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DRODZY SÑSIEDZI!
Z prawdziwà satysfakcjà przyj´liÊmy wyniki
wyborów do Rady Dzielnicy Weso∏a, które odby∏y si´ 27 paêdziernika br.
Âwiadczà one o szerokim poparciu,
jakiego nam udzieliliÊcie.
Nasza lista w Starej Mi∏oÊnie uzyska∏a
56% wszystkich oddanych g∏osów – zdobyliÊmy
4 mandaty z 5 przypadajàcych na nasze osiedle.
Za to ogromne zaufanie, jakim nas obdarzyliÊcie,
pragniemy dziÊ goràco podzi´kowaç.
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Chcemy jednoczeÊnie zapewniç, ˝e jest to dla nas nie tylko
zaszczyt i powód do dumy,
lecz tak˝e powa˝ne zobowiàzanie, z którego b´dziemy si´
wywiàzywaç dalszà rzetelnà i wyt´˝onà pracà na rzecz
mieszkaƒców.
Marcin J´drzejewski, Iza Antosiewicz
Krzysztof Kacprzak, Marianna Burszewska
Józef WojtaÊ, Tomasz Droƒ, Dorota Wroƒska,
Lidia Roz∏ucka, Lech Krzemiƒski, Marian Mahor

Zdrowych, pogodnych i rodzinnych
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
oraz Szcz´Êliwego Nowego Roku 2003
˝yczy Redakcja

Wigilijna Gwiazdka
zawieszona
w granatowych przestworzach
rozÊwietla
ziemskie nadzieje
tego wieczoru
op∏atek
zaszeleÊci w d∏oniach
kruchy jak ˝ycie
tak ∏atwo go prze∏amaç
Irena ¸ukszo
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BO˚E NARODZENIE
Bo˝e Narodzenie, ∏ac. Natale Domini, to chrzeÊcijaƒskie Êwi´to obchodzone od siedemnastu stuleci dla wspomnienia i uczczenia narodzin (wcielenia) Jezusa Chrystusa. Wed∏ug Êwiadectw historycznych uroczystoÊç
Bo˝ego Narodzenia istnia∏a w Rzymie ju˝ w 326 r.
Wprowadzono jà
prawdopodobnie
wczeÊniej, ustalajàc
dat´ na 25 XII, aby
przezwyci´˝yç (lub
zaadaptowaç) pogaƒski kult Niezwyci´˝onego S∏oƒca,
czczonego
tego
w∏aÊnie dnia od
czasów cesarza Aureliana (270-275).
ChrzeÊcijanie, nie znajàcy faktycznej
daty narodzin Jezusa, wybrali symboliczny dzieƒ zimowego przesilenia, po
którym noc-ciemnoÊç ust´puje dniowi-Êwiat∏u, nawiàzujàc w ten sposób do

6 I; z czasem wydzielono dwie uroczystoÊci: 25 XII – Bo˝e Narodzenie, 6 I –
na Wschodzie chrzest Jezusa w Jordanie, na Zachodzie Epifania (Trzech

Króli). Pod koniec IV w. do Bo˝ego
Narodzenia do∏àczono Êwi´ta: Szczepana,
pierwszego
m´czennika
(26 XII), Jana Aposto∏a i Ewangelisty
(27 XII) i Âwi´tych M∏odzianków
(28 XII), a w KoÊciele wschodnim
dodatkowo apostoWszystkim Czytelnikom
∏ów Piotra i Paw∏a.
„WiadomoÊci Sàsiedzkich“
Oko∏o 615 r. litur˝ycz´ radosnych
giczne
obchody
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
Bo˝ego Narodzeoraz wszelkiej pomyÊlnoÊci
nia
poszerzono
w nadchodzàcym
w oktaw´ (25 XII –
1 I) dla podkreÊleNowym 2003 Roku
nia wa˝noÊci Bo˝ego
Narodzenia
Przewodniczàcy Rady Warszawy
w strukturze Êwiàt
koÊcielnych; ostatni dzieƒ oktawy zosta∏
poÊwi´cony
Marii-Bo˝ej Rodzicielce.
Obecnie w KoÊciele rzymskokatolicobrazu Jezusa jako „Êwiat∏oÊci Êwiata”.
Âwi´to wprowadzone do rzymskiego kim, KoÊcio∏ach prawos∏awnych u˝ykalendarza liturgicznego szybko si´ wajàcych kalendarza gregoriaƒskiego
rozpowszechni∏o: w IV w. by∏o obcho- i protestanckich Bo˝e Narodzenie jest
dzone m.in. w pó∏nocnej i zachodniej obchodzone 25 XII, w KoÊciele grecAfryce, w Hiszpanii, pó∏nocnej Italii, kokatolickim oraz KoÊcio∏ach prawoKapadocji, Konstantynopolu i Antio- s∏awnych u˝ywajàcych kalendarza juchii. Na wschodzie od III w. by∏a to liaƒskiego – 7 I. Wed∏ug postanowieƒ
uroczystoÊç Objawienia Boga-Pana Soboru Watykaƒskiego II liturgiczne
(Teofania lub Epifania), ∏àczona obchody Bo˝ego Narodzenia obejmujà
z chrztem w Jordanie, przypadajàca czas od nieszporów 24 XI do Êwi´ta
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Chrztu Paƒskiego (niedziela po Epifanii; dawniej trwa∏y do Êwi´ta Ofiarowania Paƒskiego 2 II), a sà poprzedzone
czterotygodniowym adwentem, który
zamyka Wigilia (od IV w.).
Poczàtkowo w Rzymie z okazji Bo˝ego Narodzenia celebrowano msz´ wigilijnà i msz´ odprawianà
rankiem
25 XII; zgodnie ze
starym zwyczajem
wywodzàcym si´
z VI w., a nawiàzujàcym do wczesnej
tradycji KoÊcio∏a
jerozolimskiego,
ksi´˝a majà obowiàzek odprawienia tego dnia
trzech mszy: o pó∏nocy (w Rzymie
papie˝ odprawia∏
jà w bazylice Santa
Maria Maggiore,
gdzie znajdowa∏a
si´ imitacja groty
narodzenia Chrystusa, stàd nazwa missa ad praesepe – msza przy ˝∏obie,
w Polsce zwana pasterkà), o Êwicie
i w dzieƒ.
Ze Êwi´tami Bo˝ego Narodzenia,
zwanymi w Polsce Godami lub Godnimi Âwi´tami, sà zwiàzane bogate tradycje ludowe, obejmujàce prastare zwyczaje i wierzenia pogaƒskie wywodzàce
si´ z obchodów Êwiàt agrarnych i zaduszkowych z okresu przesilenia zimowego, obrz´dy chrzeÊcijaƒskie upowszechnione przez KoÊció∏ oraz zwyczaje stanowiàce efekt po∏àczenia ludowoÊci z tradycjà chrzeÊcijaƒskà. Pogaƒskim zabobonom KoÊció∏ nada∏
w∏asnà chrzeÊcijaƒskà symbolik´ (np.

Z okazji
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
wszystkim Paƒstwu ˝ycz´
wszelkiego dobra, mi∏oÊci
i nadziei na lepszy
Nowy 2003 Rok
Jacek Wojciechowicz
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wiecznie zielone drzewko, symbolizujàce odradzajàcà si´ wcià˝ na nowo ˝yciodajnà si∏´ s∏oƒca i zapewniajàce
szcz´Êcie, po∏àczono z biblijnym drzewem ˝ycia, ozdoby – z rajskimi
owocami, ∏aƒcuchy – z w´˝em
kusicielem,
a gwiazd´ na
wierzcho∏ku
drzewa – z gwiazdà prowadzàcà
M´drców
ze
Wschodu do Betlejem); choinka,
wywodzàca si´
prawdopodobnie
z Alzacji (XV-XVI w.), w ca∏ej
Europie
upowszechni∏a si´
w XIX w. (w Polsce na prze∏omie
XVIII i XIX w.).
Do zwyczajów
Êwiàtecznych nale˝à te˝: przyozdabianie domów (snopy zbo˝a symbolizujàce dostatek, siano pod
obrusem), szopka (wprowadzona
prawdopodobnie przez Êw. Franciszka,
upowszechniona przez braci mniejszych w XIII w.), jase∏ka (pozosta∏oÊç
po Êredniowiecznych
dramatach
i inscenizacjach ludowych, w 1736 r. zakazane w koÊcio∏ach
przez polski episkopat), Êpiewanie kol´d
i pastora∏ek (w Polsce
co najmniej od poczàtku
XVI w.), wysy∏anie kartek Êwiàtecznych (zapoczàtkowane w 1846 r.
przez Anglika J. Horsleya), obdarowywanie
bliskich prezentami,
kol´dowanie (odwiedzanie domów przez
przebieraƒców
z szopkà i kol´dami) oraz
koÊcielna kol´da – odwiedziny
parafian przez proboszcza lub wikarego.
Charakterystycznà cechà polskiej
obyczajowoÊci jest przesuni´cie Êwi´towania z pierwszego dnia (25 XII) na

wieczór wigilijny z uroczystà postnà
wieczerzà wigilijnà, która ma charakter
obrz´du sakralnego z licznymi nakazami i zakazami. Rozpoczyna ja ∏amanie

Pierwotnie 24 XII by∏ wa˝nym dniem
w pogaƒskim cyklu obrz´dowym poÊwi´conym kultowi zmar∏ych (zimowe
zaduszki), z czego etnologowie wyprowadzajà szczególnoÊç tych dni w zwyczajach ludowych,
w posi∏ku wigilijnym
zaÊ widzà pozosta∏oÊç po uczcie ofiarnej
poÊwi´conej
zmar∏ym, na co zdaje
si´ wskazywaç praktykowanie w ten
dzieƒ licznych wró˝b
i zabiegów magicznych (zakaz po˝yczania czegokolwiek obcym, wymóg parzystej liczby osób przy
stole wigilijnym i dodatkowego nakrycia,
karmienie zwierzàt
domowych resztkami
z wieczerzy zmieszanymi z op∏atkiem,
obwiàzywanie drzew
s∏omà, wró˝by matrymonialne i meteorologiczne).
si´ op∏atkiem, który symbolizuje mi∏oÊç
Z uroczystoÊcià Êw. Szczepana
i jednoÊç – zwyczaj ÊciÊle polski, popu- (26 XII) zwiàzany jest zwyczaj Êwi´celaryzowany przez KoÊció∏ od XVIII w., nia w koÊcio∏ach owsa (rzadziej groprzyj´ty na wsi na poczàtku XX w. Sta- chu, j´czmienia czy bobu), którym po
nowi nawiàzanie do starochrzeÊcijaƒ- mszy obsypywano ksi´dza, upami´tniajàc w ten sposób ukamienowanie
pierwszego
m´czennika; wg etnologów jest to wtórna
Niech ta Âwi´ta Cicha Noc
interpretacja magiczprzyniesie wszystkim mieszkaƒcom
nego zabiegu posypyStarej Mi∏osny radoÊç i pokój,
wania zbo˝em ludzi
i dobytku w celu zaa Âwi´ty Florian
pewnienia im zdrowia,
niech strze˝e Wasze domy
szcz´Êcia i urodzaju.
W ikonografii chrzeÊciprzez ca∏y nadchodzàcy 2003 rok
jaƒskiej Bo˝e Narodzenie
stanowi jeden z g∏ównych
tematów
przedstawieƒ re˚yczy w imieniu
ligijnych; od drugiej po∏owy
stra˝aków OSP Stara Mi∏osna
XIV w. ∏àczony ze scenami Zwiastowania, AdPrezes El˝bieta Ko∏buk
oracji Dzieciàtka, Pok∏onu Pasterzy i Ho∏du
Trzech Króli.
skich eulogiów – specjalnych chlebów
Beniamin Nawrot
ofiarnych sk∏adanych na o∏tarzu, których cz´Êç konsekrowano i spo˝ywano
Przy pisaniu tego artyku∏u korzystajako Eucharysti´, reszt´ zaÊ Êwi´cono
∏em
z Encyklopedii Religii PWN.
po mszy i roznoszono do domów.

Z okazji Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
˝yczymy Wszystkim mieszkaƒcom Starej Mi∏osny
wiele ∏ask p∏ynàcych od ˝∏óbka Bo˝ej Dzieciny.
Niech w tym Nowym Roku 2003 Wasze serca zostanà
nape∏nione goràcà t´sknotà za Jezusem,
który przyszed∏ nape∏niç nas i nasze rodziny
mi∏oÊcià, Êwiat∏em i odwagà
w codziennym dawaniu Êwiadectwa.
Ks. Stanis∏aw Popis
(Proboszcz parafii Êw. Hieronima)
Ks. Krzysztof Cyliƒski
(Proboszcz parafii NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa)

3

STARA MI¸OSNA

Zarzàd Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy
Burmistrz – Andrzej Jastrz´bski
Wiceburmistrz ds. spo∏ecznych – Edward
Zdzieborski
Wiceburmistrz ds. inwestycji – Janusz
Przàdka (nie kandydowa∏ do Rady Dzielnicy)
Rada Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy
KWW WESO¸A 2002
Marcin J´drzejewski — 324 g∏osy
(Okr´g 3 – Stara Mi∏osna)
Mariana Burszewska — 135 g∏osów
(Okr´g 3 – Stara Mi∏osna)
Bogdan Gutowski- 134 g∏osy
(Okr´g 1 – Weso∏a Centrum)
Józef WojtaÊ — 133 g∏osy
(Okr´g 3 – Stara Mi∏osna)
Zbigniew Putka- 132 g∏osy
(Okr´g 2 – Zielona)
Marian Mahor —122 g∏osy
(Okr´g 3 – Stara Mi∏osna)
WESO¸A RAZEM
Bogdan Wilk – 319 g∏osów (Okr´g 1 –
Weso∏a Centrum) – Przewodniczàcy Rady
Irena Kuk – 168 g∏osów (Okr´g 2 –
Zielona)
Helena Kazimierczak – 139 g∏osów
(Okr´g 1 – Weso∏a Centrum)
SLD-UP
Stefan S∏owikowski — 160 g∏osów
(Okr´g 1 – Weso∏a Centrum)
Andrzej Jastrz´bski -159 g∏osów
(Okr´g 2 – Zielona)
[zastàpi go Antoni Baraƒski – 26 g∏osów]
Katarzyna Zakrzewska -114 g∏osów
(Okr´g 3 – Stara Mi∏osna)
WESO¸A SAMORZÑDNA DZIELNICA
Edward Zdzieborski — 123 g∏osy
(Okr´g 2 – Zielona) [powinien zastàpiç go
Ryszard Brzezik – 83 g∏osy]
Maciej Królak – 80 g∏osów
(Okr´g 1 – Weso∏a Centrum)
RAZEM POLSCE
Leszek Winiarski – 36 g∏osów
(Okr´g 2 – Zielona)

WieÊci z Rady Dzielnicy
27 paêdziernika rozpocz´∏a si´ nowa
kadencja w∏adz samorzàdowych Weso∏ej. Inauguracyjna sesja w dniu 18 listopada by∏a tylko formalnym potwierdzeniem zmian jakie zasz∏y w naszym Urz´dzie. Pierwsza podstawowa – staliÊmy si´
dzielnicà Warszawy, co zdecydowanie
zmniejszy∏o zakres kompetencji zarówno Rady jak i Zarzàdu. O skali tych
zmian tak naprawd´ jeszcze nic pewnego
powiedzieç nie mo˝e. Zmiany w warszawskim Ratuszu i niedoskona∏oÊci nowej ustawy warszawskiej w wielu dziedzinach wprowadzi∏y chaos i parali˝ decyzyjny. W szczególnoÊci, nowi burmistrzowie Weso∏ej, do dziÊ nie mogà podejmowaç ˝adnych decyzji administracyjnych,
gdy˝ nie otrzymali w tym wzgl´dzie pe∏nomocnictw Prezydenta Warszawy.
Za to zmiany personalne w Urz´dzie
sà bardziej jednoznacznie i wynikajà
z nieco dziwacznej arytmetyki powyborczej. Centroprawicowy komitet WESO¸A 2002, który by∏ niewàtpliwym triumfatorem tych wyborów (szczególnie
w Starej Mi∏oÊnie gdzie zdobyliÊmy 4
mandaty z 5), nie zyska∏ jednak wymaganej wi´kszoÊci w Radzie. Nasz, wydawa∏oby si´ naturalny, sojusznik, Leszek Winiarski z prawicowego komitetu Razem
Polsce (cz´Êç LPR popierajàca Antoniego Macierewicza) twierdzàc, ˝e jego wyborcy nie akceptujà jako burmistrza Jacka Wojciechowicza, wola∏ poprzeç Andrzeja Jastrz´bskiego z SLD. W ten sposób powsta∏a dosyç egzotyczna koalicja,

% otrzymanych g∏osów = iloÊç zdobytych mandatów
6,72 – Razem Polsce

7,51 – PiS
31,96 – Weso∏a 2002

5,59 – „Nasz Samorzàd”

2 – Samorzàdna Dzielnica

1 – Razem Polsce
6 – Weso∏a 2002

10,55 – Samorzàdna Dzielnica
3 – Weso∏a Razem

22,72 – Weso∏a Razem

14,96 – SLD-UP

3 – SLD-UP

Uk∏ad si∏ w Radzie Dzielnicy Weso∏a
Razem Polsce

OPOZYCJA (7)

