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Nr
Bez komentarza
12 lutego 2003 r. o godz. 10.00 Trybuna∏ Konstytucyjny w pe∏nym sk∏adzie
rozpozna∏ wnioski 9 by∏ych gmin warszawskich (Ursynów, Rembertów, Wawer, Wilanów, Targówek, Bia∏o∏´ka, Bielany, W∏ochy, Ursus) oraz Sulejówka w
sprawie zgodnoÊci z Konstytucjà RP
oraz Europejskà Kartà Samorzàdu Terytorialnego tzw. ustawy warszawskiej.
Trybuna∏ Konstytucyjny orzek∏, ˝e
ustawa z dnia 15 marca 2002 roku
o ustroju miasta sto∏ecznego Warszawy
jest zgodna z Konstytucjà oraz z Europejskà Kartà Samorzàdu Terytorialnego.
Trybuna∏ podtrzyma∏ wyra˝any wczeÊniej poglàd, ˝e pewne ograniczenia sa-

modzielnoÊci gmin mogà okazaç si´ niezb´dne przy zarzàdzaniu z∏o˝onym organizmem miejskim, jakim jest Warszawa.
Kwestie zakresu i formy tych ograniczeƒ
pozostajà zaÊ w sferze swobody regulacyjnej ustawodawcy, tj. Sejmu RP. Oceniajàc tryb pracy nad ustawà warszawskà
Trybuna∏ uzna∏, ˝e wykorzystane procedury konsultacyjne nie naruszy∏y zasady
dialogu spo∏ecznego oraz demokratycznego paƒstwa prawa w takim stopniu, by
obala∏y domniemanie konstytucyjnoÊci
zaskar˝onej ustawy. Trybuna∏ uzna∏ tak˝e, i˝ ustawodawca przekszta∏cajàc
przedsi´biorstwa komunalne i zak∏ady
bud˝etowe wykonujàce zadania o charakterze u˝ytecznoÊci
publicznej w jednoosobowe spó∏ki prawa
handlowego miasta nie
pozbawi∏ gmin w∏asnoÊci, ale tylko rozstrzygnà∏ o prawno-administracyjnych formach jej
wykonania.
Trybuna∏ stwierdzi∏
równie˝, i˝ wskazane
b∏´dy legislacyjne nie
sà wystarczajàco powa˝ne, by uzasadniaç
twierdzenie, i˝ ustawa
narusza zasad´ demokratycznego paƒstwa
prawnego.
Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja
podlega og∏oszeniu
w Dzienniku Ustaw.
Z komunikatu prasowego po rozprawie
w sprawie zgodnoÊci
z Konstytucjà
oraz Europejskà Kartà Samorzàdu Terytorialnego ustawy z dnia
15 marca 2002 r.
o ustroju miasta sto∏ecznego Warszawy
oprac. Ewelina Kozak
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WieÊci
w pigu∏ce
Czy Przewodniczàcy Rady Dzielnicy p. Bogdan Wilk nadu˝ywa prawa? Czytaj na str. 2.
❍❍❍
Czy bycie Warszawà dobrze wró˝y naszym inwestycjom? Sà ju˝ pierwsze przyk∏ady, ˝e nie
bardzo. Czytaj na str. 3.
❍❍❍
Gdy partia chce wymusiç pos∏uszeƒstwo
wbrew interesom mieszkaƒców mo˝e jej ubyç
cz∏onków. Dotyczy to tak˝e takiego monolitu,
jakim by∏ dotychczas SLD. Czytaj na str. 3.
❍❍❍
Czy tylko mrozy wp∏yn´∏y na zatrzymanie budowy kolejnego odcinka ul. Jana Paw∏a II? Jaki problem trzeba rozwiàzaç, aby móc kontynuowaç budow´ naszej g∏ównej ulicy na osiedlu, dowiemy si´ ze str. 4.
❍❍❍
Kresowiacy sà wÊród nas. Zapraszamy
wszystkich rodaków z Kresów i tych, którzy
interesujà si´ historià tych terenów na spotkanie. Gdzie i kiedy, o tym na str. 4.
❍❍❍
Dzi´ki inicjatywie cz∏onków Stowarzyszenia
Sàsiedzkiego dzia∏ajà na terenie osiedla kluby:
bryd˝ystów i babski. Zach´camy mieszkaƒców do integrowania si´. A mo˝e wsparcia
potrzebujà m∏ode mamy? O propozycjach mo˝emy poczytaç na str. 5.
❍❍❍
Wspomnienia z zimowych górek w Karpaczu
i w naszym gimnazjum na str. 4 i 8.
❍❍❍
O imprezach Miejskiego OÊrodka Kultury mo˝na przeczytaç na str. 7 i 8.
❍❍❍
Mali artyÊci w wielkim wydaniu. O wyst´pach
zespo∏u STUDIO 12, chóru Il Canto Magnificat
i innych inicjatywach uzdolnionych uczniów
mo˝emy dowiedzieç si´ na str. 10, 16 i 17.
❍❍❍
Rusza nasza nowa rubryka, z której dowiemy
si´, kto powi´kszy∏ grono naszych najm∏odszych mieszkaƒców. Ch´tnie poinformujemy
o nast´pnych. Zapraszamy na str. 11.
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Mazowiecki Park Krajobrazowy to nasze najbli˝sze otoczenie. Czy je dobrze znamy? Wiedz´ mo˝emy uzupe∏niç po lekturze strony 15.
❍❍❍
Rady lekarza jak sobie radziç z infekcjami znajdà Paƒstwo na str 18.
❍❍❍
Aby kupiç, sprzedaç, zamieniç jakàÊ nieruchomoÊç warto wiedzieç, ˝e liczy si´ nie tylko cena. Jak uniknàç przykrych niespodzianek podpowie nam licencjonowany poÊrednik w obrocie nieruchomoÊciami. Zapraszamy na str. 19.
❍❍❍
O przyczynach agresji u ma∏ych dzieci czytaj
na str. 20.
❍❍❍
Fragmenty wyjàtkowo obfitej ostatnio korespondencji do redakcji prezentujemy na str. 20.
❍❍❍
Og∏oszenia drobne dziÊ na str. 22.
❍❍❍
Z przyjemnoÊcià informujemy, ˝e publikujàca
w naszej gazecie swoje wiersze p. Irena
¸ukszo zosta∏a przyj´ta do Zwiàzku Literatów
Polskich. Serdecznie gratulujemy i ˝yczymy
dalszych sukcesów!

Za oknem
Ênie˝na biel
otuli∏a ziemi´
drzewa
w przejrzystej materii
utkanej z mgie∏
skrzà si´
zimowym blaskiem
zjawiskowe pejza˝e
lÊnià srebrzyÊcie na szybie
owiane westchnieniem rozmywajà
kszta∏t
taka mi´kkoÊç doko∏a
sennie snuje si´ noc
a ktoÊ stoi przy oknie
i wypatruje
swojej szcz´Êliwej gwiazdy
Irena ¸ukszo
❍❍❍
Wydanie marcowego numeru WiadomoÊci
Sàsiedzkich planowane jest na ok. 18 marca.
Termin nadsy∏ania materia∏ów do tego numeru mija 7 marca, zaÊ termin zg∏aszania bezp∏atnych og∏oszeƒ drobnych mija 13 marca.
❍❍❍
Radni dzielnicy Weso∏a: Marcin J´drzejewski,
Marian Mahor, Józef WojtaÊ pe∏nià swoje dy˝ury w ka˝dy wtorek w godz. 20.00-21.00
w lokalu Stowarzyszenia Sàsiedzkiego (budynek OSP Stara Mi∏osna, ul. Trakt Brzeski 28).
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Prawo Wilka
Oj weso∏a jest ta nasza Weso∏a. A zacz´∏o si´ tak niewinnie. Choç wybory
wygra∏ centroprawicowy blok WESO¸A 2002, to zabrak∏o mu jednak jednego g∏osu do wi´kszoÊci w Radzie Dzielnicy. Wszystkie pozosta∏e komitety zawiàza∏y koalicj´ i przej´∏y w∏adz´
w dzielnicy. To naturalne i nawet cz´ste,
choç dziwiç mo˝e, ˝e dzi´ki poparciu
w tej koalicji przedstawiciela skrajnej
prawicy (komitet Razem Polsce Antoniego Macierewicza), tradycyjnie prawicowà Weso∏à rzàdzi burmistrz z SLD.
Natomiast to, jak zwyci´ska koalicja
zabra∏a si´ do sprawowania rzàdów ju˝
zaczyna byç mniej normalne. Zacz´∏o
si´ od wyszukiwania kruczków prawnych i nadinterpretacji ustawy warszawskiej aby tylko umo˝liwiç p. Edwardowi
Zdzieborskiemu ∏àczenie funkcji wiceburmistrza i jednoczeÊnie sprawowania
mandatu radnego dzielnicy.
Potem, jak przysta∏o na ka˝dà kiepskà
w∏adz´, rozpocz´∏o si´ budowanie w∏asnego autorytetu na krytyce poprzedników. Pojawi∏ si´ nawet wniosek o spowodowanie kontroli NIK w Urz´dzie.
Dziwiç to mo˝e o tyle, ˝e w przeciwieƒstwie do wi´kszoÊci radnych z WESO¸EJ 2002, w sk∏ad koalicji rzàdzàcej
wchodzi wielu radnych poprzedniej kadencji w tym Przewodniczàcy Rady Miasta, Wiceburmistrz ds Inwestycji i dwóch
cz∏onków Zarzàdu (w tym jeden etatowy). Tak logicznie na to patrzàc, to skoro te osoby uwa˝ajà, ˝e w poprzedniej
kadencji êle si´ dzia∏o w Weso∏ej, to do
kogo powinni mieç pretensje? Oj, czy
komuÊ nie grozi tu schizofrenia?
Ale wróçmy do konkretów. Bo na koniec roku zosta∏o troch´ pieni´dzy. Wi´c
aby nie oddaç ich do Warszawy, burmistrz Jastrz´bski jako dobry gospodarz
wyp∏aci∏ po raz drugi premie dla pracowników. A przy okazji zrobi∏ te˝ troch´ zakupów dla Urz´du (g∏ównie dla ksi´gowoÊci). Mimo z∏o˝enia interpelacji, nie
dowiedzia∏em si´ ile kosztowa∏ monitor

ciek∏okrystaliczny na biurko G∏ównej
Ksi´gowej. Szacuj´ jego wartoÊç na
3-4 tys. z∏ (normalny 800 z∏). JednoczeÊnie, instruktorzy z klubu Alternatiw,
pracujàcy z m∏odzie˝à zagro˝onà nie
otrzymali w grudniu (z braku Êrodków finansowych!) kilkuset z∏otych wynagrodzenia za prowadzone zaj´cia.
Za to zaj´cie znajdujà „sami swoi”.
Ju˝ w nieca∏y miesiàc po obj´ciu w∏adzy, na funkcji konserwatora zosta∏ zatrudniony syn p. Eugeniusza Siwka
(wspó∏kandydat komitetu Weso∏a Razem z okr´gu Centrum, któremu si´ nie
poszcz´Êci∏o i nie zdoby∏ mandatu).
Za to prawdziwego majstersztyku dokana∏ Przewodniczàcy Rady Dzielnicy p.
Bogdan Wilk. Na styczniowej sesji, chcàc
wywrzeç presj´ na p. Zdzieborskim, aby
zrzek∏ si´ mandatu radnego, radni WESO¸EJ 2002 zag∏osowali przeciwko obsadzeniu zwolnionego przez burmistrza
Jastrz´bskiego mandatu (7 g∏osów za, 7
przeciw – uchwa∏a nie przesz∏a). Jednak
Przewodniczàcy nie zra˝ony takim drobiazgiem poprosi∏ p. Antoniego Baraƒskiego (który mia∏ objàç ten mandat) aby
z∏o˝y∏ Êlubowanie i bra∏ udzia∏ w dalszej
cz´Êci sesji jako radny! JeÊli ktoÊ myÊli ˝e
to koniec absurdów, to jest w b∏´dzie.
Otó˝ p. Wilk posunà∏ si´ dalej. Uchwa∏´
o obj´ciu mandatu podpisa∏, nada∏ jej
numer i przes∏a∏ do Przewodniczàcego
Rady Warszawy z adnotacjà ˝e zosta∏a
podj´ta!!!
Jak si´ póêniej próbowa∏ t∏umaczyç,
chodzi∏o mu o to, aby organ nadzoru
wypowiedzia∏ si´ czy uchwa∏a by∏a
podj´ta czy nie...
Oj weso∏a jest ta nasza Weso∏a. MyÊl´ sobie czasem z goryczà, ˝e mo˝e to
i nawet lepiej, ˝e jesteÊmy teraz pozbawionà kompetencji dzielnicà Warszawy. Bo strach pomyÊleç co by by∏o,
gdyby w samodzielnej gminie rzàdzili
tacy ludzie.
Marcin J´drzejewski

Nowa strona internetowa
Pojawi∏ si´ nowy serwis internetowy
na temat Weso∏ej. Mo˝na tu znaleêç
informacje na temat pracy Urz´du
Dzielnicy, informacje prasowe, zapowiedzi i relacje z imprez rekreacyjnych
i kulturalnych oraz wiele innych przydatnych informacji. Serdecznie zach´camy internautów do odwiedzenia
adresu www.wesola.hg.pl
Redakcja
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Witaj Warszawo
Mija drugi miesiàc 2003 roku, a rozpoczà∏ si´ ju˝ piàty obecnoÊci Weso∏ej
w strukturach organizacyjnych Warszawy. JesteÊmy mieszkaƒcami stolicy
zgodnie z wolà cz´Êci mieszkaƒców
i obecnie rzàdzàcej Weso∏à koalicji.
Na dzieƒ dzisiejszy nasza przynale˝noÊç
do Warszawy jest powodem wielu problemów Zarzàdu Weso∏ej i wielka szkoda, ˝e
problemy te majà tak szybkie i proste
prze∏o˝enie na ˝ycie mieszkaƒców.
Do pe∏nienia swoich funkcji Zarzàd
otrzyma∏ bardzo mocno okrojone pe∏nomocnictwa prezydenta Warszawy, co
odbija si´ negatywnie na mieszkaƒcach
zdecydowanie wyd∏u˝ajàc czas rozpatrywania wielu spraw, z którymi przychodzimy do urz´du.
Obecnie wszystkie decyzje budowlane, po obróbce w Weso∏ej, w´drujà na
plac Bankowy i dopiero tam mogà byç
podpisane, po czym wracajà do Weso∏ej, gdzie mo˝na je odebraç.
Je˝eli wniosek wymaga uzupe∏nienia,
ca∏a zabawa musi zostaç powtórzona.
Stan realizacji inwestycji miejskich,
równie˝ nie poprawi naszych nastrojów.
W poczàtku roku na forum Rady
Dzielnicy wnosiliÊmy poprawki do bud˝etu, starajàc si´ skierowaç do realizacji jak najwi´cej pilnych zadaƒ. Ostatnio
stara∏em si´ dowiedzieç, w jaki sposób
planowane sà prace przy budowie kanalizacji. Niestety, w uzyskanych informacjach nie znalaz∏em takiej, która pod-

WyjaÊnienie

nios∏aby poziom mojego optymizmu.
Okazuje si´, ˝e dwa odcinki kanalizacji w osiedlach „Grzybowa“ i „Urocza“, na budow´ których przetargi rozstrzygni´to jeszcze w ubieg∏ym roku,
mogà nie wejÊç do realizacji. Burmistrz
Jastrz´bski otrzyma∏ upowa˝nienie
prezydenta Warszawy do uniewa˝nienia tych przetargów. W zwiàzku z tym
upowa˝nieniem nasuwa si´ pytanie, co
b´dzie z nowymi inwestycjami w Starej
Mi∏osnej, je˝eli Warszawa próbuje
uniewa˝niaç przetargi ju˝ rozstrzygni´te? B´dziemy z uwagà Êledziç, czy
pan burmistrz wykona polecenie, bo
akurat tak si´ sk∏ada, ˝e jego dom znajduje si´ na jednym z tych osiedli, czy
mo˝e z podobnà skutecznoÊcià obroni
inwestycje zarówno w Starej Mi∏osnej,
jak i na swoim osiedlu.
Józef WojtaÊ

Kurs taƒca
dla dzieci i m∏odzie˝y
(podstawowy)
Klub Osiedlowy „Marysin”
ul. Potockich 141 (róg Korkowej)
Zapisy i informacje
tel. 812 01 37 (od godz. 14.00)
Zaj´cia we wtorki o godz. 15.30
Poczàtek w tym lub w przysz∏ym tygodniu.
Prowadzi p. Monika Wyszyƒska
Informacje p. Ma∏gorzata Stanisz tel. 773 10 37

