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Bijemy rekord Guinessa?
Któ˝ by nie chcia∏ znaleêç si´
w s∏ynnej ksi´dze rekordów Guinessa? Ludzie wymyÊlajà najró˝niejsze
szalone rzeczy – a to najwi´ksza kanapka, a to najwi´cej osób równoczeÊnie si´ ca∏ujàcych... A my w Starej Mi∏oÊnie mamy wspania∏e boisko
przy gimnazjum. Dlaczego by wi´c
nie rozegraç najd∏u˝szego na Êwiecie meczu w pi∏k´ no˝nà, trwajàcego
np. 7 dni non-stop? Taki pomys∏ zrodzi∏ si´ w Stowarzyszeniu Sàsiedzkim ju˝ w zesz∏ym roku. Niestety, ze
wzgl´du na okres przedwyborczy
trzeba go by∏o od∏o˝yç na póêniej.
Teraz chcielibyÊmy zaproponowaç
Paƒstwu t´ wielkà wspólnà zabaw´ –
ostatni tydzieƒ wakacji kopiemy pi∏k´! Mo˝e ktoÊ si´ b´dzie z˝yma∏, ˝e
to nie realne, ˝e to si´ nie uda. Wed∏ug nas, to nic trudnego. Potrzeba

tylko ok. 250 zapaleƒców, którzy bez
wzgl´du na pogod´ i por´ dnia b´dà
gotowi po 2 godziny dziennie biegaç
po boisku. W zamian zyskajà troch´
kondycji i kup´ satysfakcji.
Czy warto? Chyba tak.
W meczu braç udzia∏ mogà nie tylko mieszkaƒcy Starej Mi∏osny, ale
tak˝e nasi znajomi i sympatycy. Osoby poni˝ej 18 roku ˝ycia b´dà mog∏y
graç jedynie za pisemnà zgodà rodziców.
Wszystkich zainteresowanych pomys∏em serdecznie zapraszamy na
spotkania Stowarzyszenia w ka˝dy
wtorek w godz. 20-21 w naszym lokalu przy OSP Stara Mi∏osna lub
o kontakt telefoniczny.
Marcin J´drzejewski
Tel. 773 13 15 (wieczorem)
lub 812 70 39 (do pracy)
Znowu
wiosna rozbudza zmys∏y
przyÊpiesza bicie serc
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WieÊci
w pigu∏ce
Omin´∏a nas groêba zmian nazewnictwa ulic.
Rada Warszawy wyrazi∏a zgod´ na pozostawienie dotychczasowych nazw. W adresach
trzeba b´dzie za to zawsze podawaç oprócz
nazwy miasta, tak˝e nazw´ dzielnicy. Np. ul.
Trakt Brzeski 28, Warszawa-Weso∏a.
❍❍❍
Zosta∏ podpisany aneks z wykonawcà ul. Jana
Paw∏a II na wykonanie uszczelnienia sieci wodociàgowej pod ulicà. Umo˝liwi∏o to wznowienie prac przy jej budowie. O perspektywach
zakoƒczenia budowy napiszemy w nast´pnym
numerze „WS“.
❍❍❍
O zmniejszeniu inwestycji w Weso∏ej piszemy
na str. 2 i 3.
❍❍❍
WieÊci z Rady Dzielnicy na str. 4 oraz w listach
do redakcji na str. 17 i 18.
❍❍❍
Powstajàca mapa bezpieczeƒstwa Warszawy obejmie tak˝e Weso∏à. O szczegó∏ach
na stronie 5.
❍❍❍
Nasze sklepy Osiedlowe – raport „WS“ na str. 7

spragnione usta przyrody
spijajà ros´ i deszcz

❍❍❍
Zapowiedzi najbli˝szych imprez oraz relacje
z tych które ju˝ si´ odby∏y na str. 5, 6, 8, 11 i 14.

ziemia kie∏kuje ˝yciem
rozsianym wÊród pól i ∏àk
poch∏ania czerwieƒ
a˝ po nieznany zmrok

❍❍❍
Zapraszamy do udzia∏u w konkursie na najpi´kniejszy ogródek Starej Mi∏osny. Szczegó∏y na str. 12.

oddycha wiatru tchnieniem
w wiosennej aurze snów
w swym ˝yciodajnym wn´trzu
ma tyle ciep∏a
na troch´ wi´cej mi∏oÊci
na ∏agodniejszy gest
gdy kumuluje pi´knem
gniazd ptasich ukrytych w gàszczu
rozÊpiewanym ˝ywio∏em
i odrobinà radoÊci
rozsmarowanej na smutkach.
Irena ¸ukszo

❍❍❍
Og∏oszenia drobne dziÊ na str. 10
❍❍❍
Wydanie kwietniowego numeru WiadomoÊci
Sàsiedzkich planowane jest na ok. 15 kwietnia. Termin nadsy∏ania materia∏ów do tego
numeru mija 4 kwietnia, zaÊ termin zg∏aszania bezp∏atnych og∏oszeƒ drobnych mija 11
kwietnia.
❍❍❍
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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Co Warszawa daç nam mia∏a...
Nowa gazeta
Mi∏o nam poinformowaç o narodzinach nowego pisma lokalnego,
cz@t Weso∏a, którego pierwszy numer uka˝e si´ w tych dniach. Jest to
pismo spo∏eczno-polityczno-kulturalne ukazujàce – cz´sto w krzywym
zwierciadle – i komentujàce, w sposób satyryczny, najciekawsze wydarzenia w naszej dzielnicy (WarszawaWeso∏a). Redakcj´ i grono wspó∏pracowników tworzà osoby skupione
wokó∏ Ruchu Samorzàdowego Weso∏a 2002. Dla przypomnienia, ruch ten
powsta∏ w grudniu ub. r. jako naturalna kontynuacja samorzàdowej kampanii wyborczej Komitetu Wyborców
Weso∏a 2002. Zach´camy do lektury
nowego pisma, zw∏aszcza, ˝e znajdziecie w nim Paƒstwo tak˝e teksty
autorów WiadomoÊci Sàsiedzkich.
ChcielibyÊmy, aby cz@t by∏ twórczym
dope∏nieniem WiadomoÊci Sàsiedzkich na terenie Starej Mi∏osny i innych osiedli Weso∏ej.
Marian Mahor

Mia∏o byç tak pi´knie. Bogata stolica
mia∏a nam zapewniç szybki rozwój i tzw.
„wyrównanie standardów”. OczywiÊcie,
przez pó∏ roku naszej bytnoÊci w Warszawie zbyt wiele zrobiç si´ jeszcze nie da∏o.
Jednak sporo ju˝ mo˝na przewidzieç
analizujàc bud˝et. Opisujàc w styczniowym numerze „WiadomoÊci” pierwszà
propozycj´ bud˝etu mia∏em nadziej´, ˝e
tak êle nie b´dzie. Jednak ostateczne
zmiany, jakie przygotowa∏y w∏adze Warszawy w lutym, ju˝ optymizmem nie nastrajajà.
Bud˝et dzielnicy Weso∏a wynosi
obecnie 31,45 mln z∏ w porównaniu do
35,29 mln z∏ bud˝etu Weso∏ej sprzed
wch∏oni´cia przez Warszaw´.
Po stronie dochodowej nadal pozosta∏
spory wzrost dochodów z podatku od
nieruchomoÊci (z 2,99 mln do 3,8 mln z∏)
oraz olbrzymia kwota zaplanowanej wyprzeda˝y mienia (dzia∏ek miejskich) –
8,8 mln z∏ (dla porównania w roku 2001
by∏o to 5,05 mln, zaÊ w 2002 r. 6,0 mln),
zupe∏nie nierealna do osiàgni´cia ze
wzgl´du brak przygotowanych do sprzeda˝y gruntów.
JeÊli chodzi o wydatki, to zmiana kosztów utrzymania administracji dzielnicowej (mimo znacznego okrojenia zadaƒ,
jakie ma wype∏niaç Urzàd Dzielnicy) jest

relatywnie bardzo niewielka (z 5,76 mln
w 2002 r do 4,94 mln w roku bie˝àcym).
Za to oÊwiata (której w Warszawie mia∏o
byç du˝o lepiej), mimo wzrostu liczby
uczniów, ma bud˝et okrojony o prawie
pó∏ milion z∏otych (z 8,7 mln w 2002 do
8,2 mln w roku bie˝àcym). Jednak najwi´kszy spadek wydatków dotyczy inwestycji (z 14,12 mln w roku 2001 i 13,38
mln w roku 2002 do zaledwie 10,84 mln
w roku bie˝àcym).
W przygotowanym przez Warszaw´
planie inwestycji zosta∏y tylko i wy∏àcznie
te, które zosta∏y rozpocz´te (lub zosta∏y
podpisane umowy) za czasów poprzednich w∏adz Weso∏ej. I to te˝ nie w pe∏nym
zakresie. Tak wi´c, tylko dzi´ki podpisanej umowie kredytowej z NFOÂ planowo
b´dzie przebiega∏a budowa kanalizacji
w Zielonej i Centrum. Zostanie dokoƒczona budowa sieci wodociàgowej Stara
Mi∏osna Pó∏noc oraz budowa rozpocz´tego odcinka ul. Jana Paw∏a II. Nie b´dzie za to pieni´dzy na prace projektowe
jej dalszego odcinka. Dokoƒczone zostanà rozbudowy szkó∏ podstawowych
nr 1 i naszej – nr 3. Niestety, nie b´dzie
pieni´dzy na zakup pierwszego wyposa˝enia nowo wybudowanych sal lekcyj-

Planowane inwestycje w Weso∏ej na 2003 rok
L.p. Zadania inwestycyjne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
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Pierwotny plan Przesuni´cia Wnioskowane
na 2003 rok
z r. 2002
zwi´kszenie
Budowa wodociàgu Stara Mi∏osna pó∏noc II etap i projekty nowych sieci wodociàgowych
580 000
Budowa wodociàgu Weso∏a Centrum, Zielona, Groszówka (uzupe∏nienie istniejàcej sieci)
90 000
Modernizacja wodociàgu w osiedlu Stara Mi∏osna – Wodociàg Stara Mi∏osna po∏udnie
25 000
Budowa wodociàgu w osiedlu Stara Mi∏osna cz´Êç pó∏nocna (w tym projekty)
80 001
Zakup agregatów pràdotwórczych do SUW (Weso∏a Centrum, Plac Wojska Polskiego)
250 000
Zakup wraz z monta˝em agregatu pràdotwórczego do SUW w osiedlu Stara Mi∏osna
250 000
Przebudowa uk∏adu komunikacyjnego – Plac Wojska Polskiego wraz z oÊwietleniem
200 000
100 000
Budowa Ronda Graniczna wraz z odcinkiem ul. Jana Paw∏a II (w tym dalsze prace projektowe)
1 000 000
305 000
300 000
Chodnik GoÊciniec cz. II wraz z projektem
250 000
Projekty – ul. G∏owackiego i chodnik w ul. Niemcewicza
300 000
Budowa ul. Brata Alberta wraz z rondem
1 000 000
Budowa przepustu na Kanale Wawerskim
51 800
Koncepcja budownictwa mieszkaniowego-projekty
18 100
Zakup lokalu przy ul. Jana Paw∏a II nr 23 (przychodnia zdrowia) - druga rata
300 000
Adaptacja pomieszczeƒ przy ul. Jana Paw∏a II nr 23 – II etap(przychodnia - góra)
170 000
Rozbudowa Szko∏y Podstawowej Nr 1
550 000
54 100
150 000
Rozbudowa Szko∏y Podstawowej Nr 3
351 740
100 000
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2
274 280
210 000
Budowa bie˝ni Plac Wojska Polskiego
110 000
Budowa gimnazjum nr 3 osiedle Stara Mi∏osna
1 000 000
150 000
500 000
Koncepcja kanalizacji deszczowej w osiedlu Stara Mi∏osna
50 000
Budowa kanalizacji miejskiej
5 200 000
6 300 000
601 427
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nych. Nie zostanie tak˝e wykonane (niezb´dne po przeprowadzonych pracach
budowlanych) zagospodarowanie terenów wokó∏ tych szkó∏. ZaÊ rozbudowa
naszego Gimnazjum nr 3 jest zagro˝ona,
gdy˝ mimo ˝e umowa z wykonawcà przewiduje zap∏at´ 1,65 mln z∏ w roku bie˝àcym, w bud˝ecie na ten cel jest zarezerwowanych tylko 1,15 mln z∏.
Jednak najwi´kszym mankamentem
tego bud˝etu jest brak jakichkolwiek
funduszy na prace projektowe dalszych
inwestycji. Oznacza to, ˝e jeÊli nawet
w latach nast´pnych znalaz∏yby si´
w Warszawie Êrodki na inwestycje w Weso∏ej to i tak nie b´dzie czego budowaç,
bo nie b´dzie przygotowanych do realizacji projektów!
W poprzedniej kadencji Rada Miasta
dba∏a, aby inwestycje miejskie rozk∏ada-

∏y si´ mniej wi´cej proporcjonalnie do
liczby mieszkaƒców zamieszkujàcych poszczególne osiedla. Teraz w Warszawie
oczywiÊcie nikt si´ tym nie przejmuje.
Bardzo ewidentnie stratni sà na tym
mieszkaƒcy osiedla wojskowego, na którego terenie w roku bie˝àcym nie zostanie zrealizowana ˝adna inwestycja (mia∏
byç tam przebudowany uk∏ad komunikacyjny, zbudowana bie˝nia przy szkole
podstawowej oraz zakupiony agregat
pràdotwórczy do stacji wodociàgowej).
Osiedle Zielona straci∏o szans´ na budow´ ul. Brata Alberta, zaÊ Stara Mi∏osna
dalszà cz´Êç chodnika przy ul. GoÊciniec.
Burmistrzowie naszej dzielnicy zarzekajà si´, ˝e to jeszcze nie koniec i na pewno uda si´ im wywalczyç (choç tu chyba
bardziej adekwatne by∏oby s∏owo „wy˝ebraç”) w Warszawie kolejne fundusze.

Co z kanalizacjà?

Z planowanych przez Rad´ Dzielnicy zasady pracy wielu instytucji i funduszy
wydatków, w w/w projekcie zabrak∏o i co z tego?. Nic. Na nic si´ nie zda nawielu pilnych z punktu widzenia miesz- wet wielki wysi∏ek pojedynczej osoby, jekaƒców zadaƒ inwestycyjnych, w szcze- ˝eli nie ma wsparcia urz´du, zaÊ w tym
gólnoÊci kanalizacji po pó∏nocnej stro- przypadku mamy do czynienia z branie Traktu Brzeskiego. Kanalizacja pó∏- kiem zainteresowania ze strony osób, za
nocnej strony Starej Mi∏osnej idzie po które p. Roz∏ucka wykona∏a prac´ wpibardzo ciernistej drodze. Przewodniczà- sanà w zakres ich obowiàzków.
ca Spo∏ecznego Komitetu Budowy, p.
Radni ze Starej Mi∏osnej wystosowaLidia Roz∏ucka wykona∏a wielkà prac´ li pismo do Prezydenta Warszawy,
zdobywajàc pieniàdze z funduszy ochro- z proÊbà o uj´cie tej inwestycji w tegony Êrodowiska, jednak jej wysi∏ek pój- rocznym bud˝ecie. Czy przychyli si´ do
dzie na marne, je˝eli miasto nie prze- naszej proÊby? Zobaczymy.
Józef WojtaÊ
znaczy pieni´dzy na wk∏ad w∏asny
w finansowanie
tej inwestycji. Pani na emeryturze
przebrn´∏a przez
JaÊ i Ma∏gosia
wszystkie urz´dnicze bariery, (z wyPrzyjmuje zapisy
jàtkiem Urz´du
05-075 Weso∏a, ul. Kiliƒskiego 44
Miasta, a obecnie
Urz´du Dzielnicy
tel. 773 52 09, tel. kom. 0 603 789 001
Weso∏a) pozna∏a
Posiadamy zaÊwiadczenie o wpisie do ewidencji szkó∏ i placówek niepublicznych

W poprzednim numerze „WiadomoÊci” wyra˝a∏em swoje zaniepokojenie co
do mo˝liwoÊci i ch´ci finansowania inwestycji miejskich w Weso∏ej przez Warszaw´. Obawy te, jak si´ okazuje, nie by∏y bezpodstawne, bo projekt bud˝etu m.
st. Warszawy w za∏àczniku dotyczàcym
Weso∏ej mocno ró˝ni si´ od przedstawionego przez zarzàd Weso∏ej. Przy daleko idàcych zmianach w zasadach finansowania wydatków bie˝àcych miasta, trudno oszacowaç, jak b´dzie finansowana s∏u˝ba zdrowia, czy te˝ szko∏y,
jednak˝e dyrektorzy tych placówek wyra˝ali swoje obawy i niepewnoÊç, czy
przy planowanym finansowaniu wystarczy im pieni´dzy na dzia∏alnoÊç w dotychczasowym zakresie. Ca∏kiem jasno
natomiast kszta∏tuje si´ sytuacja w zakresie wydatków inwestycyjnych. ˚a∏owaç nale˝y, ˝e nie wyglàda to najlepiej.