Samorzàdna
Dzielnica

Weso∏a 2002

Weso∏a Razem

KOALICJA (8)
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której chyba jedynym wspólnym wyznacznikiem by∏o has∏o „Wojciechowicz
musi odejÊç“. Przy przewadze 8 g∏osów
do 7 konsekwentnie zosta∏y obsadzone
stanowiska: przewodniczàcego Rady
(Bogdan Wilk) oraz burmistrza (Andrzej Jastrz´bski). Nast´pnie zostali wybrani zast´pcy burmistrza – ds. inwestycji
Janusz Przàdka oraz – z naruszeniem
prawa (ustawa o samorzàdzie gminnym
zabrania ∏àczyç funkcj´ radnego z funkcjà w Zarzàdzie) – wiceburmistrz ds.
spo∏ecznych Edward Zdzieborski.
O ile Andrzej Jastrz´bski uzna∏ zakaz
∏àczenia stanowisk i z∏o˝y∏ na nast´pnej
sesji rezygnacj´ z mandatu radnego,
o tyle pan Edward Zdzieborski, majàc
poparcie swoich koalicyjnych kolegów,
„poszed∏ w zaparte“ i mandatu sk∏adaç
nie zamierza. W zaistnia∏ej sytuacji,
radni WESO¸EJ 2002 odmówili udzia∏u w dalszych g∏osowaniach i wyborach
personalnych do czasu przywrócenia
stanu zgodnego z prawem. Skoro ktoÊ
uwa˝a, ˝e majàc wi´kszoÊç nie musi si´
stosowaç do procedur i przepisów prawa, to niech si´ sam obsadza na kolejnych sto∏kach bez naszej pomocy.
Uznajàc prawo wi´kszoÊci do wyboru
takich w∏adz jakie sobie ta wi´kszoÊç ˝yczy mamy g∏´boko krytyczny stosunek do
zaproponowanych rozwiàzaƒ personalnych. Dlatego, nie chcàc braç odpowiedzialnoÊci za decyzje i dzia∏ania przez te
w∏adze podejmowane, odrzuciliÊmy sk∏adane nam propozycje obj´cia w Radzie

SLD-UP
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pomocniczych stanowisk takich jak przewodniczàcy komisji (za
Liczba osób uprawnionych do g∏osowania wynosi∏a .......................... 3 990
wyjàtkiem komisji rewiG∏osów wa˝nych oddano...................................................................... 2 021
zyjnej) czy wiceprzewodniczàcych Rady.
Nie znaczy to, ˝e zamie- Lista nr 3
Lista nr 9
Lista nr 10
rzamy lekcewa˝yç nasze Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
Komitet Wyborczy Wyborców
Komitet Wyborczy Wyborców
RAZEM POLSCE
WESO¸A RAZEM
obowiàzki
radnych. Suma g∏osów oddanych na list´ wynosi 275
Chcemy konstruktywSuma g∏osów oddanych na list´ wynosi 111
Suma g∏osów oddanych na list´ wynosi 245
1. Zakrzewska Katarzyna Anna 114
nie pracowaç jako radni
1. Walaszek Zofia Krystyna
59
1. Dalgiewicz Jan Zdzis∏aw
60
2. Siudek W∏odzimierz Zbigniew
64
– wskazujàc na zagro˝e- 3. Duszczyk Jan Jaros∏aw
2. Wytrykowska Hanna Teresa
9
2. Gaworczuk Zenon
29
27
nia i b∏´dy podejmowa- 4. Tomaszewski Krzysztof
3. Zygmunt Jan
14
3. Go∏ka Natalia Karolina
14
23
nych decyzji oraz przed- 5. Suswa∏ Ma∏gorzata
4. Senkara Krystyna Maria
12
4. Hajta∏owicz Roman Andrzej
71
20
5. Jurczewski Wojciech Piotr
10
5. Nowak Tomasz
26
stawiajàc nasze propo- 6. Kuchniewska-Morycz
6. CieÊlik Krystyna
3
6. Szugzda El˝bieta Zofia
23
Hanna Bogna
27
zycje rozwiàzywania
7. Malik Mariusz Ireneusz
4
7. Mróz Bogus∏aw Tomasz
9
problemów.
8.
Oczkowski
Mariusz
Stefan
13
A pierwszy b∏àd,
z którego konsekwencjami przyjdzie nam
nr 11
Lista nr 14
Lista nr 12
si´ zmierzyç, polega na Lista
KWW WESO¸A 2002
Komitet Wyborczy
Komitet Wyborczy Wyborców
konfiguracji polityczPrawo i SprawiedliwoÊç
„Nasz Samorzàd”
Suma g∏osów oddanych na list´ wynosi1043
nej nowego uk∏adu
Suma g∏osów oddanych na list´ wynosi 254
Suma g∏osów oddanych na list´ wynosi 93
324
w∏adzy. Otó˝ w rzà- 1. J´drzejewski Marcin
1. Cybula Krystyna Jolanta
126
1. Bartold Tadeusz Klemens
33
66
dzonej przez prawico- 2. Antosiewicz Izabela Anna
2 . Rutkowski Bronis∏aw Jan
61
2. Bijak Jacek Stanis∏aw
4
3. Kacprzak Krzysztof Edward
89
wego prezydenta i cen3. W´grzynowska Joanna Maria
28
3. Ciemny Cyprian Tomasz
15
4. Burszewska Marianna Janina 135
troprawicowà koalicj´ 5. WojtaÊ Józef Jan
4. Wykr´towicz Joanna
8
4. Gàsiorowski Zygmunt
4
133
Warszawie, w nadal 6. Droƒ Tomasz
5. Kalisiak Magdalena Anna
6
5. Kucharski W∏odzimierz Piotr
18
74
bardzo
prawicowej 7. Wroƒska Dorota
6. Gruszka Beata
15
6. Kowalski Miros∏aw
0
28
7. Krasowski Ryszard
2
Weso∏ej, jako jedynej 8. Roz∏ucka Lidia
26
8. Mucha Tomasz
3
46
dzielnicy Warszawy 9. Krzemiƒski Lech Jerzy
9. Nowacki Kazimierz
6
122
rzàdziç b´dzie bur- 10. Mahor Marian
10.WaÊ Andrzej
8
mistrz z SLD. I to
dzi´ki poparciu przedstawiciela prawicowego komitetu Ra- ograniczenia kompetencji Rady Dziel- ∏y si´ za rzàdzenie Weso∏à, wbrew mozem Polsce! A nowa ustawa warszawska nicy na rzecz Rady Warszawy ca∏e to im ocenom poradzà sobie i Weso∏a dawprowadza bardzo przykry mechanizm: poczàtkowe zamieszanie nie ma wi´k- lej b´dzie si´ rozwijaç. I tego (choç bez
tyle ka˝da dzielnica skorzysta ile sobie szego wp∏ywu na ˝ywotne interesy We- wielkiej wiary) im ˝ycz´, bo w zaistniaburmistrz tej dzielnicy wynegocjuje so∏ej. A co b´dzie dalej? Tego chyba ∏ej sytuacji chcia∏bym, ˝eby skorzystali
nikt nie podejmie si´ dzisiaj prognozo- mieszkaƒcy naszej dzielnicy, ni˝ ˝eby
u Prezydenta Warszawy...
Jak mo˝na si´ domyÊlaç, wszystkie waç. Ja optymistycznie wierz´ w Trybu- wysz∏o „na moje“. Ale o tym b´dzie
powy˝sze zdarzenia odbywa∏y si´ w go- na∏ Konstytucyjny i uchylenie przez mo˝na podyskutowaç za par´ miesi´cy.
ràcej i czasem przykrej atmosferze. niego nowej ustawy warszawskiej. MoMarcin J´drzejowski
Szcz´Êliwie si´ sk∏ada, ˝e z powodu ˝e si´ te˝ okazaç, ˝e osoby, które wzi´-

Okr´g nr 3 – Stara Mi∏osna

Ka˝dy g∏os na
wag´ z∏ota
Powoli emocje wyborcze opadajà, radni ju˝ radzà nad losami naszej Dzielnicy,
mo˝e wi´c przyszed∏ czas na odrobin´
statystyki i zastanowienie si´, dlaczego
tak, a nie inaczej wyglàda nasza Rada.
Zacznijmy od Starej Mi∏osny. Weso∏a
2002 zdoby∏a 4 mandaty. Ten czwarty
o tzw. w∏os, bowiem tylko 9-ciu g∏osów
zabrak∏o PIS-owi, by ten nasz czwarty
by∏ ich jedynym. Tu˝ za PiS-em sta∏a
w kolejce Weso∏a Razem. Otrzymali

tylko 7 g∏osów mniej ni˝ PIS. Wystarczy∏y wi´c g∏osy tylko dwóch, trzech rodzin, aby karty w Starej Mi∏oÊnie rozdane by∏y inaczej. Podsumowujàc: Weso∏a
2002 mia∏a szcz´Êcie w naszym Okr´gu,
w innych niestety nie – w∏aÊnie tych kilku rodzin i ich g∏osów zabrak∏o.
W Weso∏ej Centrum zabrak∏o nam
8-miu g∏osów, aby zdobyç drugi mandat. Przypad∏ on Maciejowi Królakowi
z Komitetu Samorzàdna Dzielnica,
a móg∏ go mieç Edward K∏os.....
W Zielonej g∏osy wyborców roz∏o˝y∏y
si´ tak bardzo równomiernie, ˝e przeszliÊmy do historii Warszawy. W tym
obwodzie zosta∏ wybrany radny, który

zdoby∏ mandat najmniejszà iloÊcià g∏osów. Wystarczy∏o zaledwie 36 g∏osów,
by Leszek Winiarski z Komitetu Razem
Polsce zdoby∏ mandat radnego. Co ciekawe, komitet ten ma radnego dzi´ki
jednemu g∏osowi, to w∏aÊnie ten 36-ty
g∏os sprawi∏, ˝e Weso∏a Razem nie zdoby∏a w Zielonej drugiego mandatu.
Nawet ja, startujàc w tych wyborach,
nie myÊla∏am, ˝e ka˝dy g∏os jest naprawd´ na wag´ z∏ota. Pytam teraz
tych, którzy w niedziel´ wyborczà nie
poszli do lokali, czy Wasze g∏osy mog∏y
zmieniç uk∏ad si∏ w Radzie?
Izabela Antosiewicz
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Ruch Samorzàdowy „Weso∏a 2002”
W czwartek 12 grudnia br. odby∏o si´
spotkanie Komitetu Wyborczego Wyborców „Weso∏a 2002”. Wzi´li w nim
udzia∏ kandydaci startujàcy z list Komitetu w wyborach samorzàdowych do
Rady Dzielnicy Weso∏a oraz osoby aktywnie uczestniczàce w kampanii wyborczej i wspierajàce Komitet: od uczesnictwa w komisjach wyborczych, przez
organizacj´ kampanii, a˝ po rozpowszechnianie materia∏ów wyborczych
i popularyzacj´ kandydatów wÊród spo∏ecznoÊci Weso∏ej.
Celem spotkania by∏a analiza przebiegu kampanii, ocena wyników wyborów,
przedstawienie rozliczenia finansowego
kampanii i oficjalne rozwiàzanie Komitetu. Krzysztof Kacprzak przedstawi∏ rozliczenie kampanii, a nast´pnie g∏os zabra∏

przewodniczàcy Komitetu Edward K∏os.
Omówi∏ plusy i minusy kampanii oraz
przyczyny s∏abszego od spodziewanego
wyniku listy w okr´gach wyborczych:
pierwszym (Weso∏a Centrum) i drugim
(Zielona). W dyskusji podkreÊlono g∏ównie trudniejsze zadanie, jakie mieli do
wykonania kandydaci z tych dwóch okr´gów, w zwiàzku z bardziej prodzielnicowym elektoratem, jaki je zamieszkuje.
Jak wiadomo, kandydaci z listy Weso∏a
2002 aktywnie zaanga˝owali si´ kilka
miesi´cy wczeÊniej w obron´ samodzielnoÊci Weso∏ej jako gminy. Wskazano tak˝e na brak, w∏aÊnie w Weso∏ej Centrum
i Zielonej, takiej zorganizowanej si∏y spo∏ecznej i opiniotwórczej, jakà na terenie
Starej Mi∏osny jest Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna.

Ponad trzydziestoosobowe zgromadzenie zgodnie uzna∏o zasadnoÊç i koniecznoÊç kontynuowania wspólnej pracy na
rzecz mieszkaƒcow Weso∏ej w nowej formule samorzàdowej o nazwie Ruch Samorzàdowy „Weso∏a 2002”. Po krótkiej
dyskusji przystàpiono do wyboru przewodniczàcego oraz Zarzàdu Ruchu.
W tajnym g∏osowaniu by∏y burmistrz Weso∏ej Jacek Wojciechowicz zosta∏ jednomyÊlnie wybrany przewodniczàcym. Pi´cioosobowy sk∏ad Zarzàdu uzupe∏ni∏y
osoby reprezentujàce kolejno: Weso∏à
Centrum – Edward K∏os, Zielonà – rotacyjnie Iwona Lewandowska i Jacek Nawrocki, Starà Mi∏osnà – Krzysztof Kacprzak, klub radnych Weso∏a 2002 – Marcin J´drzejewski.
Marian Mahor

Wywiad z Jackiem Wojciechowiczem
Wyniki wyborów samorzàdowych do
Rady Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy,
sukces Komitetu „WESO¸A 2002”,
który Pan popiera∏ i którego by∏ Pan
inicjatorem. Dlaczego nie pozosta∏ Pan
na stanowisku burmistrza Weso∏ej?
RzeczywiÊcie wygraliÊmy wybory,
uzyskujàc 40% mandatów w radzie.
MieliÊmy klarowny program, jasno mówiliÊmy, kto jest naszym kandydatem
na burmistrza. Jednak pozosta∏e mandaty uzyska∏y osoby z czterech komitetów, zdominowanych przez miejscowych liderów, takich jak B. Wilk, S. S∏owikowski, A. Jastrz´bski czy E. èdzieborski. Dla nich najwa˝niejszym celem
by∏o niedopuszczenie do ponownego
wyboru mnie na stanowisko burmistrza
Weso∏ej. Wokó∏ tego celu zgromadzili
oÊmiu radnych (z pi´tnastoosobowej
rady) i dlatego w g∏osowaniu na sesji
Rady Dzielnicy 27 listopada uzyska∏em
siedem g∏osów, a kandydat drugiej strony A. Jastrz´bski uzyska∏ osiem g∏osów,
w tym jeden swój (ja nie g∏osowa∏em,
gdy˝ nie jestem radnym).
Mieszkaƒcy Weso∏ej wyra˝ajà dziÊ
obawy czy brak Pana w Ratuszu nie
wp∏ynie êle na kontynuacj´ rozpocz´tych i planowanych inwestycji.
Obawy sà s∏uszne, choç nie do koƒca
muszà si´ wiàzaç z mojà nieobecnoÊcià
w Ratuszu. Mogà one wynikaç przede
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wszystkim z faktu, ˝e Weso∏a nie jest ju˝
samodzielnà gminà. DziÊ o pieniàdzach
na inwestycje decyduje Rada Warszawy,
a wiemy, jak wielkie potrzeby ma stolica
i jak wiele brakuje jej pieni´dzy.
Przed koƒcem kadencji rozpocz´liÊmy kilka nowych inwestycji, które,
mam nadziej´, b´dà przez dzielnic´
kontynuowane. Chodzi tu przede
wszystkim o budow´ kanalizacji od ulicy 1. Praskiego Pu∏ku do ul. Chodkiewicza, budow´ ul. Jana Paw∏a II do ul.
Diamentowej z rondem przy ul. Granicznej, rozbudow´ szkó∏ – nr 1 i nr
3 oraz Gimnazjum nr 3 w Starej Mi∏oÊnie. Bardzo wa˝ne jest, by w 2003 roku uda∏o si´ kontynuowaç budow´ kanalizacji osiedlowej (ulice Urocza,
PodleÊna, Szosowa i D∏uga w Zielonej)
oraz rozpoczàç modernizacj´ ulicy
Brata Alberta wraz z budowà ronda.
O tym, czy te inwestycje zostanà wykonane, zadecydujà umiej´tnoÊci dzia∏ania nowego Zarzàdu z burmistrzem
A. Jastrz´bskim na czele.
Czy Weso∏a, Stara Mi∏osna i Stowarzyszenie Sàsiedzkie sà dziÊ dla Pana ju˝
tylko wspomnieniem czegoÊ, co by∏o
i min´∏o bezpowrotnie?
W ˝adnym wypadku. Cztery lata pracy w Weso∏ej uznaj´ za bardzo wa˝ny
okres w moim ˝yciu. Pozna∏em wielu
wspania∏ych ludzi, mam tu przyjació∏.