W dniu 13.02. br. z∏o˝y∏am rezygnacj´
z cz∏onkostwa w partii SLD. Nie by∏a to dla
mnie ∏atwa decyzja. Po pierwsze, zosta∏am
wybrana w ostatnich wyborach samorzàdowych na radnà dzielnicy Weso∏a z ramienia listy SLD-UP. Po drugie, za∏o˝y∏am w 1999 r.
pierwsze Ko∏o SLD w Starej Mi∏osnej (jak równie˝ pierwsze w ca∏ej Weso∏ej). By∏am wtedy
radnà gminnà miasta Weso∏a. Przez lata poprzedniej kadencji stara∏am si´ jak najlepiej
dzia∏aç na rzecz lokalnej spo∏ecznoÊci i chyba
mi si´ uda∏o. Âwiadczà o tym m.in. takie inwestycje jak: gimnazjum, ul. Jana Paw∏a II, SUW.
W 2001 r. tu˝ przed wyborami parlamentarnymi powsta∏o drugie Ko∏o SLD w Weso∏ej.
Jego za∏o˝ycielami byli p. Andrzej Jastrz´bski
i p. Stefan S∏owikowski b´dàcy radnymi miasta
Weso∏a. Ju˝ wtedy zarysowa∏y si´ ró˝nice mi´dzy nami na tle podzia∏u bud˝etu gminy dotyczàcego inwestycji miejskich. Nigdy obaj panowie nie dostrzegali potrzeb Starej Mi∏osnej
i mieli za z∏e poprzedniemu burmistrzowi panu
Jackowi Wojciechowiczowi, i˝ inwestuje w infrastruktur´ naszego osiedla. Pan A. Jastrz´bski i p. S. S∏owikowski sà obecnie radnymi
dzielnicy Weso∏a i niestety ich stosunek do
Starej Mi∏osnej nie uleg∏ zmianie. Pokutuje ca∏y
czas myÊlenie, ˝e na terenie Weso∏ej i Zielonej
inwestycje powinny byç finansowane z bud˝etu dzielnicy, natomiast u nas mieszkaƒcy powinni sami sobie wybudowaç drogi, wodociàgi, kanalizacj´ itp. Moim zdaniem i tak ju˝ zbyt
d∏ugo p∏aciliÊmy za wszystko sami, czas aby
dzielnica Weso∏a zacz´∏a wreszcie inwestowaç
w teren Starej Mi∏osny. Z moim punktem widzenia nigdy nie zgadzali si´ panowie A. Jastrz´bski i S. S∏owikowski oraz niektórzy
cz∏onkowie SLD b´dàcy mieszkaƒcami naszego osiedla. Dlatego te˝ wywierano na
mnie naciski na drodze partyjnej, abym
zmienia∏a zdanie. Naciski ca∏y czas si´ nasila∏y i w zwiàzku z tym musia∏am zrezygnowaç
z cz∏onkostwa w SLD. Czuj´ si´ przede
wszystkim radnà ze Starej Mi∏osnej i chc´
dzia∏aç dla dobra jej mieszkaƒców, aby ˝y∏o
im si´ coraz lepiej na naszym Osiedlu. Uwa˝am, ˝e mimo widocznych zmian nadal najbardziej zaniedbanym terenem pod wzgl´dem infrastruktury jest Stara Mi∏osna i tu powinny byç
przeznaczane g∏ówne Êrodki na inwestycje.
Przy okazji pragn´ podzi´kowaç wszystkim,
którzy na mnie g∏osowali. Dzi´ki Wam zosta∏am radnà dzielnicy Weso∏a. Postaram si´ nie
zawieÊç Waszego zaufania.
Katarzyna Zakrzewska
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Nic w przyrodzie nie ginie,
czyli o inwestycji na
Jana Paw∏a II
Zima nie jest porà roku sprzyjajàcà
budowom czy remontom. Nie mniej
jednak, je˝eli roboty zosta∏y rozpocz´te, to czemu˝ by nie zrobiç czegoÊ, co
mog∏oby choç troch´ przyÊpieszyç ich
zakoƒczenie. Tak myÊlimy my wszyscy
– mieszkaƒcy Osiedla, którzy przynajmniej raz w tygodniu mijamy s∏awny
ju˝ kawa∏ek budowy ul. Jana Paw∏a II.
Dlaczego mimo ocieplenia, jakie dosz∏o do nas pod koniec stycznia, nie widzieliÊmy ekipy? Odpowiedê jest bardziej z∏o˝ona ni˝ myÊla∏am. W trakcie
robót wykonawca – firma LINK EUROPA – odkry∏, ˝e nasz wodociàg na
tym odcinku ma dziury (swojà drogà,
to dziwne, ˝e w∏aÊciciel wodociàgu nie
wie, ˝e mu woda ucieka). Uszkodzenia
sà na tyle du˝e, ˝e grunt jest niesta∏y,

potocznie mówiàc „p∏ywa” i nie mo˝na
na tym pod∏o˝u dobrze wykonaç prac.
Mo˝e si´ potem okazaç, ˝e asfalt p´ka,
a chodniki si´ zapadajà. Wykonawca
z∏o˝y∏ stosownà ofert´ wykonania prac
remontowych tego odcinka wodociàgu.
Prace polega∏yby na oczyszczeniu rur
na z∏àczach, ich uszczelnieniu i za∏o˝eniu specjalnych klamer (koszt jednej
obejmy to ok. 250 z∏.).
Remontowany odcinek ma d∏ugoÊç
400 m. Firma musi odkopaç ok. 60 ∏àczeƒ i wykonaç prace, zanim przejdzie
do nast´pnego etapu inwestycji. Problem le˝y w tym, ˝e w∏adze Dzielnicy
Weso∏a zgodzi∏y si´ na wykonanie robót, ale niestety nie ma jeszcze decyzji
z Warszawy. Powinno to martwiç nas
wszystkich, bo jak powiedzia∏ mi przed-

P∏ot wokó∏ saneczkowej górki
Na ca∏ym osiedlu najfajniej si´ zje˝d˝a na sankach z górki, która powsta∏a przy budowie Gimnazjum nr 3.
Górka powsta∏a przypadkiem, ale jest
tak lubiana, ˝e gdy nagle odgrodzono
jà p∏otem, wszyscy amatorzy saneczkarstwa poczuli si´ skrzywdzeni. Jedni
si´ oburzali, ˝e ten p∏ot to czysta z∏oÊliwoÊç bo zima i tak si´ nic nie buduje. A inni, bardziej praktyczni, po cichutku wyci´li dziur´ w siatce no
i znowu mo˝na jeêdziç. To typowo
polskie zjawisko wymaga wyjaÊnienia,
˝eby nie budzi∏o typowo polskich
zgrzytów.
Otó˝ na tym terenie rzeczywiÊcie
mia∏a si´, jeszcze zimà, rozpoczàç budowa nowego skrzyd∏a naszego przepe∏nionego gimnazjum. I to jest dobra
wiadomoÊç. Ale dlaczego zimà? Otó˝
z tego samego powodu, z którego zi-

PUNKT
PRZEDSZKOLNY
ul. Poezji 17
zapisy na rok 2003/2004
tel. 773 25 90
0-505 115 773
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mowà porà stawiano mostek na kana∏ku. Pró˝no tu wnikaç w zawirowania
finansowe, wynikajàce z nag∏ej zmiany
naszego miasta w sto∏ecznà dzielnic´.
Firma chcia∏a rozpoczàç prace natychmiast, ale przyszed∏ mróz i sku∏ ziemi´
na metr w g∏àb. Dlatego pojeêdzimy
jeszcze troch´ z tej górki. I to te˝ jest
dobra wiadomoÊç. Jak potoczà si´ losy
górki w trakcie budowy – nie wiadomo, mo˝e zostanie, a mo˝e nie. Mo˝e
byç te˝ tak, ˝e ta zniknie a powstanie
inna. To ju˝ trzecia krzepiàca informacja. Na koniec pozostaje jeszcze brzydka dziura w siatce. W∏adze szko∏y majà poniekàd s∏usznoÊç nie ∏atajàc jej,
poniewa˝ mieszkaƒcy osiedla, jako typowi Polacy, zaraz zrobiliby nowà.
Mam w zwiàzku z tym propozycj´, ˝eby kierujàc si´ typowà w Starej Mi∏osnej sàsiedzkà ˝yczliwoÊcià w∏adze
szko∏y
otwar∏y
furtk´ w p∏ocie, a˝
do czasu, kiedy
ziemia rozmarznie. W ten sposób
mo˝na by zlikwidowaç
dziur´
i znowu by∏oby
mi∏o.
Dorota Wroƒska

stawiciel firmy, przeszkodà w tych pracach mogà byç tylko bardzo wysokie
mrozy. Gdyby proces legislacyjny trwa∏
krócej, firma mog∏aby przystàpiç do
prac ju˝ wczeÊniej i byç mo˝e teraz problem wodociàgu by nie istnia∏.
Na koniec jeszcze wyjaÊnienie. KtoÊ
spartaczy∏, by poprawiaç musia∏ ktoÊ.
Nasz wodociàg ma tylko 15 lat! Nie jest
to wiek staruszka na emeryturze. Wykonawca wodociàgu widocznie nie
znajàc si´ na rzeczy – bo chyba nie z lenistwa – zrobi∏ wykopy i po∏o˝y∏ rury
w rodzimym pod∏o˝u tj. w glinie. Glina
ma to do siebie, ˝e jest materia∏em
„pracujàcym”, ró˝nego rodzaju napr´˝enia rozszczelni∏y wodociàg na ∏àczeniach. Prawid∏owe wykonanie polega
na tym, ˝e na dno wykopu sypie si´
warstw´ piasku, k∏adzie si´ rury i zasypuje si´ kolejnà warstwà piasku, dopiero potem wykorzystuje si´ grunt rodzimy. Czy znajdzie si´ ktoÊ, kto odpowie
za to po 15 latach? – g∏upie pytanie....
Izabela Antosiewicz

Kresowiacy
Uwaga!
Drodzy Czytelnicy „WiadomoÊci Sàsiedzkich”. W Starej Mi∏oÊnie mieszka
spora grupa ludzi, których korzenie
prowadzà do tzw. Kresów, czyli terenów znajdujàcych si´ dawniej na
wschodnim obrze˝u Rzeczypospolitej.
Ludzie ci, poddani po II Wojnie Âwiatowej repatriacji, pozostawiajàc nie
rzadko ca∏e majàtki, osiedlani byli
w ró˝nych zakàtkach kraju.
Potem przysz∏y ˝yciowe wybory,
migracje ju˝ w obr´bie samej Polski
i... Kresowiacy sà wÊród nas.
Szanowni Paƒstwo!
JeÊli chcielibyÊcie spotkaç si´, powspominaç – odezwijcie si´. Par´ osób
ju˝ zadeklarowa∏o ch´ç uczestnictwa
w spotkaniu, które mia∏oby miejsce
w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Centrum Pogodna. Mile widziane
by∏yby te˝ doros∏e ju˝ dzieci, czyli drugie pokolenie, majàce rodziców niekoniecznie na naszym osiedlu. Zainteresowanych prosz´ o kontakt telefoniczny: 773-83-66 w dniach:
pon. wt. w godz. 13-17
czw. w godz. 10-14
lub pod numerem telefonu komórkowego: 0-501-174-730
Izabella Zych

STARA MI¸OSNA

Czy ∏atwo jest byç mamà w Starej Mi∏oÊnie?
Grupa wsparcia dla mam z dzieçmi
prostu nie ma czasu, ˝eby wys∏uchaç
„skargi” na osamotnienie, poczucie
niezadowolenia z siebie, znudzenie,
monotoni´, poczucie niemo˝noÊci
zmiany i na wiele innych sytuacji i stanów, które mogà, ale nie muszà, odczuwaç osoby poÊwi´cajàce si´ wy∏àcznie wychowywaniu dzieci.
Cz´sto zastanawiamy si´ tak˝e, jak
najlepiej radziç sobie z ró˝nymi problemami wychowawczymi. Wahamy si´ czy
karaç, czy nagradzaç, jak radziç sobie
z napadami z∏oÊci ma∏ych „anio∏ków”,
czy mo˝na si´ k∏óciç przy dzieciach i czy
mo˝na dzieciom pozwalaç na wszystko.
Lista jest na pewno d∏uga, ale ka˝de rozwiàzanie, choçby by∏o najlepsze musi pasowaç do danych rodziców i ich dzieci.
Spotkanie w grupie mo˝e pomóc
w wyjaÊnieniu ró˝nych wàtpliwoÊci,
podsunàç rozwiàzania problemów wychowawczych, z którymi sami nie dajemy sobie rady. Takie spotkanie, w Êrodowisku grupy prowadzonej przez psychologa, mo˝e pomóc paniom, które
majà trudnoÊci z otworzeniem si´. Daje ono szans´ na nawiàzanie nowych
wi´zi mi´dzyludzkich oraz na wymian´
doÊwiadczeƒ.

Zapraszamy wszystkie panie, które
majà ochot´ spotkaç si´ z innymi mamami i porozmawiaç o dzieciach, rodzinie i o ˝yciu w ogóle. Nasze pierwsze
spotkanie b´dzie mia∏o charakter organizacyjny i wyjaÊniajàcy formu∏´ naszych spotkaƒ. Ustalimy na nim tematyk´ najbli˝szych spotkaƒ. Uczestnictwo
w grupie jest bezp∏atne. Termin spotkania: czwartek 6 marca 2003, godzina
15.00. Lokal Stowarzyszenia Sàsiedzkiego w budynku OSP (wejÊcie od strony
ul. GoÊciniec, bramà lub furtkà przy kiosku z odzie˝à dzieci´cà). Prosimy o kontakt z panià Gabrielà Baron w celu potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniu:
0-502 654 307.
Gabriela Baron

Klub
Babski Klub
bryd˝ystów... Odby∏o si´ ju˝ kolejne spotkanie klubowe w Kawiarence Artystycznej. Ta
nowa inicjatywa Stowarzyszenia Sài nie tylko
siedzkiego cieszy si´ coraz wi´kszym

szym gronie znalaz∏y si´ ju˝ dwie krawcowe (z zami∏owania) oraz cztery maszyny do szycia. Panie, które przychodzà na nasze spotkania, reprezentujà
wiele ciekawych zawodów, co sprawia,
˝e czas mija nam na rozmowie bardzo
szybko. Ju˝ od marca ka˝de spotkanie
b´dzie mia∏o jakiÊ temat przewodni.
Szanowne Panie, jeÊli chcecie si´ dowiedzieç wi´cej, nie zwlekajcie i przy∏àczcie si´ do nas.
Zapraszamy w ka˝dy piàtek o godzinie 12-ej do Kawiarenki Artystycznej
w Centrum Pogodna (nad bibliotekà).
Barbara Górska

Pani Gabriela Baron, psycholog oraz
mama 3-letniego Franka wprowadzi∏a
si´ do Starej Mi∏osny we wrzeÊniu ubieg∏ego roku. OpuÊci∏a swoje rodzinne
Katowice i najpierw zamierza∏a zamieszkaç w centrum Warszawy, ale
„nieludzka” skala naszej stolicy sk∏oni∏a jà do poszukiwania czegoÊ bardziej
przytulnego. Poszukiwania skoƒczy∏y
si´ w Starej Mi∏oÊnie, która notabene
równie˝ nale˝y ju˝ do Warszawy.
Podczas spacerów z synkiem, pani
Gabriela zauwa˝y∏a, ˝e w Starej Mi∏oÊnie jest bardzo du˝o mam z dzieçmi.
Cz´sto spotyka mamy z dwójkà, trójkà
a nawet z czwórkà dzieci. Pani Gabriela mia∏a mo˝liwoÊç poznaç wiele mam
tak˝e podczas akcji wymiany piasku na
placu zabaw na osiedlu bloków przy ul.
Jana Paw∏a II (przy Gimnazjum).
Przeprowadzone rozmowy oraz osobiste doÊwiadczenia podda∏y jej pomys∏ stworzenia „Grupy Wsparcia dla
Mam z Dzieçmi”. Kobiety, oprócz radoÊci wynikajàcej z macierzyƒstwa i ˝ycia rodzinnego, cz´sto majà swoje problemy, o których chcia∏yby porozmawiaç. Mà˝ lub przyjació∏ka nie zawsze
jest odpowiednià osobà i czasami po

Drodzy Czytelnicy!
W imieniu Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna, chcia∏bym zaprosiç Paƒstwa do wspólnej zabawy.
Przy Stowarzyszeniu dzia∏a ju˝ kó∏ko
bryd˝owe, w którym co tydzieƒ spotykajà si´ grajàcy na ró˝nym poziomie
zaawansowania.
Wspólne spotkania gwarantujà
nam mi∏e sp´dzanie czasu, poznanie
mieszkaƒców naszego Osiedla i ich
wi´kszà integracj´.
Wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby do nas do∏àczyç, bryd˝ystów, szachistów oraz amatorów
gier planszowych, umiejàcych graç
lub poczàtkujàcych, prosz´ o kontakt telefoniczny: 795-74-37.
Waldemar ¸adowski

Magister Psychologii
– Uniwersytet Âlàski,
ukoƒczy∏a tak˝e 3-letni
kurs Psychoterapii oraz
3-letni kurs Systemowej
Terapii Rodzin Akademii
Medycznej w Krakowie.
Przez wiele lat pracowa∏a jako psycholog kliniczny zajmujàc si´ osobami
doros∏ymi na Oddziale
Dziennym Leczenia Zaburzeƒ Nerwicowych.

zainteresowaniem. Na ka˝de spotkanie przychodzà dwie lub trzy nowe panie z mnóstwem nowych pomys∏ów na
wspólne sp´dzanie czasu i dzia∏alnoÊç
klubowà. Niektóre panie wybra∏y si´
ju˝ razem na spacer do lasu. Jak tylko
stopniejà Êniegi i b´dzie troch´ cieplej
planowane sà wycieczki rowerowe. Póki jeszcze Ênieg
na dworze, panie
cztery korty tenisowe, w tym dwa kryte
postanowi∏y zai ogrzewane, nowoczesna nawierzchnia
jàç si´ uzupe∏niei oÊwietlenie, komfortowe zaplecze
niem kreacji na
Klub Tenisowy „Pohulanka” ul. Zakr´towa 12
wiosn´ – czyli
zrobieniem mod- LEKCJE TENISA DLA DZIECI, M¸ODZIE˚Y I DOROS¸YCH
indywidualne, a dla dzieci w ma∏ych grupach
nych kapeluszy
przeciws∏oneczPAWE¸
instruktorzy
MARIUSZ
nych ze sznurka.
0-504 155 365
0-503 334 666
Ponadto, w naREZERWACJA KORTÓW tel. 773 00 70

tenis
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Kàcik bibliofila – nowoÊci w bibliotece

Brian Sibley
Hej˝e ha! Niech ˝yje MiÊ!
W podtytule czytamy: Dla uhonorowania najlepszego Misia pod s∏oƒcem.
Któ˝ nie pami´ta Kubusia Puchatka
z jego okràg∏ym brzuszkiem i ma∏ym
rozumkiem? Brian Sibley stara si´ nam
przybli˝yç autora przygód tego sympatycznego misia i jego przyjació∏. Znajdziemy tu odpowiedzi na pytania: Kto
to jest KrzyÊ?, Co zainspirowa∏o pisa-

rza Alana Milne’a do stworzenia takich
postaci? Skàd wzi´∏o si´ imi´ KubuÊ
Puchatek? Kto jest autorem znakomitych ilustracji, Êwiadczàcych o doskona∏ej znajomoÊci psychiki dzieci´cej?
W ksià˝ce „Hej˝e ha! Niech ˝yje
MiÊ! epizody z ˝ycia rodziny Milne’a przeplatajà si´ z fragmentami
ksià˝eczek o Kubusiu Puchatku. Trudno nie zauwa˝yç wyst´pujàcego mi´dzy
nimi bardzo Êcis∏ego i osobistego
zwiàzku.
Pozycja, którà mia∏am przyjemnoÊç
Paƒstwu zaprezentowaç to dar od
mieszkanki naszego osiedla, pani Bogumi∏y Nawrot, która jednoczeÊnie sama jà t∏umaczy∏a. Zwracam szczególnà
uwag´ na pi´kne ilustracje oraz liczne
zdj´cia osób i miejsc, które odegra∏y
wielkà rol´ w powstaniu serii dla czytelników od lat 5 do stu.
NowoÊci w bibliotece:
Beletrystyka dla doros∏ych:
1. Ostrowicka B. – Âwiat do góry nogami
2. Heller J. – Ostatni rozdzia∏, czyli Paragraf 22

3. Fielding J. – Dobre intencje
4. Coelho P. – Demon i panna Prym
5. Smith Z. – Bia∏e z´by
Dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Fine A. – Szko∏a wdzi´ku
2. Budzyƒska M. – Ala Makota zakochana
3. Fabicka J. – Szalone ˝ycie Rudolfa
4. Bajkowe Êwi´ta
Literatura popularnonaukowa:
1. Olczak-Ronikier J.– W ogrodzie pami´ci
(nagroda „Nike“)
2. Matyjasek-Ja∏owiecka J.– Historia mojego
miasta Sulejówek cz.III
3. Bardach J. – Cz∏owiek cz∏owiekowi wilkiem
4. W∏odarczyk M.– Âwiat bakterii
5. Sariusz-Skàpska J. – Polscy Êwiadkowie
Gu∏agu
Izabella Zych

PILNIE POTRZEBNA!
Pani do sprzàtania
w Szkole Podstawowej nr 3
Trakt Brzeski 18
tel. 773 39 25
0-601 518 979

Tom Law’s School of English
w

Weso∏ej – Starej Mi∏oÊnie od 1997 roku

Wychodzàc naprzeciw Paƒstwa potrzebom proponujemy intensywnà nauk´ na kursach 3-miesi´cznych trwajàcych od lutego do maja 2003. Lekcje b´dà odbywaç si´ w systemie 2 x 3 godziny na tydzieƒ lub 3 x 2 godziny na tydzieƒ, co w sumie daje 60 godzin lekcyjnych w ciàgu 10 tygodni.