Zwa˝ywszy na sytuacj´ finansowà stolicy
i fakt, ˝e w ogonku po kas´ b´dzie sta∏o
jeszcze 17 innych, w wi´kszoÊci du˝o
wi´kszych dzielnic, ten optymizm wydaje
si´ ma∏o uzasadniony. Pewne jest tylko
jedno – decyzje w tej sprawie nie b´dà
zapada∏y u nas, lecz w Radzie Warszawy,
której cz∏onkowie do Weso∏ej wpadajà
raczej rzadko.
Marcin J´drzejewski

UWAGA!
Zmieniony zosta∏ numer telefonu
do OÊrodka Kultury Weso∏a. Podajemy Paƒstwu aktualny: 773 61 88.
Z dotychczasowego numeru: 773
55 99 b´dzie korzystaç mieszczàca
si´ w oÊrodku biblioteka.

Przedszkole Prywatne

Firma WARS-BRUK

ZAKR¢T ul. Lubelska 32
tel. (022) 789-0-789
773-34-43

udziela wszelkich porad na temat budowy ciàgów pieszo-jezdnych
na naszym Osiedlu. Od projektu do wykonania.

– uk∏adamy kostk´ brukowà
– odwodnienia rynien
– chodniki, parkingi, wjazdy
do gara˝y
– automatyczne nawadnianie
– ogrodzenie z klinkieru
udzielamy 36 miesi´cznej gwarancji

wystawiamy rachunki VAT

P 773 03 69, fax 773 03 68, 501 075 963
e-mail: warsbruk@o2.pl
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WieÊci z Rady Dzielnicy
W poprzednim numerze „WS” w artykule „Prawo Wilka” dopuÊci∏em si´ pewnej nieÊcis∏oÊci, co skrz´tnie zosta∏o mi
wytkni´te przez p. Przewodniczàcego
Rady i co niniejszym prostuj´. Otó˝ Pan
Przewodniczàcy podpisanà przez siebie
uchwa∏´ przes∏a∏ do Wojewody Mazowieckiego, zaÊ do W∏adz Warszawy
chwa∏´ przes∏a∏ nie on (jak napisa∏em),
lecz Pan Burmistrz Andrzej Jastrz´bski.
Ten niuans jest o tyle istotny, ˝e w post´powaniu prokuratorskim, o wszcz´cie
którego wystàpi∏ w dniu 7 lutego Wiceprzewodniczàcy Rady Warszawy p. Karol Karski, dotyczàcym naruszenia art.
271 §1 k.k. oraz 273 k.k., Pan Burmistrz
mo˝e byç potraktowany jako wspó∏winny poÊwiadczenia nieprawdy.
Pozostawiajàc jednak wymiar karny
zaistnia∏ej sytuacji uprawnionym do tego
organom, cz´Êç radnych uzna∏a, ˝e w zaistnia∏ej sytuacji pan Bogdan Wilk powinien zostaç odwo∏any z zajmowanej
funkcji. Na sesji 5 marca po krótkich wyjaÊnieniach Pana Przewodniczàcego
i bez wi´kszej dyskusji przy tradycyjnym
ju˝ remisie 7:7 wniosek o jego odwo∏anie
nie przeszed∏ (tym razem Pan Przewodniczàcy nie mia∏ ju˝ wàtpliwoÊç ˝e przy
g∏osowaniu 7:7 uchwa∏a nie jest przyj´ta). Tak˝e dzi´ki remisowi 7:7 koalicja
zablokowa∏a podj´cie uchwa∏y o wygaÊni´ciu mandatu p. Edwarda Zdzieborskiego w zwiàzku z obj´ciem przez niego
funkcji Burmistrza Dzielnicy. Zgodnie
z przedstawionà wyk∏adnià Paƒstwowej
Komisji Wyborczej uchwa∏a taka powinna zostaç podj´ta najpóêniej w ciàgu 3
miesi´cy od dnia wyboru. Zas∏aniajàc si´
faktem, ˝e nie jest pracownikiem Urz´du Dzielnicy tylko Prezydenta Warszawy, p. Edward Zdzieborski konsekwentnie odmawia (a koledzy – koalicjanci
zgodnie go bronià) uznania za oczywistà
sprzecznoÊç, ˝e jako radny dzielnicy kontroluje prac´ Zarzàdu, którego jest etatowym cz∏onkiem!
Jak widzà ca∏à tà sytuacj´ w∏adze Warszawy, najlepiej obrazuje komentarz pana Karola Karskiego, jaki po sesji przekaza∏ dziennikarce „Gazety Sto∏ecznej“
(przedstawiam za portalem internetowym „Gazety Wyborczej“): To, co mog∏o
si´ kiedyÊ dziaç na podwarszawskich peryferiach, po przyj´ciu Weso∏ej do stolicy ju˝
si´ udaç nie mo˝e. Sprawa poÊwiadczenia
nieprawdy jest w prokuraturze i jedyne,
czego mo˝na si´ spodziewaç, to to, ˝e
mandat pana przewodniczàcego wygaÊnie
na mocy prawomocnego wyroku sàdu.
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Odwo∏anie go z funkcji ju˝ teraz u∏atwi∏oby spraw´, ale skoro przewodniczàcego popiera cz´Êç rady, to Êwiadczy tylko o jakoÊci samorzàdu w Weso∏ej. Dzielnica ta mo˝e ponieÊç konsekwencje: ju˝ teraz bardzo
nieufnie odnosimy si´ do dokumentów,
które stamtàd sp∏ywajà. Wypada tylko
wspó∏czuç mieszkaƒcom. Kiedy z innej
dzielnicy dostajemy np. wniosek o zwi´kszenie wydatków, to si´ go od razu rozpatruje. A jak przychodzi z Weso∏ej, to najpierw trzeba si´ zastanowiç, czy w ogóle
stamtàd wyszed∏.
Twarda obrona kole˝eƒskich interesów w tych dwóch sprawach spowodowa∏a, ˝e przy podejmowaniu kolejnej
uchwa∏y o obsadzeniu mandatu przez p.
Antoniego Baraƒskiego klub „Weso∏a
2002” zag∏osowa∏ przeciwko i przy remisie 7:7 tak˝e ta uchwa∏a nie przesz∏a.
Chcia∏bym w tym miejscu podkreÊliç, ˝e
nasze g∏osowanie w tej sprawie nie by∏o
wymierzone przeciw panu Baraƒskiemu,
ani te˝ przeciw osobom, które na niego
g∏osowa∏y. Nie mo˝emy si´ jednak zgodziç
na sytuacj´, w której istniejà dwa prawa:
jedno dla swoich, drugie dla opozycji. Jak
mo˝na na podstawie jednego artyku∏u Ordynacji Wyborczej obsadzaç jeden mandat, lekcewa˝àc sàsiedni przepis nakazujàcy wygaszenie mandatu innej osoby.
Poza opisanymi powy˝ej sprawami personalnymi, Rada Dzielnicy zajmowa∏a si´
ca∏ym pakietem spraw merytorycznych.
Najwa˝niejszà sprawà by∏ bud˝et naszej
dzielnicy (opisany w oddzielnym artykule), zapoznanie z informacjami na temat
funkcjonowania MOK, Biblioteki Miejskiej oraz klubów i sekcji sportowych. Zosta∏ zaprezentowany tak˝e pomys∏ zorganizowania kolejnej edycji „Pikniku Weso∏a“, Rada wybra∏a tak˝e na funkcj´ Przewodniczàcej Komisji Rewizyjnej p. Katarzyn´ Zakrzewskà. Tradycyjnie ju˝ sporo
emocji i dyskusji wzbudzi∏y, choç dotyczy∏y drobnych, codziennych spraw,
punkty „Informacja
z pracy mi´dzysesyjnej Zarzàdu“ oraz
„Interpelacje i zapytania radnych“.
DoÊç nieoczekiwanie, Rada zebra∏a si´ jeszcze raz
w dniu 13 marca.
Na wniosek czwórki
radnych, aby przywróciç stan prawny
na forum Rady

Dzielnicy, mia∏a po raz kolejny rozpatrzyç
uchwa∏´ o obj´ciu mandatu przez pana
Antoniego Baraƒskiego. By∏o to o tyle zaskakujàce, ˝e od 5 marca nie zaistnia∏y
˝adne nowe okolicznoÊci w tej sprawie,
zaÊ nikt z radnych koalicji rzàdzàcej nawet
nie podjà∏ próby rozmów czy przekonania
nas do zmiany stanowiska. Na tej sesji
klub „Weso∏a 2002“ zg∏osi∏ gotowoÊç natychmiastowego, ale kompleksowego
„przywracania stanu prawnego“ na forum
Rady, tj. podj´cia trzech uchwa∏: w sprawie wygaÊni´cia mandatu p. Edwarda
Zdzieborskiego, w sprawie odwo∏ania
z funkcji Przewodniczàcego p. Bogdana
Wilka i w sprawie obsadzenia mandatu
przez p. Antoniego Baraƒskiego. Niestety,
propozycja nie zosta∏a podj´ta, za to liczàc, ˝e mo˝e ktoÊ z nas si´ wy∏amie, zosta∏ zg∏oszony wniosek o g∏osowanie
imienne. Poniewa˝ nie uznajemy naszego
stanowiska w tej sprawie za coÊ nieprzyzwoitego, wniosek o g∏osowanie imienne
poparliÊmy, zaÊ w g∏osowaniu nad obj´ciem mandatu przez p. Antoniego Baraƒskiego pad∏ kolejny ju˝ remis 7:7.
Zastanawiajàce jest w tym wszystkim
to, czemu mia∏a s∏u˝yç ta nadzwyczajna
sesja? Kiedy wreszcie rzàdzàca koalicja
zrozumie, ˝e kompromis jest wtedy, gdy
zainteresowane strony uzgodnià wspólne
stanowisko, a nie wtedy, gdy zmusi si´
opozycj´ do uleg∏oÊci. ˚e skoro si´ ma
tak znikomà wi´kszoÊç, (a teraz nawet
równowag´) to w interesie ca∏ej spo∏ecznoÊci Weso∏ej nie mo˝na izolowaç i lekcewa˝yç po∏owy radnych. ˚e liczenie na
to, i˝ jeden g∏os przewagi umo˝liwia przeforsowanie zawsze i wszystkiego sprawdza si´ tylko i wy∏àcznie do momentu
choroby lub d∏u˝szego wyjazdu któregoÊ
z koalicjantów. ˚e jeden g∏os przewagi
nie stawia nikogo ponad prawem. ˚e jeden g∏os przewagi, nie uchroni przed koniecznoÊcià weryfikacji swoich dokonaƒ
wobec wyborców na koniec kadencji.
Marcin J´drzejewski
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Mapa bezpieczeƒstwa Warszawy
Nasze osiedle, jako cz´Êç Warszawy,
zosta∏o obj´te akcjà „Mapa Bezpieczeƒstwa Warszawy”, która ma polegaç
na stworzeniu mapy miejsc szczególnie
niebezpiecznych i skierowaniu tam
wzmo˝onej kontroli stra˝y miejskiej.
W wytypowanych przez mieszkaƒców
miejscach stra˝ miejska b´dzie zobowiàzana pojawiaç si´ kilkakrotnie pod-

Bajecznie
kolorowy
plac zabaw
Wydaje si´, ˝e to by∏o tak niedawno,
a nasz Osiedlowy Plac Zabaw wkrótce
skoƒczy ju˝ trzy lata. Trzeba naszego
szanownego jubilata jednak troch´ odnowiç, aby s∏u˝y∏ naszym dzieciom do
zabawy a nie ku przestrodze (jako
przyk∏ad wandalizmu starszej m∏odzie˝y!). ZwracaliÊmy si´ poprzednio
o pomoc do Urz´du Miasta Weso∏a
(poprzedniej kadencji), który to Urzàd
dowcipnie odpisa∏ nam, ˝e skoro Plac
zosta∏ wybudowany spo∏ecznie, to
niech go równie˝ ta sama spo∏ecznoÊç
sobie pilnuje i odnawia. Mamy jednak
nadziej´, ˝e nowe w∏adze dzielnicowe,
w ramach opieki nad „zielenià miejskà”, chocia˝ wymienià tej wiosny piasek we wszystkich piaskownicach i dosadzà troch´ krzaczków ku ozdobie.
Wszystkich ch´tnych, rodziców,
dzieci oraz osoby korzystajàce z Placu
Zabaw, zapraszamy na wspólne porzàdkowanie Placu po zimie. Planujemy pomalowaç daszki, uzupe∏niç brakujàce deski, ponownie zainstalowaç
zje˝d˝alni´ (którà ktoÊ ˝yczliwy
ukrad∏), naprawiç liny do wspinania
oraz ogólnie posprzàtaç teren, by nie
zach´ca∏ on swym wyglàdem do dalszej degradacji przez miejscowych
„frustratów“. Zapraszamy równie˝
osoby, które majà na zbyciu ciekawe
i bezpieczne zabawki oraz wyposa˝enie ogrodowe, które mog∏oby s∏u˝yç
wszystkim dzieciom na placu.
Czekamy na Paƒstwa na Placu Zabaw w sobot´ 29 marca o godzinie
10.00.
Koordynatorzy akcji:
Krzysztof Kaêmierski (0-501-075-963)
Ma∏gorzata Krukowska (0-504-123-283)

czas ka˝dego patrolu i zwracaç szczególnà uwag´ na zg∏oszony problem.
Funkcjonuje ju˝ pilota˝owa forma tego programu. W jej ramach miejscami
„szczególnej troski” na terenie naszego osiedla sta∏y si´ okolice stacji BP
przy Trakcie Brzeskim, ze wzgl´du na
sklep ca∏odobowy, przed którym zbiera si´ nieciekawe towarzystwo, oraz
plac zabaw przy przepompowni Êcieków, gdzie wieczorami bywa równie˝
nieprzyjemnie. Tworzenie Mapy Bezpieczeƒstwa Warszawy wkracza obecnie w nast´pny etap, w którym odb´dà
si´ spotkania z mieszkaƒcami, którzy
b´dà mogli wskazywaç problemy dotyczàce bezpieczeƒstwa wraz z okreÊleniem miejsc, gdzie one wyst´pujà. Mogà to byç np. miejsca, gdzie dochodzi
do pijatyk lub gromadzi si´ ucià˝liwa
m∏odzie˝, niezabezpieczone pustostany, brak oÊwietlenia, niebezpieczeƒ-

Klub mam
Zapraszamy wszystkie mamy na trzecie spotkanie naszej grupy. Tym razem
b´dziemy si´ zastanawiaç „Jak rozmawiaç z dzieçmi“. Sà wÊród nas mamy
maluchów w wieku przedprzedszkolnym jak i dzieci z podstawówki. Ka˝de
spotkanie traktujemy jako okazj´ do
poruszenia interesujàcych nas tematów
oraz do podzielenia si´ w∏asnymi doÊwiadczeniami i osiàgni´ciami. Jest to

stwa stwarzane przez ruch samochodowy lub zwierz´ta. B´dzie to te˝ okazja
do wyra˝enia opinii o pracy stra˝y
miejskiej. Jest to dla w∏adz miasta bardzo cenne êród∏o informacji o pracy
tych s∏u˝b, poniewa˝ z prowadzonych
rutynowo statystyk naprawd´ niewiele
wynika.

