dorota Wroƒska
Lidia Roz∏ucka
Lech Krzemiƒski
Marian Mahor

O F E R U J E :

Osoba wysy∏ajàca kupon:
☛ 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
Weso∏a – Stara Mi∏osna,
www.odnowa.nes.pl
ul. Diamentowa 759, ZADANIE 10, tel. 773-14-97

WiadomoÊci Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
- pismo mieszkaƒców Starej Mi∏osny.
Redaguje zespó∏: Marcin J´drzejewski (redaktor naczelny), Ma∏gorzata Krukowska,
Marian Mahor, Dorota Mierzejewska (sekretarz redakcji, tel. 773 13 13), Anna
Susicka, Dorota Wroƒska. Foto: autorzy, Robert W´grzynowski, Ireneusz Hyra,
Magdalena J´drzejewska.

Osoby poÊredniczàce:
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Nasz adres:

..........................................................................................
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Kontakt z redakcj´: tel.: 613 34 37, fax: 613 18 49,
e-mail: wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl
Wydawca: NAJ-COMP, ISSN 1509-0833, Nak∏ad: 3.400 egz.,
Gazeta bezp∏atna! Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych.
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów i korekty j´zykowej.
Za informacje zawarte w reklamach Redakcja nie odpowiada.
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Listy
Droga Redakcjo
Jestem mieszkankà Starej Mi∏osnej od 5 lat.
I od pi´ciu lat wraz z m´˝em segregujemy Êmiecie. Gdy si´ tu sprowadziliÊmy, by∏ to ogromny
k∏opot, bo nigdzie nie by∏o kontenerów do segregacji Êmieci. Gdy wi´c jechaliÊmy do miasta
gdzie stojà kontenery, zabieraliÊmy Êmieci ze sobà, najcz´Êciej wywoziliÊmy je do Otwocka lub
Falenicy, skàd pochodzimy. Gdy nagle w Waszej
gazetce przeczytaliÊmy informacj´, ˝e i u nas
w Starej Mi∏osnej pojawià si´ kontenery, bardzo
si´ ucieszyliÊmy, skoƒczy∏o si´ bowiem wywo˝enie Êmieci do Falenicy i Otwocka. Niedawno
urodzi∏a nam si´ córeczka, a jak korzystajàc
z pi´knej pogody chodzi∏am na d∏ugie spacery,
a przy okazji wynosi∏am posegregowane Êmieci
do kontenerów ustawionych przy gimnazjum.
Jednak pewnego letniego przedpo∏udnia zauwa˝y∏am, jak Panowie z firmy B¸YSK zabierajà posegregowane przez nas Êmieci. Zaniepokoi∏o
mnie fakt, i˝ z Êmieci z kontenerów, gdzie znajdowa∏ si´ posegregowany papier i plastik zosta∏y zapakowane do jednego pojemnika, zamieszane razem i wywiezione. Zapisa∏am zatem numer rejestracyjny samochodu WOT A864. Zadzwoni∏am do firmy B¸YSK dowiedzieç si´ dlaczego tak si´ sta∏o, jednak Pani, z którà mia∏am
przyjemnoÊç rozmawiaç, najpierw mówi∏a, ˝e to
nie jest ich rejon, a potem niezbyt jasno próbowa∏a mi wyjaÊniç, dlaczego tak si´ sta∏o. Nasuwa si´ pytanie, czy w takiej sytuacji segregacja