■ Angielski od podstaw
– grupa poranna: Êr. 9.45–12.00, pt. 10.15–12.30
– grupa popo∏udniowa: pon. 19.00–21.15, pt. 18.00–20.15
■ Angielski dla Êrednio-zaawansowanych
POCZÑTEK KURSÓW:
– grupa poranna: wt., czw. 10.00–12.15
LUTY 2003
– grupa popo∏udniowa: wt., czw. 19.00–21.15
Zapisy:
■ Angielski dla zaawansowanych
– grupa poranna: pon., pt. 9.00–11.15
ul. GoÊciniec 2B
– grupa popo∏udniowa: pon., Êr. 18.00–20.15
Weso∏a – Stara Mi∏osna
■ Kursy dla osób indywidualnych „full immersion”:
tel. 773 32 70, 773 34 39
– do ustalenia ze szko∏à
tel. kom. 0504 123 283
■ English Breakfast
BBC NEWS z komentarzem i nowym s∏ownictwem, konwersacja dnia oraz piosenka dnia
– grupa poranna: pon., wt. i pt. (czas do ustalenia)
– grupa popo∏udniowa: (do ustalenia)
W ofercie naszej szko∏y sà tak˝e inne j´zyki: niemiecki, francuski, hiszpaƒski i holenderski. Zapraszamy.
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Konkurs na „Instrumentalne
wykonanie kol´d”
Po raz czternasty, 21 grudnia 2002 r.
Odby∏ si´ zorganizowany przez OÊrodek Kultury w Weso∏ej konkurs na „Instrumentalne wykonanie kol´d”. Przes∏uchania konkursowe odbywa∏y si´
w trzech kategoriach: soliÊci poczàtkujàcy – instrumentaliÊci uczàcy si´ graç
nie d∏u˝ej ni˝ trzy lata, soliÊci zaawansowani – uczàcy si´ graç wi´cej ni˝ trzy
lata i zespo∏y instrumentalne. W konkursie wzi´∏o udzia∏ 47 wykonawców,
którzy zaprezentowali kol´dy na ró˝nych instrumentach: pianino, akordeon, skrzypce, wiolonczela, flet poprzeczny, saksofon, wibrafon.
Jury w sk∏adzie: Tamara Monko-Ejgenberg – przewodniczàca oraz Tomasz Struzik i Dariusz Falana zdecydowa∏o o przyznaniu nagród i wyró˝nieƒ w nast´pujàcej kolejnoÊci:
SoliÊci – grupa poczàtkujàca
• I miejsce – Mateusz Trzciƒski (akordeon)
• II miejsce – Barbara Ros∏on (wiolonczela)
• II miejsce – Krzyszto Abramiuk (fortepian)
• III miejsce – Agnieszka Chmielewska (fortepian)
• III miejsce – Honorata Kozak (fortepian)
• Wyró˝nienia – Joanna Mikulska (fortepian),
Aleksandra Szyszko (fortepian), Sara Bustamante-Drozdek (skrzypce)

SoliÊci – grupa zaawansowana
• I miejsce – Aleksandra Kozio∏ (fortepian)
• II miejsce – Karol Szmelkowski (wibrafon)
• III miejsce – Ma∏gorzata Mantorska (fortepian)
• III miejsce – Joanna Kozak (wiolonczela)
• Wyró˝nienia – Agnieszka ¸uniewska (fortepian),
Blanka Stachelek (fortepian)
Zespo∏y – grupa poczàtkujàca
• I miejsce – Duet fortepianowy Blanka Stachelek
i Honorata Kozak
• II miejsce – Duet fortepianowy Adrian i Bianka
Ma∏czyk
• III miejsce – Trio Joanna Kuczerowska (fortepian), Diana Parka (fortepian), Marcin Kuczerowski (kastaniety)
• Wyró˝nienia – duet gitarowy Konrad Malicki
i Oskar Krawczyƒski
Zespo∏y – grupa zaawansowana
• I miejsce – nie przyznano
• II miejsce – Duet wiolonczelowy Aleksandra
Buçko i Tomasz Sznabel
• III miejsce – Duet fortepianowy Aleksandra Kozio∏
i Micha∏ Witkowski
• III miejsce – Duet gitarowy Jerzy Ros∏on i Adam
Kamiƒski
• Wyró˝nienia – Kwartet Edyta Wyganowska (flet
poprzeczny), Kamila Baranowska (gitara), Marta
Kierszkowska (fortepian) i Jan Broniewski (saksofon); Duet Beata Kozyra (skrzypce) i Beata Pazio (fortepian)

Dariusz Falana

Nie ca∏kiem serio ...
Pracujàc wÊród ksià˝ek, czyli mi´dzy
innymi w bibliotece, mo˝na wprowadzaç si´ w najprzeró˝niejsze nastroje.
Nie mam tu na myÊli kontaktów z czytelnikiem. Sà one ze wszech miar wskazane, korzystne i mi∏e. Szczególnych
jednak doznaƒ dostarczajà mieszkaƒcy
rega∏ów, czyli poczciwe ksià˝ki. Doznania bywajà ró˝norakie: od pochlipujàcych wyciskaczy ostatnich ∏ez, wymagajàcych wspó∏pracy z chusteczkà, poprzez konkretne ch∏odne, rzeczowe a˝
do radosnych, weso∏ych, Êmiesznych
wprawiajàcych w stan niechorobliwego
bólu brzucha. Chcia∏abym podzieliç si´
z Paƒstwem szczególnie tymi ostatnimi.
Oderwijmy si´ wi´c na chwil´ od dziurawych, b∏otnistych ulic, od nadmiernie
szczekajàcych psów, od chorób np. kr´gos∏upa. Dzieƒ Êw. Walentego ju˝ za
nami, ale myÊl´, ˝e rady, jakich udzieli∏
nam znakomity satyryk Jerzy Wittlin
w jednej ze swoich ksià˝ek pt.: „Vademecum dla nerwowych” sà zawsze aktualne. Poczytajmy:
„... Przed zaproszeniem ukochanej
osoby do naszej chaty

Zakl´ty kràg
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzàt, Rozdzia∏ 1. Przepisy ogólne. Art. 1.1. mówi:
„Zwierz´ jako istota ˝yjàca, zdolna do odczuwania cierpienie, nie jest rzeczà. Cz∏owiek jest mu winien poszanowanie, ochron´ i opiek´.”
Z powodu nie stosowania si´ do Art. 1.1. ustawy
o ochronie zwierzàt, jest wiele nieporozumieƒ mi´dzyludzkich.
Nie bez g∏´bszej przyczyny krà˝y powiedzenie: „Kultura cz∏owieka zale˝y od jego stosunku do zwierzàt”.
Wobec czego, w∏aÊciciel psa lekcewa˝yç podstawowe prawo o ochronie zwierzàt, staje si´ automatycznie cz∏owiekiem pozbawionym kultury. Ma∏o tego, nara˝a spo∏eczeƒstwo na straty finansowe,
gdy˝ zwierz´ta te sà wy∏apywane i wywo˝one do
schronisk. Takie schroniska kosztujà. Schronisko
nawet luksusowe, to i tak – psychiczne cierpienie
dla zwierzàt; o tym wszyscy dobrze wiemy.
Art. 11.1 Rozdz. 2 ustawy o ochronie zwierzàt mówi:
„Zapewnienie opieki bezdomnym zwierz´tom
oraz ich wy∏apywanie nale˝y do zadaƒ w∏asnych
gmin”. A w naszym przypadku: „...do zadaƒ w∏asnych – dzielnic”.
TrudnoÊci w ustaleniu w∏aÊciciela zwierz´cia sà
spowodowane nieudolnoÊcià osób sprawujàcych
w∏adz´ w Urz´dzie Dzielnicy, gdy˝ znikoma tylko
iloÊç psów posiada przy obro˝y numerki rejestracyjne. Wydzia∏ Ochrony Ârodowiska w naszym
Urz´dzie od kilku ju˝ lat – zapewnia nas – obroƒców zwierzàt – o akcji tworzenia ewidencji psów
w Weso∏ej. Efekty tej akcji spotykamy co krok na
naszych ulicach: psy majàce swoich w∏aÊcicieli,
pozbawione opieki, nie posiadajàce numerków rejestracyjnych (ewidencyjnych) – przy obro˝ach –
w dalszym ciàgu!!! – wa∏´sajà si´ po ulicach
i skwerach naszej dzielnicy!!!
Jest to zakl´ty kràg.
Janina Trzaskoma
Numery telefonów inspektorów Towarzystwa
Opieki nad Zwierz´tami O/Warszawa-Weso∏a,
pod które nale˝y zg∏aszaç wszelkie objawy zn´cania si´ nad zwierz´tami!!! - 0-504 697 918, 0504 428 098, 773 44 82

– usuwamy ze wszystkich widocznych
miejsc buteleczki, fiolki, pude∏ka i torebeczki z dziesiàtkami ró˝nych lekarstw, jakie za˝ywamy codziennie
zdanie; „o czym to myÊmy w∏aÊciwie
na ró˝ne dr´czàce nas dolegliwoÊci;
przed chwilà mówili?” – demonstru– chowamy starannie gumowe termojàc w ten sposób przed ukochanà s∏afory, którymi nocà, w ∏ó˝ku, grzejemy
bà pami´ç...”
sobie czasem nogi, czasem brzuch;
Rady dotyczà tylko zaawansowanych,
– dok∏adnie wietrzymy mieszkanie, aby ale przecie˝ ka˝dy z nas kiedyÊ si´ w tej
ulotni∏ si´ z niego zapach zió∏ek, któ- grupie znajdzie.
re pijemy.
Zainteresowanych innymi radami paProwadzàc z ukochanà konwersacj´
na Wittlina, nie tylko dla nerwowych, za– sadzamy jà zawsze od strony tego ucha, na praszamy do naszej biblioteki w dniach:
które jeszcze cokolwiek s∏yszymy;
pon., wt., pt. 13-18, czw. 10-15
– nie trzymamy nigdy ràk w powietrzu, poniewa˝ widok trz´sàcych si´ ràk mo˝e ukoIzabella Zych
chanà peszyç;
– nie mówimy
cztery korty tenisowe, w tym dwa kryte
ukochanej nii ogrzewane, nowoczesna nawierzchnia
gdy wprost,
i oÊwietlenie, komfortowe zaplecze
Klub Tenisowy „Pohulanka” ul. Zakr´towa 12
chcàc jej zaoszcz´dziç niemiLEKCJE TENISA DLA DZIECI, M¸ODZIE˚Y I DOROS¸YCH
∏ego dla niej,
indywidualne, a dla dzieci w ma∏ych grupach
byç mo˝e, pryPAWE¸
instruktorzy
MARIUSZ
sznicu;
0-504 155 365
0-503 334 666
– nie powtarzamy co drugie
REZERWACJA KORTÓW tel. 773 00 70

tenis
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Zimowisko w Karpaczu
noÊci fizycznej,
a
amatorzy
„mocniejszych”
wra˝eƒ mogli
zmierzyç si´

Nasze
zimowisko
przypad∏o
w pierwszym tygodniu ferii zimowych.
Ju˝ podczas podró˝y humory dopisywa∏y – nic dziwnego, perspektywa sp´dzenia oÊmiu dni w zimowej scenerii
Karkonoszy poprawia∏a nastrój nawet
najwi´kszym malkontentom, zm´czonym ci´˝kà pracà, jaka towarzyszy
koƒcówce semestru. Najbardziej zagorzali zwolennicy zimowego szaleƒstwa
domagali si´, aby natychmiast po dojechaniu na miejsce udaç si´ na stok –
z trudem uda∏o si´ ich przekonaç, ˝eby
sobotni wieczór poÊwi´ciç na rozpakowanie baga˝y i zadomowienie si´
w pensjonacie. Niedziel´ sp´dziliÊmy
poznajàc atrakcje Karapacza (najwi´kszà popularnoÊç zdoby∏y tory saneczkowe i cukiernia, gdzie podawano
pyszny sernik), a po po∏udniu ca∏a grupa przedstawia∏a coÊ w charakterze rewii na lodzie i to bez wczeÊniejszego
przygotowania programu artystycznego! Zarówno pomys∏owoÊç „artystów”
jak i wytrzyma∏oÊç zwijajàcej si´ ze
Êmiechu widowni naprawd´ zas∏ugiwa∏y na uznanie! Od poniedzia∏ku amatorzy nart mogli si´ czuç naprawd´
usatysfakcjonowani – przedpo∏udnia
i czas po obiedzie sp´dzaliÊmy na stoku, nawet tak zwana „szkó∏ka”, czyli
dzieci, które dopiero uczy∏y si´ trudnej
sztuki je˝d˝enia na nartach, swojà wytrwa∏oÊcià i zaanga˝owaniem wzbudzi∏y podziw instruktora. Dyskoteki dawa∏y mo˝liwoÊç innego rodzaju aktyw-

wa∏y nam bardzo szybko i nawet si´ nie
spostrzegliÊmy, kiedy trzeba by∏o pakowaç plecaki i ruszaç w drog´ powrotnà... W opinii dzieci to zimowisko mia∏o tylko jednà zasadniczà wad´ – trwa∏o zbyt krótko.
Barbara Buga
Marianna Tomasiak

z bykiem (!), czy sprawdziç swojà wytrzyma∏oÊç
przy palu m´czarni
w westernowym miasteczku rodem z Dzikiego Zachodu. Dni up∏y-

Szko∏a
na weso∏o
Z wypracowania „Opis pokoju”:
Okno znajduje si´ na Êrodku po lewej
stronie patrzàc od góry.
Na lekcji j´zyka polskiego:
– Co pani ma w tej siatce?
– Nic ciekawego, to tylko ksià˝ki.
– To ma pani racj´ – rzeczywiÊcie nic
ciekawego.

Z klasówki:
Czasownik ma tryby: rozkazujàcy, pytajàcy i przepuszczajàcy.
Z wypracowania:
Nemeczek by∏ naprawd´ dzielny, mimo, ˝e taki n´dzny.
Z wypracowania:
Dzieci na wsi muszà w wakacje ci´˝ko
pracowaç – karmià krowy i Êwinie oraz
segregujà traw´ grabiami.
Zebra∏a Katarzyna Potoczna

„ 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:

8

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

STARA MI¸OSNA

Festiwal kol´d i pastora∏ek
Weso∏a 2002
Po raz pierwszy w Weso∏ej i po raz
pierwszy na Mazowszu uda∏o si´ nam
zorganizowaç imprez´, której g∏ównym
bohaterem by∏a wspania∏a i niezastàpiona m∏odzie˝ - 14 grudnia 2002 roku odby∏y si´ regionalne eliminacje do IX edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Kol´d
i Pastora∏ek – B´dzin 2003.
Do MOK-u wp∏yn´∏o 45 zg∏oszeƒ, co
stanowi∏o liczb´ oko∏o 650 uczestników.
Przes∏uchanie mia∏o trwaç jeden i tylko
jeden dzieƒ. Ogarn´∏o nas lekkie przera˝enie, ale s∏owo si´ rzek∏o, „koby∏ka za
p∏otem”...Weso∏ej, postanowiliÊmy wi´c
dokoƒczyç dzie∏o. Przes∏uchania rozpocz´liÊmy o godz. 9:00, 14 grudnia 2002 r.
W Klubie Garnizonowym „KoÊciuszkowiec”. Tu wielkie uk∏ony i podzi´kowania za pomoc w organizacji dla kierownictwa Klubu. Komisja konkursowa
sk∏ada∏a si´ wy∏àcznie z zawodowych
muzyków. Przewodniczàcym Jury zosta∏
pan Krzysztof Kusiel-Moroz, wyk∏adowca Akademii Muzycznej w Warszawie.
Z potwierdzonych 42 podmiotów wykonawczych w ciàgu 8 godzin zosta∏o
przes∏uchanych 34, co da∏o liczb´ oko∏o
600 wykonawców. O godz. 19:00 odby∏
si´ uroczysty fina∏ naszego „Spektaklu” –
Koncert Galowy, podczas którego zosta∏y przedstawione wyniki przes∏uchaƒ:
1. Kategoria solo/duet:
• I miejsce Agnieszka Zieliƒska (Weso∏a), instruktor Renata Struzik;
• II miejsce Magdalena Sobieraj (O˝arów Mazowiecki);
• III-go miejsca nie przyznano:
• wyró˝nienie: Zuzanna Kalinowska (Warszawa),
instruktor Eugenia Rezler.
2. Kategoria chóry:
• I miejsce chór mieszany „SONANTE” z Warszawy, dyrygent Michal Bia∏ecki;
• II miejsce chór ch∏opi´cy „PUERI CANTORES
PLOCENSIS” z P∏ocka,
• III miejsce chór mieszany „IL CANTO MAGNIFICAT” z Weso∏ej, dyrygent Marta Zamojska-Makowska;
• I wyró˝nienie Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej, dyrygent W∏adys∏aw Chanas;
• II wyró˝nienie Chór Mi´dzyparafialny „ICHTHIS”
(Sulejówek).
3. Kategoria zespo∏y wokalno-instrumentalne:
• I miejsce „ISKIERKA NADZIEI” (Janów ko∏o Bia∏egostoku), instruktor ks. Adam Miastkowski;
• II-go i III-go miejsca nie przyznano
• I wyró˝nienie „S.P.OKO (Warszawa), instruktor
Urszula Borkowska
• II wyró˝nienie „ZIARENKO” (Warszawa), instruktor Joana Kielbiewska;
• III wyró˝nienie „TRYTON” (Okuniew), instruktor
Katarzyna Noszczak.