Dlatego apelujemy do mieszkaƒców o jak najliczniejsze
przybycie na spotkanie przewidziane dla mieszkaƒców naszego osiedla, które odb´dzie si´ 26
marca o godz. 18.00 w Gimnazjum Nr 3 (ul. Klimatyczna 1).
Daty wszystkich spotkaƒ i szczegó∏y akcji mo˝na znaleêç na
stronie:
http://www.um.warszawa.pl
Dorota Wroƒska
równie˝ doskona∏y sposób na poznanie
innych mam, zw∏aszcza dla osób, które
mieszkajà w Starej Mi∏oÊnie od niedawna. Mo˝emy te˝ liczyç na pomoc fachowà w osobie pani Gabrieli Baron, psychologa, która prowadzi nasze spotkania. Zapraszamy 25 marca (wtorek)
o godzinie 16.20 do Szko∏y Podstawowej Nr 3, sala sto∏ówki w niebieskim budynku. Telefon kontaktowy grupy: 0502-654-307 (Gabriela Baron).
margo

V Zlot Cyklistów ju˝ nied∏ugo
Zloty Cyklistów organizowane przez
Stowarzyszenie Sàsiedzkie ju˝ na sta∏e
zagoÊci∏y w kalendarzu imprez sportowo-rekreacyjnych naszego Osiedla.
Tak˝e w tym roku, ju˝ po raz piàty,
Stowarzyszenie serdecznie zaprasza
wszystkich mi∏oÊników „dwóch kó∏ek”
do wspólnej zabawy. Jak zawsze, Zlot
b´dzie mia∏ podwójny charakter – zarówno sportowej rywalizacji, jak i festynu dla mieszkaƒców Osiedla i okolic.
Choç na dworze jeszcze Ênieg i plucha, ju˝ teraz chcielibyÊmy zainteresowaç wszystkich Zlotem. Warto powoli
wyciàgaç rowery z piwnic, oliwiç ∏aƒcuchy i rozciàgaç zmursza∏e przez zim´
mi´Ênie, aby do Zlotu, który planowany jest na 31 maja, z∏apaç solidnà form´. ChcielibyÊmy tak˝e zainteresowaç

Zlotem nauczycieli WF ze szkó∏ Weso∏ej i okolic. W roku bie˝àcym, oprócz
klasyfikacji indywidualnej w poszczególnych kategoriach wiekowych, przewidujemy klasyfikacj´ dru˝ynowà
szkó∏. Zasady jej prowadzenia podamy
w nast´pnym numerze „WiadomoÊci”.
Ciekawostkà i dodatkowà atrakcjà
b´dà rozgrywane w tym samym miejscu Mistrzostwa Polski w Rowerowej
Jeêdzie na Orientacj´. Czasy startu
w poszczególnych konkurencjach b´dà
tak dobrane, aby by∏a mo˝liwoÊç startu
zarówno na trasie prze∏ajowej, jak
i orientacyjnej. Tak wi´c drodzy cykliÊci – nie przegapcie okazji – V Zlot Cyklistów 2003 ju˝ 31 maja. Stowarzyszenie Sàsiedzkie serdecznie zaprasza!
Marcin J´drzejewski
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Kontrola NIK w Mazowieckim
Parku Krajobrazowym
W grudniu 2002 roku Najwy˝sza Izba
Kontroli przeprowadzi∏a kontrol´ funkcjonowania parków krajobrazowych
w Polsce. Jej wyniki nie sà pomyÊlne dla
parków. W ich dzia∏alnoÊci wykryto wiele nieprawid∏owoÊci zarówno finansowych, jak i organizacyjnych. Jak wypad∏
Mazowiecki Park Krajobrazowy w kontroli? Niestety, nienajlepiej.
Jednym z podstawowych obowiàzków
dyrekcji Parku Krajobrazowego jest stworzenie tzw. planu ochrony. Plan ochrony
stanowi podstawowe narz´dzie w realizacji przez park krajobrazowy ustawowych
zadaƒ w zakresie zachowania i upowszechniania wartoÊci przyrodniczych,
kulturowych i historycznych. Sporzàdzenie tego dokumentu jest obligatoryjne.
„W Zarzàdzie Mazowieckiego i Chojnowskiego PK wydatkowano do czasu
kontroli kwot´ ponad 200 tys. z∏ z dotacji WFOÂiGW w Warszawie na prace
zwiàzane z opracowaniem projektu planu ochrony dla Mazowieckiego PK.
Z uwagi na fakt, ˝e kolejne prace, wykonane dla tych potrzeb, zosta∏y ocenione
negatywnie, dalsze prace nad planem
wstrzymano”. Czyli wydano 200 tysi´cy
z∏otych na prace, które si´ do niczego
nie przyda∏y. A MPK jak nie mia∏ planu
ochrony, tak nadal go nie ma.
Ponadto nie przestrzegano w pe∏ni
wymogów ustawy o zamówieniach pu-

blicznych przy realizacji zadaƒ remontowo-modernizacyjnych, a tak˝e zakupach
towarów i us∏ug. „W Zarzàdzie Mazowieckiego i Chojnowskiego PK, w toku
kontroli stwierdzono nieprzestrzeganie
procedur przy udzielaniu zamówieƒ publicznych w przypadku 2 umów o wartoÊci przekraczajàcej 3000 euro.”
Przeprowadzona w 1999 r. kontrola
przez Wydzia∏ Finansowy Mazowieckiego Urz´du Wojewódzkiego w zakresie
wykorzystania Êrodków bud˝etowych
w Mazowieckim PK wykaza∏a liczne nieprawid∏owoÊci i uchybienia. Mimo zg∏oszenia wyników do odpowiednich w∏adz,
sprawa zosta∏a umorzona z powodu
przedawnienia.
Ciekawe mo˝e si´ równie˝ wydaç, ˝e
dzia∏alnoÊcià MPK zarzàdza powo∏any
niezgodnie z obowiàzujàcym prawem
kilkuosobowy zarzàd, nie zaÊ jak przewiduje „Ustawa o ochronie przyrody”, –
dyrektor. Wi´kszoÊç wydatków MPK,
(podobnie jak wi´kszoÊci Parków Krajobrazowych) stanowià wydatki na p∏ace
i pochodne. Znikomà cz´Êç wydatków
stanowià tzw. wydatki majàtkowe (8,1%
ze Êrodków bud˝etowych w 2000 r., i tylko 1,5 % czyli 8000 z∏ w 2001 r.).
Skutkiem takiej polityki finansowej jest
mi´dzy innymi niekompletne wype∏nianie
ustawowych zadaƒ Parku Krajobrazowego. Kontrola wykaza∏a niezadowalajàcà

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.
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773 22 53

Weso∏a – Stara Mi∏osna
ul. S∏onecznej Polany 5

organizacj´ dzia∏alnoÊci naukowej, dydaktycznej, turystycznej i rekreacyjnej w parkach krajobrazowych. W Parku Krajobrazowym powinny si´ znajdowaç wyznaczone trasy edukacyjno-przyrodnicze. Trasy
takich Êcie˝ek powinny przebiegaç przez
najciekawsze fragmenty przyrodniczo-krajobrazowe parku. Powinny posiadaç
niezb´dnà infrastruktur´ w postaci miejsc
odpoczynku, zadaszeƒ, pomostów itp.,
a tak˝e tablice, zawierajàce informacje
o zasadach zachowania i zakazach, obowiàzujàcych na terenie parku. W MPK
wyznaczono zaledwie jednà takà tras´.
Brak jest równie˝ jakiegokolwiek miejsca
informacji na temat parku (np. muzeum
przyrodniczego). Nie wyznaczono te˝ ram
organizacyjnych dla prowadzenia prac badawczo-naukowych na terenie parku.
Miejmy nadziej´, ˝e kontrola NIK
spowoduje odpowiednie konsekwencje
i ˝e Mazowiecki Park Krajobrazowy b´dzie zarzàdzany sprawnie i zgodnie
z obowiàzujàcymi przepisami. A do tej
pory najwyraêniej tak nie by∏o.
èród∏o: Najwy˝sza Izba Kontroli, „Informacja o wynikach kontroli: Funkcjonowanie parków krajobrazowych”
(http://www. nik. gov. pl/wyniki_kontroli/dokumenty/2002191. doc)
Agnieszka Gruszczyƒska

Klub Babski
Pomimo szalejàcej grypy i du˝ej absencji naszych paƒ „Klub Babski“ si´
rozwija. Nasze pomys∏y oraz efekty
twórczej pracy paƒ chcemy zaprezentowaç na „Kiermaszu Wiosennym“,
który wst´pnie zaplanowa∏yÊmy na sobot´ 17 maja br. Oferta kiermaszu jest
bardzo interesujàca. Na razie mamy
zdeklarowanà panià, która zorganizuje
wystawców na kiermasz ksià˝ki. Mamy
te˝ wÊród nas projektantk´ mody,
a wi´c mo˝e tak˝e „Fashion Show Stara Mi∏osna Lato 2003“, wypieki domowe, r´kodzie∏o artystyczne oraz sztuka
u˝ytkowa w∏asnego pomys∏u i wykonania. Najwa˝niejsze, abyÊmy si´ wszyscy
przy okazji dobrze pobawili. Wi´cej
szczegó∏ów w kwietniowym wydaniu
gazetki. Zapraszamy do wspó∏pracy inne osoby (nie tylko panie), które chcia∏yby wziàç udzia∏ w naszym „Kiermaszu Wiosennym“. Kontakt: pani Barbara Górska (773-39-52).
margo
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Gdzie po bu∏eczki, a gdzie po mleko?
Cieszà nas inicjatywy mieszkaƒców
Osiedla, szczególnie w zakresie dzia∏alnoÊci gospodarczej na naszym terenie.
Staramy si´ na ∏amach WiadomoÊci
Sàsiedzkich informowaç mieszkaƒców
o nowych punktach us∏ugowych i nowo otwartych sklepach. Tym razem postanowiliÊmy przeprowadziç sonda˝
cenowy we wszystkich sklepach spo˝ywczych w Starej Mi∏oÊnie. Przyst´pujàc do zadania nawet nie myÊla∏am, ˝e
mamy na osiedlu a˝ 13 sklepów spo˝ywczych. Sonda˝ przeprowadzono
w dniach od 28 lutego do 10 marca
2003 r.
Do ankiety wybra∏am 10 popularnych produktów. W trakcie zbierania
materia∏ów okaza∏o si´, ˝e trudno jest
znaleêç 10 produktów tych samych
producentów – tak, ˝eby mo˝na by∏o

otrzymaç porównanie cen we wszystkich sklepach. Tak zwany koszyk produktów mog∏am porównaç w przypadku 9-ciu sklepów, w pozosta∏ych brakowa∏o produktów z naszej listy zakupów
– g∏ownie pieczywa z piekarni PUTKA.
Uzyskane wyniki zamieÊci∏am w tabeli.
Jak wynik∏o z ankiety – najtaƒszym
sklepem sà fioletowe Delikatesy Maxpol z ul. Jana Paw∏a II, na drugim
miejscu uplasowa∏ si´ sklep ATUZ
z Traktu Brzeskiego 22, a na trzecim
Delikatesy Maxima z Jana Paw∏a II.
Najdro˝szym sklepem na Osiedlu sà
Delikatesy Pogodna z ul. Pogodnej.
Ró˝nica pomi´dzy najtaƒszym a najdro˝szym koszykiem produktów wynosi a˝ 19 %. GdybyÊmy do koszyka w∏o˝yli najtaƒsze produkty z ró˝nych sklepów, a do drugiego koszyka najdro˝-

sze, to ró˝nica cen wynosi∏aby 27 %.
W najtaƒszym sklepie a˝ 7 na 10 produktów mia∏o najni˝szà cen´, w najdro˝szym sklepie 6 na 10 produktów
mia∏o najwy˝szà cen´ na Osiedlu.
Najwi´kszà ró˝nic´ cen zanotowa∏am w przypadku cukru – rozpi´toÊç
niewiarygodna – 40%, najmniejsza ró˝nica w przypadku Coca – coli, chocia˝
i tu spotka∏a mnie niespodzianka. Mimo ceny sugerowanej przez producenta, sà sklepy, które majà wy˝szà mar˝´
ni˝ to przewidzia∏ koncern.
Mam nadziej´, ˝e ten sonda˝ pomo˝e klientom wybraç najdogodniejsze
miejsce do zakupów. Byç mo˝e sk∏oni
naszych osiedlowych kupców do wyrównania cen – oczywiÊcie w dó∏.
Izabela Antosiewicz

Analiza porównawcza cen podstawowych produktów spo˝ywczych w sklepach na terenie Starej Mi∏osny
Lp.

Nazwa produktu

Producent/marka

j.m.

Maxpol

FHU ATUZ

MAX
Adres

Maxima

MAX-POL

Natasha

Spo˝.-Przem.

Artyku∏y

Welmax

Roma

Delikatesy Spo˝-Przem

Pogodna

Jana

Trakt

Jana

Trakt

Trakt

Paw∏a II

Brzeski 22

Paw∏a II

Brzeski 52

Brzeski 62A

Osiedlowy

AS

Panda

max

min

ró˝nica w %

Delikatesy

Torfowa 7 Trakt Brzeski

Jana Pogodna 27
Paw∏a II

Trakt Graniczna 4 Pogodna 38 Trakt Brzeski
Brzeski 122
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1.

Chleb baltonowski Putka

1 kg

1,60

1,70

1,61

1,70

1,70

1,60

1,65

1,56

1,70

-

-

1,60

-

1,70

1,56

8%

2.

Bu∏ka „ciabatka”

Putka

1 szt.

0,40

0,40

0,40

0,50

0,50

0,40

0,45

0,50

0,50

-

-

0,40

-

0,50

0,40

20%

1l

15%

3.

Mleko UHT 3,2%

¸aciate

2,30

2,50

2,40

2,53

2,53

2,50

2,49

2,40

2,70

2,40

2,50

2,40

2,50

2,70

2,30

4.

Âmietana 12%

Szefa kuchni – Danon 1 op.

1,22

1,55

1,40

1,47

1,50

1,50

1,49

1,50

1,95

-

-

-

1,70

1,95

1,22

37%

5.

Mas∏o

Êmietankowe

2,80

3,20

3,60

3,50

3,80

3,40

3,16

3,40

3,60

4,00

3,70

3,20

4,20

4,20

2,80

33%

6.

Jajka

10 szt.

3,50

3,00

3,50

3,33

3,20

3,40

3,50

4,50

4,00

3,50

3,20

3,40

3,80

4,50

3,00

33%

7.

Màka pszenna

Szymanowska

1 kg

1,89

2,00

2,05

1,90

2,00

2,20

2,39

2,25

2,85

2,30

2,10

2,00

2,40

2,85

1,89

34%

bia∏y kryszta∏

1 kost.

8.

Cukier

1 kg

2,10

2,60

2,30

2,40

2,60

2,60

2,49

2,40

3,50

2,50

2,60

2,60

2,50

3,50

2,10

40%

9.

Sok pomaraƒczowy Cappy

1l

3,36

3,10

3,20

3,59

3,40

3,90

3,59

4,20

3,59

-

-

3,20

3,59

4,20

3,10

26%

10.

Coca cola

1l

2,99

2,99

2,99

2,99

2,99

2,99

3,29

2,99

2,99

3,00

2,99

2,99

2,99

3,29

2,99

9%

22,16

23,04

23,45

23,91

24,22

24,49

24,50

25,70

27,38

27,38

22,16

19%

Koszyk produktów

PROPONUJEMY
POMOC
w trudnoÊciach szkolnych
i wychowawczych
■ BADANIA
PSYCHOLOGICZNE
■ BADANIA PEDAGOGICZNE
■ REEDUKACJA DZIECI
DYSLEKTYCZNYCH
■ TERAPIA MYÂLENIA
MATEMATYCZNEGO
DZIECI M¸ODSZYCH
telefon 773 12 22, tel. kom.
0-601 097 058
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Kàcik komputerowy – internet
W dzisiejszych czasach coraz cz´Êciej
internet staje si´, obok radia i telewizji,
kolejnym wa˝nym medium w naszych
domach. O ile dost´p do tych pierwszych w∏aÊciwie mo˝e mieç ka˝dy, o tyle z internetem nie zawsze jest tak ∏atwo. Chcàc uzyskaç dost´p do sieci internetowej na naszym osiedlu niekiedy
napotykamy ró˝ne problemy. Do po∏àczenia niezb´dny jest nam komputer
z modemem i linia telefoniczna.
Niestety, nie do ka˝dego zakàtka naszego osiedla dochodzi sta∏a linia telefoniczna. Np. na ulicy PoÊwiaty linia telefoniczna jest poprowadzona tylko do
numeru 8. Podobna sytuacja jest na
ulicy Konwaliowej. Co zatem zrobiç,
aby móc skorzystaç z internetu poza
zasi´giem sta∏ej linii telefonicznej?
Rozwiàzaƒ jest na pewno kilka (pomin´ tu na razie jeszcze stosunkowo
drogie us∏ugi dost´pu do internetu oferowane przez operatorów sieci komórkowych). Pierwszym z nich jest za∏o˝enie linii radiowej oferowanej przez Telekomunikacje Polskà. Wielu mieszkaƒców ju˝ z takiej linii korzysta (numery
zaczynajàce si´ cyframi 795), ale mo˝e
nie wszyscy wiedzà, ˝e w takim urzàdzeniu radiowym wbudowany jest modem

(niestety nie jest mo˝liwa wspó∏praca linii radiowej ze standardowym modemem). Co prawda jego maksymalna
pr´dkoÊç wynosi tylko 19200bps (dla
porównania zwyk∏e modemy majà
pr´dkoÊç transmisji 56000bps), ale bez
problemu mo˝na si´ po∏àczyç i np. odbieraç wiadomoÊci e-mail. Do po∏àczenia urzàdzenia radiowego z komputerem potrzebny jest specjalny kabelek,
który praktycznie dost´pny jest tylko na
gie∏dzie komputerowej, ale jego koszt
jest stosunkowo niewielki i wynosi kilkanaÊcie z∏. Inne rozwiàzania opierajà
si´ na us∏ugach abonamentowych i wykorzystujà równie˝ ∏àcza radiowe. Ich
koszt jest jeszcze stosunkowo du˝y,
choç oferowane pr´dkoÊci sà porównywalne z tzw. ∏àczami sta∏ymi.
Dla tych jednak, którzy majà w swoich domach sta∏à lini´ telefonicznà, wachlarz rozwiàzaƒ jest o wiele szerszy.
Najprostszym z nich jest zwyk∏y fax-modem, (ceny od 70 do 150z∏ w zale˝noÊci
od modelu). W takim wypadku ∏àczymy
komputer zwyk∏ym kablem telefonicznym z gniazdkiem, i korzystajàc np.
z numeru dost´powego Telekomunikacji (0202122) ∏àczymy si´ z internetem.
Koszt takiego po∏àczenia wynosi 29gr