Z˝y∏em si´ z nimi i z miastem, i na bie˝àco interesuj´ si´ problemami mieszkaƒców. W koƒcu to ja jestem ostatnim
burmistrzem miasta Weso∏a.
Sama Weso∏a bardzo mi si´ podoba.
W∏o˝y∏em sporo serca, by to miejsce
by∏o przyjazne dla mieszkaƒców. Nie
traktuj´ Weso∏ej jako zamkni´tego
rozdzia∏u – myÊl´ nawet o w miar´
szybkiej przeprowadzce do Starej Mi∏osny. Na poczàtek chcia∏bym wynajàç
mieszkanie, póêniej, po sprzeda˝y swojego dotychczasowego lokum w Bia∏o∏´ce, pomyÊl´ o czymÊ w∏asnym. Tak
wi´c ju˝ nied∏ugo zostan´ mieszkaƒcem Weso∏ej, przy czym nie b´d´
mieszka∏ w willi z basenem, jak próbowali to przedstawiç w rozpowszechnianej plotce moi adwersarze.
Jakie sà Pana obecne zamierzenia?
Obecnie jestem zast´pcà burmistrza
dzielnicy Targówek, w zwiàzku z czym
moja zawodowa aktywnoÊç si∏à rzeczy
musi zostaç skierowana na rozwiàzywanie problemów mieszkaƒców tej dzielnicy. Ale nie oznacza to, ˝e przestan´
si´ interesowaç tym, co dzieje si´ w Weso∏ej. Zamierzam teraz zaanga˝owaç
si´ w prac´ na rzecz Ruchu Samorzàdowego „Weso∏a 2002”.
Dzi´kuj´ za rozmow´.
Rozmawia∏ Marian Mahor

STARA MI¸OSNA

Komu przeszkadza Radio Maryja?
W poniedzia∏ek 25 listopada b.r.
obejrza∏em w pierwszym programie
TVP g∏oÊno zapowiadany program
„Imperium ojca Rydzyka”. Po emisji
w wielu dziennikach pojawi∏y si´ artyku∏y i komentarze, które przypomnia∏y
mi nagonki z 1976 r., jak równie˝ te
z okresu stanu wojennego. Pozwol´ sobie na skomentowanie tego, co obejrza∏em i przeczyta∏em, a co wzbudzi∏o
we mnie wielki niesmak i niepokój.
JesteÊmy bowiem Êwiadkami brutalnego ataku na instytucje i osoby, tylko
dlatego, ˝e jego ofiary nie podporzàdkowujà si´ si∏om, które wed∏ug w∏asnej
koncepcji chcà urzàdziç Êwiat.
Zarzuty stawiane w „Rzeczpospolitej” przez p. ¸ukasiewicza dotyczàce
zajmowania si´ przez Radio Maryja
problemami nie tylko ˝ycia duchowego,
ale równie˝ tymi ze sfery polityki, jest
niepowa˝ne, bo niby dlaczego radio majàce ponad 5 milionów s∏uchaczy, mia∏oby tymi tematami si´ nie zajmowaç?
Cytuj´ za p. ¸ukasiewiczem: „Autorzy radia ojca Rydzyka pos∏ugujà si´
pó∏prawdà i k∏amstwem, nierzadko si´gajà po antysemityzm”.
Je˝eli Radio Maryja w sposób tak ra˝àcy narusza prawo i dobre obyczaje,
to dlaczego nie s∏yszymy nic o wyrokach sàdów orzekajàcych o winie tego
radia? Czy pan ¸ukasiewicz z równà
gorliwoÊcià pi´tnuje „NIE”, „FAKTY
i MITY” oraz inne brukowce pos∏ugujàce si´ k∏amstwem, oszczerstwem
i prowokacjà? Dlaczego telewizja publiczna nie zrealizowa∏a programu pt.
„Imperium Jerzego Urbana”?
Antysemityzm i antypolonizm, czy
obydwu okreÊleƒ u˝ywa si´ do nazywania takich samych zjawisk? Sàdz´, ˝e
krytyczna ocena nagannych zachowaƒ
ludzi jakiejkolwiek narodowoÊci nie
powinna byç zag∏uszana sloganami.
Z doniesieniami o wystàpieniach antysemickich spotykamy si´ prawie ka˝dego dnia. Czy w Polsce rzeczywiÊcie

przeÊladowani sà spokojni, pracowici
i uczciwi ludzie narodowoÊci ˝ydowskiej? Twierdz´ ˝e nie, a opowieÊci
o antysemityzmie w randze zjawiska sà
nadu˝yciem i nie s∏u˝à pojednaniu,
majà raczej na celu ochron´ partykularnych interesów pewnych grup ludzi,
majàc s∏u˝yç im jako ochrona i tarcza.
¸ukasiewicz: „Katolicki g∏os w naszym domu to w istocie g∏os........prawicy ksenofobicznej, antyliberalnej,
antyeuropejskiej.” Tego typu sformu∏owania nie Êwiadczà o nadmiarze tolerancji autora dla poglàdów innych
ni˝ te, które wyznaje on sam.
Dlaczego kultywacja polskiej tradycji, kultury i obrona tych wartoÊci nazywana jest ksenofobià? Czy bycie Polakiem to rzeczywiÊcie coÊ z∏ego lub
wstydliwego? OsobiÊcie uwa˝am, ˝e
bycie Polakiem jest wartoÊcià wy˝szego
rz´du ni˝ bycie Europejczykiem.
Na wspó∏czesnych „salonach” bycie
libera∏em jest w∏aÊciwe, promowane
i dobrze widziane. Libera∏ przedstawiany jest nam jako osoba Êwiat∏a, otwarta
na Êwiat, uÊmiechni´ta. To wzór powszechnie stawiany do naÊladowania.
Z nat´˝enia propagandy mo˝na wnioskowaç, ˝e liberalizm powinien staç si´
wr´cz religià, do wyznawania której
wszyscy powinniÊmy byç zobligowani.
Byç mo˝e dlatego, ˝e ˝yjemy
w Ciemnogrodzie, zdarza∏o si´ ju˝ wielokrotnie, ˝e ideologie, poglàdy i postawy narzucane nam za bardzo natarczywie, by∏y odrzucane.
Wracajàc do filmu „Imperium ojca
Rydzyka” i „zarzutu”, ˝e cz∏owiek, majàcy 10 lat temu w kieszeni 80 fenigów,
potrafi∏ zbudowaç imperium nie ∏amiàc
prawa, nale˝y z pokorà uznaç jego
zdolnoÊci i pracowitoÊç, które to pozwoli∏y mu stworzyç tak wielkie dzie∏o.
Istnienie i dzia∏alnoÊç Radia Maryja
jest solà w oku Êrodowisk lewicowych
i liberalnych, dlatego jest zwalczane
i podejmowane sà próby jego zniszcze-
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nia. Z jakiej racji jednak mamy byç skazani tylko na SLD-owskà propagand´
i kolorowe magazyny reklamowe?
Je˝eli Radio Maryja nie p∏aci podatku,
to pewnie dlatego, ˝e nie powinno p∏aciç,
lub nie ma dochodu do opodatkowania.
Gdyby nie wywiàzywa∏o si´ z cià˝àcego
na nim obowiàzku podatkowego, mo˝emy byç pewni, ˝e nie usz∏oby to uwagi fiskusa i wp∏ywowych, zwalczajàcych je ludzi. Wielomilionowy przychód kogokolwiek nie jest jeszcze podstawà do wyliczenia podatku, takà podstaw´ stanowi
dochód, a dochód to ró˝nica pomi´dzy
przychodem w∏aÊnie a kosztami. Sàdz´
równie˝, ˝e Radio Maryja nie sprzedajàc
reklam i nie czerpiàc korzyÊci z tytu∏u
prowadzonej dzia∏alnoÊci nie podlega
obowiàzkowi podatkowemu.
Faktem jest, ˝e nadajàc swoje audycje, radio to zdoby∏o wielki wp∏yw na
kszta∏towanie ÊwiadomoÊci s∏uchaczy,
a ˝e nie urabia jej zgodnie z ˝yczeniami
mo˝nych i wszechw∏adnych, to jeszcze
nie powód do tak szeroko zakrojonej
nagonki i histerii, która ma na celu
niszczenie tego radia, KoÊcio∏a katolickiego, jak równie˝ innych niezale˝nych
oÊrodków i instytucji.
Józef WojtaÊ
By∏y burmistrz Jacek Wojciechowicz
mieszkaƒcem Weso∏ej
Zgodnie z zapowiedziami, jakie ostatnio czyni∏
burmistrz Miasta Weso∏a minionej kadencji
pan Jacek Wojciechowicz, zamierza on – ju˝
w najbli˝szym czasie – na sta∏e zamieszkaç
w Weso∏ej. Nie b´dzie to, jak g∏osi∏a z∏oÊliwa
plotka, rozpuszczona przez oponentów burmistrza w ramach „pozytywnej“ kampanii wyborczej, luksusowa willa z basenem. Takiej po
prostu pan burmistrz nie posiada i w zwiàzku
z tym... poszukuje mieszkania do wynaj´cia.
Osobom, które dysponujà nie najdro˝szymi,
a relatywnie wygodnymi mieszkaniami do
wynaj´cia, Redakcja goràco rekomenduje
pana Burmistrza.
Oferty prosimy kierowaç na adres lub telefon Redakcji.
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Poczàtek kadencji,
poczàtkiem k∏opotów
Rozpocz´∏a si´ nowa kadencja, tym
razem niestety Rady i Zarzàdu Dzielnicy, a nie Miasta Weso∏a.Wybrany zosta∏
(bez poszanowania obowiàzujàcych
przepisów prawa) Zarzàd Dzielnicy
Weso∏a. Zadaniem wybranego Zarzàdu
jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania Weso∏ej i dba∏oÊç o interesy jej
wszystkich mieszkaƒców. Miejmy nadziej´, ˝e przebieg prac i funkcjonowanie Zarzàdu b´dzie praktykowane
w lepszym stylu ni˝ sam start. Czy tak
b´dzie, dopiero si´ przekonamy.
Trzeba jednak zdawaç sobie spraw´, ˝e
zarówno dla radnych jak i dla Zarzàdu
wype∏nienie zadaƒ wynikajàcych z pe∏nionych funkcji, zgodnie z oczekiwaniami
mieszkaƒców, nie b´dzie ∏atwe. Mamy teraz jednostk´ nadrz´dnà w postaci Rady
i Prezydenta Warszawy, w zwiàzku z czym
wiele wa˝nych dla Weso∏ej decyzji, b´dzie zapada∏o nie u nas, a w Warszawie.
Niezale˝nie jednak od zawirowaƒ
w sposobie zarzàdzania miastem, musi
ono nale˝ycie funkcjonowaç. Na dzieƒ
dzisiejszy wi´kszoÊç spraw toczy si´
rozp´dem uzyskanym w minionej kadencji, ale ju˝ w przysz∏ym roku, szczególnie w sferze wydatków inwestycyjnych o wiele trudniejsze b´dzie ich planowanie i finansowanie.

Zaplanowane na rok bie˝àcy inwestycje
w Starej Mi∏oÊnie sà wszystkie realizowane. Trwajà prace przy budowie ul. Jana
Paw∏a II i przepustu nad kana∏kiem,
chodnika w ul. GoÊciniec, wodociàgu
w ul. Mazowieckiej i rozbudowie SP nr 3.
Ust´pujàcy Zarzàd Miasta Weso∏a przeznaczy∏ na rok 2003 kwot´ 13 694 000 z∏ na
wydatki inwestycyjne, problem tkwi jednak w tym, ˝e w projekcie bud˝etu Warszawy na rok 2003, przewidziano 10 430
000 z∏. na wydatki inwestycyjne w dzielnicy Weso∏a. Jakich inwestycji zabraknie
w wykazie przeznaczonych do realizacji
w przysz∏ym roku, jeszcze nie wiemy, poniewa˝ nowo wybrany Zarzàd Dzielnicy
nie udost´pnia radnym wszystkich posiadanych informacji. Na sesji w dn.
6.12.2002. skarbnik dzielnicy p. Tobolska
pomimo wielokrotnych nalegaƒ radnych
˝adnych informacji na ten temat poza
ogólnikami nie udzieli∏a. Plotka g∏osi, ˝e
do realizacji w przysz∏ym roku nie wejdzie:: boisko przy szkole Podstawowej Nr
3, kontynuacja budowy chodnika w ul GoÊciniec, budowa kanalizacji w ul Mazowieckiej, budowa ronda i ulicy Brata Alberta. Wdaje mi si´, ˝e bardzo niekorzystnie wyjdziemy jako Weso∏a i Stara Mi∏osna, na w∏àczeniu nas do Warszawy.
Józef WojtaÊ

Budowa ulicy Jana Paw∏a II
Po wielu perturbacjach zwiàzanych
z protestem mieszkaƒców ulicy Jana
Paw∏a II majàcych swoje posesje po po∏udniowej stronie ulicy, uda∏o si´ znaleêç wspólne rozwiàzanie. Urzàd Miasta
Weso∏a podpisa∏ pod koniec paêdziernika umow´ z konsorcjum Link Europa
i Eko-Instal. Oferta tych firm by∏a najbardziej korzystna cenowo, opiewa∏a na
1 499 065.50 z∏ i udziela∏a gwarancji na
okres 72 miesi´cy. Termin zakoƒczenia
prac przewidziano na 31 marca 2003 r.
Wykonawca – czyli Link Europa
z Weso∏ej – istnieje 10 lat. Budowà
dróg i produkcjà kostki brukowej zajmuje si´ 3 lata. W bie˝àcym roku wykona∏ w Wawrze i Marysinie Wawerskim ulice: Po˝aryskiego, Rolniczà,
Storczykowà, Rzeêbiarskà.
Prace przy budowie Jana Paw∏a II od
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ronda Graniczna do Diamentowej rozpocz´to w listopadzie. Poczàtkowo, pomimo sprzyjajàcej aury, tempo robót
by∏o powolne. Wszyscy zacz´liÊmy si´
zastanawiaç nad trafnoÊcià dokonanego wyboru przez ówczesny Urzàd Miasta Weso∏a. Pod koniec listopada wykonawca zwi´kszy∏ iloÊç sprz´tu i pracowników i tempo robót wzros∏o.
Do koƒca grudnia 2002 r. wykonawca planuje:
• u∏o˝yç kanalizacj´ deszczowà w ulicy
Jana Paw∏a II i Jod∏owej,
• u∏o˝yç kabel elektryczny do oÊwietlenia ulicy,
• ustawiç kraw´˝niki jezdni g∏ównej po
stronie pó∏nocnej,
• zdemontowaç po stronie pó∏nocnej
ogródki w pasie drogi na odcinku Jod∏owa -Diamentowa.

˚yczymy wszystkim
mieszkaƒcom Starej
Mi∏osny, aby tegoroczne
Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia
up∏yn´∏y w atmosferze
pokoju i mi∏oÊci
przy tradycyjnym
Êwiàtecznym stole
oraz ˝eby
w Nowym Roku 2003
mogli Paƒstwo twórczo
realizowaç swoje
powo∏anie: w domu, pracy
i na gruncie spo∏ecznym.
Zarzàd
Stowarzyszenia Sàsiedzkiego
Stara Mi∏osna
W styczniu przy sprzyjajàcych warunkach pogodowych (temperaturach
wy˝szych od -5 C i braku ciàg∏ych opadów) wykonawca planuje:
• wykonaç chodnik po stronie pó∏nocnej,
• zdemontowaç p∏yty,
• ustawiç kraw´˝nik po stronie p∏d.,
• wykorytowaç jezdni´ g∏ównà.
Do koƒca lutego planowane jest zakoƒczenie pozosta∏ych prac, wraz z wykonaniem ronda.
Warunkiem zrealizowania tych ambitnych planów, oprócz sprzyjajàcej pogody – jest zrozumienie mieszkaƒców.
Wykonawca zobowiàza∏ si´, ˝e utrudnienia w ruchu ograniczy do minimum.
Niestety niektórzy mieszkaƒcy nie mogà zrozumieç tego i w dalszym ciàgu
próbujà wstrzymywaç budow´. Dajmy
szans´ wykonawcy, nie przeszkadzajmy.
W kwietniu mo˝emy mieç kilkaset metrów drogi na którà tak d∏ugo czekamy.
Dariusz Niewiadomski

STARA MI¸OSNA

Dzia∏alnoÊç Stowarzyszenia Sàsiedzkiego
STARA MI¸OSNA w roku 2002
Mijajàcy rok w historii Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna zapisze
si´ dzi´ki kilku wa˝nym wydarzeniom.
Pierwszym z nich by∏a batalia o likwidacj´ Zespo∏u. Zaanga˝owanie si´
w nià sporej cz´Êci cz∏onków Stowarzyszenia, w tym kilku cz∏onków Zarzàdu,
spowodowa∏o, ˝e przez par´ miesi´cy
batalia ta zdominowa∏a dzia∏alnoÊç
Stowarzyszenia.
Drugim wydarzeniem by∏a kampania
na rzecz zachowania samodzielnoÊci
Weso∏ej jako miasta i gminy, w której
Stowarzyszenie odgrywa∏o przewodnià
rol´ – nie tylko w Starej Mi∏oÊnie, ale
tak˝e na forum ca∏ego Miasta. W referendum zorganizowanym w czerwcu
mieszkaƒcy naszej dzielnicy opowiedzieli si´ za niezale˝noÊcià Weso∏ej. Niestety, w ca∏ej Weso∏ej zwolennikom niezale˝noÊci miasta zabrak∏o 246 g∏osów.
Trzecim wydarzeniem by∏a kampania wyborcza i wybory samorzàdowe do
Rady Dzielnicy Weso∏a – po uchwaleniu przez Parlament ustawy warszawskiej, „dzi´ki której” Weso∏a zosta∏a 18
dzielnicà stolicy. W kampanii stowarzyszenie zdecydowa∏o o wzi´ciu udzia∏ jako cz´Êç Komitetu Wyborców Weso∏a
2002, który zdoby∏ 6 mandatów na 15
mo˝liwych. Z tego 3 mandaty zdobyli
cz∏onkowie naszego stowarzyszenia.
Te trzy wydarzenia nie zdominowa∏y
jednak ca∏kowicie naszej pracy. W cieniu wielkich kampanii realizowane by∏y bie˝àce cele statutowe, odbywa∏y si´
imprezy sportowe i pikniki.
Najwa˝niejsze imprezy organizowane przez Stowarzyszenie dla wszystkich
mieszkaƒców naszego Osiedla to:
◗ styczniowy bal karnawa∏owy w Zajeêdzie u Ró˝yca,
◗ wspó∏organizowane z Radà Dzielnicy akcje wiosennego sprzàtania naszego ma∏ego Êwiata,
◗ Rodzinny Zlot Cyklistów (ju˝ po raz
czwarty),
◗ akcja zbiórki darów dla powodzian
w Czechach i Niemczech (sierpieƒ),
◗ piknik „Pies naszym Przyjacielem”,
wspó∏organizowany z Radà Dzielnicy (wrzesieƒ).
Ponadto: zosta∏a uruchomiona strona internetowa Stowarzyszenia, po-

wsta∏ i bardzo pr´˝nie dzia∏a Klub Bryd˝owy (ponad 10 stale grajàcych osób),
w naszej siedzibie rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç Klub M∏odzie˝owy.
Ca∏y czas ukazuje si´ nasza bezp∏atna
lokalna gazeta „WiadomoÊci Sàsiedzkie”, redagowana spo∏ecznie i kolportowana na terenie Osiedla, ale docierajàca tak˝e do innych osiedli Weso∏ej.
Dotychczas ukaza∏o si´ ju˝ 30 numerów „WiadomoÊci”. Nasze ∏amy otwarte sà dla wszystkich mieszkaƒców
osiedla – czekamy na wasze listy i informacje.
Dla cz∏onków stowarzyszenia zorganizowaliÊmy mi´dzy innymi: wiosenny
i jesienny piknik Stowarzyszenia, uroczyste otwarcie lokalu w stra˝nicy OSP.
Latem Êwi´towaliÊmy trzecià rocznic´
powstania Stowarzyszenia uczestnictwem w okolicznoÊciowej Mszy Êw.
oraz ogniskiem z pieczeniem barana.
Równolegle
uda∏o si´ rozpoczàç kilka wczeÊniej planowanych
dzia∏aƒ programowych, a w szczególnoÊci zainaugurowaliÊmy cykl
wspólnych wypadów do kina i teatrów (mi´dzy innymi na premier´
„Zemsty” A.Wajdy oraz do Teatru
Nowego na „Z∏odzieja” i „Testosteron”), podj´to
prace nad utworzeniem sekcji ˝eglarskiej.
Stowarzyszeniem w 2002 roku
kierowali – do 23
listopada Marcin
J´drzejewski, od
23 listopada Ma∏gorzata Krukowska (poprzednio
wiceprezes).