Jazz w M.O.K.-u
W Êrod´, 19 lutego b.r. w Miejskim
OÊrodku Kultury w Weso∏ej przy ul.
Starzyƒskiego 21 odby∏ si´ kolejny
koncert z cyklu „Spotkania z muzykà”.
Zespó∏ jazzowy „The World String
Trio” w sk∏adzie:
Maciej Strzelczyk – skrzypce,
Jarek Ma∏ys – fortepian,
Piotr Rodowicz – kontrabas
zagra∏ s∏ynne standardy, m.in. D. Ellingtona, H. Hancock’a, A. Jobim’a, L.
Armstronga i G. Gershwin’a.
GarÊç ciekawych informacji o tym
gatunku muzyki przekaza∏a osoba prowadzàca – p. Zofia Sajkowska, a nad
ca∏oÊcià czuwa∏ dyrektor M.O.K.-u –
p. Dariusz Falana.

Do fina∏u IX edycji Ogólnopolskiego
Festiwalu Kol´d i Pastora∏ek B´dzin
2003 zosta∏o zakwalifikowanych 5 podmiotów wykonawczych: Agnieszka
Zieliƒska, Magdalena Sobieraj, Chór
„SONANTE”, Chór „PUERI CANTORES PLOCENSIS” oraz zespó∏
wokalno-instrumentalny „ISKIERKA
NADZIEI”. SoliÊci i zespo∏y otrzyma∏y mnóstwo wspania∏ych nagród rzeczowych podarowanych przez wielu
nieocenionych sponsorów. Chóry uda∏o nam si´ obdarowaç nagrodami pieni´˝nymi, ufundowanymi przez weso∏owskich przedsi´biorców: I nagroda
1500 z∏ od piekarni Z. Putka, II nagroda 1000 z∏ od firmy „Wena” J. ¸upkowski i B. Rodziewicz i III nagroda
Izabella Zych
500 z∏ od firmy Domeko pan J. WojtaÊ.
Dzi´kujemy
wszystkim sponsorom za ufundowanie nagród oraz
w trudnoÊciach szkolnych i wychowawczych
wszystkim, którzy
pomogli w organizacji naszej impre- ■ BADANIA PSYCHOLOGICZNE
zy.
■ BADANIA PEDAGOGICZNE
Gratulujemy
tak˝e laureatom ■ REEDUKACJA DZIECI DYSLEKTYCZNYCH
i uczestnikom festiwalu... i zapra- ■ TERAPIA MYÂLENIA MATEMATYCZNEGO
szamy za rok!
DZIECI M¸ODSZYCH

PROPONUJEMY POMOC

Dariusz Falana
MOK Weso∏a

telefon 773 12 22, tel. kom. 0-601 097 058

OÂRODEK REHABILITACJI
I ODNOWY BIOLOGICZNEJ
mgr Beata i Jacek Horszczaruk

➣ LECZENIE: – ZMIAN ZWYRODNIENIOWYCH
– STANÓW POURAZOWYCH
– BÓLÓW KR¢GOS¸UPA
– WAD POSTAWY
– DYSKOPATII
➣ TERAPIA MANUALNA stawów kr´gos∏upa i koƒczyn
➣ FIZYKOTERAPIA
➣ MASA˚E
➣ GIMNASTYKA KOREKCYJNA indywidualna i grupowa
➣ GIMNASTYKA WYSZCZUPLAJÑCA DLA PA¡
aerobik, stretching, çwiczenia kszta∏tujàce

Tel.

773 22 53

Weso∏a – Stara Mi∏osna
ul. S∏onecznej Polany 5
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Canaletto w Gimnazjum
W ubieg∏ym roku szkolnym, w listopadzie, Gimnazjum nr 3 w Weso∏ej
przystàpi∏o do programu edukacyjnego
o nazwie „Bernardo Bellotto – ambasador kultury”. Inicjatorem projektu by∏
Zamek Królewski w Warszawie, który
zaprosi∏ do wspó∏pracy szko∏y, muzea,
instytucje kultury i samorzàdy. Wspó∏praca ta polegaç mia∏a na udziale w seminariach przygotowujàcych do realizacji europejskiego programu edukacyjnego o dziedzictwie kultury. Na
pierwszym listopadowym seminarium
spotkali si´ w Zamku muzealnicy, nauczyciele, historycy sztuki z Wenecji,
Drezna i Warszawy, badacze malarstwa
Bernarda Bellota (zwanego Canaletto).
SpoÊród uczestników seminarium wy∏oni∏a si´ grupa nauczycieli i muzealników, która rozpocz´∏a przygotowania
do realizacji wy˝ej wspomnianego programu. Do pracy przystàpi∏y cztery
szko∏y: Szko∏a Podstawowa nr 214,
Gimnazjum Przymierza Rodzin z Warszawy, Szko∏a Podstawowa nr 2 z Podkowy LeÊnej oraz nasze Gimnazjum
nr 3 z Weso∏ej. Oprócz wspomnianego
wy˝ej Zamku Królewskiego, partnerstwo i wspó∏prac´ zadeklarowa∏y nast´pujàce instytucje: Muzeum ¸azienki
Królewskie, Akademia Muzyczna im.
Fryderyka Chopina w Warszawie, Polskie Towarzystwo Carla Orffa, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Polskie Towarzystwo Retoryczne, Muzeum Pa∏ac
w Wilanowie, Muzeum Woli.
Ka˝da szko∏a, która przystàpi∏a do
projektu, mia∏a za zadanie opracowanie swojej cz´Êci dotyczàcej tematyki
obrazów mistrza Bellotto. Prace ich
mia∏y wesprzeç muzea i instytucje kultury. Sposoby realizacji zadaƒ nie zosta∏y szko∏om narzucone i to w∏aÊnie

pozwoli∏o nauczycielom i uczniom
przyst´pujàcym do programów na
wszelkie innowacje twórcze oraz ciekawe pomys∏y. Celem projektu by∏o i jest
wprowadzenie uczniów w prac´ nad
odkrywaniem wartoÊci i treÊci dziedzictwa kulturalnego. Wybór by∏ imponujàcy: malarstwo, architektura, literatura, obyczaje, historia ubioru, muzyki
i teatru. Wybrany temat mia∏ nie tylko
promowaç kultur´ naszego kraju ale
tak˝e s∏u˝yç budowaniu w uczniach poczucia jednoÊci Europy jako wspólnego
dziedzictwa. Szczytne cele, ciekawe
i inspirujàce zadania zach´ci∏y nas do
wspó∏pracy, która mia∏a trwaç trzy lata.
Rok pierwszy (2001/ 2002)
Do grupy „Canaletto” móg∏ zapisaç
si´ ka˝dy zainteresowany uczeƒ. UtworzyliÊmy zespo∏y, które mia∏y specjalizowaç si´ w poszczególnych dziedzinach.
By∏y to grupy fotografów, rysowników,
redaktorów, tancerzy. Mo˝na by∏o wypróbowaç swoje si∏y w dwóch lub trzech
zespo∏ach jednoczeÊnie lub te˝ przyjàç
rol´ tymczasowego obserwatora.
Wyje˝d˝aliÊmy na wycieczki do Zamku Królewskiego, do ¸azienek Królewskich, do Muzeum w Wilanowie. Za
ka˝dym razem stawialiÊmy sobie nowe
zadania zwiàzane z poszczególnymi
obiektami, a zaprzyjaênione muzea
s∏u˝y∏y nam nie tylko swoimi bogato
wyposa˝onymi salami, eksponatami,
obrazami, ale równie˝ fachowà pomocà w formie ciekawych lekcji muzealnych oraz warsztatów. Podstawowym
za∏o˝eniem pracy grupy by∏a nauka poprzez zabaw´. UszyliÊmy stroje, nauczyliÊmy si´ taƒczyç menueta, zbudowaliÊmy magicznà skrzyneczk´ zwanà
„camera obscura”, wykonaliÊmy liczne
prace plastyczne – rysunki, maski karnawa∏owe, zatrzymywaliÊmy w kadrze

wszystkie ciekawe chwile z wycieczek,
utrwalaliÊmy obiekty architektoniczne,
pi´kno przyrody, poznawaliÊmy histori´ nie tylko zabytków, ale tak˝e obyczajów, strojów i oczywiÊcie ludzi.
W salach Pa∏acu na Wyspie uczestniczyliÊmy w uroczystym wieczorze kulturalnym „Przy blasku Êwiec i dêwi´ku

kuranta”. Tam dziewcz´ta przebrane
w stroje z epoki, zgodnie z obyczajem
króla Stanis∏awa Augusta Poniatowskiego, cz´stowa∏y goÊci Êliwkami.
W maju odby∏ si´ „Bal u króla”. By∏a
to koƒczàca rok prezentacja osiàgni´ç
i dorobku pracy szkó∏ i muzeów. By∏a to
zarazem okazja do spotkania si´
uczniów wszystkich czterech szkó∏ i podzielenia si´ swoimi doÊwiadczeniami.
Inspirowani obrazami Canaletta poznajemy epok´ stanis∏awowskà. Przed
nami nowe wyzwania – tworzymy stron´ internetowà grupy, uczymy si´ kolejnego taƒca, malujemy porcelan´,
b´dziemy szyç stroje.
Marzena Rybnikow

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

Magdalena Gaw´cka, Danuta Olczak

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

tel.

773 14 30

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

Witajcie
wÊród
nas

STARA MI¸OSNA

DziÊ po raz pierwszy w naszej
nowej rubryce witamy ma∏ych
mieszkaƒców naszego osiedla.
Zach´camy wszystkich rodziców
nowonarodzonych (poczàwszy
od roku 2002) maluchów do
przesy∏ania kolejnych zdj´ç swoich pociech.
Zg∏oszenia do najbli˝szego numeru przyjmujemy w terminie do 12 marca 2003 r. Mo˝na je przes∏aç mailem:
wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl (zdj´cie musi byç
wówczas zeskanowane na wymiar 4 x 5 cm i rozdzielczoÊç 300
dpi), przynieÊç do siedziby Stowarzyszenia Sàsiedzkiego w ka˝dy wtorek w godz. 20.00-21.00, zostawiç w sklepie „Baby Boom”
Jana Paw∏a róg Diamentowej, przekazaç za poÊrednictwem znajomego cz∏onka Stowarzyszenia Sàsiedzkiego lub umówiç telefonicznie na innà form´ przekazania, (tel. 812 70 39).

Joanna Jaszczyk

Ur. 26.03.2002 r. w Warszawie. Wa˝y∏a
3150g i mia∏a 55 cm d∏ugoÊci. Urodzi∏a si´ z
d∏ugimi, czarnymi w∏osami oraz oczkami
koloru niebieskiego. Jest bardzo pogodnym
dzieckiem, dobrze si´ rozwija, a uÊmiech nie
znika z jej twarzy. Mieszka z rodzicami w
domku jednorodzinnym przy ul. Malwy.

Maksymilian Paprota
ur. 16.07.2002 r.
w szpitalu Âw. Zofii
przy ul. ˚elaznej
waga: 3500 g, d∏.: 54 cm
mieszka przy ul. Sezamkowej

Martyna Kuchta
ur. 8.02.2002 r. w ¸odzi

Amelia Law
ur. 17.02.2002 r.,
zdj´cie: luty 2003 r.

Jan Marek Malinowski
ur. 6.08.2002 r.
w szpitalu przy ul. Karowej,
mieszka przy ul. Diamentowej

Gabrysia Gendek
ur. 29.11.2002 r.

Sponsor rubryki:

Amelia ˚urek
ur. 2.12.2002 r.
w szpitalu Âw. Zofii
przy ul. ˚elaznej,
mieszka przy ul. Fabrycznej

Maurycy Jan J´drzejewski
ur. 27.12.2002 r.
w szpitalu im. W. Or∏owskiego,
waga: 3100 g, d∏.: 52 cm
mieszka przy ul. Sezamkowej

Miko∏aj Antosiewicz
ur. 12.02.2003
w Szpitalu Kolejowym
w Mi´dzylesiu
waga: 3720, d∏.: 55 cm

Uwaga niespodzianka!
Dla wszystkich dzieci, których zdj´cia publikujemy w naszej
rubryce nasz sponsor, sklep „Baby Boom” ufundowa∏ drobne
upominki. Mo˝na je odebraç w sklepie w godzinach jego otwarcia.

Sklep
„Baby Boom”
ul. Jana Paw∏a II
róg Diamentowej
zaprasza
w godzinach:
pon.–pt. 10–19
sob. 10–14
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IV Biesiada Sàsiedzka
15 lutego w sobot´ odby∏ si´ ju˝
czwarty bal karnawa∏owy organizowany przez Stowarzyszenie Sàsiedzkie
Stara Mi∏osna. Wzi´∏o w nim udzia∏
100 osób. Wiele osób bawi∏o si´ z nami
ju˝ po raz czwarty. Niektórzy nawet
z rozrzewnieniem wspominali jak to na
jednym z bali „budowali” Starà Mi∏osnà z kotylionowych cegie∏ek.
Tegoroczny bal tradycyjnie rozpocz´liÊmy polonezem. Potem by∏y jeszcze
Gdybym by∏a wywo∏ana
Gdybym by∏a wywo∏ana,
Mo˝e bym te˝ rad´ da∏a?
Co za pomys∏ daç kankana!?
Zawsze to mówi∏a mama,
˚e na balu trzeba pana,
Bo to inna jest zabawa.
Mo˝e bym te˝ rad´ da∏a?
Z drugim taƒcem – ˝adna sprawa!
Tu bym sobie rad´ da∏a.
Zdjàç poƒczoszk´ – jaka sprawa?
To zazwyczaj robi´ sama,
Tego mnie uczy∏a mama.
Gdybym by∏a wywo∏ana!
Gdyby by∏a wywo∏ana
Ela du˝a, albo ma∏a;
Czy Krystyna – chocia˝ z dala;
Lub Teresa – bo te˝ chcia∏a;
Wiesia – ta by pokaza∏a
Jak to taƒczy si´ kankana!
Lecz nie by∏a wywo∏ana,
A nie lubi pchaç si´ sama,
Bo tak by∏a wychowana.
Gdybym by∏a wywo∏ana,
Czy bym krawat rozwiàza∏a?
Z muchà proÊciej jest u pana,
Ale pewnie bym umia∏a
-I tak jak komisja chcia∏a
Finezyjnie przewiàza∏a
W miejsce, które zdobi pana,
Gdybym by∏a wywo∏ana!
Gdybym by∏a wywo∏ana,
Pewnie pierwsze bym zabra∏a.
I dopiero bym wybra∏a
- Jak si´ patrzy – balu pana,
Bo gdy spojrzysz na Micha∏a;
Czy Mirona – postaç znana;
Krzysia – co toastem w∏ada;
Albo Frania – ten si´ stara;
Wiesia bo te˝ nie odstawa;
Lub Andrzeja com wybra∏a
Na mojego ˝ycia pana To ju˝ reszta ci odpada!
Lecz nie by∏am wywo∏ana.
Gdybym by∏a wywo∏ana
To maskotk´ bym dosta∏a.
Trudno. Jutro po ba∏wana
W radiu b´d´ próbowa∏a.
Stara Mi∏osna, 15 luty 2003
Przes∏any nam anonimowo wiersz
jednej z uczestniczek balu...
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dwa pokazy taƒca zaprezentowane
przez m∏odych tancerzy z klubu tanecznego na Grochowie. W trakcie balu, goÊcie bawili si´ przy muzyce z p∏yt
kompaktowych granej przez did˝ejawodzireja. Program balu urozmaici∏y
trzy konkursy: konkurs taƒca z balonami, ogólny konkurs taƒca oraz konkurs
na Królowà i Króla Balu.
Mi∏à niespodziankà by∏a mo˝liwoÊç
zrobienia zdj´cia pamiàtkowego, dla
wszystkich uczestników balu. Ka˝da
para wchodzàca na sal´ by∏a zapraszana przez fotografów ze

studia OSKAR do zdj´cia, które goÊcie
otrzymali bezp∏atnie ju˝ po pó∏nocy.
Serdecznie dzi´kujemy Restauracji
GoÊciniec za prawdziwie rodzinne przyj´cie i wspania∏à atmosfer´ podczas balu. GoÊcie d∏ugo b´dà wspominaç
„smalczyk ze skraweczkami”, „szpadki
po rycersku” oraz wiele innych smako∏yków kuchni polskiej serwowanych
przez Paƒstwa Borkowskich.
Serdecznie dzi´kujemy te˝ wszystkim przyby∏ym za mi∏à wspólnà zabaw´
i zapraszamy za rok.
A karnawa∏ trwa jeszcze kilka dni.
Nied∏ugo kolejna okazja do wspania∏ej
zabawy, gdy˝ w ostatnià sobot´ karnawa∏u, restauracja GoÊciniec organizuje
kolejny bal.
Ma∏gorzata Krukowska

Poloneza czas
zaczàç...

W´˝yk – Zorba

Pokaz taƒca to
warzyskiego

Stó∏ szwedzki
–

specjalnoÊç re
stauracji „GoÊ
cinie

Zdj´cia zosta∏y zrobione przez p. Rados∏awa Rosiƒskiego ze studia FOTO-OSCAR

ec”

STARA MI¸OSNA

Konkurs
nami”
„Taniec z balo

um
tacja Gimnazj
Silna reprezen
i
om
aj
zn
az
or
Ênie
w Starej Mi∏o

Uczestników balu zapraszamy
do obejrzenia dodatkowych zdj´ç
do studia FOTO-OSCAR
ul. Jana Paw∏a II w Starej Mi∏oÊnie.
tel. 0-501 854 808
pon.–pt. 10–19, sob. 9-15

bal
OSTATKOWY
1 marca 2003

REZERWACJA
150

z∏
od osoby

pod nr tel.
(22) 773 30 02
Restauracja „GoÊciniec”
Stara Mi∏osna, Trakt Brzeski 90
tel./fax 773 30 02, 773 20 98
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Ogrody Starej Mi∏osny
Chcia∏abym przybli˝yç Paƒstwu tematyk´ sztuki ogrodowej; pokazaç jà
od strony mojego zawodu: architekta
krajobrazu.