Powstaje Klub ˝eglarski
Kto by tego nie lubi∏ – s∏oƒce, lekki
wiatr i cisza zak∏ócana jedynie ∏opotem ˝agla nad g∏owà... WÊród ró˝nych
nowych inicjatyw Stowarzyszenia Sàsiedzkiego, ta zwiàzana z powstaniem
klubu ˝eglarskiego powoli nabiera realnych kszta∏tów. Dzi´ki darowiênie
sponsora i obietnicy kolejnych wp∏at
od nast´pnych sponsorów, Stowarzyszenie chce zakupiç miniflotyll´ 3 ˝aglówek klasy omega. Na ich bazie
chcemy za∏o˝yç ogólnodost´pny klub
˝eglarski dla mieszkaƒców Osiedla. Sà
w Stowarzyszeniu sternicy gotowi prowadziç obozy letnie oraz p∏ywania
weekendowe.
Niestety, Êrodki finansowe, jakimi
dysponujemy, pozwalajà nam jedynie
na zakup ∏ódek u˝ywanych, do remontu. Choç mamy swoje kontakty i ludzi
chcàcych si´ tà sprawà zajàç, to z doÊwiadczenia wiemy, ˝e im wi´ksze grono osób zaanga˝owanych, tym ∏atwiej
o skuteczne dzia∏anie. Dlatego zwra-
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camy si´ do wszystkich zainteresowanych powstaniem klubu ˝eglarskiego
i mo˝liwoÊcià ˝eglowania o pomoc
w nast´pujàcych sprawach:
1. Mo˝e ktoÊ ma kontakt lub mo˝liwoÊç pomocy w zakupie u˝ywanych
∏ódek klasy omega?
2. Potrzebujemy w okolicach Starej
Mi∏osny miejsca, gdzie ∏ódki b´dzie
mo˝na wysuszyç i wyremontowaç.
Mo˝e to byç nieu˝ywana szklarnia,
wi´kszy gara˝ czy te˝ hala magazynowa.
3. Poszukujemy ch´tnych, chcàcych
w∏àczyç si´ w przygotowanie ∏ódek
do sezonu.
Wszystkich chcàcych pomóc serdecznie zapraszamy na spotkanie
w ka˝dy wtorek w godz. 20-21 w lokalu Stowarzyszenia przy OSP Stara Mi∏osna lub o kontakt telefoniczny.
Marcin J´drzejewski
Tel. 773 13 15 (wieczorem)
lub 812 70 39 (do pracy)

netto za 3min mi´dzy godzinà 8-mà
a 18-tà i 29gr za 6min po godzinie 18-tej
do 8-mej rano. Ostatnio Telekomunikacja wprowadzi∏a tak˝e pakiety (np. 60z∏
za 30godzin = 2z∏ za godzin´ – ceny
netto, VAT dla po∏àczeƒ internetowych
wynosi 7%). Niestety, korzystajàc z internetu w taki sposób blokujemy lini´.
Aby rozwiàzaç ten problem mo˝emy
skorzystaç ze sta∏ego dost´pu do internetu (SDI). Za miesi´cznà op∏atà dysponujemy ∏àczem sta∏ym o pr´dkoÊci
128000bps i mo˝emy w ramach abonamentu korzystaç z internetu przez 24godziny na dob´. Ostatnio na naszym osiedlu popularna staje si´ te˝ cyfrowa linia
telefoniczna ISDN, którà mo˝e za∏o˝yç
sobie ka˝dy, kto posiada zwyk∏à lini´ telefonicznà. (koszt ok. 300z∏ netto) Majàc lini´ ISDN mo˝emy korzystaç ze
zwyk∏ego modemu na zasadach opisanych powy˝ej, ale nie blokujemy linii
i w ka˝dej chwili b´dàc w internecie mo˝emy skorzystaç z telefonu bàdê faksu.
Niestety, na razie nie mo˝emy jeszcze na naszym osiedlu korzystaç z najszybszych sta∏ych ∏àcz DSL (Neostrada), aczkolwiek w zwiàzku z rozbudowà centrali w Sulejówku planowane
jest uruchomienie takich us∏ug w Starej Mi∏osnej jeszcze w bie˝àcym roku.
Marcin Nieznaƒski – informatyk
tel. 7732251

Humor zeszytów
✎Widzàc Tadeusza w niebezpieczeƒstwie, ksiàdz Robak strzeli∏ do
niedêwiedzia, nie wiedzàc, ˝e jest
jego ojcem.
✎Bakterie dzielimy na mikroby, mikrony, mikrusy i mikrobusy.
✎Dawniej ch∏opi mieli bardzo niskie
cha∏upy, dlatego byli niewysocy
i przygarbieni.
✎DanuÊka wskoczy∏a na ∏aw´ i zacz´∏a graç na lutownicy.
✎Ch∏op paƒszczyêniany mia∏ niedobrze, bo musia∏ znosiç panu jajka
i inne rzeczy.
✎Napoleon by∏ niewielkiego wzrostu,
ale i tak wszyscy si´ go bali, tak jak
np. krasnoludków.
✎Z wàwozu rozleg∏o si´ g∏oÊne kwirkanie koni.
Nauczycielom te˝ zdarzajà si´ interesujàce uwagi (zw∏aszcza w dzienniczkach):
✎Przychodzi bez niczego na lekcje
plastyki.
✎Rozmawia podczas dialogu.
✎Zjada piórnik kolegi

STARA MI¸OSNA

Czy ∏atwo jest zostaç mistrzem
Polski w szachach?
Potrzeba do tego szczypty talentu
oraz zapa∏ i ch´ç do nauki. Z pewnoÊcià
posiada to 12-letni Arek Leniart, który
w tym roku zdoby∏ z∏oty medal na Mistrzostwach Polski do lat 12 w szachach.
Podziw budzi nie tylko to, ˝e Arek zdoby∏ z∏oto, ale styl, w jakim pokona∏ i zdystansowa∏ swoich przeciwników. Arek
wygra∏ wszystkie 11 partii nie oddajàc
nawet pó∏ punktu! „To, co w szachach
podoba mi si´ najbardziej, to rywalizacja.” – jak przysta∏o na rasowego zawodnika komentuje swój wyczyn Arek.
Arek jecha∏ na zawody jako faworyt.
Rok wczeÊniej zdoby∏ bràzowy medal,
a dwa lata wczeÊniej w grupie do 10 lat
równie˝ wygra∏ z∏oty medal. Po roku
przygotowaƒ pod okiem trenera Leszka
Ostrowskiego – który przyje˝d˝a do Arka
do Starej Mi∏osny z Suwa∏k – Arek jecha∏
na Mistrzostwa Polski z silnym postanowieniem powtórzenia sukcesu. Konsekwencja i systematyczne treningi dajà wyraêne rezultaty. Ostatniej jesieni w symultanie z arcymistrzynià Iwetà Radziewicz,
Arek – jako jedyny zawodnik – wygra∏.
Oprócz intensywnych szkoleƒ i treningów Arkowi du˝o da∏y starty w zawodach. Do najwa˝niejszych nale˝à Mistrzostwa Âwiata i Mistrzostwa Europy.
Warto dodaç, ˝e dawna gmina Weso∏a –
poprzez symboliczne dofinansowanie –
umo˝liwi∏a Arkowi starty w najdro˝szych, ale wa˝nych dla niego imprezach.
Podstawy szachów Arek pozna∏
w wieku 6 lat od trenera Jana Brustmana. Obecnie w ciàgu roku Arek uczestniczy w oko∏o 7 turniejach. Turniej trwa
od tygodnia do dwóch. Do tego dochodzà zgrupowania. Powoduje to, ˝e Arka
cz´sto nie ma w szkole. „Arek chodzi
do Spo∏ecznej Szko∏y nr 37 w Rembertowie. Zarówno pani dyrektor Jagoda
Kaêmierczak, jak i nauczyciele rozumiejà jego pasj´. Arek ma indywidualny tok nauczania. Nie ma z tego tytu∏u
˝adnych ulg, ale egzaminy mo˝e zdawaç w dowolnym terminie. Czasem
zdaje je z wyprzedzeniem, a czasem po
powrocie z turnieju.” – jak zapewnia
mama Arka. Poza tym Arek du˝o czyta.
Szachy nie zawsze sà uwa˝ane za
stuprocentowy sport. Jednak ka˝dy szachista zgodzi si´, ˝e kondycja jest bardzo wa˝na. Koncentracja to trudna

sztuka szczególnie w warunkach turniejowych, kiedy szachowy pojedynek mo˝e trwaç nawet kilka godzin. Dlatego
Arek lubi jeêdziç na nartach, graç
w ping-ponga i „w nog´”, w szkole chodzi na basen, a poza tym – biega. Dlatego jeÊli ktoÊ zobaczy w Starej Mi∏osnej
biegajàcego ch∏opca to bardzo prawdopodobne, ˝e to jest w∏aÊnie Arek.
Co szachy dajà m∏odym ludziom?
Uczà analizowania i podejmowania
Êwiadomych, samodzielnych decyzji, co
jest bardzo przydatnà umiej´tnoÊcià
nie tylko w szkole, ale w ca∏ym przysz∏ym ˝yciu. W ten sposób dzieci uczà
si´ odpowiedzialnoÊci. Poza tym Arek
nie stresuje si´ w szkole. Jego najwa˝niejsze sprawdziany rozgrywajà si´
przy szachownicy.
W szachy gra tak˝e m∏odsza siostra
Arka – 9-letnia Aneta, która ma na
swoim koncie pierwsze sukcesy. W tym
roku w Mistrzostwach Polski do lat 10ciu zaj´∏a 11 miejsce i jednoczeÊnie by∏a najlepszà zawodniczkà z Mazowsza.
Anetka ma bardzo ˝ywio∏owe podejÊcie do ˝ycia, ale dzi´ki temu aktywnie
i wojowniczo prowadzi szachowà rozgrywk´ a˝ do mata. JeÊli tylko Anetka
dalej b´dzie rozwiàzywaç kombinacje
szachowe z takim zapa∏em, jak dotych-

czas ma szans´ zapracowaç na swoje
w∏asne zwyci´stwa i spektakularne turniejowe sukcesy!
Przed Arkiem ju˝ na jesieni kolejne
wyzwanie – rozgrywajàce si´ w Grecji
Mistrzostwa Âwiata Juniorów. Do tego
czasu b´dzie te˝ uczestniczy∏ w zgrupowaniach M∏odzie˝owej Akademii Szachowej organizowanej dla medalistów
Mistrzostw Polski oraz w zgrupowaniu
6-cio osobowej tzw. Grupy Intensywnego Szkolenia, w której b´dzie najm∏odszym uczestnikiem.
Trzymamy kciuki i ˝yczymy powodzenia.
mast

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

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

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Nasz adres:

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

Dorota Mas∏owska
Wojna Polsko Ruska pod flagà bia∏o
czerwonà.
Autorka: 19-letnia dziewczyna, która
pisa∏a t´ ksià˝k´ przygotowujàc si´ jednoczeÊnie do matury.
Bohaterowie: dresiarze narkomani.
Styl: cz´sto brak wszelkich zasad gra-

matycznych, j´zyk nieprzetworzony,
opisy i dialogi pisane wiernie z mowà
u˝ywanà w tym Êrodowisku.
J´zyk: potoczny, brukowy, z du˝à iloÊcià wulgaryzmów.
Tematyka:?
Przes∏anie:?
Pozycj´ t´ prezentuj´ troch´ przekornie. Wydaje mi si´, ˝e znam Paƒstwa
gust i wyczucie dobrej literatury. Ksià˝ka Doroty Mas∏owskiej zosta∏a nagrodzona przez tygodnik „Polityka”, a autorka okrzykni´ta autorkà roku. Znany
pisarz i felietonista Jerzy Pilch wprost
rozp∏ywa si´ nad jej pisarstwem.
Czy wraz z nadejÊciem nowego Wieku mamy zachwycaç si´ takimi powieÊciami?
Zdecydujcie Paƒstwo sami.
Literatura dla doros∏ych:
1. Mason R. – Âwiat Suzie Wong

W krainie szach-mata
... Dawno, dawno temu pewien ubogi
handlarz zbo˝a przyby∏ do dalekiego
królestwa w Indiach. Paƒstwem tym
rzàdzi∏ m∏ody, ale bardzo znudzony ˝yciem król. Jedyne, co go pasjonowa∏o,
to prowadzenie wojen. Ale mi´dzy prowadzeniem jednej wojny a drugà król
nudzi∏ si´ niemi∏osiernie. Zapowiedzia∏
wysokà nagrod´ dla tego, kto choç na
chwil´ go rozerwie.
Poszed∏ wtedy handlarz zbo˝a do króla i rzek∏ mu tak: „Panie, znam sposób,
abyÊ przesta∏ si´ nudziç”. To mówiàc
wyjà∏ plansz´ do gry w szachy oraz bia∏e
i czarne figurki. A˝ do wieczora t∏umaczy∏ królowi zasady gry, która mu si´
bardzo spodoba∏a. „Jakà chcesz nagro-

d´?” – zapyta∏ król. „Chcia∏bym dostaç
tyle ziaren pszenicy, ile wyjdzie po zsumowaniu iloczynu sàsiadujàcych ze sobà na szachownicy pól” – oznajmi∏ handlarz. „Tylko tyle?” zdziwi∏ si´ w pierwszym momencie król, ale gdy jego nadworny rachmistrz dokona∏ odpowiedniego dzia∏ania, okaza∏o si´, ˝e handlarz za˝yczy∏ sobie pszenicy w iloÊci,
którà stanowi∏y zbiory z dwóch ostatnich lat ca∏ego królestwa.... Od tej pory
handlarz sta∏ si´ najbogatszym cz∏owiekiem w królestwie, a król przesta∏ prowadziç wyniszczajàce paƒstwo wojny.
Jak si´ okaza∏o, handlarz by∏ nie tylko
dobrym szachistà, ale równie˝ Êwietnym
matematykiem. Jednak szachy to nie
tylko matematyka.
Spo∏eczna Szko∏a Podstawowa nr 37
To równie˝ umiei Spo∏eczne Gimnazjum nr 3 STO
j´tnoÊç
analizy,
Al. Sztandarów 2 (Rembertów obok Akademii Obrony Narodowej)
zdolnoÊç
podejwww.superszkola.com.pl
tel. 673 54 08
mowania
w∏aÊciISTNIEJEMY 11 LAT
NAUKA OD KLASY „0”
wych decyzji – ceSukcesy naszych uczniów:
chy bardzo pow 2002 r. Êrednia sprawdzianu po szóstej klasie – 91%;
w 2003 r. uczennica III klasy gimnazjum – finalistka
trzebne w codzienOlimpiady j´zyka polskiego;
nym ˝yciu, które
I i III nagroda w konkursie literakim Bibliomania 2002.
warto rozwijaç ju˝
od najm∏odszych
UCZNIOWIE ZE SZKÓ¸ NIEPUBLICZNYCH, KTÓRE ULEG¸Y
ROZWIÑZANIU SÑ ZWOLNIENI Z WPISOWEGO.
lat. W tej rubryce
b´d´ prezentowaç
ZAPRASZAMY na DZIE¡ OTWARTY 12 kwietnia 2003 r.
proste aczkolwiek
W GODZ. 900–1500. W programie, mi´dzy innymi liczne
– mam nadziej´ –
WARSZTATY DLA DZIECI I M¸ODZIE˚Y.
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2. Carter A. – Magiczny sklep z zabawkami
3. Grisham J. – Wezwanie
4. Kellerman F. – Ksi´˝ycowa muzyka
5. Wright R. – Romans naukowy
6. Mas∏owska D. – Wojna polsko ruska
pod flagà bia∏o czerwonà
Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Horowitz A. – Szpieg mimo woli
Literatura popularno naukowa:
1. Flanagan S. – Hildegarda z Bingen
2. Bockenheim K. – Dworek, kontusz,
karabela
3. Dirie W. – Córka Nomadów
4.- Kwiatki Jana Paw∏a II
Ksi´gozbiór podr´czny:
1. Encyklopedia – Fizyka z astronomià.
Izabella Zych
ciekawe kombinacje, które zainteresujà
zarówno m∏odszych jak równie˝ troszk´
starszych szachistów.
Ma∏gorzata Starczewska
Autorka by∏a zawodniczkà szachowà,
obecnie jako trener prowadzi zaj´cia
z dzieçmi.
Dzi´ki
aktywnoÊci
swoich figur czarne
przeprowadzajà decydujàcy atak
na bia∏ego
k r ó l a .
Czarne zaczynajà i dajà mata w dwóch posuni´ciach.