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane dzia∏alnoÊcià naszego stowarzyszenia do odwiedzania nas w ka˝dy
wtorek (w godzinach 1900–2100) w lokalu stowarzyszenia – budynek OSP Stara Mi∏osna przy ul. GoÊciniec.
Magdalena J´drzejewska

BABSKI KLUB
Zapraszamy panie ze Starej Mi∏osny
na spotkanie za∏o˝ycielskie „Klubu
Babskiego”, który powstaje w ramach Stowarzyszenia Sàsiedzkiego.
Spotkamy si´ 18 stycznia 2003 r.
(sobota) o godz. 16.00
w siedzibie Stowarzyszenia
(OSP St. Mi∏osna, ul. GoÊciniec 28).
Prosimy o potwierdzenie przybycia
u p. Barbary Górskiej tel. 773 39 52.

T.¸. AUTO SERVICE
➧ BLACHARSTWO, LAKIERNICTWO POJAZDOWE
➧ NAPRAWY POWYPADKOWE – WSZYSTKIE MARKI
SAMOCHODÓW, OSOBOWE I DOSTAWCZE
➧ ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE Z FIRMAMI
UBEZPIECZENIOWYMI
➧

SPAWANIE TWORZYW SZTUCZNYCH
(ZDERZAKI, LAMPY ITP.)

05-077 WARSZAWA-WESO¸A
UL. MAZOWIECKA 38
IO
NIE, TAN
D
I
L
O
S
,
TEL./FAX 773 3029
O
RMINOW
TEL. KOM. 0 505 075 838 TE
CZYNNE W GODZ. 800-1700
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Sprawy psie to ludzkie sprawy

Nast´pny wypadek mo˝e byç u nas - co robiç?
Znowu zdarzy∏y si´ przypadki zagryzienia dzieci przez psy i znowu odezwa∏y si´ do gazetki g∏osy – zróbmy coÊ
z tymi psami, bo jeÊli gdzieÊ ma si´ nast´pny wypadek zdarzyç to w∏aÊnie
w takim „psim zag∏´biu” jak u nas.
Pierwszà rzeczà jest z regu∏y informowanie i przekonywanie. To ju˝ chyba mamy za sobà. W gazetce by∏o ju˝
o tym, ˝e wypadki z psami sà rzadkie,
ale za to bywajà straszne wi´c l´k przed
nimi jest nagminny i dokuczliwy. By∏o
ju˝ o przepisach, o obowiàzkach w∏aÊcicieli i o s∏u˝bach porzàdkowych które powinny si´ tymi sprawami zajmowaç. S∏u˝by te, jak wynika z moich osobistych doÊwiadczeƒ, nie wykonujà
swoich obowiàzków.
Po zawiadomieniu, ˝e biega du˝y
pies i przeszkadza przedszkolakom
w spacerze, us∏ysza∏am: „Niech si´ pani dowie, kto jest w∏aÊcicielem”. Czyli
radê sobie cz∏owieku sam. Po dwóch
tygodniach „Êledztwa” ustali∏am
w koƒcu w∏aÊciciela, który zachowa∏ si´
kulturalnie i przesta∏ wypuszczaç psa.
Tymczasem liczba „paƒskich” psów wypuszczanych na samotne spacery wzros∏a w mojej okolicy do pi´ciu. Z moich
obserwacji wynika, ˝e w pozosta∏ych
cz´Êciach osiedla sprawy majà si´ podobnie. Wyraênie widaç, ˝e nasze psie
zwyczaje nie zmieniajà si´ na bardziej
bezpieczne. Czy mamy z tym czekaç, a˝
jakieÊ dziecko zostanie okaleczone?
Pewien czytelnik, dzwoniàc do mnie
w tej sprawie sugerowa∏ ˝eby obarczyç
tà sprawà naszych radnych. To by∏a
s∏uszna myÊl i radni ze Stowarzyszenia
Sàsiedzkiego zostali ju˝ o tym zawiado-

mieni. MyÊl´ te˝, ˝e za jakiÊ miesiàc
lub dwa poprosz´ ich o wypowiedê,
w tej rubryce na temat tego, co si´ w tej
sprawie robi.
Nie czekajàc jednak na ich dzia∏anie,
postanowi∏am podzieliç si´ mojà wiedzà o psich w∏ócz´gach ze stra˝à miejskà. Zdà˝y∏am ju˝ zauwa˝yç, skàd sà
wypuszczane trzy z pi´ciu samotnych
spacerowiczów. ¸adniej by by∏o pójÊç
i z tymi ludêmi pogadaç, ale obawiam
si´, ˝e nie wsz´dzie moje uwagi zostanà potraktowane uprzejmie i raczej nie
odniosà skutku. Gdyby wszyscy byli tacy kulturalni, jak w∏aÊciciel psa, który
p∏oszy∏ przedszkolaki, problem by∏by
o niebo prostszy. Dlatego, choç skar˝yç
nie jest mi∏o, nie widz´ innego wyjÊcia.
Proponuj´ równie˝, ˝eby wszyscy zainteresowani zebrali swoje skargi razem
(mogà one dotyczyç tak˝e sprawy ha∏asu bàdê innych szkód). Bardzo ch´tnie
przeka˝´ je razem z mojà listà stra˝y
miejskiej, a potem podobnie jak radnych, zapytam o rezultaty ich dzia∏aƒ.
Na koniec przypominam jeszcze
raz najwa˝niejsze
adresy i telefony:
S∏u˝by zajmujàce si´ od∏awianiem
b∏àkajàcych
si´
psów (ale tak˝e
potràconych) mo˝na powiadamiaç
dzwoniàc do Dzia∏u Ochrony Ârodowiska (773 60 36).
Zg∏oszenia doty-

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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czàce k∏opotów z psami ma tak˝e obowiàzek przyjàç Stra˝ Miejska (773 60
90, 0 502 670 794). Podobny obowiàzek
ma policja (773 49 44, 773 90 07). W sobot´ i niedziel´ ze zg∏oszeniem mo˝na
zadzwoniç do Ligi Ochrony Przyrody
(773 57 23).
¸apacz psów 0 501 979 330.
Zainteresowanych wspólnà interwencjà w stra˝y miejskiej prosz´ o kontakt:
Dorota Wroƒska
tel. 773 35 04
e-mail:d_wronska@go2.pl
WiadomoÊci mo˝na przekazywaç
równie˝ redakcji.

Nowe S☺larium zaprasza!
Basen Józefów ul. D∏uga 44
tel. 789 68 21
Nowoczesne urzàdzenia serii VIVA:
∏ó˝ko V4 oraz kabina stojàca TWISTER
to komfort opalania oraz bezpieczeƒstwo.

To solaria przyjazne dla skóry!
Nasz personel doradzi jak stosownie
do Paƒstwa karnacji korzystaç z solarium

Zadbaj o swój wyglàd przed Sylwestrem!
ZAPRASZAMY CODZIENNIE:

Poniedzia∏ek-Piàtek 1400-2200
Sobota-Niedziela 800-2200

STARA MI¸OSNA

Twój pies powinien mieç numerek
Trwa nadal akcja tworzenia ewidencji
psów w Weso∏ej. Osoby, które nie posiadajà numerka dla swoich psów, a zg∏oszà
si´ z dowodem wp∏aty podatku od posiadania psa (lub osoby zwolnione z op∏aty
– emeryci, renciÊci) do Inspektora ds.
Ochrony Ârodowiska lub do kasy Urz´du Dzielnicy dostanà ZA DARMO oryginalny, numerowany znaczek dla psa.
Bli˝sze informacje pod tel. 773 60 36.
Pami´tajmy – ten numerek informuje,
kto jest w∏aÊcicielem psa. JeÊli pies zostanie znaleziony z numerem identyfikacyjnym, odszukanie w∏aÊciciela b´dzie
mo˝liwe dzi´ki komputerowej ewidencji
prowadzonej w Urz´dzie Dzielnicy.
Taki numerek zwróci∏ ju˝ wiele psów
do ràk w∏aÊcicieli.

Zgodnie z uchwa∏à Rady Miasta Weso∏a Nr 316/XLI/2001 z 29 listopada
2001 r. w sprawie podatku od posiadania psów w 2002 r. ustalony zosta∏ podatek od ka˝dego posiadanego psa
w wysokoÊci 32 z∏. Op∏aty mo˝na dokonaç w kasie w Urz´dzie Dzielnicy,
ul. 1 Praskiego Pu∏ku 33. Z podatku od
posiadania jednego psa zwolnieni sà
emeryci i renciÊci.
Przypominamy te˝, ˝e wszystkie psy
nale˝y co roku zaszczepiç przeciw
wÊciekliênie.
Psy wy∏apywane z terenu miasta Weso∏a sà przewo˝one do schroniska dla
bezdomnych zwierzàt w Wo∏ominie
przy ul. Sikorskiego 97.
za BMW

Drodzy Mieszkaƒcy
Osiedla Stara Mi∏osna
Ju˝ wkrótce otwarcie

kawiarni artystycznej
w Centrum Pogodna
(nad bibliotekà).
Zapraszamy
na pysznà kaw´,
czekolad´, naleÊniki i
wiele innych atrakcji,
niekoniecznie kulinarnych.

OÂRODEK REHABILITACJI
I ODNOWY BIOLOGICZNEJ
mgr Beata i Jacek Horszczaruk

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

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

tel.

773 22 53

OÊrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej PLUS
zapraszam na

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

Tom Law’s School of English
w

W miesiàcach
paêdziernik – grudzieƒ 2002 r.

Weso∏ej – Starej Mi∏oÊnie od 1997 roku

bezp∏atne badania postawy dzieci

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

Nowe kursy,
nowe grupy od stycznia 2003

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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Âwiàteczne przepisy Pani Basi
Mi∏e Panie
Zbli˝ajà si´ Êwi´ta i myÊl´, ˝e wi´kszoÊç z nas ma swoje tradycyjne ulubione potrawy na t´ okazj´.
Nie mniej jednak mo˝e ktoÊ skorzysta z mojego przepisu na ryb´ zapiekanà w sosie Êmietanowo-chrzanowym.
Potrawa ta ma trzy zalety, jest ∏atwa,
smaczna i w kuchni nie zostawia zapachów, jak to zwykle bywa przy sma˝eniu ryb. A oto przepis:
Wypatroszonego karpia z obci´tym
ogonem, p∏etwami i g∏owà skrapiamy
cytrynà, solimy i umieszczamy w brytfance. Do Êrodka ryby dajemy jednà
obranà marchewk´, natk´ pietruszki
i ∏y˝k´ sto∏owà mas∏a.
Polewamy roztopionym mas∏em
i pieczemy jak kurczaka, tyle tylko, ˝e
nieco krócej, tzn. oko∏o 30 minut. Nast´pnie polewamy ryb´ uprzednio
przygotowanym sosem Êmietanowo-chrzanowym i pieczemy nast´pne 15
minut.

Sos
1/5 g Êwie˝ego utartego chrzanu lub
chrzanu ze s∏oika
3 ∏y˝ki sto∏owe mas∏a
2 ∏y˝ki sto∏owe màki
2 szklanki roso∏u (mo˝e byç z kostki)
sól do smaku
4 ∏y˝ki kwaÊnej Êmietany
1 ∏y˝eczka cukru
Z mas∏a i màki sporzàdziç zasma˝k´
rozprowadziç roso∏em, dodaç chrzan,
Êmietan´ i cukier.
Do czystej zupy grzybowej lub pomidorowej polecam kluski francuskie wg
przepisu Neli Rubinstein.
1 szklanka wody
4 ∏y˝ki sto∏owe (60g) mas∏a
1/2 ∏y˝eczki soli
1/2 szklanki màki
2 jaja

Kochajmy kwiaty

Truciciele sà wÊród nas
W∏aÊcicielom psów spacerujàcym wieczornà porà zw∏aszcza ulicà Fabrycznà na
jej odcinku w lesie radz´ wyt´˝yç w´ch
i dzwoniç po Stra˝ Miejskà w wypadku
zauwa˝enia k∏´bów dymu pachnàcego
plastikiem wydobywajàcego si´ z komina
domu. Ten przest´pczy proceder, bo
trudno nazwaç to inaczej, odbywa si´ bowiem wieczorami najcz´Êciej w Êwi´ta lub
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Zagotowaç wod´ z mas∏em i solà,
zdjàç z ognia i wysypaç màk´, dobrze
wymieszaç na g∏adkà mas´. Nast´pnie
ubijaç kolejno jajka. Odstawiç na 20
minut. Do wrzàcej zupy nak∏adaç ∏y˝kà
kluski. ¸y˝k´ zanurzyç w goràcej zupie
a nast´pnie formowaç nià klusk´, wówczas ∏atwo odchodzi od ∏y˝ki.

dni wolne od pracy. Spalajàcy swe odpady poprodukcyjne liczy widocznie, ˝e
Stra˝ Miejska w te dni nie b´dzie si´ spieszyç z interwencjà. Pami´tamy, jakie swego czasu by∏o oburzenie, gdy niektórzy
z nas ogrzewali si´ koksem. DziÊ wi´kszoÊç mieszkaƒców ma ogrzewanie ekologiczne – gazowe, natomiast dalej sà
wÊród nas truciciele wypuszczajàcy na

W paêdziernikowym numerze WiadomoÊci zda∏am Paƒstwu relacj´ z wernisa˝u obrazów naszej wspó∏mieszkanki El˝biety Lipiec, który odby∏ si´ w Miejskim
OÊrodku Kultury w Weso∏ej. Prezentacja prac malarki cieszy∏a si´ du˝à popularnoÊcià wÊród publicznoÊci.
Miesiàc póêniej t´ samà wystaw´ mogli podziwiaç licznie przybyli do warszawskiej galerii „Na Kole” goÊcie (równie˝ z naszych okolic). Wernisa˝ odby∏
si´ w Êrod´, 6 listopada. I znów jesienna
pogoda nie zatrzyma∏a nikogo w domu.
Magia ogrodów i bukietów wyczarowanych przez El˝biet´ pastelami i farbami
olejnymi zwyci´˝y∏a. Przedstawienia
kwiatów za ka˝dym razem odkrywajà
przed nami nowe oblicze, nowe treÊci...
Renata Nowak
osiedla i las gaz, przypominajàcy bojowy
pachnàcy octem. Przypomnijmy, ˝e spalanie Êmieci powoduje u ludzi m.in.
– choroby nowotworowe
– alergie
– przesuni´cia genetyczne mogàce rzutowaç na zdrowie przysz∏ych pokoleƒ
W Michalinie ko∏o Otwocka, gdzie
by∏o wiele prywatnych zak∏adów spalajàcych swe odpady z plastiku, bardzo
du˝o dzieci ma ci´˝kie postacie alergii.
Czytelniczka
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Baby Boom
zaprasza na Êwiàteczne zakupy
Czy wiecie, ile jest dzieci w Starej
Mi∏oÊnie?! My równie˝ nie, ale dzi´ki
akcji Miko∏ajkowo – Âwiàtecznej prowadzonej wraz ze wszystkimi okolicznymi szko∏ami i przedszkolami, chyba
poznamy wi´kszoÊç z nich.
A wszystko zacz´∏o si´ od wieczornej
narady za∏ogi Baby Boom, jak na
Gwiazdk´ zrobiç coÊ dobrego dla lokalnej spo∏ecznoÊci. „Dajmy czàstk´ siebie”
– powiedzia∏ pluszak Rudolfo. „Zgoda”
– przyklasn´∏a ca∏a zabawkowa zgraja.
Có˝, zgodzi∏yÊmy si´ i my. Jak to dzia∏a!
– przyjdêcie i przekonajcie si´ sami.