Czym jest sztuka ogrodowa?
Ogród mo˝emy stworzyç: zaprojektowaç, urzàdziç samodzielnie, jeÊli jesteÊmy
do tego w∏aÊciwie przygotowani – wiemy
jakie mamy potrzeby i jaki chcemy uzyskaç charakter miejsca -dostosowujàc go
jednak do warunków istniejàcych. B´dà
nam równie˝ potrzebne narz´dzia, sprz´t
budowlany, si∏a robocza oraz zdrowe roÊliny i odpowiednie materia∏y.
O tym, czy ogród, który powstanie,
b´dzie mo˝na nazwaç dzie∏em sztuki
ogrodowej zadecyduje nie tylko strona
wizualna:
estetyczna
kompozycja ogrodu
harmonijnie powiàzana
z
miejscowymi warunkami, jego
styl,
ale
równie˝
komfort
wypoczynku i zdrowy
klimat.
Czy wa˝na jest kompozycja ogrodu?
Aby zobaczyç kompozycj´ naszego
ogrodu, najlepiej przyjrzeç si´ jej teraz
w stanie bezlistnym. Spójrzmy przez
okno – czy widok nas zadawala – czy
nasz ogród jest dobrze skomponowany? Mo˝e warto coÊ zmieniç?
Czasem nawet niewielka zmiana mo˝e mieç ogromny wp∏yw na ogólny wyglàd ogrodu.
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JakiÊ krzew przerós∏, zas∏ania, zag∏usza drugi; drzewka, które kupiliÊmy ca∏kiem malutkie rozros∏y si´ i ju˝ nie pasujà, zas∏aniajà Êwiat∏o: trzeba je przeÊwietliç lub przesadziç. Musimy pami´taç, ˝e kompozycja ogrodu ma charakter dynamiczny, zmienia si´ wraz z up∏ywem czasu: w ciàgu doby, sezonu, lat.
Dobrze jest te˝ przypomnieç dobre
tradycje sztuki ogrodowej ∏àczàc je
z nowoczenym podejÊciem: nasz ogród
powinien wyra˝aç ducha czasu, ale
i podkreÊlaç specyfik´ danego miejsca,
p∏ynnie wtapiaç si´ w krajobraz.
Teraz przyroda b´dzie budziç si´ powoli do ˝ycia, zbudêmy wi´c i my ochot´, aby nasz zielony zakàtek sta∏ si´
prawdziwym miejscem odpoczynku
i ukojenia zielenià zm´czonych oczu.

O zasadach ciekawego zestawiania
roÊlin oraz stosowania elementów ma∏ej architektury ogrodowej bed´ pisa∏a
w najbli˝szych artyku∏ach.
Styl ogrodu
W tym cyklu chcia∏abym przybli˝yç
Paƒstwu miejsca, w których widaç osobowoÊç projektantów lub u˝ytkowników. Ich charakter uwidoczni∏ si´ poprzez wprowadzanie ró˝norodnych
elementów ogrodowych.
Na naszà zimnà por´ roku najlepiej
przyjrzeç si´ cieplejszemu klimatowi..
DziÊ ogród Salvadora Dali i jego ˝ony Gali; znajdujàcy si´ w hiszpaƒskiej
miejscowoÊci Cadaques, nad kamienistym brzegiem morza. Ogród pe∏en
s∏oƒca po∏udnia, w którym dominuje
biel muru i fug w kamiennej nawierzchni, a tak˝e niespotykanych detali: kiczowatych fontann-∏abàdków nad basenem, wijàcego si´ materia∏owego w´˝a,
∏awki o wyszukanym kszta∏cie, i innych
niespodzianek. Jednak ca∏oÊç tworzy

spójnà kompozycj´ w stylu surrealizmu
doskonale oddajàcà charakter mistrza,
który zgrabnie korzysta∏ z odpadów
i plastykowego kiczu.
Je˝eli byli
Paƒstwo
w ciekawym
miejscu
i widzieli interesujàcy
obiekt lub
detal zwiàzany z architekturà
krajobrazu,
prosimy
o zdj´cie
z opisem.
Konkurs
Odkryjmy ràbek tajemnicy naszego
ogrodu!
Czy w Starej Mi∏osnej mo˝na zobaczyç pi´kny, interesujàcy ogród, taras,
balkon?
Je˝eli majà Paƒstwo w swoim ogrodzie, na tarasie lub balkonie jakiÊ ciekawy element ma∏ej architektury ogrodowej lub pi´knà kompozycj´ roÊlinnà
– zach´camy do dzielenia si´ pomys∏ami! PrzyÊlijcie do redakcji zdj´cie
z krótkim opisem – opublikujemy,
o najciekawszym zrobimy reporta˝!
(Nagroda niespodzianka!) Rostrzygni´cie w czerwcu!
DziÊ odkryjmy strumieƒ z ulicy Wiàzów.
Na niewielkiej dzia∏ce powsta∏ wijàcy
si´ strumyk zakoƒczony fontannà.
Z kamiennà ∏awkà i wywa˝onà kompozycjà z kamieni. O˝ywia on otoczeniewoda zwabia ptaki, zwi´ksza wilgotnoÊç powietrza, przyciàga wrok i s∏uch,

szemrzàcy strumyk sprawia ˝e ten
ogród ˝yje. A gdy nie p∏ynie woda, wyglàda na modny „suchy stumieƒ”.

STARA MI¸OSNA
Przypomnienie
W ogrodzie:
PrzeÊwietl krzewy i drzewa liÊciaste:
przytnij s∏abe i krzy˝ujàce si´ p´dy
w bezmroêne dni (ale nie przycinaj
forsycji, migda∏ka, tawu∏y i tamaryszku
bo nie zakwitnà) RoÊliny iglaste uformuj, gdy zacznà pojawiaç si´ pierwsze
pàki.
Na balkon i taras:
Posadê w domu nasiona kwitnàcych
pnàczy: min´ (Mina sp.), kobe´ pnàcà
(Cobaea scandens), m´czennic´ (Passiflora caerulea, P. violacea).
Na uwagi i pytania dotyczàce tego
dzia∏u odpowiadam pod adresem:
artis@w.pl lub 0-601 33 64 62, 773 36 12.
Ula Wróblewska
architekt krajobrazu

Og∏oszenia drobne
◗ 2 lutego w okolicach stacji BP zagin´∏a m∏oda czarno-bia∏a kotka z bia∏à obró˝kà. Prosimy o kontakt tel. 773 15 17
◗ Du˝y, m∏ody (ok. 2 lata) bràzowy pies b∏àka∏ si´ w styczniu przy
blokach na ul Fabrycznej. Pies by∏ bardzo ∏agodny i ufny. Stara∏
si´ wchodziç za spotkanymi ludêmi do mieszkaƒ, co Êwiadczy, ˝e
jego w∏aÊciciele najprawdopodobniej mieszkali w bloku. Zwierz´
trafi∏o do schroniska w Wo∏ominie.
◗ Sprzedam prawie nowy fotelik samochodowy „CIAO” do 18 kg.
Cena 100 z∏. Tel. po godz. 16 – 773 14 75
◗ Zatrudni´ na ca∏y etat niepalàcà opiekunk´ do 3 miesi´cznego
dziecka. Telefon 773 36 70.
◗ Opony – taniej ni˝ w detalu. Weso∏a, kom. 0-608 41 73 73
◗ M∏oda kobieta zaopiekuje si´ dzieckiem. Stara Mi∏osna,
tel. 773 17 64
◗ Przyjm´ dozorstwo w bloku na osiedlu. Tel. po godz. 16 –
tel. 773 14 75
◗ M∏ode ma∏˝eƒstwo bez dzieci szuka taniego mieszkania.
Tel. 773 17 64
◗ Ch´tnie kupi´ u˝ywane ∏ó˝eczko dzieci´ce z materacem,
tel. 783 48 78.
◗ 24 stycznia na ulicy Konwaliowej znaleziono klucze, w celu
odebrania zguby prosz´ o kontakt pod nr tel. 773 35 04.

◗ Nauczycielka j´zyka polskiego pomo˝e dzieciom w zakresie
szko∏y podstawowej i gimnazjum, tel. 773 33 92.
◗ Zatrudni´ opiekunk´ do 8 miesi´cznego ch∏opca na ok. 8 godz.
dziennie, tel. 773 32 47, 0-602 74 70 40.
◗ Zatrudni´ fryzjerk´ damsko-m´skà, tel. 773 37 49.
◗ Szewc. Ul. Jeêdziecka 2 od 9.00 do 19.00 (7 dni w tygodniu).
◗ DoÊwiadczona opiekunka zaopiekuje si´ dzieçmi od 1,5 do 4 lat
(gry, zabawy, wy˝ywienie 3 x dziennie), ul. GoÊciniec 90 m 10.
◗ Szukasz ksi´gowej – zadzwoƒ. Poprowadz´ ksià˝k´ przychodów i rozchodów (na programie „WF-Kaper”), ... itd. Tel. 795 71
45 (dzwoniç po godz. 18.00).
◗ J´zyk rosyjski – korepetycje, t∏umaczenia (z dojazdem do
ucznia), tel. 773 54 53.
◗ Manicure, pedicure, zdobienie paznokci (w domu klienta),
tel. 0-503 520 350.
◗ Przyjm´ sprzàtanie, osoba solidna, dok∏adna i czysta, z referencjami ze Starej Mi∏osny – tel. 0-503 76 73 76.
◗ Sprzedam kosmetyki z Francji – markowe (perfumy, makija˝,
piel´gnacja), tel. 0-608 713 499, 773 57 99.
◗ Podejm´ si´ sprzàtania domu. Jestem solidna, uczciwa, pracowita, posiadam referencje ze Starej Mi∏osny. Tel. 0-603 180 575.
◗ Francuski tanio, studentka z maturà francuskà, tel. 0-503 791 723.
Og∏oszenia drobne publikujemy za darmo. Najlepiej przesy∏aç je
mailem na adres: wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl

Mazowiecki Park Krajobrazowy (MPK)
Lasy, którymi otoczona jest Stara Mi∏osna, sà cz´Êcià Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego, obejmujàcego ∏àcznie
14 371 ha. Zosta∏ on utworzony w latach
1986-1987. Niewiele osób wie, co tak
naprawd´ oznacza „park krajobrazowy”, czym ró˝ni si´ od rezerwatu, parku
narodowego i innych form ochrony
przyrody. Co w parku krajobrazowym
wolno, a czego nie wolno, dlaczego taki
park powstaje, kto nim zarzàdza. Nie
wnikajàc w szczegó∏owe przepisy, które
znaleêç mo˝emy w „Ustawie o ochronie
przyrody”, przedstawimy tu podstawowe zasady funkcjonowania parku krajobrazowego.
Park krajobrazowy jest to obszar obj´ty ochronà prawnà ze wzgl´du na wyjàtkowe wartoÊci jego Êrodowiska przyrodniczego lub wysokie walory estetyczno-widokowe, kulturowe, historyczne lub turystyczne. Có˝ wi´c jest
tak wyjàtkowego w naszych podwarszawskich lasach, na których skraju
mieszkamy, ˝e uznano je za warte
ochrony? Przyczyn jest kilka i warto
chyba wiedzieç, jak niezwyk∏y jest las,
po którym w weekendy spacerujemy.
W MPK schronienie znajduje oko∏o
138 gatunków kr´gowców, z czego a˝
72 gatunki sà chronione. Znajdujà si´
wÊród nich: ∏oÊ, wydra, kuna, cietrzew
i bocian czarny. Nie∏atwo je spotkaç na
niedzielnym spacerze po okolicy, przegonione przez nasze szczekajàce psy
i g∏oÊne samochody ukrywajà si´ w dalszych stosunkowo bezpiecznych, ci-

chych zakàtkach parku. Za to ∏atwiej Króla Sobieskiego, Bocianowskie Bawyszukaç ciekawe roÊliny, których ga- gno, Celestynowski Gród, Czarci Dó∏,
tunków jest oko∏o 200, a wÊród nich a˝ Na Torfach (Êcis∏y) i Pogorzeliski
30 chronionych, mi´dzy innymi owado- Mszar.
Niestety, du˝à cz´Êç terenów wcho˝erne, drapie˝ne rosiczki rosnàce na
torfowiskach. Kolejnà przyczynà utwo- dzàcych w sk∏ad MPK stanowià tereny
rzenia Mazowieckiego Parku Krajo- prywatne. Wynikajà z tego du˝e probrazowego jest fakt, ˝e lasy te sà zielo- blemy zwiàzane z zarzàdzaniem parnymi p∏ucami Warszawy. Âwie˝e, boga- kiem i spójnà ochronà ca∏ego obszaru.
Starajmy si´ wspólnie chroniç niete w tlen i czyste powietrze „sp∏ywa”
dolinà Wis∏y do Warszawy, pozwalajàc zwyk∏e lasy, jakie nas otaczajà, nie
wje˝d˝ajmy do nich samochodami, nie
miastu oddychaç.
Celem utworzenia parku krajobrazo- wyrzucajmy Êmieci, nie puszczajmy
wego jest zachowanie, popularyzacja w nich psów bez kontroli, nie ha∏asujoraz udost´pnienie wartoÊci przyrod- my i nie rozdeptujmy chronionych roniczych i turystycznych w warunkach Êlin. Postarajmy si´ wspólnie zadbaç
racjonalnej gospodarki cz∏owieka. o „nasz” kawa∏ek Mazowieckiego ParW granicach parku krajobrazowego ku Krajobrazowego.
èród∏a:
dozwolona jest gospodarcza eksploataUstawa o ochronie przyrody z dnia 16
cja gruntów rolnych, lasów lub innych
nieruchomoÊci, a tak˝e wykorzystanie paêdziernika 1991 r.
turystyczne z wy∏àczeniem turystyki http://www.mos.gov.pl/mos/akty-p/
motorowej. Park krajobrazowy jest op_n.html,
http://www.qdnet.pl/unas/,
wi´c du˝o ∏agodniejszà formà ochrony
http://konkurs.ids.pl/phobos/konkurprzyrody ni˝ np. park narodowy. W obr´bie parku krajobrazowego mogà sy/konkurs2/k2-21/WWW/turyst.htm
Agnieszka Gruszczyƒska
znajdowaç si´ obszary o wy˝szym stopniu ochrony – rezerwaty. Tak jest
cztery korty tenisowe, w tym dwa kryte
w
przypadku
i ogrzewane, nowoczesna nawierzchnia
i oÊwietlenie, komfortowe zaplecze
MPK, na którego
Klub Tenisowy „Pohulanka” ul. Zakr´towa 12
terenie znajduje
si´ kilka rezerwa- LEKCJE TENISA DLA DZIECI, M¸ODZIE˚Y I DOROS¸YCH
tów
przyrody,
indywidualne, a dla dzieci w ma∏ych grupach
wÊród nich jeden
PAWE¸
instruktorzy
MARIUSZ
Êcis∏y. Sà nimi:
0-504 155 365
0-503 334 666
Âwider, Las im.

tenis

REZERWACJA KORTÓW tel. 773 00 70
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Pielgrzymka do Rzymu
Du˝o zamieszania, przygotowaƒ,
dyskusji i... pielgrzymka do Rzymu
chóru Il Canto Magnificat odby∏a si´,
a nawet wi´cej – uda∏a si´. Zgodnie
z wczeÊniejszymi ustaleniami wyjazd
odby∏ si´ 18 stycznia. Rozpoczà∏ si´
uroczystà Mszà Âwi´tà, po której
Ksiàdz Proboszcz Krzysztof Cyliƒski
pob∏ogos∏awi∏ ma∏ych i du˝ych pielgrzymów oraz rodziców. Nie da si´
ukryç, ˝e rodzice odprowadzajàcy swe
pociechy, byli bardzo zdenerwowani.
Faktycznie, nie ma si´ co dziwiç. Zima, mróz, Ênieg, krótkie dnie, no
i d∏uga, ucià˝liwa podró˝. Mam jednak nadziej´, ˝e wszystkie dzieci po
powrocie, a zw∏aszcza po odespaniu
i odpoczynku, sà zadowolone i szcz´Êliwe. Chcia∏bym bardzo, by zw∏aszcza
Audiencja u Ojca Âwi´tego pozostawi∏a niezatarte i niczym niezmàcone
prze˝ycie. Przyznam, ˝e sam dozna∏em niesamowitego wzruszenia przebywajàc w otoczeniu Najwi´kszego
Polaka XX wieku, G∏owy KoÊcio∏a.
W obliczu wielkiego wyzwania, jakim
by∏ Êpiew dla naszego Papie˝a, nasze

dzieci zachowa∏y si´ jak zawodowi artyÊci. Âpiewali tak jak jeszcze chyba
nigdy dotàd, pi´knie, z wielkim sercem i zaanga˝owaniem.
Na poczàtku Audiencji po s∏owach
Ojca Âwi´tego w j´zyku polskim, wyczytywane by∏y, jak sta∏o si´ ju˝ zwyczajem, grupy pielgrzymów z Polski.
W pewnym momencie rozleg∏a si´
z dr˝eniem serca wyczekiwana chwila
i us∏yszeliÊmy – chór Il Canto Magnificat z Weso∏ej. Dzieci jak na komend´
wsta∏y i pod dyrekcjà pani Marty Makowskiej-Zamojskiej wspaniale zaÊpiewa∏y dwie kol´dy Gore Gwiazda
i Oj MaluÊki. Nied∏ugo potem podszed∏ do nas Ojciec Hejmo. Kaza∏
wziàç swoje rzeczy i ruszaç ˝wawo za
nim. ChórzyÊci w wielce zdyscyplino-