Og∏oszenia drobne
◗ Poszukuje osoby do sprzàtania domu. Tel. 773 13 35
◗ Sprzedam sukni´ Êlubnà – gorset plus spódnica – TANIO!
tel. 0-609 235 134.
◗ Trzy dziewczyny szukajà wspó∏lokatorki do samodzielnego mieszkania
w bloku w Starej Mi∏oÊnie (osobny pokój) – tel. 0-600 028 627.
◗ SKUP – z∏ota, monet i banknotów – telefon 0-692 240 372.
◗ Strzy˝enie psów tel. 0-608 423 521, 773 36 88.
◗ Nauczycielka j´z. niemieckiego udziela korepetycji tel. 78 35 382.
◗ Nauka taƒca towarzyskiego (taƒce latynoamerykaƒskie, standardowe)
tel. 0-502 859 711.
◗ Manicure, pedicure, zdobienie paznokci (w domu klienta)
tel. 0-503 520 350.
◗ J´zyk rosyjski – korepetycje, t∏umaczenia (z dojazdem do ucznia)
tel. 773 54 53.
◗ Przyjm´ sprzàtanie, osoba solidna, dok∏adna, czysta, z referencjami ze
Starej Mi∏osny tel. 0-503 76 73 76.
◗ Nauczycielka j´z. polskiego pomo˝e dzieciom w zakresie szko∏y podstawowej i gimnazjum tel. 773 33 92.
Og∏oszenia drobne publikujemy za darmo. Najlepiej przesy∏aç je mailem na
adres: wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl

Witajcie
wÊród
nas

STARA MI¸OSNA
Oto kolejna grupa naszych
najm∏odszych sàsiadów. Witajcie, witajcie, witajcie! RoÊnijcie zdrowo i bàdêcie radoÊcià dla swoich rodziców.

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 kwietnia 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).

Patrycja GawryÊ
ur. 9.11.2002 r.
w Szpitalu Kolejowym w Mi´dzylesiu

Sponsor
rubryki:

waga 3750 g, d∏. 55 cm

Stanis∏aw Dariusz Dêwiga∏a
ur. 11.11.2002 r.
w Szpitalu Âw. Zofii przy ul.
˚elaznej
mieszka przy ul. Brylantowej

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.

Izabella Trybu∏a
ur. 14.06.2002 r.
w Szpitalu Kolejowym w Mi´dzylesiu

waga 3420 g, d∏. 54 cm
mieszka przy ul. Kruszyny

Mateusz Witek
ur. 6.01.2003 r.
w Szpitalu Âw. Zofii przy ul. ˚elaznej
waga 3240 g, d∏. 54 cm
mieszka przy ul. Jana Paw∏a II

CzeÊç! Jestem Miki.
Urodzi∏em si´ 11.09.2002 r. w Szpitalu
Âw. Zofii przy ul. ˚elaznej. Wa˝y∏em 4060 g,
mierzy∏em 58 cm. Od niedawna jestem
Waszym sàsiadem, mieszkam przy
ul. GoÊciniec.

Dominika Julia Cierpiƒska
ur. 24.01.2003 r.
w Cz´stochowie
waga 2950 g, d∏. 51 cm
mieszka przy ul. Skalistej

Wystawa w Weso∏ej
OÊrodek Kultury Weso∏a, mieszczàcy si´ w Weso∏ej, przy
ul. Starzyƒskiego 21 przygotowa∏ dla Paƒstwa kolejnà imprez´ kulturalnà. Tym razem jest to wystawa tkanin artystycznych, p. t. „We∏nà malowane”.
Otwarcie wystawy nastàpi dnia 21 marca o godz. 19.30.
Na ten piàtkowy wieczór zaprasza Paƒstwa dyrektor oÊrodka, pan Dariusz Falana.
IZ

Sklep „Baby Boom”
ul. Jana Paw∏a II róg Diamentowej
zaprasza w godzinach:
pon.–pt. 10–19, sob. 10–14
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Ogrody Starej Mi∏osny
Kompozycja ogrodu
Architektoniczne kszta∏towanie roÊlin mo˝e byç dobrym rozwiàzaniem
problemów z niewielkà lub wàskà
dzia∏kà.
Drzewa liÊciaste rozpi´te wzd∏u˝
p∏otu lub same tworzàce a˝urowà
Êcian´ zieleni, rozciàgni´te na ˝y∏kach i specjalnych konstrukcjach mogà odgradzaç od sàsiada lub os∏aniaç
od wiatru. Ukszta∏towane w formie
rozpi´tego parasola, stanowià atrakcyjnà form´ i zarazem zielony „sufit”chronià wówczas przed s∏oƒcem, a jeÊli w ten sposób potraktujemy np. jab∏onie umo˝liwià dobry dost´p do
owoców.
RoÊliny sà przecie˝ ogrodowà architekturà: poprzez swe formy kszta∏tujà
krajobraz, dlaczego wi´c nie skorzystaç
z ich walorów?

fot. „Dach nad g∏owà” mogà stworzyç
rozpi´te jak parasole- drzewa

na 10 lat w Holandii, zaprezentowano
najnowsze trendy w architekturze krajobrazu, ogrodnictwie i florystyce. Pokazano, jak zmieni∏o si´ podejÊcie do
wspó∏czesnych ogrodów w wielu krajach Êwiadomie podà˝ajàcych za modà
w architekturze.

Uwaga! Trwa konkurs na najpi´kniejszy ogród, taras, balkon w Starej Mi∏oÊnie.
PrzyÊlijcie zdj´cie swojego ogrodu, tarasu lub balkonu.
Najciekawsze pomys∏y i najpi´kniejsze
kompozycje zostanà nagrodzone!
Rozstrzygni´cie w czerwcu.

fot. Ogrodowy minimalizm preferuje proste formy i kszta∏ty – efekt osiàgni´to
u˝ywajàc drewna
Podobnie jak w Holandii równie˝
w polskich ogrodach coraz bardziej
daje si´ zauwa˝yç wp∏yw tendencji architektonicznych, minimalistyczne po-

fot. A˝urowa „Êciana” uformowana z w∏aÊciwie kszta∏towanych drzew liÊciastych.
Styl ogrodu
Minimalizm – styl, który dominuje
obecnie architekturze, przenika równie˝ do ogrodu. Na ubieg∏orocznej wystawie „Floriade” odbywajàcej si´ raz

12

dejÊcie nie tylko do form budynku, ale
i do kompozycji tworzonej w ogrodzie.
Nast´puje tu maksymalne upraszczanie form. W ogrodzie poza roÊlinnoÊcià stosuje si´ (podobnie jak w architekturze) szk∏o, drewno, metal, a nawet beton.
Same roÊliny formuje si´ poprzez
przycinanie, rozpinanie na rozmaitych
konstrukcjach lub odpowiednio ogranicza ich zasi´g nawierzchnià. Powtarza si´ formowane w proste kszta∏ty
krzewy, trawy ozdobne, byliny, aby
stworzyç rytm. Niezale˝nie od tego,
czy si´ nam to podoba czy nie, warto
poznaç nowoczesne podejÊcie do projektowania.

DziÊ urocze rabaty z ul. S∏onecznej
Polany.
Co zrobiç aby odgrodziç w ciekawy
i funkcjonalny sposób rabat´ z roÊlinami od trawnika?
Choç mo˝liwoÊci jest wiele, dziÊ
przedstawiamy staromi∏oÊniaƒski pomys∏ na rabaty z roÊlin zimozielonych
i iglastych, których granice wyznacza
falista linia kamiennej kostki.
Warto jà zastosowaç, szczególnie
wówczas, gdy wyk∏ada si´ kamieniem
Êcie˝ki w ogrodzie lub podjazd- jak by∏o w tym przypadku. Cz´sto zostaje
nam troch´ zb´dnych materia∏ów po
budowie, mo˝na je wykorzystaç do
stworzenia niepowtarzalnych elementów ogrodowej architektury.

fot. Elegancka rabata frontowa ∏adnie
podkreÊla wejÊcie do domu.

fot. Na wystawie „Floriade”: oryginalna
w formie rzeêba ze stali

Na widocznej rabacie zastosowano
kwitnàce i zimozielone gatunki roÊlin
liÊciastych: rododendrony, azalie, okrywowy barwinek i funkie. Granic´ raba-
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ty podkreÊla strzy˝ony, m∏odziutki ˝ywop∏ot z bukszpanu.

Przypomnienie:
W ogrodzie:

fot. Kamienna kostka oddziela rabat´ od
trawnika, p∏ynnie przechodzàc w opask´
wokó∏ domu.
Ula Wróblewska
architekt krajobrazu
artis@w.pl
773 36 12, 0-601 336 462

Odkryj roÊliny, które by∏y przykryte na zim´,
drzewa i krzewy nawieê nawozami organicznymi i mineralnymi wzruszajàc gleb´ wokó∏ nich.
(uwa˝aj na wiosenne przymrozki- miej w pogotowiu w∏óknin´ do okrywania wra˝liwych roÊlin)
Przytnij krzewy liÊciaste, odetnij suche, chore
i przemarzni´te p´dy (nisko przytnij p´dy budlei.)
Pod roÊlinami wymagajàcymi kwaÊnego
pod∏o˝a (wrzosy, krzewy iglaste, azalie) rozsyp
torf na gruboÊç ok. 2 cm, nawieê je nawozami
wielosk∏adnikowymi do roÊlin kwaÊnolubnych.
Gdy stopnieje Ênieg, wykonaj gruntowne grabienie trawnika i napowietrzanie gleby, nast´pnie przeprowadê jego wapnowanie i nawo˝enie.

Na balkon i taras:
PrzenieÊ zimujàce roÊliny balkonowe w jasne
miejsce. Przygotuj skrzynki balkonowe i odpowiedniej wielkoÊci donice. Tu pami´taj o jed-

nym: to przysz∏e „mieszkanie” musi byç „wygodne i na miar´” dla wybranych roÊlin.
Na dno pojemników wsyp drena˝: ˝wir lub keramzyt, przykryj go cienkà warstwà w∏ókniny,
aby drena˝ nie wymiesza∏ si´ z ziemià. Przy opiece nad wi´kszà liczbà mis, skrzynek i donic mo˝e warto pomyÊleç o za∏o˝eniu automatycznego
uk∏adu nawadniajàcego, który pozwoli nam spokojnie wyjechaç na wakacje lub w upalny „d∏ugi”
weekend.
Nie zapomnij o dodaniu do mieszanki ˝yznej
ziemi (odpowiedniej dla roÊlin balkonowych),
wolnorozk∏adajàcych si´ nawozów wielosk∏adnikowych np. Osmocote. Dzi´ki nim roÊliny sà
bardziej odporne na choroby i bujniej rosnà
przez ca∏y sezon.

W domu
Przesadê roÊliny pokojowe do nieco wi´kszego pojemnika dobranego do wystroju wn´trza
lub dosyp Êwie˝ej ziemi do donic, po uprzednim
wybraniu z nich warstwy wierzchniej.

Gdzie na wakacje?

Stowarzyszenie Przyjació∏ Nowicy zaprasza
Nowica jest niewielkà wsià po∏o˝onà
malowniczo w trudno dost´pnych lasach Pasma Magury Ma∏astowskiej
w Beskidzie Niskim. Nie dociera tu komunikacja miejska ani PKS, a najbli˝szy przystanek autobusowy znajduje
si´ 7 km liczàc od centrum wsi.
Takie okolicznoÊci sà powa˝nym
utrudnieniem w korzystaniu z edukacji,
êróde∏ informacji oraz zaj´ç poszerzajàcych horyzonty, poza miejscem zamieszkania. W 2000 roku grupa mieszkaƒców oraz osób zaprzyjaênionych
z Nowicà powo∏a∏a do ˝ycia Stowarzyszenie Przyjació∏ Nowicy, którego g∏ównym celem statutowym jest prowadzenie Niepublicznej Szko∏y Podstawowej
dla klas 0 – III oraz Âwietlicy Wiejskiej.
Pozalekcyjne dzia∏ania Êwietlicowe skupiajà 36-osobowe grono dzieci i m∏odzie˝y z terenu naszej wsi, Stowarzyszenie jest otwarte na uczestnictwo podobnych grup z innych miejscowoÊci, podejmujàc inicjatywy integrujàce ró˝ne Êrodowiska. Spotkania tego typu odbywajà
si´ nie tylko w trakcie trwania roku
szkolnego, tak˝e w okresie wakacyjnym
i ferii zimowych.

Pracujàc z dzieçmi
i m∏odzie˝à w grupie
ró˝nowiekowej, podczas wypraw plenerowych Êladami historii
i kultury ¸emków
(mniejszoÊci narodowej
zamieszkujàcej te tereny), a tak˝e Êladami
dzikiej przyrody najbli˝szych okolic wsi Nowica, zbieramy materia∏y êród∏owe, w celu
opracowania tematów
i mapek na u˝ytek
Êcie˝ek edukacyjnych,
zwiedzamy liczne skarby architektury drewnianej jak: kryte
gontem cerkwie, w których rozbrzmiewa Êpiew grekokatolickiego obrzàdku,
spichlerzyki, przydro˝ne krzy˝e, kapliczki i tutejsze chaty – chy˝e, gdzie
pod gontowym dachem mieÊci si´ cz´Êç
mieszkalna ze spi˝arnià, obora, stajnia,
wozownia, a na strychu siano. Szko∏a
jest ostojà ˝ywych na naszym terenie
tradycji ∏emkowskich. Bierze czynny
udzia∏ w przygotowaniach i organizowaniu spotkaƒ ¸emków i Nowiczan, na co
dzieƒ i od Êwi´ta. Wspó∏uczestniczy
w organizacji corocznych imprez „majówkowych”, pe∏nych atrakcji i muzyki
zarówno ∏emkowskiej jak i rockowej.
W ubieg∏ym roku wystàpi∏ zespó∏ „Muzykanci” oraz zaprzyjaênieni muzycy
z zespo∏u „W´gajty”.

Budynek naszej szko∏y s∏u˝y tak˝e jako
Baza GoÊcinna. Staramy si´ o Êrodki na
popraw´ stanu technicznego oraz wyposa˝enia budynku, tak aby móg∏ stanowiç
ca∏orocznà baz´ turystycznà. Oferujàc na
razie skromne warunki serdecznie zapraszamy grupy zorganizowane, dru˝yny
harcerskie, zielone szko∏y do odwiedzenia pi´knego o ka˝dej porze roku Beskidu Niskiego. Mo˝liwe sà równie˝ pobyty
rodzinne – „wczasy pod gruszà”, ch´tnie
b´dziemy poÊredniczyç w nawiàzaniu
kontaktu z nowickimi gospodarzami
w celu wynaj´cia kwatery zgodnej z wymaganiami co do standardu oraz ceny.
Aleksandra Padzik-Linke
Przewodniczàca Stowarzyszenia
Przyjació∏ Nowicy, tel: 018/35-16-799,
szkola_nowica@o2.pl, www.nowica.art.pl
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Wernisa˝ w Kawiarence Artystycznej U4C2
Konserwacji Dzie∏ Sztuki w pracowni
Technologii Malarstwa Sztalugowego
i Kopii w Akademii Sztuk Pi´knych

w Warszawie. Malarka zajmuje si´ trudnà sztukà, polegajàcà na kopiowaniu
dzie∏ cz´sto równie˝ dawnych mistrzów.
Wykorzystuje ona do tego wybrane prace ze zbiorów Muzeum Narodowego.
Maluje tak˝e na zamówienie.
Zapraszamy!
IZ

W kawiarence artystycznej U4C2,
mieszczàcej si´ w Centrum Pogodna
odby∏ si´ dnia 8 marca wernisa˝ pani
Marii Surawskiej. Zapoczàtkowa∏ on
wystaw´ malarskà, która b´dzie trwa∏a
do 21. 03. b. r. W godzinach: 8 – 23
mo˝na oglàdaç, a tak˝e kupiç obrazy
artystki. Pani Maria skoƒczy∏a wydzia∏

Kominek bez komina
3. Meblowy charakter daje mo˝liwoÊci
∏atwego przestawiania w dowolne
miejsce, kominek mo˝e wi´c byç
ozdobà w ka˝dym pomieszczeniu.
W ofercie jest 12 wzorów meblowych
w ró˝nych kolorach (buk, czereÊnia
antyczna, dàb rustykalny, marmur).
4. Do∏àczony do kominka komplet polan ceramicznych, idealnie naÊladujà- Paw∏a II 264 (obok osiedla „Akacjocych drewno, spe∏nia funkcj´ dekora- wa”). Tel. 795-71-88
cyjnà.
Beata Skalska
5. Bio-kominek poza czynnoÊcià dolania i zapalenia specjalnego paliwa, CZYNNE:
codziennie 6.00 - 22.00
w niedziele 9.00 - 15.00
mo˝na uznaç za ca∏kowicie bezobs∏ugowy.
6. Jest przyjazny Êrodowi✦ ARTYKU¸Y SPO˚YWCZE I CHEMICZNE ✦
sku-drewno zastàpiono
✦ KOSMETYKI ✦ ARTYKU¸Y SZKOLNE ✦
specjalnym ekologicznym biopaliwem Fano- ✦ OWOCE ✦ NAPOJE ✦ SOKI ✦ WARZYWA ✦
✦ ALKOHOL ✦ UPOMINKI ✦
la. 1 litr spala si´ przez
✦
NABIA¸
✦ MI¢SO I W¢DLINY ✦
oko∏o 4-6 h. Ogrze✦ POKARM DLA ZWIERZÑT ✦
wanie pomieszczenia
✦ DU˚Y WYBÓR PRASY ✦
o pow. ok. 25m2 do temperatury ok. 22 stopni
nast´puje w czasie ok.
20 minut.
SAMOOBS¸UGA
7. Podczas spalania wydziela si´ para wodna i
CO2 w iloÊciach nie Bilety MZK i karty telefoniczne Âwie˝e pieczywo 3 razy dziennie
wi´kszych od tych, któ- St. Mi∏osna Zad. 10 dz 627 przy ulicy Jana Paw∏a II 108
re sà mierzone w wydy(dawna OBWODNICA)
tel. 773-25-30
chanym przez cz∏owieka powietrzu.
Ceny Bio-kominków wau nas kupisz
hajà si´ od 830 do 2550 z∏.
szybko, tanio
Serdecznie zapraszai prawie wszystko
my Paƒstwa do sklepu
„Przy kominku” w Starej
Mi∏oÊnie, ulica Jana