10% wartoÊci wszystkich kupionych
u nas zabawek przekazujemy na rzecz
wskazanej szko∏y lub przedszkola. Niby
niewiele, ale dopiero zaczynamy (ruszyliÊmy 2 miesi´ce temu!) i mamy nadziej´, ˝e na coÊ fajnego dla dzieciaków powinno si´ uzbieraç. Potrzeby
tych placówek sà ogromne – mo˝e inne, wi´ksze sklepy do∏àczà do naszej
Êwiàtecznej akcji pluszaka Rudolfo?
Tak czy siak – zapraszamy po najfajniejsze zabawki w Starej Mi∏osnej – Nici,
Bang on the Door, Hot Wheels, Lego,
Action Man, Siku, Hasbro, Trefl, Granna,

drewniane
uk∏adanki,
kuchnie, gara˝e i zabawki Smoby oraz naszà jedynà w swoim rodzaju kolekcj´ ciuchów, butów, kurtek i czapek.
Weso∏ych, Ânie˝nych i Rodzinnych
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
˝yczy za∏oga Baby Boom
Dolomitowa 2 (róg Jana Paw∏a II),
Stara Mi∏osna
Zapraszamy: Pn – Pt 10-19, Sb 10-14,
Nd – 10-15 (tylko w grudniu!)

„P∏yta pod choink´”
– 11 najpi´kniejszych polskich kol´d w wykonaniu
chóru dzieci´co-m∏odzie˝owego ze Starej Mi∏osny!!!
Szczególny bo˝onarodzeniowy prezent dla mieszkaƒców Starej Mi∏osny
przygotowa∏ na tegoroczne Êwi´ta chór
„Il canto-Magnificat”. To pierwsza p∏yta zespo∏u, z jedenastoma najpi´kniejszymi polskimi kol´dami. Ta p∏yta zach´ca do rodzinnego kol´dowania, pokol´dujemy wi´c razem z naszym chórem, niech rozÊpiewajà si´ wigilijne
sto∏y w Starej Mi∏oÊnie, bo „kiedy Bóg
si´ rodzi – Êpiewajà anio∏owie”.
Staromi∏oÊniaƒski chór powsta∏ zaledwie dwa lata temu, startujàc skromnie
jako kilkunastoosobowa scholka przy
starym koÊció∏ku na górce. Obecnie
chór liczy ju˝ 40 cz∏onków, dziewczynki i ch∏opcy z weso∏owskich szkó∏ podstawowych i gimnazjum, a ma za sobà
koncerty m.in. w obu katedrach warszawskich, KoÊciele Ârodowisk Twórczych, TVP, Sali Kongresowej, 15 grudnia w Filharmonii Narodowej, zaÊ
w styczniu 2003 r. – I tournee zagraniczne: Lourdes, Asy˝ i specjalny koncert dla Ojca Âwi´tego w Rzymie.
Za∏o˝ycielka i dyrygent chóru, Marta
Zamojska-Makowska, absolwentka
Akademii Muzycznej w Warszawie
i Gdaƒsku, od poczàtku postawi∏a sobie za cel stworzenie „prawdziwego”
chóru, Êpiewajàcego pi´knie, czysto
i z pasjà. Trudne to zadanie zbudowanie od podstaw pi´knie brzmiàcego zespo∏u, przecie˝ z dzieci i m∏odzie˝y tu-

tejszej, w wi´kszoÊci rozpoczynajàcej
swojà przygod´ z muzykà w∏aÊnie na
zaj´ciach chóru w szkole podstawowej
w Starej Mi∏oÊnie. Jednak kiedy si´ nie
ustaje w dà˝eniu do doskona∏oÊci i potrafi zaraziç takà potrzebà innych –
wszystko jest mo˝liwe.
Z myÊlà o tegorocznych Âwi´tach Bo˝ego Narodzenia „Il canto-Magnificat”
ju˝ w marcu tego roku nagra∏ komplet
najpi´kniejszych polskich kol´d. Efektem prawdziwej sesji nagraniowej
w profesjonalnym „Studio 7” w Piasecznie jest w∏aÊnie prezentowana p∏yta. Dzieci i m∏odzie˝ Êpiewajà kol´dy
w ciekawym opracowaniu wokalnym
W∏adys∏awa So∏tysika i Mariusza ¸ukasza Mazura, z akompaniamentem Mariusza Dubrawskiego. Sympatycznà
szat´ graficznà ok∏adki opracowa∏
„ARPprojekt” z Weso∏ej. Powstanie
p∏yty by∏o mo˝liwe dzi´ki pomocy
i wsparciu wielu osób, w tym nieobecnych ju˝ w Starej Mi∏oÊnie – Ksi´dza
Pra∏ata Jerzego Banaka, by∏ego proboszcza parafii NajÊwi´tszego Serca Jezusa oraz Jacka Wojciechowicza by∏ego
burmistrza by∏ego miasta Weso∏a.
Wszystkim sponsorom i osobom
wspomagajàcym wydanie p∏yty oraz
dzia∏alnoÊç chóru serdecznie dzi´kujemy. Wielkie podzi´kowania nale˝à si´
ca∏emu zespo∏owi „Il canto-Magnificat” za wspania∏e Êpiewy, dostarczenie

nam wielu wzruszeƒ i czystej przyjemnoÊci obcowania z pi´knà muzykà.
P∏yta kosztuje 25 z∏, a mo˝na jà kupiç:
◗ przed niedzielnymi mszami w obu
koÊcio∏ach,
◗ na kiermaszach przedÊwiàtecznych
w Szkole Podstawowej nr 3 w Starej
Mi∏oÊnie w dniach 18-19 grudnia
(Êroda-czwartek) od godz. 17.30,
◗ na wtorkowych spotkaniach Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna – budynek OSP Stara Mi∏osna,
ul. GoÊciniec – wtorek od godz. 19.
Dochód ze sprzeda˝y p∏yty b´dzie
przeznaczony na dofinansowanie wyjazdu chóru do W∏och, tak by wszystkie
dzieci mog∏y wziàç udzia∏ w tej niezwyk∏ej pielgrzymce.
Ewelina Kozak
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Jesienne zawody w Biegu na Orientacj´
17 listopada 2002 roku w lasach wokó∏
Starej Mi∏osny odby∏a si´ IV edycja Jesiennych Zawodów w Biegu na Orientacj´
o Puchar Burmistrza Weso∏ej. Zawody, jak
dotychczas, organizowa∏ klub GIBnO
„Amator” we wspó∏pracy ze Stowarzyszeniem Sàsiedzkim Stara Mi∏osna.
Wyjàtkowo pi´kna, jak na t´ por´ roku,
s∏oneczna pogoda zach´ci∏a uczestników do
licznego udzia∏u w zawodach. W tegorocznej edycji wystartowa∏o 300 osób, w tym kilkudziesi´ciu mieszkaƒców Weso∏ej.
W g∏ównych kategoriach – K-21 i M-21
– niespodzianek nie by∏o: puchar Burmistrza Weso∏ej w kategorii ˝eƒskiej zaj´∏a
wielokrotna mistrzyni Polski Anna Górnicka-Antonowicz z UNTS Warszawa,
w kategorii m´skiej – Piotr Paszyƒski
z W∏ókniarza Zgierz.
Z prawdziwà przyjemnoÊcià odnotowujemy fakt, ˝e nasz kolega, radny dzielnicy
Weso∏a Józef WojtaÊ w swoim pierwszym
w ˝yciu biegu zajà∏ dobrà, 8 pozycj´ (na 25
startujàcych w tej kategorii wiekowej).
Pe∏ne wyniki zawodów znajdujà si´ na
stronie www.gibno.pl
Od 1 stycznia 2003 roku rusza cykl zawodów treningowych w Warszawie i okolicach (b´dà si´ odbywaç w ka˝dà sobot´
i niedziel´). Szczegó∏y na stronie internetowej www.gibno.pl.
Za rok spotkamy si´ na kolejnych, V Zawodach o Puchar Burmistrza Weso∏ej.
Marcin J´drzejewski

Oglàdanie map przed startem

Organizatorzy umieÊcili start na górce

M∏odzie˝ biegnie
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Nareszcie
na mecie.
Ka˝dy uczestnik
otrzyma∏ sok
w kartoniku
i talon
na kie∏bask´
z ro˝na.

W oczekiwaniu
na og∏oszenie
wyników

Anna Górnicka-Antonowicz,
mistrzyni Polski odbiera Puchar z ràk
burmistrza Jacka Wojciechowicza,
obok stoi prezes PZBnO
Konrad Janowski

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!
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Âwi´ty Biskup Miko∏aj
z wizytà u Âwi´tego Hieronima
W sobot´ 7 grudnia o 16.00 przed
koÊció∏ Âw. Hieronima zajecha∏ (fiatem, jak nam póêniej powiedzia∏)
Âwi´ty Biskup Miko∏aj. Czeka∏a na
niego liczna grupa najm∏odszych parafian. Âwi´ty wkroczy∏ g∏ównym wejÊciem w asyÊcie ministrantów. Mia∏ ze
sobà kosze z prezentami. Przywita∏y go

chóry iÊcie anielskie pod przewodnictwem Pani Agnieszki Âwistak. Âwi´ty
Biskup opowiedzia∏ histori´ swojego
˝ycia i powo∏ania, ch´tnie udziela∏ odpowiedzi na pytania. Niektóre z nich
by∏y doÊç trudne np.: Jak to jest, ˝e
w noc wigilijnà zdà˝y z prezentami do
wszystkich dzieci? albo: Jak do nas
przyjecha∏, skoro
mamy tak ma∏o
Êniegu? Znalaz∏a
si´ te˝ ch´tna
dziewczynka
do

sprawdzenia autentycznoÊci postaci
i pociàgn´∏a GoÊcia za brod´, która naprawd´ by∏a prawdziwa. Nast´pnie
nasz Âwi´ty Biskup Miko∏aj przystàpi∏
do pracy i bardzo d∏ugo rozdawa∏ prezenty. Nie by∏o ˝adnej osoby w koÊciele, która nie by∏aby obdarowana, nawet
mamy, babcie, tatusiowie i dziadkowie
dostali ∏akocie. Âwi´ty nie zapomnia∏
równie˝ o Ksi´dzu Stanis∏awie, Pani
Organistce, Panu KoÊcielnym i Pani
Gospodyni. Na zakoƒczenie Âwi´ty Biskup Miko∏aj udzieli∏ wszystkim b∏ogos∏awieƒstwa. RozeszliÊmy si´ do domów w prawdziwie Êwiàtecznym nastroju, za co serdecznie Ksi´dzu proboszczowi – dzi´kujemy.
Iza Antosiewicz

Parafia pod wezwaniem Êw. Hieronima
zaprasza do wzi´cia udzia∏u

w Êwiàtecznym konkursie
na najpi´kniejszà szopk´
wykonanà w rodzinnym gronie

MATERACE

(technika wykonania prac jest dowolna)
prace nale˝y sk∏adaç w parafii do 22 grudnia br.

Serdecznie zapraszamy

na Êwiàteczny kiermasz
prac dzieci´cych
zorganizowany
w Szkole Podstawowej nr 3
• ortopedyczne
• spr´˝ynowe
• kokosowe

• lateksowe
• piankowe
• wodne

oraz bogata oferta ∏ó˝ek, stela˝y, szafek, komód, poduszek,
przeÊcierade∏ frotte, ochraniaczy na materace.

Komfort snu
z tym
AT U
RAB

3%

Produkcja i sprzeda˝: Majdan 61, gm. Wiàzowna, tel. 789 08 16
Sklep firmowy: ul. Grochowska 107, Warszawa, tel. 612 37 82
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w dniach 18 i 19 grudnia
(Êroda, czwartek) od godz. 17.30.
Dochód ze sprzeda˝y
przeznaczony b´dzie
na potrzeby uczniów.

STARA MI¸OSNA

Og∏oszenia drobne
◗ Poszukuj´ dwóch wspó∏lokatorek do mieszkania, po 300 z∏ od osoby,
tel. 773 83 38 i 0-694 39 77 13.
◗ Potrzebna pani do kawiarni artystycznej, wymagane doÊwiadczenie –
tel. 760 06 15.
◗ Sprzedam gara˝ obok bloku Fabryczna 11, tel. 810 63 63.
◗ Nauczyciela angielskiego dla dzieci, ch´tnie studenta lub studentk´, 3 razy
w tygodniu, tel. 773 11 75.
◗ Poprowadz´ ksi´gowoÊç, podatki, ZUS – tel. 773 26 93.
◗ Poszukuj´ nauczyciela mandaryƒskiego ewentualnie innego chiƒskiego,
tel. 773 11 75.
◗ Sprzedam 2 dzieci´ce foteliki samochodowe do 13 kg – tel. 773 26 93.
◗ Sprzedam umywalk´ w kszta∏cie muszli z nogà, wann´ blaszanà 120 cm
i piec kominkowy, tel. 773 15 25.
◗ Wynajm´ gara˝ w zamieszkanym segmencie – tel. 773 15 27.
◗ Korepetycje z j´zyka polskiego (wszystkie stopnie nauczania) tel. 773 28 07.
◗ J´zyk rosyjski – korepetycje, t∏umaczenia (z dojazdem do ucznia) tel. 773 54 53.
◗ Stolarstwo i inne prace zlecone przyjm´ – tel. 773 19 85.
◗ Zapraszam na lekcj´ j´zyka francuskiego – tel. 773 15 27.
◗ Poszukuj´ nauczyciela do nauki j´zyka niemieckiego od podstaw ze
szczególnym uwzgl´dnieniem s∏ownictwa z zakresu turystyki – tel. 773 25 84.
◗ Student Politechniki Warszawskiej udziela korepetycji z matematyki
(wszystkie poziomy) z dojazdem do ucznia – tel. 0-501 613 086.
◗ Studentka – zaawansowany angielski i Êrednio zaawansowany rosyjski lub
opieka nad dzieckiem, dyspozycyjna w godz. 8.00-15.00 – tel. 773 30 17
lub 0-602 26 72 72.
◗ Sprzàtanie – uczciwa, czysta, dok∏adna – tel. 773 17 02 (dzwoniç
wieczorem, prosiç Ani´).
◗ Manicure, pedicure, zdobienie paznokci (w domu klienta) tel. 0-503 520 350.
◗ Kawalerka do wynaj´cia (˚oliborz, okolice Hali Marymonckiej) –
tel. 0-501 09 33 44.
◗ J´zyk rosyjski – korepetycje, t∏umaczenia (z dojazdem do ucznia) –
tel. 773 54 53.
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Stowarzyszenie Sàsiedzkie serdecznie zaprasza na

BAL KARNAWA¸OWY
15 LUTY 2003 r.
IV WIELKA BIESIADA SÑSIEDZKA
W RESTAURACJI GOÂCINIEC
Serdecznie zapraszamy mieszkaƒców Weso∏ej i ich
przyjació∏. Nasz bal to nie tylko wspania∏a zabawa –
∏a
to tak˝e okazja do nawiàzania
ona nia
k
s
Do kuch
nowych znajomoÊci.
a
olsk
p

Zaproszenie w cenie 135 z∏. od osoby mo˝na rezerwowaç pod nr tel. 773 32 70 w godz. 16.00-20.00

Z okazji Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
najlepsze ˝yczenia dla wszystkich klientów
sk∏ada Zarzàd i pracownicy firmy DOMEKO.
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TrudnoÊci w czytaniu
Dziecko mo˝e wychowywaç si´ w rodzinie, w której du˝o uwagi przywiàzuje si´ do s∏owa pisanego, a mimo to zachowywaç si´ w trzeciej klasie tak, jakby mia∏o do czynienia po raz pierwszy
w ˝yciu z literami. O przeci´tnej inteligencji, a czasami ponad przeci´tnej,
a czyta najgorzej ze wszystkich dzieci
w klasie. Gorzej od Krysi, która odrabia lekcje w szkole, odpisujàc od innych, w domu nie czyta ˝adnych ksià˝ek, bo po prostu ich nie ma.
CzynnoÊç czytania jest pracà bardzo
skomplikowanà. Odpowiadajà za nià
analizatory (zespó∏ struktur nerwowych, których zadaniem jest odbiór
oraz analiza bodêców ze Êrodowiska
zewn´trznego i wewn´trznego dzia∏ajàcych na organizm). Gdy analizatory
nie pracujà prawid∏owo, mamy do czynienia z dysleksjà- czyli trudnoÊcià
w opanowaniu techniki czytania.
Na proces czytania sk∏ada si´ wiele
elementów. Jednym z nich jest posiadanie przez dziecko okreÊlonego zasobu poj´ç. Warto bowiem, aby wiedzia∏o
ono, co czyta. Dopiero w póêniejszym
okresie nauki nast´puje odwrotna reakcja: czytanie poszerza i wzbogaca
nasz s∏ownik.
Kolejnym elementem jest umiej´tnoÊç wyró˝niania g∏osek w wyrazie. Ma∏e dziecko spostrzega wyraz ca∏oÊciowo
(globalnie). Dopiero póêniej uczy si´,
lub samo odkrywa, ˝e s∏owo sk∏ada si´
z mniejszych segmentów, czàstek. Jest
to bardzo trudne zadanie, poniewa˝
g∏oska w izolacji brzmi inaczej ni˝ gdy
tworzy s∏owo. U dziecka musi nastàpiç
moment olÊnienia, ˝e g∏oski w izolacji
oraz z∏àczone w s∏owo – to jedno. Dopóki tej czynnoÊci dziecko nie opanuje,
nie ma mowy o czytaniu.
Gdy ju˝ nasz ma∏y geniusz intuicyjnie wyczuje rol´ g∏oski w wyrazie, czeka go nast´pny krok: zwiàzanie dêwi´ku g∏oski z jej znakiem graficznym – literà. Próby te polegajà na dzieleniu na
g∏oski, a nast´pnie sk∏adaniu g∏osek
w znaczeniowà ca∏oÊç.
Nast´pnym etapem czytania jest
przejÊcie do metody sylabizowania,
jednak nie jest to etap konieczny, bowiem niektóre dzieci pomijajà go, zaczynajàc czytaç w sposób ca∏oÊciowy.
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W ostatniej tzw. „chiƒskiej” fazie
nauki czytania utrwalamy w swojej pami´ci wizualne portrety – „rysy” poszczególnych s∏ów. Wtedy to symboliczne, abstrakcyjne i ogromne obszary pisma zostajà zakodowane w naszym umyÊle.
Ca∏oÊciowe postrzeganie wyrazu
zwykle zaczyna pojawiaç si´ w trzeciej,
czwartej klasie szko∏y podstawowej.
W dalszych latach dziecko doskonali
tempo czytania, modulacj´ i barw´ g∏osu oraz dykcj´.