16

wany sposób, szybko i cicho, pobiegli
za naszym przewodnikiem. Dos∏ownie
po kilku sekundach staliÊmy par´ metrów od Ojca Âwi´tego. Nie mo˝na

s∏owami opisaç, co wszyscy czuliÊmy.
Nam doros∏ym szkli∏y si´ oczy, g∏os
wiàz∏ w gard∏ach, serce bi∏o nieprawdopodobnie mocno. Dzieci dosta∏y
trudne zadanie od Ojca Hejmo: Êpiewaç do koƒca audiencji, ile tchu
w piersiach. I tak Êpiewa∏y, pi´knie,
z sercem, ile tchu w piersiach. A ˝e
wspaniale Êpiewa∏y, niech Êwiadczy
fakt, ˝e na koniec audiencji Ojciec
Âwi´ty zatrzyma∏ si´ przy naszych ma∏ych artystach. Sta∏ na swojej platformie wpatrzony w dzieci i wyraênie wzruszony. Trwa∏o to nied∏ugà
chwil´, ale jak nieprawdopodobna
by∏a to chwila. Papie˝ wpatrzony
w naszych artystów, z niezwykle ciep∏ym, serdecznym uÊmiechem, a na
przeciwko rozÊpiewane dzieci
z oczami zasnutymi mg∏à, wpatrzone w majestatycznà postaç. Po kilku
kol´dach Jan Pawe∏ II oddali∏ si´ do
swoich zaj´ç a chórzyÊci – jeszcze
d∏ugo nie mogli och∏onàç. MyÊl´, ˝e
ten dzieƒ, tà godzin´, tà chwil´ pami´taç b´dà do koƒca ˝ycia.
To oczywiÊcie, mo˝na by rzec, by∏
gwóêdê programu, ale w naszej pielgrzymce znalaz∏o si´ wiele wartoÊciowych wydarzeƒ. ZwiedziliÊmy XV-wiecznà bazylik´ w Loretto b´dàcà
Sanktuarium Domku Maryi oraz odwiedziliÊmy pobliski cmentarz ˝o∏nierzy polskich poleg∏ych w 1944 roku
w walce o Ankon´. Dzieci w ho∏dzie
z∏o˝y∏y kwiaty i odÊpiewa∏y mazurka
Dàbrowskiego. W Rzymie zwiedziliÊmy 4 bazyliki papieskie: Sw. Piotra,
Swi´tych Janów na Lateranie, Matki
Bo˝ej Wi´kszej i Âw. Paw∏a Za Murami. PrzeszliÊmy si´ rzymskimi ulicami
pokonujàc, znaczne jak dla dzieci, od-

leg∏oÊci od Placu Âw. Piotra do Placu
Weneckiego nast´pnie Placu Hiszpaƒskiego. ZatrzymaliÊmy si´ przy zabytkach staro˝ytnego Rzymu: Forum Romanum, Koloseum, ¸uku Konstantyna, Palatynie, Piramidzie Gajusza Cestiusza, Panteonie i oczywiÊcie Fontannie Di Trevi. ZwiedziliÊmy tak˝e katakumby – miejsce spotkaƒ pierwszych
chrzeÊcijan. W drodze powrotnej zatrzymaliÊmy si´ w Asy˝u. PrzemierzaliÊmy stare, zabytkowe uliczki i zwiedziliÊmy le˝àce przy nich bazyliki, niosàce
pi´tno niedawnego trz´sienia ziemi.
Ostatnim miastem, w jakim si´ zatrzymaliÊmy, by∏a Wenecja. DotarliÊmy
niestety na miejsce zbyt póêno, wi´c
nie dane nam by∏o zobaczyç niezwyk∏ych mozaik i z∏oconego o∏tarza w Bazylice Âw. Marka. Za to przeszliÊmy si´
po Placu Âw. Marka niezwykle pi´knie
oÊwietlonym, podziwialiÊmy Pa∏ac Do˝ów. ZrobiliÊmy sesj´ zdj´ciowà na
moÊcie nad Kana∏em Grande. Nawet
póênà wieczornà porà Wenecja wywiera wielki wra˝enie. Potem ju˝ by∏a tylko d∏uga podró˝ powrotna do domu.
Na miejscu byliÊmy ok. godziny 18 -tej.
Na szcz´Êcie przed wszystkimi roztacza∏a si´ perspektywa kilku wolnych
dni do odsypiania i wspominania,
wÊród bli˝szych i dalszych znajomych,
minionego tygodnia.
Ciesz´ si´ bardzo, ˝e pielgrzymka
uda∏a si´. W tym miejscu czuj´ si´ wr´cz
w obowiàzku podzi´kowaç Ks. Proboszczowi Krzysztofowi Cyliƒskiemu za
wielkà przychylnoÊç i ˝yczliwoÊç, siostrze Rafaeli za serce i wra˝liwoÊç.
OczywiÊcie, wyjazd nie doszed∏by do
skutku bez wielkiego wysi∏ku i pracy pani Ma∏gorzaty Milewskiej. Bardzo du˝o
spocz´∏o na jej barkach. Dzi´kuj´ tak˝e
paniom Barbarze Tratkiewicz i Marcie
Ka∏uckiej oraz pozosta∏ym rodzicom,
którzy opiekowali si´ dzieçmi podczas
pielgrzymki. Szczególne podzi´kowanie
chcia∏em z∏o˝yç na r´ce pani Emilii Lisieckiej, która trzyma∏a w ryzach ca∏à
braç i t´ ma∏oletnià i t´ pe∏noletnià.
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W wielkiej mierze jej zas∏ugà jest to, ˝e
wszyscy wrócili cali i zdrowi, ˝e nikt si´
nie zagubi∏ nawet na chwil´.
Wielkie, serdeczne podzi´kowanie
winniÊmy jesteÊmy panu Janowi Dalgiewiczowi Prezesowi PEKAES S. A.,
pani Ma∏gorzacie Wychowaniec z POLFARMED S. A, panu Miros∏awowi
Godlewskiemu z PEPSI COLA GENERAL BOTTLERS POLAND oraz
panu burmistrzowi Andrzejowi Ja-

strz´bskiemu, dzi´ki którym cena pielgrzymki spad∏a tak dalece, ˝e bez wyjàtku wszystkie dzieci mog∏y wziàç
w niej udzia∏.
Dziekuj´ tak˝e firmom: FIRMA
BUDOWLANA JACEK MILEWSKI,
PFERD-VSM S. A, INVAC- INTERVAC S. A, PIRELLI, DOMEKO
i NAJCOMP.
Gdy ju˝ ca∏a rzecz si´ pomyÊlnie zakoƒczy∏a, musz´ przyznaç, ˝e nie sàdzi-

Wyjazd do W∏och z chórem
Il Canto Magnificat
Nasza podró˝ zacz´∏a si´ w sobot´ 18
stycznia 2003 roku o godz. 7 rano. Po porannej mszy, która by∏a ofiarowana w intencji naszej szcz´Êliwej podró˝y, udaliÊmy si´ do autokaru. Pierwszym celem,
do którego zmierzaliÊmy, by∏o Loretto.
DojechaliÊmy tam w niedziel´ wieczorem, a nast´pnego dnia rano zacz´liÊmy
zwiedzanie. W pi´knej bazylice p. w.
Matki Boskiej Loretaƒskiej, odby∏ si´
nasz pierwszy koncert. Po trudnej nocy
sp´dzonej w autokarze, dojechaliÊmy do
Rzymu. Ca∏y wtorek poÊwi´ciliÊmy zwiedzaniu tego miasta. ZobaczyliÊmy m. in.
cztery bazyliki papieskie, Koloseum, ∏uk

tryumfalny, katakumby rzymskie, Panteon i wiele innych zabytków.
Nast´pny dzieƒ by∏ tym przez wszystkich oczekiwanym, poniewa˝ to w∏aÊnie w tym dniu by∏o nam dane zaÊpiewaç samemu Ojcu Âwi´temu.
Po tym jak zaÊpiewaliÊmy na g∏ównej
audiencji, wÊród wielu innych ludzi,
spe∏ni∏o si´ to, o czym nawet nie marzyliÊmy. Jan Pawe∏ II zaprosi∏ nas do
siebie pod sam tron! W tym momencie
zaÊpiewaliÊmy z ca∏ego serca, ka˝dy
najpi´kniej, jak tylko potrafi. I najwyraêniej nasze wysi∏ki nie posz∏y na marne, bo Ojciec Âwi´ty s∏ucha∏ naszego

Filharmonia Narodowa
sezon artystyczny 2002/2003

Czwartkowe Spotkania Muzyczne
XXIII sezon koncertów dla m∏odzie˝y
Czwartek, 13 III, godz. 18.00
Sala Koncertowa
Abonament M2
Czwartkowe Spotkania Muzyczn
Koncert symfoniczny
ORKIESTRA SYMFONICZNA FILHARMONII
KALISKIEJ
Tadeusz WICHEREK – dyrygent
Ven Yu SHEN – fortepian
Rachmaninow –
III Koncert fortepianowy d-moll op. 30
oraz drugi koncert fortepianowy do wyboru
(Brahms, Prokofiew, Chopin)
Czwartek, 20 III, godz. 18.00
Sala Koncertowa
Abonament M1
Czwartkowe spotkania muzyczne
Koncert symfoniczny
CHOPIN ACADEMY ORCHESTRA
Jan STANIENDA – kier. art.
Krzysztof KOMAR – klarnet
Kurpiƒski – Koncert na klarnet B-dur,
Mozart – Symfonia D-dur
Czwartek, 27 III, godz. 18.00
Sala Koncertowa
Abonament M2
Czwartkowe Spotkania Muzyczne
Koncert oratoryjny
ORKIESTRA KONCERTOWA

WOJSKA POLSKIEGO
CHÓR FILHARMONII NARODOWEJ
Grzegorz MIELIMÑKA – dyrygent
m. in.
Lutos∏awski – Ma∏a suita
Orff -Carmina burana
(wersja na orkiestr´ d´tà)
Czwartek, 10 IV, godz. 18.00
Sala Koncertowa
Abonament M1
Czwartkowe Spotkania Muzyczne
Koncert oratoryjny
ORKIESTRA SYMFONICZNA FILHARMONII
NARODOWEJ
WARSZAWSKI CHÓR CH¸OPI¢CY I M¢SKI
przy Akademii Muzycznej im. Fryderyka
Chopina w Warszawie
Krzysztof KUSIEL-MOROZ – dyrygent
Marta BOBERSKA – sopran, Anna LUBA¡SKA
– alt, Adam ZDUNIKOWSKI – tenor, Czes∏aw
GA¸KA – bas
Jaros∏aw MALANOWICZ – organy
Mozart – Missa Brevis (Orgelsolo-Messe), C-dur KV 259 [25”],
Schubert- Messe C-dur op. 48 D 452 [31”]

∏em, ˝e wszystko tak szcz´Êliwie si´ potoczy, ˝e na swej drodze spotkamy tylu
˝yczliwych, otwartych ludzi.
Dariusz Stachelek
Prezes Stowarzyszenia Il Canto Magnificat
tel. 0-693 518 124
JeÊli ktoÊ mia∏by ochot´ wspomóc dzia∏alnoÊç naszego chóru, oto numer naszego konta:
I oddzia∏ KB S. A. w Warszawie
15001012 – 121010118922

Êpiewu i uÊmiecha∏ si´. Takiej chwili
nie da si´ opisaç w kilku zdaniach, lecz
jestem pewna, ˝e by∏a to najpi´kniejsza
chwila w historii naszego chóru!!!
Wieczorem odby∏ si´ jeszcze jeden
koncert w koÊciele rzymskim u Redemptorystów, a póêniej wyruszyliÊmy
w dalszà drog´. Na poczàtku dotarliÊmy do Asy˝u i zwiedziliÊmy tam chyba
wszystko, co by∏o do zobaczenia.
W tym samym dniu pojechaliÊmy do
Wenecji, lecz gdy tam dojechaliÊmy,
by∏ ju˝ wieczór, wi´c zwiedzaliÊmy jà
tylko z ,,zewnàtrz”.
Wracajàc z naszego,, tournee” byliÊmy tak szcz´Êliwi, radoÊni i pe∏ni wra˝eƒ, ˝e nikt nie móg∏ popsuç nam dobrych humorów.
Honorata Kozak
chórzystka

Koncert wielkopostny
Marietta KRUZEL-SOSNOWSKA-organy
Chór Uniwersytetu Kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego
Ks. Kazimierz SZYMONIK-dyrygent
Sawa – Lamentacje [12”], Partita Jezu Chryste,
Panie mi∏y [9”], Partita RozmyÊlajmy dziÊ,
wierni chrzeÊcijanie [7”], Ecce lignum Crucis
[11”] oraz chóralne utwory wielkopostne
Czwartek, 8 V, godz. 18.00
Sala Koncertowa
Abonament M1
Czwartkowe Spotkania Muzyczne
Koncert symfoniczny
ORKIESTRA SYMFONICZNA
AKADEMII MUZYCZNEJ
im. F. Nowowiejskiego z Bydgoszczy

Zygmunt Rychert – dyrygent
+ solisci, recytator
Moniuszko – Paria (Uwertura) [8”],
M. Jasiƒski – Elegia na smyczki [10”], Muzyka
jesienna [10”],
Nowowiejski – Po˝egnanie Ellenai op. 17
nr 3 [8”],
Barber – Toccata festiva na organy i orkiestr´ [13”],
Liszt – Preludia, [18”],
Ravel – Bolero [13”]
Czwartek, 29 V, godz. 18.00
Sala Koncertowa
Czwartkowe Spotkania Muzyczne
Recital fortepianowy
W ho∏dzie Fryderykowi Chopinowi
Jan Krzysztof BROJA – fortepian
(w trakcie uzgodnieƒ)

Czwartek, 17 IV, godz. 18.00
Sala Koncertowa
Abonament M2
Czwartkowe Spotkania Muzyczne
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Inhalacje – skuteczny sposób na infekcje
Tegoroczna zima sypn´∏a Êniegiem
i Êcisn´∏a mrozem. Da∏a nam te˝ okazj´
do za˝ywania spacerów i uprawiania zimowych sportów, s∏owem, do relaksu
i odpoczynku. Dla mnie, lekarza, by∏ to
okres nie tylko relaksu, ale równie˝
zdwojonej pracy, bo jak zwykle o tej
porze roku, zima, poza przyjemnoÊciami, przynios∏a równie˝ fal´ zachorowaƒ
na infekcje uk∏adu oddechowego. Wzywany na ratunek do katarów czy zapaleƒ gard∏a, zauwa˝y∏em z niepokojem,
˝e wielu pacjentów oczekiwa∏o ode
mnie „strza∏ów z armat”. Cz´sto s∏ysza∏em proÊby czy wr´cz sugestie o w∏àczenie do leczenia antybiotyku oraz mnóstwa innych Êrodków: tabletek i syropów. Odzwierciedla to naszà wiar´
w farmakoterapi´ która, niejednokrotnie, przy doraênych efektach niesie za
sobà powa˝ne objawy uboczne i z powodzeniem mo˝e byç zastàpiona „metodami babuni”, szczególnie w poczàtkowej fazie infekcji. Do tego typu dzia∏aƒ, prze˝ywajàcych obecnie renesans,
nale˝à inhalacje. Inhalacje sà znakomità metodà wspomagajàcà leczenie chorób uk∏adu oddechowego. W niektórych przypadkach ich wczesne zastosowanie zapobiega rozwojowi choroby,
dzi´ki czemu mo˝na zrezygnowaç lub
ograniczyç stosowanie leków. Istotà inhalacji jest wprowadzenie do dróg oddechowych, w czasie wdechu, pary
wodnej która sama w sobie ma ju˝ w∏aÊciwoÊci lecznicze. Mo˝e byç ona równie˝ wykorzystywana jako noÊnik innych substancji, których dodatek
wzmaga jej lecznicze dzia∏anie. Para
wodna wraz z wdychanym powietrzem
przenika do dróg oddechowych: nosa,
zatok, gard∏a oraz krtani i tchawicy,
a tak˝e oskrzeli, a nawet p´cherzyków
p∏ucnych. To, gdzie dotrze, zale˝y od
techniki oddychania. Przy oddychaniu
przez nos para wywiera szczególnie silne dzia∏anie na b∏on´ Êluzowà nosa, zatoki oraz gard∏a. Przy technice oddy-

–
–
–
–
–
–

chania przez usta, szczególnie silnie
oddzia∏ywuje na gard∏o i krtaƒ. Przy zastosowaniu g∏´bokiego wdechu i du˝ym
stopniu rozproszenia, czàsteczki wody
docierajà nie tylko do tchawicy
i oskrzeli, ale równie˝ do najdalszych
zakamarków uk∏adu oddechowego,
oskrzelików i p´cherzyków p∏ucnych.
Jako dodatek do wody, stanowiàcej
podstaw´ inhalacji, stosuje si´ substancje o dzia∏aniu wiruso- i bakteriobójczym, m. in. sól kuchennà, rumianek,
sza∏wi´, olejki eteryczne o du˝ej lotnoÊci, np. eukaliptusowy lub sosnowy,
a tak˝e mukolityki rozrzedzajàce Êluz
i u∏atwiajàce jego usuwanie np. mukosolvan. Zaletà inhalacji jest prostota jej
wykonania, du˝a skutecznoÊç i szybkie
efekty oraz, z regu∏y, mo˝liwoÊç stosowania bez potrzeby uprzedniej konsultacji z lekarzem. WczeÊnie zastosowana inhalacja, w chwili ujawnienia si´
pierwszych objawów choroby, mo˝e powstrzymaç jej rozwój, a w pe∏noobjawowej chorobie wspomaga leczenie
zwi´kszajàc jego skutecznoÊç i skracajàc czas terapii. Inhalacje pozwalajà
równie˝, dzi´ki swojemu dzia∏aniu, na
zmniejszenie dawek leków (np. rozrzedzajàcych Êluz) stosowanych w infekcjach. Chroni to przed negatywnymi
zjawiskami zwiàzanymi z farmakoterapià. Chorobami, w przebiegu których
nale˝y stosowaç inhalacje, sà nie˝yty
nosa i zatok oraz stany zapalne gard∏a,
krtani, tchawicy i oskrzeli. Dzia∏anie inhalacji w tych schorzeniach polega m.
in. na nawil˝eniu dróg oddechowych
(zmniejsza to lepkoÊç Êluzu i u∏atwia jego usuwanie), zwi´kszeniu efektywnoÊci kaszlu i jego przekszta∏ceniu z suchego w wilgotny oraz ∏agodzeniu dolegliwoÊci bólowych np. gard∏a. Inhalacje, poprzez dodatki, dzia∏ajà równie˝
hamujàco na rozwój wirusów i bakterii
oraz poprawiajà, w wyniku dzia∏ania
temperatury, ukrwienie dróg oddechowych. Dzi´ki temu zwi´ksza si´ nasyce-