Ko
l
LO ekt
TT ur
O a

Przyznacie Paƒstwo, ˝e ka˝dy cz∏owiek czerpie przyjemnoÊç z kontaktu
z ˝ywym ogniem. Lubimy pieczenie
kie∏basek w ognisku, Êpiewanie przy
ognisku, czy po prostu patrzenie na
ogieƒ, który tak bardzo zbli˝a nas do
natury. Niektórzy z Paƒstwa przenoszà
t´ przyjemnoÊç do w∏asnych domów,
budujàc sobie kominek.
Niestety, koszty budowy i instalacji kominka sà bardzo wysokie (6-10 tys. z∏).
Nale˝y ponadto posiadaç miejsce do
sk∏adowania drzewa. Samo rozpalenie
nie jest k∏opotliwe, ale ju˝ czyszczenie
z popio∏u i sadzy nie nale˝y do przyjemnoÊci.
Chcemy Paƒstwu przedstawiç alternatywny sposób obcowania z ˝ywym
ogniem, stanowiàce ca∏kowità nowoÊç na
rynku polskim-holenderskie biokominki.
Oto ich g∏ówne zalety i walory u˝ytkowe:
1. Bio-kominek nie wymaga instalacji
kominowej, gazowej lub eletrycznej,
a co za tym idzie nie wymagane sà
˝adne zezwolenia.
2. W tradycyjnym kominku 60% ciep∏a
ucieka wraz z dymem przez komin,
w Bio-kominku 100% energii cieplnej
skierowane jest na pomieszczenie.

dogodny dojazd
parking

niskie ceny

akceptujemy karty p∏atnicze
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Tydzieƒ z Kubusiem Puchatkiem
Przed feriami zimowymi w „ma∏ej szkole” og∏oszony zosta∏ konkurs plastyczno –
literacki dla m∏odszych dzieci pt. „Tydzieƒ z Kubusiem Puchatkiem”. Czas ferii dzieci mog∏y wykorzystaç do przygotowania ró˝nych pomys∏ów i prac, ale tak˝e
do czytania wraz z rodzicami „Kubusia
Puchatka” A. A. Milne. By∏a to równie˝
okazja dla rodziców do zabawy z dzieçmi
w wolnym od nauki czasie. Tydzieƒ po feriach ka˝da klasa rozpocz´∏a realizacj´
zadaƒ konkursowych.
Zadania obejmowa∏y:
– codzienne przeczytanie zaznaczonego
w ksià˝ce fragmentu,
– u∏o˝enie trzech hase∏ na temat zdrowia,
uprawiania sportu i ró˝nych form ruchu,
– przez cztery dni stosowanie w praktyce
hase∏ o zdrowym trybie ˝ycia Dzieci
mia∏y przeprowadzaç samodzielnie, na
ka˝dej lekcji krótkà gimnastyk´.
Dodatkowymi konkurencjami dla klas
1 i 2 by∏y ZAPROSZENIA i BARY¸KA
Nale˝a∏o wykonaç zaproszenie na urodziny któregoÊ z mieszkaƒców Stumilowego Lasu w atrakcyjnej szacie graficznej
i oryginalnym pomys∏em tekstu. Wykonanie Bary∏ki do przechowywania Ró˝nych
Rzeczy to druga mo˝liwoÊç zdobycia
punktów dla swojej klasy.
Dodatkowymi konkurencjami dla klas
trzecich by∏y SCENKI i RECYTACJE.
Dzieci mia∏y zaprezentowaç scenk´,
w której przedstawiajà wybrany fragment
ksià˝ki, lub wyrecytowaç z pami´ci fragment prozy.
Dla wszystkich ch´tnych dzieci by∏y nast´pujàce konkurencje:
– GRA PLANSZOWA – przeznaczona
dla dzieci z klas zerowych, której treÊç
mia∏a opieraç si´ na fabule „Kubusia
Puchatka”,
– MRUCZANKA – to zaÊpiewanie solo
lub w zespole jednej z mruczanek Kubusia
– KO¸YSANKA – napisanie tekstu ko∏ysanki dla Maleƒstwa.
Konkurs spotka∏ si´ z niema∏ym zainteresowaniem dzieci i rodziców. Powsta∏o
wiele dzie∏ plastycznych i literackich. Urzàdzono wystawy „bary∏ek” i „zaproszeƒ”.
Jury obejrza∏o wyst´py dzieci. Mamy prawdziwe talenty! Mimo tremy dzieciaki wspaniale zaprezentowa∏y scenki, recytacje
i mruczanki. Widaç by∏o zaanga˝owanie
i pomys∏owoÊç w realizacjach aktorsko-wokalnych. Do ∏ez jury rozbawi∏ uczeƒ klasy
Ic Daniel, który „wymrucza∏” melodi´ walca „Nad pi´knym modrym Dunajem”. Powsta∏ pokaêny zbiór gier dla zerówek.
Ostatnià konkurencjà by∏ quiz, którego
pytania zwiàzane by∏y z czytanymi w klasie
fragmentami „Kubusia Puchatka”.

Podsumowanie wyników, og∏oszenie
punktacji i rozdanie nagród odby∏o si´
25 lutego. Nagrodami dla klas by∏y zeszyty lub bloki z wizerunkiem ulubionego
Misia wszystkich dzieci (i prawdopodobnie doros∏ych) oraz dyplomy za zaj´cie
poszczególnych miejsc. Autorom szczególnie pomys∏owych i pi´knych dzie∏ literackich, plastycznych i aktorskich wr´czono nagrody specjalne – dyplomy i pami´tniki Kubusia Puchatka.
Panie otrzyma∏y zabawne gwizdki, które majà zach´caç dzieci do Êródlekcyjnej
gimnastyki.
Poni˝ej drukujemy wybrane spoÊród
wielu wspania∏ych tekstów.
Ko∏ysanka
Âpij, mój skarbie, Êpij, siwe oczka zmru˝,
Gdzie sà skarby, Sowa nie wie, w jakiej dziupli,
w jakim drzewie, zapomnia∏a ju˝.
Âpij, mój skarbie, Êpij, utul si´ we Ênie,
Sowy skarby sà daleko w jakimÊ drzewie
GdzieÊ nad rzekà, a mój skarb jest tu, a mój
skarb jest tu.
Kasia Wiercioch IIa
Has∏a
„Jak nie chcesz mieç brzucha, to goƒ K∏apoucha (tylko biegiem)”
„åwicz w Stumilowym Lesie, w nagrod´ KubuÊ
miodu Ci przyniesie”
„Kangurzyco! åwicz od Êwitu – skacz z pod∏ogi
do sufitu”
Mruczanka
KubuÊ Puchatek to fajny przyjaciel.
My go kochamy i wy go kochacie.
KubuÊ Puchatek to fajny przyjaciel.
Jego mieszkanie to Stumilowy Las
KiedyÊ pójdziemy tam wszyscy wraz.
Ola Badziàg Ib
Ko∏ysanka
Âpij, Maleƒstwo, Êpij, oczka swoje zmru˝ i Ênij.
Ânij o zielonej swej krainie, gdzie przygoda Ci´
nie minie
i przyjació∏ wiernych masz.
Âpij, Maleƒstwo, Êpij, oczka swoje zmru˝ i Ênij.
Ksi´˝yc zasnà∏ ju˝ wi´c i ty nie zwlekaj ju˝.
Karolina Kasprzak IIIb
Mruczanka
KubuÊ Puchatek uwielbia miód
la, la, la,
Zjada codziennie wielki s∏ój
la, la, la,
Z Kubusiem zawsze weso∏o jest
la, la, la,
Nie nudzi si´, kto Jego przyjacielem jest
la, la, la.
Julia Trzaska Ia
Mruczanka
Bzy... bzy... pszczo∏y p´dzà
bzy... bzy... miodu strzegà
bzy... bzy... a Ty, Misiu, ratuj si´!
Marta Kasprzak Ia
Mruczanka
Jak mi dobrze tu byç Misiem,
Chodziç na spacery z Krzysiem,
Mieç przyjació∏ wokó∏ siebie,

Czuç si´ z nimi tak jak w niebie.
Ka˝dy mój przyjaciel czeka
i ju˝ wo∏a mnie z daleka.
Nawet rzeka, drzewa, las te˝ wo∏ajà nas,
Ka˝dy dzieƒ to jest przygoda,
Nawet sprzyja nam pogoda,
Zatem chodêmy, przyjaciele,
B´dzie wszystkim nam weselej!
Joanna Nowicka IIIb
Rymowanka Kuby – Ko∏ysanka
Âpij, kochanie, zamknij oczka,
Bo ju˝ ksi´˝yc zasnà∏.
Jeszcze raz zamknij oczka,
Bo ju˝ nied∏ugo b´dzie dzieƒ.
Ty, kochanie, musisz si´ wyspaç,
Bo musisz byç w dzieƒ wypocz´ty,
Bo jutro b´dzie pi´kny dzieƒ.
Kwiatki b´dà kwit∏y te˝,
A jak ju˝ b´dzie zachód
To ju˝ nied∏ugo b´dzie noc.
I b´dzie wieczorynka,
I ju˝ pójdziesz spaç,
Dobranoc, kochanie,
Âpij ju˝
Jakub Olejnik Ia
Mruczanka
Stumilowy Las to mój Kubusiowy Êwiat,
Sà tu dziwy, sà tu Skrzaty i Przyjació∏ garÊç.
Jest tu Sowa Màdra G∏owa, jest Tygrysek i Prosiaczek,
Ka˝dy z nich ma w∏asny szlaczek.
Jest Króliczek d∏ugouchy i Kolega K∏apouchy.
Wszyscy razem si´ bawimy. bo kochamy mocno si´.
Tej Mruczanki nadszed∏ kres, bo ju˝ musz´
jeÊç.
Teraz siedz´ w chatce swej i objadam miodkiem si´.
Adrianna Kàdzio∏a i Ola Ros∏aniec Ia
Ko∏ysanka
Âpij, Maleƒstwo, Êpij,
wszyscy w domach Êpià,
Êpià zajàczki i wiewiórki,
m∏ode wilczki i przepiórki.
Âpij, Maleƒstwo, Êpij,
oczka swoje zmru˝,
bo na dworze ciemno,
nocka przysz∏a ju˝.
Âpij, Maleƒstwo, Êpij,
jutro b´dzie nowy dzieƒ,
wstanie s∏onko, wstanie KubuÊ,
i b´dziecie razem bawiç si´.
Âpij, Maleƒstwo, Êpij,
A gdy rano wstaniesz,
b´dzie te˝ Êniadanie,
mleko, bu∏ki i p∏atki kukurydziane,
Êpij Maleƒstwo Êpij.
Aleksander Cio∏ek IIIb
Has∏a
˚e ruch to zdrowie, wie to ka˝dy z nas,
Wi´c çwicz z Puchatkiem w ka˝dy wolny czas.
Ka˝dy to wie – ma∏y i du˝y,
˝e ruszanie si´ zdrowiu s∏u˝y.
åwicz sk∏ony i przysiady
nikt Ci wtedy nie da rady
Màdra Sowa Ci to powie, çwicz z Puchatkiem
– bo to zdrowie.
Agata Przybysz Ib.

organizatorzy:
Magdalena Pop∏awska, El˝bieta Siemiƒska
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Kiedy zaczyna si´ rozwój
seksualny dziecka? (cz´Êç I)
Niemowl´ w pierwszym okresie ˝ycia
nie ma jeszcze ukszta∏towanej ÊwiadomoÊci seksualnej, poniewa˝ nie ma
ÊwiadomoÊci siebie. Dopiero stopniowo zaczyna odkrywaç: siebie, matk´, ojca, Êwiat rzeczy materialnych. Najpierw
odkrywa w∏asne cia∏o, a wraz z nim sfer´ seksualnà. Odkrywa jà jednak z takim samym emocjonalnym prze˝yciem,
jak wszystkie inne cz´Êci swojego cia∏a.
Dziecko nie posiada jeszcze tak bardzo
emocjonalnego stosunku do w∏asnej
seksualnoÊci, który kszta∏tuje si´ dopiero w okresie póêniejszym, zw∏aszcza,
w okresie dojrzewania.
˚eby mieç pe∏niejszy obraz rozwoju
seksualnego dziecka, pos∏u˝´ si´ schematem rysunkowym A. Scheinfelda.
Schemat ten obrazuje siedem stadiów
w rozwoju wzajemnych stosunków
mi´dzy osobami ró˝nych p∏ci.
1. W okresie niemowl´cym i po niemowl´cym (wiek 0-3 lat) dziecko jest
zainteresowane tylko sobà.
2. W okresie wczesnego dzieciƒstwa
(od 3 do 7-8 r. ˝) ch∏opcy i dziewcz´ta poszukujà towarzystwa innych
dzieci niezale˝nie od ich p∏ci.
3. Mniej wi´cej od 8 do 10 r. ˝. ch∏opcy
wolà bawiç si´ i przebywaç w towarzystwie ch∏opców, dziewcz´ta w towarzystwie dziewczàt.
4. Wiek od 10 do 12 lat charakteryzuje
si´ ostrym antagonizmem pomi´dzy
osobnikami ró˝nych p∏ci. Dziewcz´ta
i ch∏opcy unikajà si´ wzajemnie.
5. W wieku od 12 do 14 lat dziewcz´ta
zaczynajà interesowaç si´ ch∏opcami
i starajà si´ zwróciç na siebie uwag´.
Ch∏opcy zaÊ nadal trzymajà si´ z dala
i przedk∏adajà towarzystwo ch∏opców.
6. Mi´dzy 14 a 16 r. ˝. ch∏opcy zaczynajà wykazywaç zainteresowanie
dziewcz´tami. Zaczynajà tworzyç si´
„pary”.
7. Mi´dzy 16 a 17 r. ˝. ˝ywe i wzajemne
zainteresowanie, chodzenie „parami”
staje si´ zjawiskiem powszechnym.
Dziecko do lat trzech – znaczenie
prawid∏owego wychowania dziecka do
lat trzech podkreÊlajà wszyscy pedagodzy, psycholodzy i lekarze. W tym bowiem okresie kszta∏tuje si´ postawa
wobec Êwiata. Dlatego te˝ trzeba stale
pami´taç o tym, ˝e dziecko od urodze-

16

w brzuszku mamusi, a potem wychodzi”,
i tak dalej stopniowo staramy si´ t∏umaczyç prostym j´zykiem dziecka
wszystkie jego aktualne niejasnoÊci.
Chcia∏am zaznaczyç, ˝e takie prawid∏owe informowanie dziecka znacznie
zmniejsza tendencj´ do zabaw seksualnych np. „zabawy w doktora”. Nie znaczy to jednak, ˝e zabawy takie nie b´dà
go interesowa∏y.
DoroÊli nie majà racji dopatrujàc si´
zepsucia dzieci przy∏apanych na „zabawie w doktora”. Natomiast nale˝y obawiaç si´ skutków takich zabaw. Poza
doraênymi uszkodzeniami, jakie mogà
spowodowaç stosowane w zabawie „lekarstwa”, mogà si´ równie˝ zdarzyç
przypadkowe podra˝nienia, które
sprawiajà dziecku niespodziewanà
przyjemnoÊç i spowodujà potajemne
powracanie do okolicznoÊci, w jakich
mia∏o ono miejsce.
Post´powanie w∏aÊciwe polega na
natychmiastowym wykorzystywaniu
dostrze˝onej „zabawy w doktora” do
rozmowy wychowawczej.
Oto szkic takiej rozmowy – „MyÊl´,
˝e chcieliÊcie si´ dowiedzieç, jaka jest
ró˝nica mi´dzy dziewczynkà a ch∏opcem?. Nie musieliÊcie tego oglàdaç,
mogliÊcie zapytaç, a ja wyjaÊni∏abym
wam na pewno. Jeszcze musz´ wam powiedzieç, ˝e bawienie si´ w doktora
„˝ywym” kolegà czy kole˝ankà jest bardzo niebezpieczne, bowiem wasze „lekarstwa” mogà zrobiç wielkà krzywd´,
psujàc zdrowie czasem na ca∏e ˝ycie.
Dlatego uwa˝am, ˝e „w doktora” mo˝ecie si´ razem bawiç tylko lalkami”.
Tak rozmawiajàc z dzieckiem udzielimy mu naturalnej i rzeczowej informacji, na konkretny temat, jednoczeÊnie
uczymy go szacunku dla ˝ycia cz∏owieka i wszystkich jego funkcji.