Bardzo cz´sto spotykam si´ z przekonaniem, ˝e im wi´cej dziecko czyta,
tym szybciej osiàgnie doskona∏oÊç
w tym zakresie. Nie jest to prawda.
Wszystko bowiem zale˝y od wewn´trznych, wrodzonych uzdolnieƒ, które pozwalajà na w∏aÊciwe opanowanie umiej´tnoÊci czytania. Sà dzieci wybitnie
uzdolnione w tym kierunku, sà te˝
i uczniowie pozbawieni tego daru –
dyslektycy.
opracowanie wg. H. P´tlewskiej
„Przezwyci´˝anie trudnoÊci w czytaniu
i pisaniu”
pedagog terapeuta i reedukator
mgr ˚. Grzechnik
tel 6-812-344

Serdecznie dzi´kuj´ rodzicom, ˝e
znaleêli czas i spisali bajki podyktowane przez ich pociechy. Wszystkie bajeczki, które do mnie dotar∏y, sà wspania∏e i bardzo ciekawe. A to jedna
z nich, bajka Magdusi S.
„Bajka o kocie i wróblach”
Daleko, daleko w lesie mieszka∏ kot
Uszko.
Uszko by∏ rudy, gruby i bardzo dobry.
Mieszka∏ on nad jeziorkiem. A to jeziorko by∏o b∏´kitne i przeêroczyste. Na brzegu ros∏y zielone, wysokie szuwary.
W nich kotek zrobi∏ sobie domek.
Pewnego dnia kot zauwa˝y∏ wróble. Lecia∏y one do kota. Uszko wystraszy∏ si´ pta-

ków i szybko schowa∏ si´ do swojego domku. Jednak wróble lecia∏y dalej za kotem.
Wtedy Uszko si´ bardzo rozgniewa∏, nastroszy∏ sierÊç, pokaza∏ ostre z´by i pazury.
Gdy to zobaczy∏y wróble, to si´ bardzo wystraszy∏y i odlecia∏y do dziupli na drzewie.
Nast´pnego dnia kota obudzi∏y dziwne
odg∏osy. Gdy wyjrza∏ ze swojego domku,
to zobaczy∏, ˝e na dworze szaleje straszna burza. Po paru minutach wiatr porwa∏ dach z domku kota i deszcz zaczà∏
padaç mu na g∏ow´.
Wtedy Uszko wdrapa∏ si´ na drzewo, na
którym mieszka∏y wróble Odnalaz∏ ich
dziupl´ i zapyta∏ si´, czy mo˝e zostaç w ich
domku. Wróble zgodzi∏y si´ i kot wskoczy∏
do dziupli. By∏o w niej sucho i mi∏o.
Wróble pocz´stowa∏y kota ciep∏à herbatà, a po burzy wszyscy d∏ugo bawili si´
na dworze w chowanego.
Koniec bajki.
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Nowa przychodnia w Centrum Pogodna ju˝ otwarta
11 listopada dokonano uroczystego
otwarcia nowej przychodni w Centrum
Pogodna, w której siedzib´ znalaz∏a
przychodnia z ulicy Torfowej, obejmujàca opiekà ok. 4000 mieszkaƒców Starej Mi∏osny.
W uroczystoÊci wzi´li udzia∏ radni
gminni i dzielnicowi, cz∏onkowie Rady
Spo∏ecznej SPZOZ w Weso∏ej, cz∏onkowie Zarzàdu Miasta, personel nowej
placówki oraz wielu znamienitych goÊci, mieszkaƒców Weso∏ej. Przed uroczystym przeci´ciem wst´gi g∏os zabrali; gospodarz uroczystoÊci, dyrektor
SPZOZ pan dr Dariusz Ma∏ecki, burmistrz pan Jacek Wojciechowicz, przewodniczàcy Spo∏ecznej Rady SPZOZ
pan Andrzej Krajewski oraz przewodniczàcy Dzielnicowej Komisji Zdrowia,
dr Tomasz Droƒ. Poruszano zagadnienia zwiàzane z potrzebami zdrowotnymi mieszkaƒców Starej Mi∏osnej. Mówiono o burzliwej historii powstania
przychodni, obecnie najnowoczeÊniejszej w Weso∏ej. PodkreÊlano koniecznoÊç rozszerzenia w roku 2003 dzia∏alnoÊci placówki o Êwiadczenia z zakresu
stomatologii i specjalistki ambulatoryjnej. Wyra˝ono podzi´kowanie wszystkim tym, którzy przyczynili si´ do powstania nowej przychodni, a szczególnie radnym i zarzàdowi miasta.
Uroczystego poÊwiecenia nowej placówki dokona∏ ksiàdz Stanis∏aw Popis,
proboszcz parafii Êw. Hieronima. Po
prezentacji gabinetów, wszyscy mieli
okazj´, przy kawie i ciastku, podzieliç
si´ wra˝eniami i wys∏uchaç wiersza pani dr Tyszkiewicz, która udowodni∏a, ˝e
lekarz, poza ca∏ym arsena∏em Êrodków
medycznych, mo˝e z powodzeniem leczyç s∏owem. Trzeba przyznaç, ˝e
wszystkich zaskoczy∏o ekspresowe
tempo powo∏ania do ˝ycia nowej przychodni, bowiem, od chwili podj´cia
przez radnych gminy decyzji o zakupie
i adaptacji pomieszczeƒ, do chwili
otwarcia nowego obiektu, up∏yn´∏o zaledwie 7 miesi´cy. Wszyscy odczytali to
jako kolejny krok w kierunku normalizacji ˝ycia w Starej Mi∏osnej oraz wyraz rozumienia potrzeb mieszkaƒców
naszego osiedla przez osoby i gremia
podejmujàce kluczowe decyzje w Weso∏ej. Nowa przychodnia dzia∏a w dni
powszednie, w godzinach 8-18 (w soboty, w godz. 8-12, dost´pni sà lekarze;
internista i pediatra w przychodni

w Weso∏ej ul. Kiliƒskiego tel 773-9359). Na wizyty mo˝na zapisaç si´ osobiÊcie lub telefonicznie. Funkcjonujà
w niej gabinety internistyczne i pediatryczne, zabiegowy, punkt pobraƒ, poczekalnia dla dzieci chorych i zdrowych
oraz pracownia EKG. W przysz∏ym roku zaplanowano uruchomienie gabinetu stomatologicznego oraz gabinetów,
w których b´dà przyjmowali specjaliÊci.

Poza lekarzami pierwszego kontaktu;
internistami i pediatrami, w placówce
przeprowadzane sà okresowo: konsultacje alergologiczne, z mo˝liwoÊcià wykonania testów uczuleniowych oraz badania pirometryczne, pozwalajàce oceniç sprawnoÊç uk∏adu oddechowego.
Z informacji uzyskanych od nowo wybranego burmistrza, pana Andrzeja Jastrz´bskiego wynika, ˝e w∏adze dzielnicy Weso∏a planujà zwi´kszenie w roku
2003 wydatków na opiek´ zdrowotnà.

Zostanà one przeznaczone, m.in., na
dokoƒczenie inwestycji w Starej Mi∏osnej, a tak˝e na podj´cie prac remontowo – adaptacyjnych w placówkach
w centrum Weso∏ej oraz w Zielonej,
a tak˝e na zakup nowych Êwiadczeƒ
zdrowotnych (w tym finansowanie lekarzy specjalistów, co pozwoli na uzupe∏nienie puli us∏ug zakontraktowanych w Kasie Chorych). Pe∏na realizacja tych planów b´dzie zale˝a∏a zarówno od Êrodków przyznanych dla naszej
dzielnicy przez Rad´ Warszawy, jak
równie˝ od skutecznych poszukiwaƒ
innych rozwiàzaƒ, w tym, pozabud˝etowych êróde∏ finansowania.
Uwaga!!! Warto zapami´taç nowy
numer telefonu do przychodni w Centrum Pogodna: 773-83-96 oraz numer
do stacjonarnej nocnej pomocy lekarskiej realizowanej przez pogotowie
w Sulejówku: 783-14-55.
dr Tomasz Droƒ

Miko∏aj
na Wigili´
773 35 61

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

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

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Nasz adres:

Weso∏a – Stara Mi∏osna,
www.odnowa.nes.pl
ul. Diamentowa 759, ZADANIE 10, tel. 773-14-97
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Dlaczego wybra∏am szko∏´
spo∏ecznà dla mojego dziecka?
Szko∏a Spo∏eczna istnieje na terenie
Weso∏ej ju˝ 13 rok. Powstawa∏a wtedy,
gdy idea szkó∏ spo∏ecznych dopiero si´
rodzi∏a. Fakt, i˝ przetrwa∏a tak d∏ugi
okres, jest potwierdzeniem jej poziomu,
a zarazem najlepszym uzasadnieniem
obecnoÊci szko∏y w naszym Êrodowisku.
Warto jednak si´gnàç do poczàtków
i uÊwiadomiç sobie przyczyny jej powo∏ania, które wyrastajà z idei stworzenia
placówki odpowiadajàcej pewnemu zapotrzebowaniu spo∏ecznemu, które
w owych czasach nie mog∏o zrealizowaç si´ w szko∏ach publicznych.
Historia tej szko∏y, jak zresztà ka˝dej, zwiàzana jest z historià jej
uczniów, tak˝e mojej córki, obecnie
studentki Uniwersytetu Warszawskiego, jednej z pierwszych absolwentek
Spo∏ecznej Szko∏y Podstawowej nr 12.
Gdy ponad 10 lat temu przeprowadziliÊmy si´ do Weso∏ej mieliÊmy ju˝ za
sobà doÊwiadczenie kilkuletniego bytowania naszego dziecka w „szkole-molochu”, w której standardy edukacyjne przypomina∏y do z∏udzenia te dobrze pami´tane z czasów naszych podstawówek. Z niepokojem obserwowaliÊmy pierwsze objawy stresu szkolnego
naszej córki i malejàcà wiar´ we w∏asne mo˝liwoÊci. Czego oczekiwaliÊmy
od nowej szko∏y? MyÊl´, ˝e du˝o mniej
w stosunku do oczekiwaƒ, jakie wobec
szko∏y majà rodzice w dzisiejszych czasach. Przede wszystkim chodzi∏o o to,
aby nasze dziecko zosta∏o dostrze˝one,
aby nauczyciele potrafili rozwinàç to,
co by∏o jego potencja∏em, a zarazem
s∏u˝yli wsparciem i pomocà w pokonywaniu trudnoÊci. Mimo ˝e standardy
edukacyjne zmieniajà si´ i próbujà nadà˝yç za zmianami rzeczywistoÊci, sàdz´ i˝ nadal wyznacznikiem dobrej
szko∏y jest to, ˝e potrafi dostrzec
w uczniu „osob´ ludzkà”, b´dàcà pod-

miotem, nie zaÊ przedmiotem w oddzia∏ywaniach edukacyjnych.
Przypominajàc histori´ Szko∏y Spo∏ecznej nie sposób nie wspomnieç o jej
bardzo trudnych poczàtkach – braku
w∏asnego budynku i nale˝ytego wyposa˝enia. Mimo to, a mo˝e w∏aÊnie dlatego, przetrwa∏a, bowiem jej pozycja
musia∏a byç od poczàtku budowana na
pewnych wartoÊciach – niekoniecznie
na w∏asnej sali gimnastycznej czy wyposa˝eniu w najlepsze pomoce naukowe.
DziÊ patrz´ na szko∏´ oczami mojego
m∏odszego dziecka – ucznia ostatniej
klasy Gimnazjum Autorskiego. W szkole zasz∏o wiele zmian, które Êwiadczà
o tym, i˝ nie stoi w miejscu, lecz stara si´
sprostaç
oczekiwaniom
zarówno
uczniów, jak i rodziców. Wysoki poziom
nauczania j´zyków obcych potwierdzajà
certyfikaty British Council. Zarówno
Spo∏eczna Szko∏a Podstawowa jak
i I Gimnazjum Autorskie osiàgn´∏y najwy˝sze wyniki w mieÊcie w sprawdzianie
po szkole podstawowej i egzaminie gimnazjalnym. Szczególnym powodem do
dumy sà olimpijczycy, którzy od lat
wspaniale zapisywali si´ w tradycji szko∏y. W minionym roku szkolnym tytu∏
Laureata Konkursu Matematycznego
przypad∏ w udziale Mateuszowi Smarujowi – uczniowi Szko∏y Spo∏ecznej od
trzeciej klasy szko∏y podstawowej.
Sukcesy uczniów i absolwentów
szko∏y sà niezaprzeczalnym potwierdzeniem poziomu tej placówki. Jednak
za tym urz´dowo brzmiàcym sformu∏owaniem kryje si´ wysi∏ek wielu ludzi –
kompetencje nauczycieli, przemyÊlana
organizacja, ale przede wszystkim zrozumienie potrzeb i poznanie indywidualnych mo˝liwoÊci
dziecka.
Warto
dodaç, ˝e szko∏a
zapewnia ju˝ pe∏-

MAGIEL PRASUJÑCY
pon.-pt 1800-2000, sob. 900-1200
Stara Mi∏osna, ul. Poezji 13
tel. 773 22 21, tel. kom. 0 505 058 710
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ny cykl edukacyjny, gdy˝ w tym roku
szkolnym powo∏ane zosta∏o do ˝ycia
I Liceum Spo∏eczne z siedzibà w Sulejówku.
Cz´sto zastanawiamy si´ nad kosztami, jakie musimy ponosiç z tytu∏u
kszta∏cenia dziecka w tego typu szkole.
Zach´ca∏abym jednak do skrupulatnego policzenia kwoty zwiàzanej z op∏acaniem dziecku lekcji j´zyków obcych,
zaj´ç sportowych, etc. Oka˝e si´ wówczas, ˝e cz´sto p∏acimy za edukacj´ du˝o wi´cej ni˝ wynosi op∏ata czesnego
w szkole spo∏ecznej.
SkutecznoÊç i poziom szko∏y mo˝na
i nale˝y mierzyç wymiernymi osiàgni´ciami jej uczniów i absolwentów.
Jest jednak jeszcze jeden wa˝ny, nieco mniej wymierny, aspekt oceny szko∏y. Jest nim klimat tego miejsca, w którym m∏ody cz∏owiek sp´dza po∏ow´
swego ˝ycia, swoisty system wartoÊci,
nie tylko ten, który programowo wyk∏adany jest na godzinach wychowawczych, ale ten, który jest w „codziennym u˝yciu”.
Mam nadziej´, ˝e jest to ta wartoÊç,
której Szko∏a Spo∏eczna nigdy nie zagubi i obok celów edukacyjnych b´dzie zawsze mia∏a na wzgl´dzie rozwój osobowoÊci m∏odego cz∏owieka, przygotowanie go do skutecznego, ale nie pozbawionego wymiaru etycznego, dzia∏ania.
Jolanta Wiak

Fundacja Szko∏y Spo∏ecznej
w Weso∏ej
ul. Armii Krajowej 9, 05-075 Weso∏a
tel./fax (22) 773 55 92, 773 77 76
NIP 952-12-63-534;
REGON 010626884
BANK INICJATYW SPO¸ECZNO-EKONOMICZNYCH
II/O w WARSZAWIE Nr:
13701011-2500049-27005-1100

profesjonalne doradztwo kadrowe

doradzi
doÊwiadczone, kompetentne, sumienne

opiekunki i gosposie
JesteÊmy do paƒstwa dyspozycji pod nr tel.:

812 59 93, 613 13 88, 502 688 639
ul. P∏owiecka 25
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Jak znaleêç opiekunk´ do dziecka i gosposi´
Z Annà Paprotà, wspó∏w∏aÊcicielkà firmy „Pani Domu”, rozmawia Magdalena J´drzejewska
Jak to si´ sta∏o, ˝e postanowi∏aÊ za∏o˝yç swojà firm´?
Anna Paprota: Obie z kole˝ankà by∏yÊmy wtedy na urlopach macierzyƒskich, nasze dzieci ju˝ podros∏y i chcia∏yÊmy wróciç do pracy, ale nie do dotychczasowej. Wola∏yÊmy podzieliç si´
obowiàzkami, by móc poÊwi´caç wi´cej
czasu naszym dzieciom i stàd pomys∏
w∏asnej, wspólnej firmy.
Dlaczego wybra∏yÊcie akurat takà
dzia∏alnoÊç?
Obie wczeÊniej zatrudnia∏yÊmy panie
do pomocy w prowadzeniu domu i opiekà nad naszymi dzieçmi, mia∏yÊmy doÊwiadczenie w rekrutacji i doborze takich osób. To by∏o naturalne, ˝e ze
wzgl´du na nasze wczeÊniejsze doÊwiadczenia wybra∏yÊmy takà dzia∏alnoÊç.
Jaki zasi´g ma wasza firma?
Dzia∏amy na terenie ca∏ej Warszawy
i okolic, ale ze wzgl´du na miejsce prowadzenia dzia∏alnoÊci mamy najwi´cej
ofert z prawej strony Wis∏y.
Wasza firma dzia∏a od roku. Jakie sà
oczekiwania klientów?
Najwi´ksze zapotrzebowanie na rynku
jest na opiekunki do dzieci, zwykle do
bardzo ma∏ych czyli w wieku oko∏o 6 miesi´cy. Mamy wracajà do pracy coraz wczeÊniej i potrzebujà opiekunek w pe∏nym
wymiarze czasu na oko∏o 8-10 godzin
dziennie. To zrozumia∏e, ˝e zale˝y im na
jak najlepszych paniach, w koƒcu powierzajà im swoje pociechy na tak d∏ugo!
Wi´kszoÊç klientów oczekuje osób
doÊwiadczonych, z referencjami. Mogà
te˝ byç osoby zawodowo przygotowane
do pracy z dzieçmi – piel´gniarki, które
pracowa∏y na oddzia∏ach dzieci´cych,
nauczycielki pracujàce z ma∏ymi dzieçmi w przedszkolach i szko∏ach. Bardzo
poszukiwane na rynku sà tak˝e studentki zaocznie studiujàce pedagogik´,
gdy˝ majà du˝à wiedz´, a jednoczeÊnie
w∏aÊciwe podejÊcie – dobre pomys∏y na
zabawy rozwojowe. Dlatego sà szczególnie poszukiwane do kilkulatków.