GABINET STOMATOLOGICZNY

Gabinet Stomatologiczny

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

lek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko

– 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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nie uk∏adu oddechowego czynnikami
odpornoÊciowymi. Ogromne znaczenie
inhalacji polega równie˝ na tym, ˝e poprzez nagrzanie i w konsekwencji zwielokrotnienie przep∏ywu krwi przez drogi oddechowe, inhalacje u∏atwiajà docieranie leków w chore miejsca, przez
co zwi´ksza si´ skutecznoÊç ich dzia∏ania. Jak w ka˝dej metodzie leczenia,
tak i tu nale˝y zachowaç pewne Êrodki
ostro˝noÊci oraz mieç ÊwiadomoÊç, ˝e
istniejà przeciwwskazania do stosowania inhalacji. Z ostro˝noÊcià i po konsultacji lekarskiej nale˝y stosowaç je
u osób z niewydolnoÊcià serca oraz
u pacjentów z tendencjà do krwotoków
z nosa, gdzie wysoka temperatura mo˝e sprowokowaç krwawienie (korzystnie mogà tu dzia∏aç inhalacje z u˝yciem
pary wodnej o temperaturze pokojowej). Trzeba równie˝ pami´taç o tym,
˝e osoby z alergià mogà, w wyniku zastosowania ró˝nych dodatków do inhalacji zareagowaç kurczem oskrzeli.
Dlatego istotne jest uzyskanie od pacjenta, przed zastosowaniem dodatków, informacji na temat sk∏onnoÊci do
uczuleƒ. W przypadku alergii niezb´dna jest konsultacja z lekarzem co do
sk∏adników inhalacji (w tej sytuacji
mo˝na zastosowaç z powodzeniem samà wod´). SkutecznoÊç inhalacji zale˝y
od zaawansowania infekcji oraz jej lokalizacji, a tak˝e od ich prawid∏owego
i systematycznego wykonywania. Szczególnie dobre i szybkie efekty uzyskuje
si´ w zapaleniu krtani. Chrypka, charakterystyczna dla tego schorzenia,
uniemo˝liwiajàca niejednokrotnie mówienie, mo˝e ustàpiç ju˝ po okresie kilku godzin, w czasie których wykonano
zaledwie kilka parominutowych inhalacji, o czym przekona∏em si´ osobiÊcie.
Warto pami´taç, ˝e przy zapaleniach
zatok, nale˝y przed inhalacjà zastosowaç Êrodki udra˝niajàce nos, np. xylorhin, co pozwala na dobrà penetracje
pary do zatok. Tradycyjna technika wy-

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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konywania inhalacji polega na doprowadzeniu wody do wrzenia, a nast´pnie, na utrzymaniu jej w stanie równomiernego parowania. Aby zmniejszyç
rozproszenie pary, mo˝na nakryç g∏ow´ wraz z naczyniem r´cznikiem. Polecam metod´ inhalacja nad naczyniem
stojàcym na ma∏ym gazie. P∏omieƒ pod
garnkiem, o w miar´ szerokim dnie, zapewnia parowanie o sta∏ej intensywnoÊci (mo˝emy dostosowaç je do w∏asnych potrzeb) przez ca∏y czas trwania
inhalacji. W tej sytuacji nie musimy nakrywaç si´ r´cznikiem, co poprawia
komfort zabiegu. Inhalacje mogà wykonywaç zarówno dzieci (warunkiem

jest wykonywanie poleceƒ i wspó∏praca) jak i osoby starsze. Zabiegi nale˝y
wykonywaç jak najcz´Êciej, co najmniej
trzykrotnie w ciàgu dnia, a czas trwania
pojedynczej inhalacji powinien wynosiç od kilku do kilkunastu minut. Po inhalacji nale˝y dok∏adnie wytrzeç twarz
i przez okres ok. 1 godziny nie wychodziç na zimne powietrze, co chroni Êluzówki przed wych∏odzeniem. Poza tradycyjnà inhalacjà „z garnka”, której
wykonanie nie stwarza trudnoÊci technicznych, mo˝emy prowadziç inhalacje
z u˝yciem inhalatorów, urzàdzeƒ dajàcych mo˝liwoÊç regulowania intensywnoÊç i temperatury parowania oraz po-

Kàcik nieruchomoÊci
Na terenie osiedla Stara Mi∏osna dzia∏a kilka biur nieruchomoÊci. Ka˝de
z nich stanowi osobny podmiot gospodarczy i ka˝de stara si´ zdobyç jak najwi´kszà liczb´ klientów oraz doprowadziç do zrealizowania jak najwiekszej
iloÊci transakcji sprzeda˝y bàdê wynajmu. Jest to typowa konkurencja w danym segmencie rynku na danym, bardzo
ograniczonym terenie. Klienci oferujàcy
swoje nieruchomoÊci, przeznaczajàc je
na sprzeda˝ lub decydujàc si´ je wynajàç, jak równie˝ z drugiej strony, klienci
chcàcy nieruchomoÊç, np. kupiç powierzajà swe ˝yciowe problemy, plany, marzenia, lub majàtek nawet kilku pokoleƒ
ludzi, osobom i specjalistycznym biurom
obrotu nieruchomoÊciami w zaufaniu,
˝e zostanà potraktowani powa˝nie, rzetelnie i uczciwie. Z racji wykonywania
tego zawodu poÊrednicy spotykajà si´
z tym na co dzieƒ podpowiadajàc i radzàc, a w koƒcu przeprowadzajàc ca∏à
transakcj´. Biorà tym samym pe∏nà
i ogromnà odpowiedzialnoÊç za jej bezpieczeƒstwo oraz zgodnoÊç z obowiàzujàcym prawem. Jak˝e wa˝ne jawi si´ tu
profesjonalne przygotowanie poÊredników do wykonywanej przez siebie pracy
oraz ich wiarygodnoÊç.
Rok 2003 to kolejny rok obowiàzkowych licencji zawodowych oraz obowiàzkowych ubezpieczeƒ od odpowiedzialnoÊci cywilnej poÊredników w obrocie
nieruchomoÊciami. Obowiàzek taki na∏o˝y∏a na nich ustawa z dn. 21. VIII 1997
r. „o gospodarce nieruchomoÊciami”
(Dz. U nr 115, z póêniejszymi zmianami). Jest to, zwa˝ywszy na powy˝sze, jak
najbardziej uzasadniony zapis regulujàcy
w sposób jasny, kto wspomniany zawód
mo˝e wykonywaç, a kto w myÊl przepisów dzia∏a nielegalnie. Zdobycie takich
uprawnieƒ wià˝e si´ z nak∏adem ogromnej pracy i musi byç poparte posiadaniem rozleg∏ej wiedzy z ró˝nych dziedzin
˝ycia gospodarczego, mechanizmów rzà-

zwalajàcych na uzyskiwanie wodnego
areozolu o bardzo ma∏ych czàsteczkach, dzi´ki czemu mo˝e on docieraç
do drobnych oskrzelików i p´cherzyków p∏ucnych. Tego typu aparatur´
warto zakupiç wtedy, kiedy mamy do
czynienia z przewlek∏ym stanem zapalnym uk∏adu oddechowego, gdzie leczenie jest d∏ugotrwa∏e i wymaga du˝ej
precyzji. Koƒczàc, ˝ycz´ wszystkim
zdrowia, a jeÊli ju˝ nas coÊ „dopadnie”,
to pami´tajmy, ˝e leczenie mo˝na rozpoczàç od „starej poczciwej inhalacji”.
Lek. med. Tomasz Droƒ

byç poni˝ej standardów zawodowych.
Nie odpowiadajà te˝ przed Komisjà OdpowiedzialnoÊci Zawodowej. Jedynie licencjonowany i ubezpieczony poÊrednik
daje gwarancj´ bezpieczeƒstwa obrotu.
Zadaniem poÊrednika jest nie tylko
przekazaç klientowi adres nieruchomoÊci, ale tak˝e ustaliç, czy nieruchomoÊç
nie jest obcià˝ona wadà prawnà. Mo˝e
to zrobiç jedynie osoba fachowo do tego
przygotowana, osoba która ma na
wzgl´dzie przede wszystkim dobro
klienta, a nie doprowadzenie transakcji
za wszelkà cen´ do koƒca. Klient powinien sprawdziç, czy poÊrednik posiada
odpowiednià licencj´. Mo˝na to zrobiç
w ogólnie dost´pnych rejestrach lokalnych Stowarzyszeƒ i na stronach internetowych Polskiej Federacji Rynku NieruchomoÊci i Urz´du Mieszkalnictwa
oraz w Dzienniku Urz´dowym Urz´du
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dn.
31 XII 2001 r. i ka˝dorazowo prosiç
w biurze nieruchomoÊci o okazanie stosownego dokumentu i Êwiadectwa potwierdzajàcego prawo do wykonywania
zawodu.
Sukces obrotu nie polega na zg∏oszeniu si´ do wielu posredników jednoczeÊnie majàc (nies∏usznà) nadziej´, ˝e
zwi´kszy to szans´ obrotu, ale na wyborze biura rzetelnego, uczciwego i dzia∏ajàcego zgodnie z prawem. Zapewni to
klientom spokój i bezpieczeƒstwo powierzonego przez nich mienia.
Pawe∏ Grabiƒski
licencjonowany poÊrednik
w obrocie nieruchomoÊciami
tel. 795 72 72

dzàcych rynkiem, psychologii itp. Jest to
droga ˝mudna i czasoch∏onna, lecz po jej
przebyciu potwierdzajàca profesjonalizm, rzetelnoÊç i wiarygodnoÊç, eliminujàca osoby przypadkowe i nieprzygotowane. Po 1 stycznia 2002 r do podstawowych obowiàzków poÊrednika w obrocie
nieruchomoÊciami nale˝à:
• Obowiàzek posiadania licencji zawodowej (od 01.01.2002 r.)
• Obowiàzek ubezpieczenia od odpowiedzialnoÊci cywilnej z tytu∏u wykonywania zawodu (od 01.01.2001 r.)
• Obowiàzek zawierania umów z klientami w formie pisemnej (od
01.01.2001 r.)
• Obowiàzek zg∏oszenia bazy danych
osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (od
30.09.1999 r.)
• Obowiàzek sta∏ego dokszta∏cania si´
i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
JeÊli ktoÊ w ciàgu ponad czterech lat
nie dope∏ni∏ tych podstawowych obowiàzków, to znaczy, ˝e ignoruje przepisy
i ma lekcewa˝àcy stosunek do wykonywanego przez siebie zawodu. W konsekwencji lekcewa˝y klientów, nie dbajàc
o bezpieczeƒstwo przeprowadzanych
transakcji lub powierzonego im cennego
czasu i mienia.
Có˝ z tego jednak, jeÊli w samej Warszawie na blisko 3 tysiàce osób wykonujàcych zawód poÊrednika tylko 500 ma
prawo to robiç. Dotyczy to, niestety, tak˝e Starej Mi∏osny.
PoÊrednicy bez licztery korty tenisowe, w tym dwa kryte
i ogrzewane, nowoczesna nawierzchnia
cencji nie gwarani oÊwietlenie, komfortowe zaplecze
tujà bezpieczeƒKlub Tenisowy „Pohulanka” ul. Zakr´towa 12
stwa przeprowadzanych transakcji, LEKCJE TENISA DLA DZIECI, M¸ODZIE˚Y I DOROS¸YCH
nie biorà za nie
indywidualne, a dla dzieci w ma∏ych grupach
i udzielane informacje ˝adnej odPAWE¸
instruktorzy
MARIUSZ
powiedzialnoÊci,
0-504 155 365
0-503 334 666
a ich us∏ugi mogà
REZERWACJA KORTÓW tel. 773 00 70

tenis
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Agresja w przedszkolu
Osoby, które znajà codziennoÊç przedszkola, wiedzà, o czym b´dzie mowa:
o k∏ótniach, przezwiskach, sprzeczkach,
o popychaniu, szczypaniu, gryzieniu, kopaniu, biciu, ciàgni´ciu za w∏osy, zabieraniu i niszczeniu zabawek, wyÊmiewaniu,
drwieniu, dokuczaniu.
Sà to ju˝ pierwsze przejawy agresywnych zachowaƒ. We wczesnym dzieciƒstwie w przypadku agresywnych zachowaƒ mamy do czynienia z obronà czegoÊ
lub walkà o coÊ. Nie istnieje agresja bez
przyczyny, z czystej z∏oÊliwoÊci.
Dziecko samo broni si´ przed atakami,
ale broni równie˝ inne, bliskie mu dzieci.
Z takim samym zaanga˝owaniem broni
przedmiotów i terytorium, chodzi szczególnie o te rzeczy, które bliskie sà mu
w danym momencie: samochód, którym
si´ teraz bawi, jego pluszowa zabawka,
gara˝ zbudowany z klocków, albo te˝ jego ukochana wychowawczyni, a przede
wszystkim miejsce u niej na kolanach.
Broni ono tak˝e swoich pomys∏ów na zabawy i swoich planów, próbujàc sk∏oniç
inne dzieci do okreÊlonych dzia∏aƒ albo
uniemo˝liwiç im ich wykonanie.
Czasami dziecko domaga si´ w agresywny sposób zaspokojenia swoich wa˝nych potrzeb, na przyk∏ad samodzielnoÊci, albo próbuje przeforsowaç swojà wol´ w obliczu sprzeciwu.
Zdarza si´ tak, ˝e zadania stawiane
dziecku przez doros∏ych sà zbyt wygórowane, wówczas, aby uniknàç l´ku lub

Dodatek dla dzieci!
Specjalnie dla Czytelników „WiadomoÊci Sàsiedzkich” przygotowa∏am dodatek dla dzieci o charakterze edukacyjno-wychowawczym i terapeutycznym. Pierwszy taki zestaw mo˝na
otrzymaç bezp∏atnie w bibliotece publicznej (Centrum Pogodna) lub lokalu Stowarzyszenia Sàsiedzkiego.
Mi∏ej zabawy ˚.G.
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rozczarowania, odmawia ono
w sposób agresywny spe∏nienia
owych wymagaƒ.
Powy˝sze przyk∏ady przejawów agresji u dzieci, sà wzorcami reakcji, które prezentowane
we wczesnych latach, zostajà
utrzymane, a nawet mogà „rosnàç” wraz z dzieckiem a˝ do
osiàgni´cia doros∏oÊci. JeÊli nikt
w por´ nie dostrze˝e tych osobliwoÊci
w zachowaniu dziecka, nie rozpozna ich
i nie zatrzyma jest ma∏a szansa, ˝e z agresji si´ „wyroÊnie”.
Ju˝ w przedszkolu mo˝na wy∏oniç
dzieci z grupy ryzyka i w tym momencie,
a w∏aÊciwie ju˝ du˝o wczeÊniej, mo˝na
rozpoczàç prac´ terapeutycznà.
W ksià˝ce pt. „Agresja w przedszkolu” Gabriele Haug-Schnabel wymienia
czynniki wywo∏ujàce agresj´ u dzieci.
Nale˝à do nich:
• brak we wczesnych latach ˝ycia dziecka ciep∏a, bliskoÊci oraz akceptacji ze strony (szczególnie) matki. Prze˝ywanie tego,
˝e w∏asna matka nie reaguje, a nawet jest
nieosiàgalna dla emocjonalnych potrzeb
dziecka, zdaje si´ tak negatywnie wp∏ywaç
na jego spostrzeganie otoczenia, ˝e spostrzega ono innych ludzi jako swoich wrogów i reaguje agresjà zupe∏nie nieoczekiwanie dla wszystkich. Do tego dochodzà
z∏oÊç i frustracja z powodu nieustannie nie
zaspokajanych potrzeb emocjonalnych.
• ignorowanie lub tolerowanie przez
doros∏ych pierwszych przejawów przemocy u dziecka. Takim dzieciom nie zwraca
si´ uwagi na nietypowoÊç ich zachowaƒ,
nie doÊwiadczajà one tego, ˝e post´powanie takie nie jest akceptowane, nie tolerowane, nikt nie pokazuje im granic i nikt
nie stara si´ utrzymaç ich w ryzach.
• autorytatywne metody wychowania
oraz niekonsekwentni rodzice. Wychowanie oparte na ograniczeniach i surowej
dyscyplinie, poni˝anie i fizyczne karanie,
uczy dziecko przemocy. Wystarczy bo-

wiem, aby dziecko regularnie by∏o Êwiadkiem przemocy w rodzinie, a samo zacznie
traktowaç przemoc jako najlepszà mo˝liwoÊç rozwiàzywania problemów. Takiemu
dziecku przyczepiona zostaje etykietka
„∏obuza” oraz zapoczàtkowana zostaje
nowa niebezpieczna droga.
• przyczyn agresywnych zachowaƒ
upatruje si´ tak˝e w nadmiernym oglàdaniu telewizji i zbyt d∏ugim zajmowaniu
si´ komputerowymi grami. Cz´sta i nie
kontrolowana konsumpcja telewizji mo˝e byç oznakà deficytów w rodzinie, a nie
bezpoÊrednià przyczynà agresji u dziecka. Oglàdanie scen przemocy w telewizji,
na kasetach video, p∏ytach DVD, czy
w kinach nale˝y interpretowaç raczej jako sygna∏ b∏´dnego wychowania ni˝ jako
bezpoÊrednià przyczyn´ pe∏nego przemocy zachowania. Dzieci oglàdajàce sceny przemocy w filmach najcz´Êciej pochodzà z rodzin, w których ma∏o jest pozytywnych modeli radzenia sobie na co
dzieƒ z agresjà tak, ˝e prawie niemo˝liwe
jest zdobycie doÊwiadczeƒ innych, ni˝ te,
podpatrzone na ekranie. Dlatego dziecko nie znajdujàce w rodzinie pozytywnych przyk∏adów rozwiàzywania konfliktów i radzenia sobie z agresjà, przenosi
z ekranu gotowe modele zachowaƒ agresywnych na teren przedszkola lub szko∏y.
opracowanie wg:
Gabriele Haug-Schnabel
„Agresja w przedszkolu”
pedagog terapeuta-reedukator
mgr ˚. Grzechnik
tel. 6-812-344
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KÑCIK BUDOWLANY

rubryka sponsorowana przez firm´

Âcianki dzia∏owe
mieszczenia zostanà podzielone, ale
dêwi´ki zza Êciany b´dà dobrze przenoszone. Aby wyeliminowaç ten problem
powinno si´ zaizolowaç pustk´ mi´dzy
profilami. Styropian nie rozwià˝e problemu – jest on sztywny i dobrze przenosi dêwi´ki, przez co wr´cz pogarsza
izolacyjnoÊç akustycznà przegrody.
Najlepszym rozwiàzaniem jest zastosowanie we∏ny mineralnej lub szklanej –
dla u∏atwienia jej uk∏adania produkowane jest (oprócz rolek) w p∏ytach.
Taka we∏n´ proponuje m.in. firma
Pfleiderer (Ursa). P∏yty ze specjalnym
przeznaczeniem do izolacji Êcianek
dzia∏owych to g∏ównie FKP „Energooszcz´dny dom”. Produkowane z we∏ny szklanej (nielaminowanej), przez co
sà bardzo lekkie – ok. 14 kg/m3. We∏na
ta jest niepalna, nadaje si´ tak˝e do
izolacji zewn´trznych Êcian hal salowych, murów warstwowych, stropów,
stropodachów wentylowanych i dachów stromych. Wy∏àcznie do Êcianek
dzia∏owych Ursa poleca p∏yty TWP1
„Cichy
pokój“,
które majà wi´kszà g´stoÊç i sà
ci´˝sze od FKP.
Inny rodzaj we∏ny – mineralnej
(kamiennej) proponuje firma Rockwool. Do Êcianek
dzia∏owych poletel. (022) 773 28 98
cane sà p∏yty
Rockton – ci´˝sze
0603 379 677
od szklanych (ok.
50 kg/m3), niepal-