nia jest prawdziwym cz∏owiekiem. Byç
mo˝e brzmi to jak bana∏, ale przecie˝
doÊç cz´sto si´ zdarza, ˝e rodzice swoje ma∏e dziecko traktujà jako „aksamitne cia∏ko”, wymagajàce pokarmu i piel´gnacji, zapominajàc o tym, ˝e ma ono
równie˝ mózg ludzki o ogromnych
mo˝liwoÊciach rozwoju.
W tym okresie dla rozwoju dziecka
niezwykle istotna jest atmosfera domu,
w którym ˝yje. ˚yczliwy stosunek ojca
i matki do siebie nawzajem i do dziecka. Okazywanie czu∏oÊci i serdecznoÊci, dostarczajà dziecku pozytywnych
bodêców uczuciowych, które kszta∏tujà
w nim ˝ywio∏owà sympati´ i zainteresowanie dla Êwiata. Atmosfera zaÊ
„wojny domowej” czy oboj´tnoÊci powoduje powstawanie urazów psychicznych, tym g∏´bszych, im m∏odsze jest
dziecko. W konsekwencji dziecko traci
koniecznà dla prawid∏owego rozwoju
ciekawoÊç Êwiata i zamyka si´ w sobie,
co znacznie opóênia jego rozwój.
Dziecko powy˝ej trzeciego roku ˝ycia zaczyna zadawaç wiele pytaƒ na
ró˝ne tematy, m. in. dotyczàce spraw
p∏ci. Pytania te sà poczàtkowo naiwne,
z czasem jednak sà coraz bardziej rzeczowe i dociekliwe.
To normalne, ˝e dziecko nas pyta
o wszystko, spodziewajàc si´ od nas informacji. Nienormalne jest natomiast
to, ˝e doroÊli cz´sto nie umiejà odpowiedzieç na pytania dziecka. Dziecko
nie oczekuje wyczerpujàcego wyk∏adu,
poniewa˝ nie jest w stanie go zrozumieç ani zapami´taç. Dziecko obserwujàc rzeczywistoÊci pyta o szczegó∏y,
które aktualnie go interesujà. Poznajàc
Opracowanie wg. J. Massalskiej.
te szczegó∏y stopniowo buduje sobie
„Wychowanie seksualne”
z nich obraz ca∏oÊci. Nale˝y, wi´c odpedagog terapeuta-reedukator
powiedzieç na pytanie wprost, prosto
mgr ˚. Grzechnik
i rzeczowo udzielajàc ˝àdanej informatel. 6812344
cji. Na przyk∏ad na pytanie: „Mamo skàd
biorà si´ dzieci?”
powinniÊmy odpowiedzieç: „Mamusia je rodzi”. JeÊli
z kolei zapyta:
„Mamo a co to
znaczy rodzi?” to
tel.
tel. kom.
wyjaÊnimy: „DzidziuÊ roÊnie z maDOJAZD GRATIS 24 h
lutkiego jajeczka
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Listy do redakcji
Szanowna Redakcjo!
Artyku∏ p. Prezesa Dariusza Stachelka „Pielgrzymka do Rzymu” bardzo szczegó∏owo opisuje wyjazd chóru „Il Canto Magnificat” do Watykanu.
Chór ten powsta∏ 2 lata temu, a jego za∏o˝ycielkà i dyrygentem
do dziÊ jest pani mgr Marta Zamojska-Makowska o czym pan
Prezes zapomnia∏ napisaç. W artykule niezwykle drobiazgowo
zostaje przedstawiona audiencja u Ojca Âwi´tego, p. Stachelek
pisze: „dzieci zaÊpiewa∏y pi´knie dwie kol´dy pod dyr. Marty Zamojskiej-Makowskiej. Nast´pnie dosta∏y trudne zadanie od Ojca
Hejmo: Âpiewaç do koƒca audiencji, ile tchu w piersiach.
I „Êpiewa∏y pi´knie z sercem ile tchu w piersiach”. Znowu, ani
s∏owa o twórcy tego sukcesu p. Marcie, bo to, ˝e dzieci tak
wspaniale Êpiewa∏y to zas∏uga dyrygenta, która wiele godzin
pracy poÊwi´ci∏a, ˝eby nikomu dwa lata temu nieznany prowincjonalny chór szkolny osiàgnà∏ taki poziom, ˝e móg∏ wystàpiç
i spodobaç si´ na audiencji u Ojca Âwi´tego.
Koƒczàc artyku∏ p. Stachelek sk∏ada serdeczne podzi´kowania
wszystkim instytucjom, firmom, rodzicom, za to, ˝e przyczynili si´ do zorganizowania pielgrzymki tylko nie p. dyrygent Marcie Zamojskiej-Makowskiej, która by∏a pomys∏odawczynià, organizatorkà i autorkà tego, bez wàtpienia wielkiego sukcesu artystycznego chóru dzieci´cego ze Starej Mi∏osny.
Dziwnym zbiegiem okolicznoÊci, równie˝ ma∏a chórzystka nie
zdaje sobie sprawy, ˝e dzi´ki wspania∏emu pedagogowi i profesjonalnemu muzykowi jakim jest p. Marta Zamojska-Makowska, mog∏a doznaç tak cudownych prze˝yç i znaleêç si´ u tronu Ojca Âwi´tego.
Artyku∏ ten wywar∏ na mnie przykre i smutne wra˝enie, a szczególnie ˝al mi dziecka, bo Êwiadczy ono o negatywnym nastawieniu do
swojego pedagoga i wychowawcy (chyba gdzieÊ zagubi∏a si´ rola wychowawcza domu). Narzuca si´ pytanie: „O co w tym
wszystkim chodzi?”
Sta∏a czytelniczka ze Starej Mi∏osny
– Stanis∏awa Stec.
Bez wàtpienia rola p. Marty ZamojskiejMakowskiej w powstaniu i doprowadzeniu chóru do
tak wspania∏ego poziomu jest ogromna. Dlatego
publikujemy powy˝szy list, jako uzupe∏nienie do
podanych w artykule informacji. Natomiast nie
doszukiwalibyÊmy si´ w artykule p. Stachelka jakichÊ
z∏ych intencji.
Redakcja
● ● ●
Szanowna Redakcjo!
Z wielkà radoÊcià przeczyta∏em dwa artyku∏y w lutowym numerze Waszego pisma, dotyczàce pielgrzymki chóru ze Starej
Mi∏osnej do Watykanu.
Mamy wspania∏e, uzdolnione muzycznie i wokalnie dzieci, które zdo∏a∏y oczarowaç ojca Hejmo i Ojca Âwi´tego.
Uczestnicy pielgrzymki do Watykanu, zorganizowanej przez p.
prezesa Stachelka i p. Milewskà dostàpili wielkiego szcz´Êcia
dopuszczenia przed oblicze Ojca Âwi´tego.
To zadziwiajàce, dzieci same potrafi∏y zorganizowaç chór i doprowadziç si´ do takiego poziomu.
Chyba tylko wrodzona skromnoÊç nie pozwoli∏a p. Stachelkowi
i p. Milewskiej przyznaç si´, ˝e to oni przed d∏ugie miesiàce
çwiczyli z dzieçmi, a mo˝e to któraÊ z licznie wymienionych
firm dokona∏a tego muzycznego cudu.
Piotr Bachanek
● ● ●
Bardzo prosz´ o zamieszczenie w Paƒstwa PiÊmie sprostowania
dotyczàcego artyku∏u pt. WyjaÊnienie Pani Katarzyny Zakrzewskiej – „WiadomoÊci Sàsiedzkie” nr 33, luty 2003 r.
1. Nie by∏em za∏o˝ycielem ko∏a SLD nr 2 w Weso∏ej, co przypisuje mi Pani Katarzyna Zakrzewska.
2. Pani Katarzyna Zakrzewska kandydowa∏a na radnà z listy
SLD w Starej Mi∏oÊnie, b´dàc o czym dziÊ przemilcza, w sztabie wyborczym SLD – Weso∏a, w którym ja nie by∏em. Jej rezygnacja z cz∏onkostwa w SLD, w zwiàzku z powy˝szym, by∏a
dla mnie du˝ym zaskoczeniem i odby∏a si´ bez ˝adnego mojego udzia∏u.
3. U˝ywajàc okreÊleƒ Pani Katarzyny, ze „zawsze”, „nigdy” nie
zgadza∏em si´ z jej poglàdami. W/w mija si´ z prawdà, co mo˝na
oceniç czytajàc protoko∏y z sesji tej i poprzedniej kadencji, choç
przyznaj´, ˝e by∏y sprawy, w których mieliÊmy ró˝ne zdania.
4. Nie wywiera∏em ˝adnych nacisków na Panià Katarzyn´ w zakresie dzia∏aƒ partyjnych czy innych. Dà˝y∏em do osiàgania
kompromisu mi´dzy ró˝nymi postawami, tak by ewentualnie
strony sporów jakie si´ pojawia∏y mog∏y ze sobà prowadziç
dialog i wypracowaç stanowisko mo˝liwe do przyj´cia dla ka˝dej ze stron.
JednoczeÊnie chcia∏bym zapewniç wszystkich mieszkaƒców, ˝e
zarówno b´dàc Przewodniczàcym Rady Miasta, a dziÊ Przewodniczàcym Zarzàdu Dzielnicy Warszawy-Weso∏ej, dzia∏a∏em i w dalszym ciàgu chc´ dzia∏aç dla dobra wszystkich mieszkaƒców.
Mieszkaƒców Starej Mi∏osnej chc´ zapewniç, ˝e nie powinni

obawiaç si´ bezsensownych zarzutów, ˝e nie dostrzegam,
a wi´c nie zamierzam inwestowaç w infrastruktur´ w ich osiedlu.
W oparciu o realia nie wszystkie niezb´dne inwestycje z punktu
widzenia potrzeb mieszkaƒców uda si´ zrealizowaç w bud˝ecie
2003 i nie ma to ˝adnego zwiàzku z przy∏àczeniem Weso∏ej do
Warszawy. Po prostu bud˝et Dzielnicy jest ograniczony na przyk∏ad poprze wielkoÊç mo˝liwych do osiàgni´cia dochodów.
Natomiast b´dziemy dà˝yli do realizacji inwestycji w infrastruktur´ dzielnicy tych nie zrealizowanych w roku bie˝àcym, w nast´pnych latach kadencji samorzàdu, okreÊlajàc priorytety dla
poszczególnych osiedli.
Z powa˝aniem
Andrzej Jastrz´bski
Burmistrz Dzielnicy Warszawa-Weso∏a
● ● ●
Prosz´ o zamieszczenie wyjaÊnieƒ, sprostowaƒ do artyku∏u
„Prawo Wilka”. „WiadomoÊci Sàsiedzkie” nr 33, luty 2003 r.
Pan Marcin J´drzejewski jako autor podaje „konkrety”, które
wymagajà pewnego omówienia, a wr´cz sprostowania.
1. Nie wyp∏aci∏em premii tylko nagrod´ i to raz. Nagroda ta zosta∏a wyp∏acona z funduszu p∏ac Urz´du Dzielnicy, a wczeÊniej
zatwierdzona w Urz´dzie Sto∏ecznym, przy czym nie obj´∏a ona
cz∏onków nowego Zarzàdu, a ogó∏ pracowników urz´du. I tylko ten kto w sposób obiektywny potrafi oceniç znaczny wzrost
prac zwiàzanych z reorganizacjà Urz´du Miasta Sto∏ecznego
Warszawy, jest w stanie zrozumieç przyznanie nagród pracowników w ostatnim kwartale 2002 r. Poza tym nagroda ta zwyczajowo by∏a wyp∏acana na koniec ka˝dego roku.
2. Co do zakupów mebli, wyposa˝enia to by∏y to zakupy planowe, na które Urzàd posiada∏ Êrodki w bud˝ecie, a odnoÊnie monitora to potwierdzam Paƒskà znajomoÊç rynku i wynios∏a ona
3100 z∏ brutto. JednoczeÊnie pragn´ Pana poinformowaç, ˝e laptop kupiony przez poprzedni Zarzàd dla potrzeb Sekretarza Miasta kosztowa∏ ponad 10 500 z∏. brutto, przy jednoczesnym wyposa˝eniu biura sekretarza w zestaw komputerowy. JednoczeÊnie w Êlad za za informacjà, która nie znalaz∏a si´ materiale prasowym informuj´ Pana o znalezieniu nieu˝ywanego, nowego zestawu komputerowego w magazynie Urz´du, którym to zestawem w styczniu wyposa˝ono stanowisko informatyka. Znaleziono równie˝ nieu˝ywane dwie karty SIM do telefonów komórkowych bez aparatów (od poprzedniego zarzàdu nie uzyskano do
tej pory na ten temat wyjaÊnieƒ). A jeÊli chodzi o ceny wyposa˝enia biurowego, to mog´ Pana zapewniç, ˝e sà one znacznie
ni˝sze ni˝ ceny podobnych mebli kupowanych przez poprzedni
zarzàd dla swoich biur.
3. Pieniàdze na p∏ace, w tym nagrody w bud˝ecie miasta do 27
paêdziernika 2002 r., a póêniej dzielnicy, nie mia∏y nic wspólnego z dotacjami dla organizacji pozarzàdowych w tym Alternatiff. Pan jako cz∏onek Komisji Bud˝etowej Dzielnicy nie powinien
w zwiàzku z tym ∏àczyç ze sobà tych dwóch faktów tj. wyp∏acenia nagród i braku dotacji dla Alternatiff-u bo jest to po prostu dezinformacja. Zapomnia∏ Pan równie˝ dodaç, ˝e aby wyp∏aciç komukolwiek pieniàdze z bud˝etu Miasta, powinna byç
zachowana okreÊlona procedura, a wi´c musi byç na wykonanie okreÊlonej pracy umowa, zlecenie, rachunek. I to poprzedni Zarzàd, a g∏ównie Pan Wiceburmistrz ds. Spo∏ecznych nie
dope∏nili okreÊlonych procedur. Wypada∏oby, by poinformowa∏
Pan o tym Mieszkaƒców. Na dowód czego przedk∏adam Panu
kserokopi´ rachunku i zlecenia (niekompletnie wype∏nionego,
a wi´c niewa˝nego). Kwota 1980 z∏. za jeden dzieƒ zaj´ç powinna te˝ budziç zdziwienie.
4. Tà drogà chcia∏bym równie˝ Mieszkaƒców poinformowaç,
˝e decyzjà Zarzàdu, któremu przewodnicz´ zosta∏y przywrócone soboty sportowe w szko∏ach, zlikwidowane w „trosce”
o m∏odzie˝ przez Zast´pc´ Burmistrza Pana St. B. Gutowskiego. Chc´ zapewniç Mieszkaƒców, ˝e obecny Zarzàd b´dzie popiera∏ dzia∏ania wszelkich organizacji, stowarzyszeƒ pozarzàdowych w ramach posiadanych kompetencji i Êrodków.
5. Co do zatrudnienia „samych swoich”, to idàc tokiem myÊlenie autora artyku∏u mo˝na by tak powiedzieç o ka˝dym nowo
przyjmowanym pracowniku. Potwierdzam, ˝e Pan Piotr Siwek
ma kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska pracy i przyj´ty zosta∏ z uwagi na fakt, ˝e uprzednio zatrudniony na
tym stanowisku pracownik przeszed∏ na rent´ inwalidzkà. Dodatkowo informuj´, ˝e Urzàd Dzielnicy b´dzie obj´ty du˝ymi
zmianami organizacyjnymi, w tym personalnymi. Cieszyç si´
wypada, ˝e ka˝dy Kierownik nowopowsta∏ego Wydzia∏u przejdzie egzamin przed Komisjà Kwalifikacyjnà Prezydenta Miasta
Warszawy i wtedy ju˝ chyba nikomu nie b´dzie wypada∏o mówiç „pracownik Jastrz´bskiego”.
6. Nie b´d´ t∏umaczy∏ zachowaƒ Przewodniczàcego Rady
Dzielnicy Pana Bogdana Wilka, gdy˝ uczyni∏ to osobiÊcie na
ostatniej sesji. Co do tak zwanego poprawnego zachowania
Pana J´drzejewskiego i radnych z klubu Weso∏a 2002, to musz´ powiedzieç, ˝e delikatnie rzecz ujmujàc nie jestem zbudowany Paƒstwa postawà. Ja mog´ powiedzieç tylko tyle, ˝e
zgodnie ze swoim przekonaniem zda∏em mandat radnego.
Z mojej listy drugim co do iloÊci uzyskanych g∏osów w wyborach by∏ Pan Antoni Zdzis∏aw Baraƒski (bezpartyjny) i wed∏ug
Ordynacji Wyborczej w przypadku, gdy nie zachodzà przeszkody prawne, po z∏o˝eniu Êlubowania powinien staç si´ automatycznie radnym. Rzeczà Rady Dzielnicy nie by∏ wybór radnego,