Czy wiek opiekunki ma znaczenie dla
klienta?
To zale˝y od klienta, ale z moich obserwacji wynika, ˝e wiek nie jest najwa˝niejszym kryterium. Najbardziej liczy si´ doÊwiadczenie takiej osoby oraz
wra˝enie, jakie zrobi na kliencie.
Co trzeba zrobiç, by znaleêç si´ w bazie
danych opiekunek waszej firmy?
Przede wszystkim trzeba chcieç pracowaç! Wszystkie osoby, które do nas
trafià, przechodzà test psychologiczny,
niezale˝nie od posiadanych referencji.
W tym teÊcie próbujemy uzyskaç odpowiedê na pytanie, czy opiekunka da sobie rad´ w tzw. sytuacjach trudnych,
kryzysowych – na przyk∏ad w przypadku koniecznoÊci udzielenia pierwszej
pomocy. Sprawdzamy wiedz´ kandydatek z psychologii rozwojowej dziecka.
Ponadto kandydatki wype∏niajà kwestionariusz osobowy, w którym wpisujà
tak˝e inne zaj´cia, które mog∏yby wykonywaç w pracy – na przyk∏ad gotowanie, sprzàtanie – z zaznaczeniem zakresu tych prac.
OczywiÊcie, oprócz testu opiekunki
przedstawiajà nam swoje referencje,
które sà przez nas wnikliwie sprawdzane. Nasi klienci mogà tak˝e zatelefonowaç sami do osób, które wystawi∏y
referencje.
Jaka jest nast´pna, po opiekunkach,
grupa najbardziej poszukiwanych pracowników?
Po opiekunkach do dzieci to panie
do prowadzenia domu sà najbardziej
poszukiwane. Prowadzenie domu rozumiane jest dzisiaj nie tylko jako
sprzàtanie i gotowanie – to cz´sto tak˝e p∏acenie rachunków. Poszukiwane
sà osoby zarzàdzajàce domem.
Czy jest tak˝e zapotrzebowanie na osoby
opiekujàce si´ ludêmi starymi, chorymi?
Zg∏aszajà si´ do nas klienci zainteresowani znalezieniem takich osób.
W naszej firmie jest to niewiele zleceƒ
– oko∏o 10 procent.

Zdarzajà si´ na pewno niezadowoleni
klienci. Na co zwykle narzekajà?
Staramy si´ oczywiÊcie sprostaç
oczekiwaniom wszystkich naszych
klientów. Sk∏adajàc u nas zamówienie
klient podaje swoje preferencje np.
wiek osoby poszukiwanej, doÊwiadczenie i umiej´tnoÊci, a my dopasowujemy
do takiego profilu list´ kandydatek.
Zdarza si´, ˝e ró˝nice charakterologiczne pojawiajà si´ po jakimÊ czasie.
Dopiero wtedy klient mo˝e skorzystac
z naszej gwarancji.
Na czym polegajà te gwarancje?
Mamy dwa rodzaje gwarancji – miesi´czne i trzymiesi´czne (od tego zale˝y te˝ nasza prowizja). JeÊli dana osoba si´ nie sprawdzi, sama zrezygnuje
z pracy lub wystàpià ró˝nice charakterologiczne, które by∏y wczeÊniej nie do
przewidzenia przez obie strony – nasze
biuro jest zobowiàzane do przedstawienia kolejnych kandydatek klientowi. Klient p∏aci raz i ma prawo do jednorazowej „wymiany” wybranej przez
siebie osoby.
Takie sytuacje zdarzajà si´ nam bardzo rzadko. Po pierwsze dlatego, ˝e
decyzja o wyborze osoby do pracy
w domu jest decyzjà wa˝nà dla ca∏ej
rodziny i nie jest podejmowana pochopnie. Po drugie – staramy si´ maksymalnie spe∏niç oczekiwania klientów i trafiamy w ich gusta za pierwszym razem.
Jak d∏ugo musia∏abym czekaç na opiekunk´ do dziecka bàdê gosposi´?
Potrzebujemy dwa dni na przedstawienie klientowi listy kandydatek. Po
spotkaniu z tymi osobami klient ma kilka dni na podj´cie ostatecznej decyzji.
Zwykle ca∏y proces trwa oko∏o tygodnia.
Ile rodzin zdo∏a∏yÊcie uszcz´Êliwiç
w ciàgu roku dzia∏alnoÊci?
Blisko dwieÊcie.
˚ycz´ Wam dalszych sukcesów i dzi´kuj´ za rozmow´.

Panie ze Starej Mi∏osny i Weso∏ej chcàce podjàç prac´ jako opiekunki proszone sà o kontakt: tel. 812 59 93, 613 13 88
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rubryka sponsorowana przez firm´

KÑCIK BUDOWLANY

P∏yty gipsowo-kartonowe
W dzisiejszym numerze porusz´ temat
suchej zabudowy wn´trz budynków mieszkalnych za pomocà p∏yt gipsowo-kartonowych. Pierwsze p∏yty tego rodzaju zacz´∏a
produkowaç firma Norgips w Norwegii
w 1965 roku. Od tamtego czasu sta∏y si´
one powszechne na ca∏ym Êwiecie.
W obecnym czasie produkuje si´ wiele
rodzajów p∏yt gipsowo-kartonowych. Najbardziej popularne sà:
◗ p∏yty standardowe (GKB) gruboÊci
9,5 i 12,5 mm – gips powlekany kartonem –
przeznaczone do pokrywania Êcian i sufitów
w pomieszczeniach, gdzie wilgotnoÊç
wzgl´dna nie przekracza 70% (np. pokoje);
◗ p∏yty wodoodporne (GKBI) gruboÊci
12,5 mm – przeznaczone do pomieszczeƒ,
gdzie wilgotnoÊç wzgl´dna mo˝e przekraczaç 70%, ale nie d∏u˝ej ni˝ przez 12h
(np. ∏azienki). Do rdzenia p∏yty dodana
jest substancja hydrofobowa (silikon, parafina);
◗ p∏yty ognioochronne (GKF) gruboÊci
12,5 mm (rzadziej 15 mm) – posiada
rdzeƒ zbrojony w∏óknem szklanym, dzi´ki czemu zastosowanie tej p∏yty daje dodatkowe zabezpieczenie przeciwpo˝arowe Êcian, sufitów i dêwigarów;

Zdrowych i pogodnych
Êwiàt Bo˝ego Narodzenia
i wysokich lotów
w nowym 2003 roku
˝yczy swoim klientom
firma ELMAS
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◗ p∏yty ognioochronne impregnowane
(GKFI) gruboÊci 12,5 mm – stosuje si´ je
w celu uzyskania dodatkowego zabezpieczenia przeciwpo˝arowego w pomieszczeniach wilgotnych.
Standardowe
wielkoÊci
p∏yt:
1200x2600mm, 1200x3000mm.
G∏ówne zastosowanie p∏yt gipsowo-kartonowych:
1)Do budowy Êcian dzia∏owych (na profilach stalowych – z jednokrotnà lub dwukrotnà ok∏adzinà p∏yt z jednej strony);
dla wyciszenia pomieszczeƒ oddzielanych takà Êciankà u˝ywa si´ np. we∏ny
mineralnej uk∏adanej mi´dzy p∏ytami;
2)Do budowy sufitów podwieszanych (na
szkieletach stalowych, rzadziej drewnianych);
3)Do pe∏nej zabudowy poddaszy;
4)Jako suche tynki (p∏yty przykleja si´ do
Êcian za pomocà specjalnych klejów gipsowych).
P∏yty gipsowo-kartonowe (np. firmy Norgips) majà specjalnie sp∏aszczonà d∏u˝szà
kraw´dê oraz równo obci´tà kraw´dê krótszà. To pozwala na ∏atwiejsze ∏àczenie p∏yt
podczas ich uk∏adania. W tym celu mi´dzy
p∏ytami na ∏àczeniu stosuje si´ taÊmy zbrojàce, które si´ szpachluje gipsami szpachlowymi.
Powierzchnie p∏yt, po
ich zagruntowaniu
np. UNI-GRUNTEM Atlasa, PRIMEREM, CT17 Ceresitu,
AG700
i AG702 Alpol-Gipsu, wyrównuje si´
masami szpachlowymi, a na koniec maluje.
Najbardziej
znane szpachle to:
◗
gips francuski
CE 78 firmy SEMIN
-bia∏y, Êwietnie nada-

je si´ do spoinowania ∏àczenia p∏yt gipsowo-kartonowych i maskowania ∏bów
wkr´tów u˝ywanych do ich mocowania,
do wype∏niania niewielkich uszkodzeƒ powierzchni Êcian i sufitów oraz do wyg∏adzania powierzchni tynków tradycyjnych
lub betonu. Gips ten jest mocny po zwiàzaniu, nadaje si´ do szlifowania i nie brudzi po wyschni´ciu;
◗ francuski: gips szpachlowy EXTRA
i g∏adê szpachlowa EXTRA firmy
FRANS-POL – bia∏e, ∏atwo urabialne,
mi´kkie, wykazujà dobrà przyczepnoÊç do
pod∏o˝y betonowych i gipsowo-kartonowych;
◗ CEKOL C45 (wewn´trzny) i C35 (zewn´trzny) – bardzo bia∏y, mi´kki, ∏atwy
w obróbce, choç po wyschni´ciu brudzi
przy dotkni´ciu;
◗ GIPSAR-UNI firmy ATLAS – bardzo ∏atwy w obróbce, bardzo mi´kki, nadaje
powierzchni kolor szarawy, lekko brudzi
przy dotyku;
◗ g∏adê tynkowa Gt-300 firmy MEGARON – nie wymaga gruntowania pod∏o˝a, nadaje si´ na pod∏o˝a betonowe, gipsowo-kartonowych, drewnopochodne;
jest elastyczna, bia∏a, mo˝na nià tak˝e
przyklejaç ozdobne, styropianowe kasetony;
◗ gips AGS20 i AGS22 firmy ALPOL
GIPS – bia∏e, wydajne, wykazujà dobrà
przyczepnoÊç do pod∏o˝y z betonu, betonu komórkowego.
Z p∏yt gipsowo-kartonowych buduje si´
∏atwiej i szybciej ni˝ w sposób tradycyjny. Majà szeroki zakres zastosowania, a powierzchnie z nich zbudowane sà g∏adkie i estetyczne.
W nast´pnym numerze przybli˝ymy Paƒstwu alternatywnà, do wy˝ej opisanej, metod´ suchej zabudowy wn´trz z gotowych
p∏yt FERMACELL.
in˝. Ma∏gorzata Chendowska
elmas@grupapsb.com.pl
tel. 773-34-43, 789-0-789

STARA MI¸OSNA

Remonty, remonty...
Czy mo˝na wyremontowaç swój dom
p∏acàc tylko 20% wartoÊci prac i materia∏ów?
Z zazdroÊcià patrz´ na sàsiadów,
którzy w∏aÊnie rozpocz´li budow´ lub
zbli˝ajà si´ do jej ukoƒczenia. Dost´p
do nowoczesnych technologii i energooszcz´dnych materia∏ów powoduje, ˝e
po rozpocz´ciu u˝ytkowania domu rachunki za energi´ nie poch∏aniajà
wi´kszoÊci domowego bud˝etu.
OczywiÊcie, w∏aÊciciele starszych domów nie stojà na straconej pozycji.
Mogà przecie˝ remontowaç.
Jednak dla wi´kszoÊci z nas perspektywa remontu jest straszna nie tylko ze
wzgl´du na towarzyszàcy mu ba∏agan,
ale przede wszystkim ze wzgl´du na
koszty robót.
Po wst´pnych przymiarkach, co
chcielibyÊmy wymieniç lub co nale˝y
wykonaç w pierwszej kolejnoÊci, rozpoczynamy szacowanie kosztów. Wynik
rozwa˝ania jest prosty: remont musi
przebiegaç etapami, inaczej naszym finansom grozi kryzys. Domowy bud˝et
to nie kasa paƒstwowa. Nie da si´ wydaç wi´cej ni˝ mo˝na. Czy w tej sytuacji nale˝y si´ poddaç? OczywiÊcie, ˝e
nie.
Istniejà przepisy, które umo˝liwiajà
wykonanie szerokiego zakresu prac remontowo-budowlanych w ramach dost´pnych Êrodków finansowych przy
wykorzystaniu premii termomodrenizacyjnej. Kluczem do ca∏ego przedsi´wzi´cia jest audyt energetyczny.

Audyt energetyczny
Audyt jest projektem opisujàcym, co
nale˝y wymieniç w budynku, aby
zmniejszyç zu˝ycie energii przeznaczo-

nej g∏ównie na jego ogrzewanie. Przygotowanie takiego projektu poprzedzone jest analizà stanu obecnego budynku w oparciu o posiadane przez inwestora dane (zestawienie rachunków
za ogrzewanie, pràd elektryczny i inne)
oraz projekt techniczny budynku.
Na tej podstawie tworzy si´ komputerowy model obiektu, na którym dokonuje si´ nast´pnie obliczeƒ.
Cel audytu. Najwa˝niejszym etapem
jest ocena rentownoÊci poszczególnych
wariantów usprawnieƒ na podstawie
aktualnych cen materia∏ów i robocizny.
Audyt chroni inwestora przed dokonywaniem przypadkowych dzia∏aƒ, które
w przysz∏oÊci nie przyniosà oczekiwanych efektów.
Premia termomodernizacyjna. Przygotowany audyt jest przepustkà do
uzyskania kredytu termomodernizacyjnego oraz premii termomodernizacyjnej. WysokoÊç premii wynosi 25% wysokoÊci kredytu i jest przyznawana
w postaci umorzenia 25% wartoÊci zaciàgni´tego kredytu.
Dla inwestora oznacza to, ˝e ca∏y
proces termomodernizacyjny b´dzie
go kosztowa∏ 20-30% wszystkich robót
oraz materia∏ów.
Kredyt termomodernizacyjny jest
przyznawany tylko na podstawie audytu energetycznego.
KorzyÊci dla inwestora – przyk∏ad:
Ârednie miesi´czne rachunki za
ogrzewanie wynios∏y 1200 z∏ w ostatnim roku.
Po przeprowadzeniu modernizacji
zgodnie z wytycznymi audytora wysokoÊç

rachunków spad∏a do poziomu 500 z∏.
Na wykonanie modernizacji inwestor
otrzyma∏ kredyt termomodernizacyjny,
którego rata miesi´czna wynosi 500 z∏.
Sumaryczny Êredni koszt miesi´czny
ponoszony przez inwestora na poczet
sp∏aty kredytu oraz utrzymanie domu
wyniesie 1000 z∏ po modernizacji! Czyli od razu nastàpi redukcja kosztów
o 16%.
Ponadto inwestor b´dzie mia∏ nowy
sprawny i energooszcz´dny dom.
Dlaczego koszt 20%? Tyle wynosi
wymagana wysokoÊç wk∏adu w∏asnego
w przedsi´wzi´cie termomodernizacyjne wymaganego przy kredycie. Pozosta∏a cz´Êç sp∏aci si´ sama, poniewa˝
rata kredytu jest ni˝sza ni˝ uzyskane
oszcz´dnoÊci.
Czas. Ca∏e przedsi´wzi´cie jest kalkulowane pod wzgl´dem czasu zwrotu.
Koresponduje to równie˝ z okresem
kredytowania. Z regu∏y kredyt jest obliczany na okres 4-7 lat. Po sp∏aceniu
kredytu pozostaje tylko cieszyç si´ redukcjà kosztów utrzymania domu o 5060 %.
Czy audyt jest konieczny? Je˝eli modernizacja domu ma przynieÊç efekty
w postaci rzeczywistego obni˝enia
kosztów eksploatacji, to jest on niezb´dny. Wynika to z faktu, ˝e nie wystarczy ociepliç i uszczelniç budynek –
cz´sto potrzebne jest przewymiarowanie instalacji c.o. oraz modyfikacja
wentylacji.
Bardzo ch´tnie odpowiem na wszystkie pytania.
Piotr Antosiewicz
Tel. 773 38 70, 0 601 244 970
Piotr.Antosiewicz@plusnet.pl

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, ul. Hiacyntowa 19
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Magdalena Gaw´cka, Danuta Olczak

RAMY

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

PROFESJONALNA OPRAWA
OBRAZÓW, GRAFIK, PLAKATÓW, LUSTER

tel.