CZYNNE:
codziennie
w niedziele

Êmieci w domu mija si´ z celem? Czy potem te
Êmieci i tak zostanà wymieszane, a nasza praca
idzie na marne? Mo˝e pracownikom gazetki
WiadomoÊci Sàsiedzkie firma B¸YSK udzieli jakiÊ wyjaÊnieƒ w tej sprawie.
Z powa˝aniem
Agnieszka Babik
Uwaga, szczury
Chcia∏abym podzieliç si´ z Paƒstwem tym, co
przydarzy∏o si´ nam. Wszystko zacz´∏o si´ od
zagadkowego zapadania si´ pojedynczych kostek brukowych w naszym zjeêdzie do gara˝u.
Po zdj´ciu fragmentu bruku w piasku ukaza∏y si´
korytarze. Korytarze znajdowa∏y si´ na niewielkim fragmencie zjazdu pomi´dzy betonowym
rowkiem odwadniajàcym zjazd i progiem wrót
gara˝owych i prowadzi∏y do sp∏ywu kratki
Êciekowej z podjazdu.
ZastanawialiÊmy si´,
czy sà to korytarze wyp∏ukane przez wod´,
czy wydrà˝one przez
zwierz´.
Po krótkim czasie od
poprawienia bruku,
kostki zacz´∏y ponownie si´ zapadaç. Na
ma∏ym odkrytym kawa∏ku piasku pojawi∏o
si´ okràg∏e wejÊcie do
podziemnego korytarza. Nasze wàtpliwoÊci

6.00 - 22.00
9.00 - 15.00

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

dogodny dojazd
parking

niskie ceny
SAMOOBS¸UGA

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

tel. 773-25-30

u nas kupisz
szybko, tanio
i prawie wszystko

akceptujemy karty p∏atnicze
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rozwia∏y si´. Tym razem pod brukiem znaleêliÊmy ca∏y szereg korytarzy z dwoma komorami.
W pierwszej komorze znaleêliÊmy tylko poszarpane papiery i folie, w drugiej cztery m∏ode
szczurki (ju˝ nie ˝y∏y). G∏ówne wejÊcie do korytarzy znajdowa∏o si´ w szczelinie mi´dzy rurà
kanalizacyjnà, a betonowym korytem pod kratk´
Êciekowà zjazdu do gara˝u. Dziur´ zabetonowaliÊmy, piasek ubiliÊmy i ponownie u∏o˝yliÊmy
bruk, ale ciàgle zastanawiamy si´, skàd przyw´drowa∏y szczury: z lasu czy z kanalizacji. Z niepokojem wypatrujemy nowych norek wokó∏ domu i zastanawiamy si´, czy szczury korzystajàc
z systemu kanalizacyjnego nie b´dà chcia∏y
wprowadziç si´ bezpoÊrednio do Êrodka.
Dorota Rzadkiewicz
z ulicy Cedrowej.

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

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

STARA MI¸OSNA

BUDUJ DOM Z
05-077 Stara Mi∏osna
ul. Trakt Brzeski 75
tel. (022) 773 21 55
fax (022) 773 30 41
pn. - pt. 8.00 - 19.00
sob. 9.00 - 15.00

Warszawa
Powsin
ul.
Wa f l o w a
1
tel. (022) 651 65 58
pn. - pt. 9.00 - 18.00
sob. 9.00 - 15.00

najciekawsze PROJEKTY
najdogodniejsze KREDYTY
najtaƒsze MATERIA¸Y

Kto z nami buduje pieni´dzy nie marnuje!
JESIENNA PROMOCJA
5-10%
OD WIELU L AT NAJCH¢TNIEJ KUPOWANE MEBLE W POLSCE

OFERUJEMY
NISKIE
CENY

– Meble pokojowe
– Sypialnie

– Szafy
– Meble systemowe

ZAPEWNIAMY
ZAPRASZAMY: pon.- pt. 11.00 - 19.00
sobota 10.00 - 15.00

– Transport
– Monta˝

– Mi∏a obs∏uga
– Dogodne raty

HONORUJEMY KARTY KREDYTOWE
SALON MEBLOWY TRAKT BRZESKI 54B, STARA MI¸OSNA, TEL./FAX 022 773 38 90
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BLACHARSTWO
B L A C H A R S T W O – LAKIERNICTWO
L A K I E R N I C T WO
TADEUSZ SZUBA
NAPRAWIAMY:
✔ wszystkie marki samochodów
ZAPEWNIAMY:
✔ cz´Êci zamienne do napraw
po konkurencyjnych cenach
✔ holowanie samochodu do warsztatu
✔ rozliczenia bezgotówkowe
✔ samochód zast´pczy dla klienta

05-070 Sulejówek
ul. Szklarniowa 49
tel. 022 783 30 00, fax 022 783 15 52, kom. 0603 766 519
czynne w godzinach: 7.00–19.00

TERMINOWO • PROFESJONALNIE • TANIO