Ha∏as jest bardzo cz´sto spotykanym
problemem dla mieszkaƒców niemal
ka˝dego domu. Mo˝e byç on ucià˝liwy
zw∏aszcza w mieszkaniach o niewielkiej
powierzchni u˝ytkowej – a w∏aÊnie takie przewa˝ajà w naszym budownictwie. Bardzo cz´sto wraz z powi´kszeniem rodziny, przy okazji remontu lub
w domach wielorodzinnych, szko∏ach
czy szpitalach, inwestorzy decydujà si´
na dzielenie pomieszczeƒ poprzez system lekkich Êcianek dzia∏owych. Jednak tylko odpowiednie ich wykonanie
b´dzie gwarantowa∏o nie tylko wygod´,
czy estetyczny wyglàd Êcian, ale równie˝
pozwoli na unikni´cie problemów
z akustykà sàsiadujàcych ze sobà pokoi.
Âciany dzia∏owe najcz´Êciej buduje
si´ za pomocà p∏yt gipsowo-kartonowych mocowanych na profilach stalowych (w jednym z poprzednich numerów zosta∏y one szerzej omówione).
Cz´sto si´ zdarza, ˝e dla oszcz´dnoÊci
mi´dzy profilami zostawia si´ niczym
nie wype∏nionà pustk´ powietrznà. Po-

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

ne i nienasiàkliwe. W ofercie sà tak˝e
p∏yty Superrock – l˝ejsze (ok. 35
kg/m3), bardzo dobrze izolujàce pod
wzgl´dem termicznym (jej wspó∏czynnik przenikalnoÊci cieplnej jest lepszy
ni˝ p∏yt Rockton). Mogà one byç zastosowane równie˝ jako izolacja stropodachów, poddaszy, stropów drewnianych i zewn´trznych Êcian warstwowych.
Dodatkowà zaletà stosowania izolacji
akustycznej jest równie˝ izolacja termiczna pomieszczeƒ – ciep∏o nie b´dzie ucieka∏o do sàsiadujàcych pomieszczeƒ. O ile mo˝na podaç liczbowo
izolacyjnoÊç termicznà przegród z we∏ny, o tyle nie mo˝na dok∏adnie podaç
wartoÊci izolacji akustycznej. Wszystko
zale˝y bowiem od rodzaju dêwi´ku – jego cz´stotliwoÊci. We∏na poch∏ania
dêwi´ki – z regu∏y im grubsza warstwa
izolacji, tym wi´cej dêwi´ków jest rozpraszanych. Nale˝y jednak pami´taç
o tym, ˝e przy budowaniu Êcianek
g/k nale˝y stosowaç podk∏adki t∏umiàce
pod profile w miejscach ich po∏àczeƒ
z trwa∏ymi elementami budowlanymi
(Êciana, pod∏oga, sufit). W tych miejscach dêwi´ki sà bardzo dobrze przenoszone, podobnie jak przy naro˝nikach.
Dlatego te˝ powinno si´ szczelnie wype∏niaç wszelkie puste przestrzenie
mi´dzy profilami. Zastosowanie izolacji akustycznej w postaci we∏ny b´dzie
gwarantowa∏o optymalny komfort u˝ytkowy i wieloletnià trwa∏oÊç..
W nast´pnym numerze omówione
zostanà systemy dociepleƒ domów
oraz najcz´Êciej spotykane b∏´dy przy
ich wykonywaniu. W razie jakichkolwiek pytaƒ prosz´ o kontakt mailowy
lub telefoniczny.
in˝. Ma∏gorzata Chendowska
elmas@grupapsb.com.pl
tel./fax 773-34-43, 789-0-789

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

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

773 47 54,

fax

815 40 76
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Listy do
Redakcji
Psie sprawy

Artyku∏ pana Macieja Susickiego wywo∏a∏ ˝ywe reakcje czytelników, których cz´Êç
zamieszczam poni˝ej. Podzielam poglàd
pana Susickiego, ˝e wi´kszoÊç spotkaƒ
z psami przebiega spokojnie lub wr´cz weso∏o. Jednak iloÊç nieprzyjemnych zdarzeƒ,
wcale nie jest zaniedbywalna. Wielu sàsiadów, poruszonych artyku∏em pana Susickiego opowiada∏o swoje niedawne przejÊcia z psami. By∏y to rzeczy b∏ahe jak sprzàtanie rozw∏óczonych worków ze Êmieciami
i psich odchodów, by∏y nieco powa˝niejsze
jak szarpanie za nogawki i wywrotka na rowerze. Dramatów nie by∏o. By∏o, za to zdenerwowanie, zm´czenie i czasem strach.
Ludzie, które pozwalajà swoim psom biegaç samopas (co jest zresztà wykroczeniem) sprawiajà swoim sàsiadom niezas∏u˝onà przykroÊç.
Bardzo zale˝y mi na tym, ˝eby moja córka biega∏a po dworze tak swobodnie jak ja,
wychowujàc si´ w blokowisku, i nie musia∏a
si´ stale mieç na bacznoÊci przed psami
z sàsiedztwa, jak jej babcia dorastajàc na
wsi. Do tego, trudno wyraziç o ile bardziej
pragnà tej swobody moi sàsiedzi, których
kilkuletnie dziecko przesz∏o operacj´ plastycznà twarzy po ugryzieniu przez psa. Ten
wypadek nie przydarzy∏ si´ na naszym Osiedlu, ale ˝adne zapewnienia nie sprawià, ˝e
ktoÊ taki uwolni si´ od l´ku przed psami.
¸àczàc wyrazy uszanowania dla wszystkich dobrze wychowanych ludzi i ich psów.
Dorota Wroƒska
***
Po przeczytaniu artyku∏u p. Macieja Susickiego w nr 32
WiadomoÊci oraz kilku poprzednich wypowiedzi, widz´,
˝e panuje powszechne niezrozumienie wÊród posiadaczy
psów w sprawie ich obowiàzków jako w∏aÊcicieli. Bo jak
mo˝na „wyszkoliç” ma∏e, bawiàce si´ w miejscu publicznym dziecko, aby zaskoczone i przestraszone przez nadbiegajàcego i ujadajàcego psa „nie patrzy∏o mu w oczy i
nie krzycza∏o. Wielokrotnie jesteÊmy Êwiadkami przestraszania przez psy nie tylko dzieci ale i osób doros∏ych.
Szczególnie u dzieci cz´sto wywo∏uje to trwa∏e urazy psychiczne. I nic dziwnego ˝e sà osoby doros∏e panicznie bojàce si´ psów. W krajach o rozwini´tej praworzàdnoÊci
takie zjawisko nie wyst´puje, a nawet niedopuszczalne
jest oszczekanie zza p∏otu osób przechodzàcych drogà
publicznà. Wystàpienie takiego przypadku zagro˝one jest
sprawà sàdowà o odszkodowanie za straty moralne lub
na zdrowiu przeciw w∏aÊcicielowi niewyszkolonego psa.
Wydaje si´, ˝e w Polsce szkolenie trzeba by zaczàç nie od
psów a od ich w∏aÊcicieli. Czy naprawd´ coraz cz´stsze
wytaczanie spraw sàdowych przeciw beztroskim w∏aÊcicielom jest konieczne dla utrzymania spokoju i ciszy

miejsc publicznych ? Dlaczego wieczorny spacer w Starej Mi∏osnej jest przejÊciem przez psiarni´ ?
Z powa˝aniem dla WiadomoÊci,
Jan J´drzejewski
***
List nt. „wieÊci z Osiedla”
Jak pewne wielu ludzi, i ja jestem zadowolony z inwestycji na terenie naszego Osiedla. Kilkusetmetrowy odcinek
chodnika wzd∏u˝ ul. GoÊciniec zapewne wp∏ywa na bezpieczeƒstwo pieszych i kierowców. Bezpieczeƒstwo pieszych b´dzie tym wi´ksze, gdy b´dà z tego chodnika korzystaç. Niestety wiele dzieci wracajàc ze szko∏y nadal
idzie ulicà... Starsi podobnie. Mo˝e, jeÊli jest ju˝ ów chodnik ... to lepiej z niego korzystaç? A kwestia z∏ego wykoƒczenia robót ? Przecie˝ ktoÊ za to wszystko p∏aci∏, niech
wi´c wyegzekwuje od wykonawcy, by ten zasypa∏ dziury
wzd∏u˝ kraw´˝nika powsta∏e w wyniku swej „pracy”.
Wtedy bezpieczeƒstwo kierowców tak˝e b´dzie wi´ksze.
Piotr Prz´dzik
***
Szanowni Paƒstwo!
Obawiam si´, ˝e nie odpowiada stanowi faktycznemu informacja podana w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich” Numer 32 ze stycznia 2003 roku dotyczàca obowiàzku w∏aÊcicieli posesji odÊnie˝ania ulicy osiedlowej do po∏owy
szerokoÊci. Przypominam sobie, ˝e sprawa ta by∏a poruszana w grudniu 2002 na ∏amach prasy ogólnopolskiej
(„Gazety Wyborczej” albo „Rzeczypospolitej”).
Prawdopodobnie natomiast nie ma wàtpliwoÊci co do obowiàzku odÊnie˝ania chodników (ale niestety niezbyt wiele
ich w Starej Mi∏osnej jeszcze posiadamy).
Warto natomiast, aby Stra˝ Miejska w Weso∏ej - b´dàca
zgodnie z treÊcià artyku∏u ze strony 4 WÂ Nr 32 êród∏em
wàtpliwej informacji - lepiej rozezna∏a od strony prawnej
poruszony problem. [...]
Rozdzia∏ 3 Art.55:
W∏aÊciciele nieruchomoÊci zapewniajà utrzymanie czystoÊci i porzàdku przez:
4. uprzàtni´cie b∏ota, Êniegu, lodu i innych zanieczyszczeƒ z chodników po∏o˝onych wzd∏u˝ nieruchomoÊci,
przy czym za taki chodnik uznaje si´ wydzielonà cz´Êç
drogi publicznej s∏u˝àcà dla ruchu pieszego, po∏o˝onà
bezpoÊrednio przy granicy nieruchomoÊci; w∏aÊciciel nieruchomoÊci nie jest obowiàzany do uprzàtni´cia chodnika, na którym jest dopuszczony p∏atny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych
¸àczàc serdeczne pozdrowienia dla Zespo∏u Redakcyjnego „WiadomoÊci Sàsiedzkich”
Z powa˝aniem
Krzysztof Kycia

W pewnej mierze ma Pan racj´. Pami´tajmy jednak, ˝e wi´kszoÊç uliczeknaszego Osiedla ma status ciàgów pieszo-jezdnych i i do nich stosuje si´ odpowiednio
przepisy tak jak do chodników (a wi´c
odÊnie˝aç je trzeba do po∏owy jezdni).
Dzi´kujemy Panu, za cennà uwag´, która
pozwoli∏a uÊciÊliç podane wczeÊniej informacje.
Redakcja

***
Szanowna Redakcjo,
Korzystajàc z zaproszenia p. Doroty Wroƒskiej pragn´ podzieliç si´ pewnymi spostrze˝eniami zwiàzanymi ze Êrodowiskiem, w którym ˝yjemy. Mieszkamy w dobrej, zielonej okolicy. Lasy „wchodzà” w
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nasze osiedle lub, jak kto woli, domy wchodzà w
obrze˝e lasu. Weso∏a, miasto wyjàtek, ma ponad
70% zalesienia. KilkanaÊcie lat temu, doceniajàc
walory otaczajàcych lasów, a tak˝e potrzeb´ ich
ochrony, powo∏ano Mazowiecki Park Krajobrazowy.
Z tej okazji ustawiono nawet kilkanaÊcie tablic o
tym informujàcych.
Cz´sto w´druj´ lasami od Marysina Wawerskiego i
rezerwatu Jana Sobieskiego a˝ do Wiàzownej. Zielony ¸ug, Bia∏y ¸ug, Zagórze. Szlaki czerwony, ˝ó∏ty, niebieski, zielony. Teren p∏aski, poprzecinany pasmami wydm piaszczystych, gdzieniegdzie torfowe
jeziorko. Wspania∏e okazy drzew. Wiekowe roz∏o˝yste d´by, smuk∏e brzozy, a przede wszystkim sosny
- proste, pokr´cone... Po∏acie zagajników - niestety
bez ci´ç piel´gnacyjnych. Z drugiej strony znak
„cywilizacji” - Êmietnik. Wzd∏u˝ dróg leÊnych wysypiska Êmieci, odpady materia∏ów budowlanych, a
tak˝e codziennego bytowania. Dziesiàtki wype∏nionych worków foliowych. Co jakiÊ czas spalony
wrak samochodowy. W lesie wydeptane Êcie˝ki,
krzy˝ujàce si´ drogi i dró˝ki. Na nich terenowe samochody z kierowcami çwiczàcymi „rajdy safari”.
Postawione sympatyczne drewniane wiaty chroniàce turystów przed deszczem to ju˝ wspomnienie.
Zdemolowane, po∏amane stanowià smutne Êwiadectwo naszej kultury. Nasuwa si´ pytanie: co na to
s∏u˝ba leÊna? Gdzie nasza stra˝ miejska?
[...] A mo˝e by tak nawiàzaç wspó∏prac´ z sàsiadami - WiÊniowà Górà, Mi´dzylesiem, Aninem, Weso∏à, Zbójnà Górà? WybraliÊmy to miejsce na Ziemi,
w nie wrastamy. JeÊli weêmiemy spraw´ w swoje
r´ce, zaproponujemy sàsiadom wspó∏prac´, to jestem przekonany, ˝e uda nam si´ ochroniç to co
nas tu przyciàgn´∏o. Zg∏aszam swój akces i czas.
Zbigniew Wasiukiewicz
***

Szanowna Redakcjo,
Jeden z czytelników zaproponowa∏ w poprzednim
numerze WiadomoÊci Sàsiedzkich aby w ramach
czekajàcych nas zmian nazw ulic Al. Jana Paw∏a II
przemianowaç na Âw. Faustyny. Czy ta propozycja
podoba mi si´ czy nie jest bez znaczenia. Ja tylko
prosz´ o jedno: jak b´dziemy zmieniaç nazwy naszych
ulic zróbmy to porzàdnie. A mam tu na myÊli:
– Po pierwsze: dajmy, w referendum, szans´
mieszkaƒcom na wyra˝enie swojej opinii czy
proponowana nazwa im odpowiada czy nie.
– Po drugie: zmieniajàc nazwy postarajmy si´ ˝eby
u∏atwia∏y one poruszanie si´ po naszym mieÊcie
goÊciom (w tym karetkom i taksówkom). Chodzi mi
g∏ównie o dwie pary, oddalonych od siebie o ponad 1
km, jednoimiennych skrzy˝owaƒ Al. Jana Paw∏a II z
GoÊciƒcem i z Traktem.
– Po trzecie: zmieniajàc nazwy poprawmy te˝
numeracje posesji tak ˝eby nie by∏o takich
idiotyzmów jakie sà w tej chwili. Przyk∏ad: Jana
Paw∏a 20 jest na wysokoÊci Klubu Atlas, Jana Paw∏a
21 to nowa poczta. Odleg∏oÊç pomi´dzy nimi wynosi
ok. 1,5 km.
MyÊl´, ˝e moje postulaty nie sà wygórowane.
Z powa˝aniem
Piotr Kasprzycki
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Przychodnia Zdrowia „POGODNA”
w Starej Mi∏oÊnie, przy ul. Jana Paw∏a II 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

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!
WiadomoÊci Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
- pismo mieszkaƒców Starej Mi∏osny.
Redaguje zespó∏: Izabela Antosiewicz (sekretarz redakcji), Katarzyna G∏usek,
Agnieszka Gruszczyƒska, Marcin J´drzejewski (redaktor naczelny), Ma∏gorzata
Krukowska, Marian Mahor, Dorota Mierzejewska (reklama, tel. 773 13 13), Beata
Niewiadomy, Anna Susicka, Dorota Wroƒska, Izabella Zych. Foto: autorzy, Magdalena
J´drzejewska.

Kontakt z redakcjà: tel.: 613 34 37, fax: 613 18 49,
e-mail: wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl
Adres do korespondencji: 04-506 Warszawa, ul. Minerska 1
Wydawca: NAJ-COMP. ISSN 1509-0833. Nak∏ad: 4.000 egz.,
Gazeta bezp∏atna! Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych.
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów i korekty j´zykowej.
Za informacje zawarte w reklamach Redakcja nie odpowiada.

Reklama: Dorota Mierzejewska – tel. 773-13-13

23

STARA MI¸OSNA

CZYNNE:
codziennie
w niedziele

6.00 - 22.00
9.00 - 15.00
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✦ ARTYKU¸Y SPO˚YWCZE I CHEMICZNE ✦
✦ KOSMETYKI ✦ ARTYKU¸Y SZKOLNE ✦
✦ OWOCE ✦ NAPOJE ✦ SOKI ✦ WARZYWA ✦
✦ ALKOHOL ✦ UPOMINKI ✦
✦ NABIA¸ ✦ MI¢SO I W¢DLINY ✦
✦ POKARM DLA ZWIERZÑT ✦
✦ DU˚Y WYBÓR PRASY ✦

dogodny dojazd
parking

niskie ceny
SAMOOBS¸UGA

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

tel. 773-25-30

u nas kupisz
szybko, tanio
i prawie wszystko

akceptujemy karty p∏atnicze
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