773 14 30

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

Biuro Rachunkowe
”
„

Podatek

z dojazdem do klienta

tel. 773-32-31

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

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

CZYNNE:
codziennie
w niedziele

773 47 54,

fax

815 40 76

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

GABINET STOMATOLOGICZNY
lek. stomatolog Beata Bedra

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

tel. 773-27-95
0602 785 695
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Osiedle Stara Mi∏osna
ul. Jeêdziecka 20

Us∏ugi posadzkarskie
uk∏adanie, cyklinowanie i lakierowanie pod∏óg
Jerzy S´pka
Stara Mi∏osna, ul. Malwy
zadanie 25, dzia∏ka 1531

tel. (022) 773 28 98
0603 379 677

STARA MI¸OSNA

Rozk∏ad jazdy autobusów

Zarzàd Dzielnicy Weso∏a
informuje,
˝e na tablicy og∏oszeƒ Wydzia∏u Geodezji
i Gospodarki Gruntami przy ul. 1. Praskiego Pu∏ku 33,
zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o gospodarce nieruchomoÊciami
(Dz.U. z 2000 r. nr 46, poz. 543 ze zm.)
WYWIESZONE ZOSTA¸Y:
Wykaz nr 29/2002
dotyczàcy wydzier˝awienia gruntu po∏o˝onego w Dzielnicy
Weso∏a przy Placu Wojska Polskiego, stanowiàcego cz. dz.
ew. nr 5/29 z obr´bu 01-01 o powierzchni 40 m2.
Wykaz nr 30/2002
dotyczàcy wydzier˝awienia gruntu po∏o˝onego w Dzielnicy
Weso∏a przy Placu Wojska Polskiego, stanowiàcego cz. dz.
ew. nr 5/34 z obr´bu 01-01 o powierzchni 500 m2.
Wykaz nr 31/2002
dotyczàcy sprzeda˝y w trybie bezprzetargowym nieruchomoÊci przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe,
sprzedawanych ich u˝ytkownikom wieczystym, po∏o˝onych
w Dzielnicy Weso∏a przy ulicach: Godebskiego, Starzyƒskiego, ˚ó∏kiewskiego, Armii Krajowej, stanowiàcych:
1. Dz. ew. nr 28/6 z obr´bu 04-08 o powierzchni 969 m2.
2. Dz. ew. nr 28/8 z obr´bu 04-08 o powierzchni 1098 m2.
3. Dz. ew. nr 28/9 z obr´bu 04-08 o powierzchni 1007 m2.
4. Dz. ew. nr 31/1 z obr´bu 04-08 o powierzchni 997 m2.
5. Dz. ew. nr 31/4 z obr´bu 04-08 o powierzchni 998 m2.
6. Dz. ew. nr 39/1 z obr´bu 04-08 o powierzchni 996 m2.
7. Dz. ew. nr 39/2 z obr´bu 04-08 o powierzchni 1000 m2.
8. Dz. ew. nr 39/3 z obr´bu 04-08 o powierzchni 997 m2.
9. Dz. ew. nr 39/5 z obr´bu 04-08 o powierzchni 995 m2.
10. Dz. ew. nr 43/1 z obr´bu 04-08 o powierzchni 398 m2.
11. Dz. ew. nr 43/4 z obr´bu 04-08 o powierzchni 258 m2.
12. Dz. ew. nr 43/5 z obr´bu 04-08 o powierzchni 259 m2.
13. Dz. ew. nr 43/7 z obr´bu 04-08 o powierzchni 260 m2.
14. Dz. ew. nr 43/11 z obr´bu 04-08 o powierzchni 259 m2.
15. Dz. ew. nr 49 z obr´bu 06-03 o powierzchni 947 m2.
16. Dz. ew. nr 59 z obr´bu 06-03 o powierzchni 665 m2.
17. Dz. ew. nr 65 z obr´bu 06-03 o powierzchni 851 m2.
18. Dz. ew. nr 82 z obr´bu 06-03 o powierzchni 955 m2.
19. Dz. ew. nr 99 z obr´bu 06-03 o powierzchni 77m2 – udzia∏ 6/24.

LINIE 402 , 704 , 722
Przystanek: NIZINNA 01 —> WIATRACZNA
| DZIE¡ POWSZEDNI
|Godz. Minuty
| 4 | 47
| 5 | [20]34 52
| 6 | 10 28 46
| 7 | 04 [05]22 40 58
| 8 | 22 37 [55]57
| 9 | 17 57
| 10 | 47
| 11 | [05]37
| 12 | 27
| 13 | [05]17
| 14 | 07 43 [50]57
| 15 | 25 47
| 16 | 07 27 [35]47
| 17 | 07 24 42
| 18 | 05 17 [20]41x 52
| 19 | 31x 42
| 20 | [05]37
| 21 | 32x
| 22 | [10]37
| 23 | [55]x
| 0 | 04x

| ÂWI¢TO i SOBOTA
| Godz. Minuty
| 4|
| 5 | 07 [50]
| 6 | 57
| 7 | [40]
| 8 | 22
| 9 | 17 [30]
| 10 | 27
| 11 | 17 [35]
| 12 | 07 57
| 13 | [20]47
| 14 | 37
| 15 | [05]27
| 16 | 17 [45]
| 17 | 07
| 18 | 07 [30]
| 19 | 07
| 20 | 07 [35]# 52
| 21 |
| 22 | [15]# 27
| 23 | [55]x#
| 0 | 04x

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

OBJAÂNIENIE SYMBOLI:
00 - LINIA 402
00 - LINIA 704
[00]- LINIA 722 Autobus niskopod∏ogowy
# - kurs odwo∏any w dniu 24 grudnia (Wigilia)
x - kurs tylko do przystanku P¸OWIECKA
LINIE 402 , 704 , 722
Przystanek: Wiatraczna —> Mi∏osna
| DZIE¡ POWSZEDNI
|Godz. Minuty
| 5 | 30
| 6 | [05]14 32 50
| 7 | 08 30 50 [50]
| 8 | 10 25 50
| 9 | 35
| 10 | [00]30
| 11 | 20 [55]
| 12 | 10
| 13 | 00 50 [50]
| 14 | 15 40 57
| 15 | 15 33 [35]50
| 16 | 08 25 45
| 17 | 05 [20]25 45
| 18 | 10 35
| 19 | 00 [05]25
| 20 | 30
| 21 | [10]30
| 22 | [55]
| 23 | 05

| ÂWI¢TO i SOBOTA
|Godz. Minuty
| 5 | 50
| 6 | [05]
| 7|
| 8 | 00 [25]
| 9 | 15
| 10 | 00 [35]
| 11 | 00 50
| 12 | [20]40
| 13 | 30
| 14 | [05]20
| 15 | 10 [45]
| 16 | 00
| 17 | 00 [30]
| 18 | 00
| 19 | 00 [35] 45
| 20 |
| 21 | [15]# 25
| 22 | [55]#
| 23 | 05

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

OBJAÂNIENIE SYMBOLI:
00 - LINIA 402
00 - LINIA 704
[00]- LINIA 722 pojazd niskopod∏ogowy
# - kurs odwo∏any w dniu 24 grudnia (Wigilia)

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

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

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

773-19-68

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

Akceptujemy karty kredytowe!

25

STARA MI¸OSNA

Dlaczego ulica Âw. Faustyny?
Chcia∏bym zach´ciç czytelników do
aktywnego udzia∏u w wyborze nazw
ulic w Weso∏ej-Starej Mi∏oÊnie. Uwa˝am, ˝e obecna ulica Jana Paw∏a II powinna nosiç imi´ Âw. Faustyny. W poni˝szym tekÊcie staram si´ krótko uzasadniç ten pomys∏.
Wa˝noÊç spraw
JesteÊmy w Warszawie. Nale˝y przyjàç to jako fakt, niezale˝nie od sympatii
czy te˝ antypatii do naszej stolicy. Z tym
wa˝nym wydarzeniem wià˝e si´ wiele
istotnych modyfikacji w Weso∏ej. Nale˝y
zmieniç mi´dzy innymi nazwy ulic, tak
aby w jednym mieÊcie, jakie stworzy
Warszawa i Weso∏a, nie znalaz∏y si´ ulice okreÊlane tym samym mianem. Najwi´cej kontrowersji wywo∏uje wybór nazwy g∏ównej ulicy w Starej Mi∏oÊnie.
Obecnie jej patronem jest wielki Polak
o Êwiatowym autorytecie, papie˝ Jan
Pawe∏ II. W Warszawie jest ju˝ ulica nazwana analogicznie. Stajemy zatem
przed trudnym zadaniem wyboru nowej
nazwy tej ulicy. Czy jest w ogóle mo˝liwe zastàpienie innym okreÊleniem dotychczasowego patrona tej ulicy? Moim
zdaniem mo˝na wybrnàç z tego k∏opotu
tylko w jeden sposób: starannie go przemyÊleç i poddaç t´ spraw´ pod spo∏ecznà dyskusj´. Wiem, ˝e du˝a cz´Êç spo∏ecznoÊci lokalnej jest oboj´tna na takie
sprawy, które ich zdaniem powinni za∏atwiç „inni na górze”. Wierz´ jednak g∏´boko, ˝e jest grupa ludzi, dla których
nazwanie g∏ównej ulicy w ich otoczeniu
jest istotne i nie tylko wa∏kujà ma∏ostkowe problemy, ale tak˝e potrafià patrzeç
w szerszej perspektywie. Trzeba przywróciç w∏aÊciwà hierarchi´ wa˝noÊci
spraw.
Konsekwencja w dzia∏aniu
Nowa nazwa ulicy powinna, moim
zdaniem, nawiàzywaç do poprzedniej.
Nale˝y unikaç okreÊleƒ Êmiesznych
i ma∏o znaczàcych. W przesz∏oÊci by∏o
wiele dziwnych pomys∏ów zwiàzanych
z g∏ównà ulicà w Starej Mi∏oÊnie. Próbowano jà np. nazywaç „Obwodnica”,
„Okr´˝nica” itp. Nie na miejscu by∏oby
obecnie wracaç do tych bezsensownych

koncepcji. Nazwy w stylu „Muchomorka” czy te˝ „Alibaby i rozbójników” te˝
nie zas∏ugujà na akceptacj´. Znany te˝
jest pomys∏ nazwania tej ulicy mianem
„Trzeciego tysiàclecia”. Moim zdaniem
okreÊlenie to jest zbyt napuszone i pretensjonalne. W celu zaproponowania
nowego okreÊlenia mo˝na zastanowiç
si´ nad sylwetkà oraz dzia∏aniami
obecnego patrona tej ulicy.
Dziewiàta pielgrzymka Ojca Âwi´tego
do Ojczyzny by∏a podsumowaniem jego
wieloletnich staraƒ zwiàzanych z kultem
Bo˝ego Mi∏osierdzia. Wielu z nas pami´ta Jego wizyt´ w Sanktuarium Bo˝ego Mi∏osierdzia w ¸agiewnikach. By∏a
ona niewàtpliwie najwa˝niejszym celem
Jego przyjazdu do Polski.
Kult Bo˝ego Mi∏osierdzia wià˝e si´
nieroz∏àcznie z postacià Âw. Faustyny.
Nazwanie ulicy imieniem Âw. Faustyny
b´dzie logicznà konsekwencjà poprzedniej decyzji o nadaniu jej imienia
Jana Paw∏a II.
Papie˝ walczàcy o kanonizacj´ Faustyny
Helena Kowalska (znana przede
wszystkim jako siostra Faustyna) zmar∏a w paêdzierniku 1938 roku. Zapoczàtkowane przez nià idee stajà si´ coraz
bardziej znane i akceptowane przez
wielu ludzi na Êwiecie. Poczàtkowo spotyka si´ to ze zrozumia∏à nieufnoÊcià ze
strony hierarchii koÊcielnej. Z tego powodu oko∏o dwadzieÊcia lat po jej
Êmierci watykaƒska Kongregacja Âwi´tego Oficjum nakazuje zaprzestanie
kultu i modlitw zwiàzanych z objawieniami Faustyny. Ten dekret najwa˝niejszej instancji doktrynalnej KoÊcio∏a
Rzymskokatolickiego musia∏ byç respektowany (mimo sprzeciwów) tak˝e
i w Polsce. Ówczesny Prymas Polski
Stefan Wyszyƒski zgodnie z tym dekretem by∏ zmuszony nak∏aniaç podleg∏ych
mu biskupów i kap∏anów do usuwania
niektórych obrazów oraz rzeêb zwiàzanych z kultem Bo˝ego Mi∏osierdzia.
Karol Wojty∏a od czasu gdy og∏oszono
dekret zabiega∏ o jego cofni´cie. W miar´, gdy Jego pozycja w hierarchii koÊcielnej wzrasta∏a, dzia∏ania stawa∏y si´ coraz
bardziej skuteczne. Nie przypadkiem, gdy w 1978
roku zostaje nast´pcà Âw. Piotra,
dekret zostaje cofni´ty. Od tego
czasu kult Bo˝ego
h
Mi∏osierdzia mo-
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˝e rozwijaç si´ ju˝ bez ˝adnych ograniczeƒ. W 1980 roku papie˝ Jan Pawe∏ II
og∏asza encykliki, wÊród których jest jedna bardzo zwiàzana z postacià Faustyny.
Druga encyklika mówi o Bo˝ym Mi∏osierdziu jako o najwi´kszym przymiocie
Boga. Konsekwencjà tego jest beatyfikowanie Faustyny w 1993 roku. W 1995 roku Ojciec Âwi´ty ustanawia Âwi´to Bo˝ego Mi∏osierdzia (w pierwszà niedziel´ po
Wielkanocy). Zwieƒczeniem dzia∏aƒ
papie˝a jest kanonizacja Faustyny
w 2000 roku. W sierpniu 2002 roku Jan
Pawe∏ II konsekruje Sanktuarium Bo˝ego Mi∏osierdzia w ¸agiewnikach, podczas swojej ostatniej dziewiàtej pielgrzymki do Ojczyzny.
Warszawa czy Kraków?
Faustyna jest niewàtpliwie kojarzona
z Krakowem. Sceptycy mogà stwierdziç, ˝e skoro teraz Weso∏a ma stanowiç jeden organizm z Warszawà to nale˝y poszukiwaç nazw ulic zwiàzanych
z naszà metropolià. Pami´tajmy, ˝e Jan
Pawe∏ II (obecny patron g∏ównej ulicy)
tak˝e raczej by∏ zwiàzany ze starà, a nie
nowà stolicà Polski.
Kult Bo˝ego Mi∏osierdzia (popierany
przez Papie˝a) jest rozpowszechniony na
ca∏ym Êwiecie. Postaç Êw. Faustyny oraz
zapoczàtkowanych przez Nià idei sà cz´sto lepiej znane w krajach Ameryki Po∏udniowej, Afryki, na Filipinach i innych
krajach ni˝ w Polsce. Do Sanktuarium
Bo˝ego Mi∏osierdzia w ¸agiewnikach
przybywa rocznie oko∏o miliona wiernych z ca∏ego Êwiata. Ró˝nego rodzaju
Stowarzyszenia Bo˝ego Mi∏osierdzia
skupiajà oko∏o miliona cz∏onków (tylko
w USA Apostolski Ruch Mi∏osierdzia
Bo˝ego ma oko∏o 800 tys. cz∏onków).
Dwie wielkie postacie Jana Paw∏a II
oraz Âw. Faustyny nie sà wy∏àcznie zwiàzane z jednà lokalizacjà. W pewnym
sensie „nale˝à” do ca∏ego Êwiata. Zmiana nazwy ulicy z „Jana Paw∏a II” na „Âw.
Faustyny” jest jak najbardziej sensowna.
Spo∏eczna dyskusja
Tekst powy˝szy mo˝e sk∏oniç niektórych czytelników do pewnej refleksji
nad wa˝nymi zagadnieniami, jakimi
niewàtpliwie sà zmiany nazw ulic. Nale˝y zach´caç do spo∏ecznych dyskusji
mieszkaƒców ulic, które powinny zmieniç nazwy, do aktywnego w∏àczania si´
do tego procesu i proponowaniu w∏adzom miejskim gotowych rozwiàzaƒ.
Aktywna postawa pozwoli na wybranie
nazw, które nie b´dà zupe∏nie oboj´tne mieszkaƒcom.
Tadeusz A. Grzeszczyk
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KANCELARIA
RADCY PRAWNEGO
Grzegorz Giera
Stara Mi∏osna, ul. Pogodna 17A lok. 43
/blok 204/
wtorek, czwartek 15.00-19.00

tel. 773-27-84

Super cena p∏yt gipsowo-kartonowych:

1190

z∏/szt.

– p∏yta zwykla GKB

p∏yta wodoodporna
GKBI
FIRMA ELMAS
Zakr´t, ul. Lubelska 32
tel./faks 773-34-43, 789-0-789

17 70

z∏/szt.

ZAPRASZAMY!

Przychodnia Zdrowia „POGODNA”
w Starej Mi∏oÊnie, przy ul. Jana Paw∏a 25, tel. 773-83-23
Filia Przychodni Zdrowia w Mi´dzylesiu (obok SPZOZ nr 3)
Nieodp∏atna, pe∏na opieka zdrowotna dla ubezpieczonych w Kasie Mazowieckiej i Bran˝owej
Na miejscu:

–
–
–
–

Przyj´cia przez lekarzy rodzinnych, internist´ i pediatr´
Badania laboratoryjne, EKG, szczepienia,
Program opieki nad kobietà w cià˝y, ginekolog
Opieka piel´gniarska

Ponadto:

– pe∏na diagnostyka na miejscu i w placówkach wspó∏pracujàcych
– dost´p do wszystkich specjalistów w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej
– dost´p do nocnej i Êwiàtecznej pomocy medycznej w Sulejówku-Mi∏oÊnie
Przychodnia jest czynna w dni powszednie w godz. 8-18, w soboty 10-12
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