bo to uczynili mieszkaƒcy, lecz przyj´cie tego do wiadomoÊci,
potwierdzajàc ten fakt w Êwietle posiadanych dokumentów.
Czyli Paƒstwo uznaliÊcie, ˝e przedstawione dokumenty i wyk∏adnia prawna, a tym samym uszanowanie woli wyborców nie
ma dla Paƒstwa znaczenia.
Przecie˝ w tej sytuacji zdanie mandatu przez Pana Edwarda
Zdzieborskiego wcale nie daje gwarancji, ˝e paƒstwo zaakceptujà jakàkolwiek innà osob´, czy to z „listy, z której ja zosta∏em
radnym”, czy te˝ z „listy Pana Edwarda”. Radni z klubu „Razem” zrobili pierwszy krok ku zgodzie w radzie, poparli kandydatur´ Katarzyny Zakrzewskiej (z klubu Weso∏a 2002) na szefa
komisji rewizyjnej. Teraz kolej na zdrowy odruch wzajemnoÊci
z drugiej strony.
Apeluj´ do wszystkich radnych o rozwag´ i prac´ na rzecz rozwoju Weso∏ej w nowej strukturze Warszawy, a nie rozgrywki
i uprawianie specyficznej „polityki” na szczeblu Dzielnicy Warszawa-Weso∏a. Dezinformacje prasowe temu nie s∏u˝à. Nie ma
te˝ ˝adnych powodów ani potrzeby udowadniaç naszym
mieszkaƒcom, ˝e musi byç zdecydowanie gorzej dla nich
w Dzielnicy Warszawy.
W trudnej sytuacji bud˝etowej kraju, stolicy powinniÊmy informowaç mieszkaƒców o realnych mo˝liwoÊciach zaspokajania
ich potrzeb, a nie doszukiwaç si´ z∏ych intencji w∏adz czy to
Dzielnicy Warszawa-Weso∏a czy Miasta Sto∏ecznego Warszawy.
Z powa˝aniem
Andrzej Jastrz´bski
Burmistrz Dzielnicy Warszawa-Weso∏a
● ● ●
W zwiàzku ze sprostowaniami pana Burmistrza,
które publikujemy powy˝ej, nie sposób oprzeç si´
wra˝eniu, ˝e tzw. „omówienia, a wr´cz sprostowania”
delikatnie mówiàc niczego nie prostujà. Nie chcàc
wnikaç w wewn´trzne sprawy Weso∏owskiego SLD
przytocz´ tylko jeden fakt, pozostawiajàc go bez komentarza. Oto na pierwszej sesji Rady Dzielnicy
obecnej kadencji pan Stefan S∏owikowski (SLD) zg∏osi∏ panià Katarzyn´ Zakrzewskà (wówczas tak˝e jeszcze SLD) na funkcj´ przewodniczàcej Rady Dzielnicy.
ZaÊ w g∏osowaniu, zarówno on, jak i pan Burmistrz
zag∏osowali przeciwko niej...
Natomiast nie sposób nie odnieÊç si´ do wyra˝onej
na koniec listu tezy, ˝e powa˝ne ograniczenie niektórych inwestycji w roku bie˝àcym nie ma ˝adnego
zwiàzku z naszym przy∏àczeniem Weso∏ej do Warszawy. Wydaje mi si´, ˝e kto jak kto, ale Burmistrz, to powinien wiedzieç, ˝e zmniejszenie dochodów dzielnicy
wynika wprost z faktu przy∏àczenia do Warszawy.
Dzielnice utraci∏y cz´Êç êróde∏ swoich dochodów,
w zamian zyskujàc tzw. „Êrodki wyrównawcze”. Na
rok 2003 tych „Êrodków wyrównawczych” otrzymaliÊmy zaledwie 13,09 mln w miejsce 12,02 mln przychodów z tytu∏u udzia∏u w podatkach od mieszkaƒców jaki Weso∏a mia∏a w roku 2002, 2,8 mln z∏, jakie Warszawa nam zabierze z tytu∏u 30% wartoÊci sprzedanych
nieruchomoÊci 0,9 mln z∏ subwencji rekompensujàcejdrogowej, 0,6 mln z∏ darowizn i dochodów w∏asnych,
˝e nie wspomn´ kilku drobniejszych kwot z innych tytu∏ów. W drugim z listów pisze Pan, ˝e „w trudnej sytuacji kraju i stolicy powinniÊmy informowaç mieszkaƒców o realnych mo˝liwoÊciach” itd. A czy przypadkiem o tej trudnej sytuacji stolicy nie powinien Pan, jako Przewodniczàcy Rady Miasta Weso∏a poinformowaç mieszkaƒców rok temu, gdy decydowali czy chcà
byç w Warszawie? Ta sytuacja by∏a znana nie od dziÊ.
Dlaczego teraz, zamiast rozwiàzywaç nasze problemy,
musimy wracaç do czasów gdy „ca∏y naród budowa∏
swojà stolic´”?
Poniewa˝ Pan Burmistrza zarzuca mi w swoim liÊcie manipulacj´ i dezinformacj´, jestem zmuszony
odnieÊç si´ do pana wyjaÊnieƒ.
1. Nie wchodzàc w lingwistyczne spory dotyczàce
ró˝nic mi´dzy s∏owem „premia” a „nagroda” potwierdzam, ˝e rzeczywiÊcie Pan nagrod´ wyp∏aci∏ tylko raz.
Przemilcza∏ Pan jednak fakt, ˝e na koniec swojej kadencji i na koniec funkcjonowania Miasta Weso∏a,
ust´pujàcy Burmistrz p. Jacek Wojciechowicz, t´ tradycyjnà w MieÊcie Weso∏a nagrod´ ju˝ wyp∏aci∏. Zrobi∏ to po wyborach, aby nikt nie zarzuci∏ mu kupowania poparcia. Pracowa∏ z tymi ludêmi 10,5 miesiàca
i niezale˝nie od sympatii, trzeba chyba uznaç, ˝e bardziej logiczne jest, ˝e pracowników premiuje ktoÊ, kto
by∏ ich szefem prawie rok, a nie ten, kto kieruje nimi
dopiero miesiàc. To ˝e teraz ka˝dy wydatek musi byç
zatwierdzony przez Urzàd Miasta jest faktem. Pytanie
tylko, czy zatwierdzajàc ten wydatek, Urzàd Miasta
wiedzia∏, ˝e te skàdinàd s∏usznie wyp∏acane nagrody,
raz ju˝ by∏y wyp∏acone.
2. Ciesz´ si´, ˝e dzi´ki artyku∏owi prasowemu,
otrzyma∏em informacj´, której mimo ˝e jest to Pana
obowiàzkiem, nie udzieli∏ mi Pan w odpowiedzi na interpelacje. Co do przedstawionych „sensacji” z poprzedniej kadencji, to jako osoba nie b´dàca w ˝ad-
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nych w∏adzach Weso∏ej czytam o tym z du˝ym zdziwieniem. Bo skoro zakup laptopa (nota bene na potrzeby
Zarzàdu nie Sekretarza) by∏ przejawem niegospodarnoÊci, ta jak kierowana przez Pana Rada Miasta wykonywa∏a swoje funkcje kontrolne? A tak przy okazji,
skoro zosta∏ znaleziony nowy zestaw komputerowy
(w∏aÊciwie skandal by∏by gdyby si´ zagubi∏ a nie gdy
znajduje si´ na miejscu w Urz´dzie), to po co by∏o kupowaç ten dla ksi´gowej? ZaÊ w sprawie tych tajemniczych kart SIM, to boj´ si´ ˝e jeszcze d∏ugo nie uzyska
Pan od poprzedniego Zarzàdu wyjaÊnieƒ, bo jak
sprawdzi∏em u panów Burmistrzów Jacka Wojciechowicza i Bogdana Gutowskiego, dotychczas nie zwróci∏
si´ Pan do nich z pytaniem w tej sprawie. Chyba ˝e
osobà odmawiajàcà wyjaÊnieƒ w tej sprawie jest pan

Sprawy psie –
Interwencja
stra˝y miejskiej
W czwartek 13 marca, w porze kiedy
rodzice odbierajà dzieci z przedszkola,
na ulicy Poezji pojawi∏y si´ znowu wypuszczone samopas dwa du˝e psy.
Przyczepi∏y si´ do jednej z mam, wiozàcej na rowerze dziecko. Doskakiwa∏y, ujada∏y, pokazywa∏y z´by. Ta mama
najad∏a si´ strachu, ˝e jà z dzieckiem
przewrócà, a mo˝e i gorzej, bo jeden
z nich to, wedle s∏ów zas∏yszanych
wczeÊniej od w∏aÊciciela: „pies bojowy“. O wydarzeniu zosta∏a poinformowana stra˝ miejska. Przyda∏o si´ teraz,
tak niekiedy pot´piane, podpatrywanie, do kogo nale˝à samotni spacerowicze. Stra˝nicy pojawili si´ w ciàgu
godziny od zawiadomienia, obejrzeli
miejsca, skàd wypuszczane sà psy i zapowiedzieli wizyty u ich w∏aÊcicieli. Ich
szybka interwencja i powa˝ne potraktowanie sprawy to niewàtpliwie dobry
znak. Daje to jakàÊ nadziej´, ˝e uda si´
rozwiàzaç problem niefrasobliwych
w∏aÊcicieli, zanim komuÊ stanie si´
krzywda. Dlatego serdecznie ˝ycz´ naszym stra˝nikom, ˝eby ich dzia∏ania
by∏y skuteczne. A z mojej strony nie
tylko kontynuuj´ swoje wywiadowcze
dzie∏o, ale i wciàgam w nie sàsiadki.
Nak∏aniam je do fotografowania band
psich zalotników, które oblegajà ich
posesje, kiedy trzymane za ogrodzeniem suczki majà cieczk´. Najwi´ksza
z takich band liczy∏a siedem psów,
w tym dwa du˝e owczarki. Inna, nieco
mniejsza, starajàc si´ przedostaç za
ogrodzenie, dos∏ownie zjad∏a sàsiadom cz´Êç drewnianych sztachet. JeÊli
tylko uda si´ zrobiç zdj´cie takiej watahy, i rozpoznaç jakieÊ znajome pieski, sprawa równie˝ trafi do Stra˝y.
Dorota Wroƒska
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Bogdan Wilk, poprzednio wiceburmistrz, a obecnie
Pana koalicjant w Radzie Dzielnicy.
3. Jako cz∏onek Komisji Bud˝etu, zdaj´ sobie spraw´, ˝e bud˝et nak∏ada ograniczenia na gospodark´ finansowà Urz´du. Zdaj´ sobie tak˝e spraw´, ˝e przy
dobrej woli i ch´ci za∏atwienia sprawy Zarzàd ma kilka mo˝liwoÊci przesuwania Êrodków, szczególnie tak
niewielkich. Natomiast zwalanie winy za niedope∏nienie spraw formalnych w miesiàcu grudniu, przez Zarzàd, który skoƒczy∏ swojà prac´ w po∏owie listopada
jest lekkà przesadà. Co do sensacyjnie odnalezionej
umowy na kwot´ 1.980,00 za jeden dzieƒ pracy, tam
mam niejasne wra˝enie, ˝e ju˝ w grudniu ub. r. sprawa
ta by∏a wyjaÊniana na forum Rady Dzielnicy i by∏o to
rzeczywiÊcie wynikiem niedopatrzenia polegajàcego
na wpisaniu b∏´dnej daty, zaÊ nale˝noÊç dotyczy∏a wynagrodzenia za jeden miesiàc nie jeden dzieƒ.
4. Ciesz´ si´, ˝e nowy Zarzàd znalaz∏ Êrodki finansowe na przywrócenie sobót sportowych w szko∏ach.
To wa˝ne i potrzebne zaj´cia. Jednak decyzja o ich zawieszeniu z tego co wiem wynika∏a nie pisanej w cudzys∏owiu „troski” o m∏odzie˝, lecz z braku Êrodków finansowych. Co w odniesieniu do naszej polemiki
w punkcie 3, potwierdza, ˝e jak si´ chce, to fundusze
znaleêç mo˝na.
5. Nie odmawiam kompetencji osobie zatrudnionej
na funkcji konserwatora Urz´du. Jak rozumiem to wyjaÊnienie, fakt i˝ jest to rodzina kandydata z koalicyjnej listy wyborczej jest czystym zbiegiem okolicznoÊci. Pozwol´ sobie przypomnieç za to rozmow´, jakà pod koniec
stycznia odbyliÊmy w Pana gabinecie, gdy sam Pan opowiada∏, jak to koalicjanci zarzucajà Pana rekomendacjami osób do przyj´cia do pracy (˝eby uniknàç kolejnych
sprostowaƒ przypomn´, ˝e rozmowa by∏a przy dwóch
Êwiadkach), co w kontekÊcie tego, ˝e na 15 proponowanych przez Pana nowych naczelników wydzia∏ów zaledwie 3 osoby sà dotychczasowymi pracownikami Urz´du
uprawnia do wyciàgania pewnych wniosków.

6. O sprawach personalnych pisa∏em w „WieÊciach
z Rady”, pozwol´ sobie tylko odnieÊç do faktu szanowania woli wyborców. Otó˝ bezsprzecznà wolà wyborców by∏o, aby to Pan by∏ Radnym Dzielnicy. Wszystko
poza tym jest ju˝ tylko gdybaniem, grà politycznà i wynikiem arytmetyki powyborczej. Jedyny komitet, który
jasno i wyraênie deklarowa∏, ˝e ma swojego kandydata na burmistrza i ˝e jest to pan Jacek Wojciechowicz
to komitet „Weso∏a 2002”. W ˝adnym programie innych komitetów nie by∏o informacji, ˝e aspiracje poszczególnych si´gajà dalej, ˝e po wyborach planujà
wejÊç w takà to a takà koalicj´. Nikt nigdy si´ nie dowie, jak u∏o˝y∏yby si´ preferencje wyborców i kto by
zosta∏ burmistrzem, gdyby mieszkaƒcy Weso∏ej, tak
jak mieszkaƒcy innych samodzielnych miast, mieli
mo˝liwoÊç wybierania swojego burmistrza w wyborach
bezpoÊrednich.
Panie Burmistrzu, rozmawialiÊmy ju˝ po kilka razy
o naprawd´ wa˝nych, a nie za∏atwionych dotychczas
sprawach. Przyznaj´, ˝e zawsze spotyka∏em si´ z ˝yczliwym zainteresowaniem i obietnicà za∏atwienia problemu. Czas p∏ynie i z niecierpliwoÊcià czekam na
efekty. Tak˝e po to, by na ∏amach „WiadomoÊci Sàsiedzkich” móc poinformowaç mieszkaƒców, ˝e dzi´ki
takim dzia∏aniom, takich to osób, takà to konkretnie
spraw´ uda∏o si´ za∏atwiç. Ale póki efektów nie ma,
a pojawiajà si´ b∏´dy, bezczynnie patrzeç na to nie zamierzam.
Dlatego zamiast na ∏amach nast´pnego numeru
„WiadomoÊci” toczyç kolejnà polemik´ w czym nowy
Zarzàd jest lepszy od poprzedniego, proponuj´ wziàç
si´ do roboty, by móc mieszkaƒcom przekazaç jakieÊ
optymistyczne wieÊci. A tak na przysz∏oÊç, to zamiast
si´ m´tnie t∏umaczyç – lepiej nie napsociç.
Z powa˝aniem
Marcin J´drzejewski

Od˝ywiaj si´ zdrowo i tanio
Proponuj´ Paƒstwu ˝ywienie optymalne. Twórcà tego modelu od˝ywiania jest dr Jan KwaÊniewski, który
przed 30 laty opracowa∏ zasady tego
˝ywienia. Ogólnie opiera si´ ono na zachowaniu proporcji pomi´dzy trzema
podstawowymi sk∏adnikami naszego
po˝ywienia tj: bia∏kami, (B), t∏uszczami (T) i w´glowodanami (W). Zachowanie odpowiednich proporcji oraz
odpowiedniego dla siebie bilansu
dziennego spo˝ycia B, T, W daje mo˝liwoÊç pozbycia si´ wielu chorób, a zastosowane profilaktycznie pozwala cieszyç si´ dobrym zdrowiem.
Od˝ywiaç si´ optymalnie mo˝e ka˝dy
i w ka˝dym wieku. Pozwala ono na uzyskanie prawid∏owej sylwetki poprzez
popraw´ przemiany materii, odzyskanie energii i dobrego samopoczucia.
Leczy ca∏y uk∏ad trawienny, wrzody ˝o∏àdka i dwunastnicy, wàtrob´, trzustk´,
serce, mia˝d˝yc´, choroby zwyrodnieniowe stawów i kr´gos∏upa, astm´
oskrzelowà, nie trzymanie moczu, impotencj´, ∏uszczyc´ i wiele innych chorób. Cz´sto ˝ywienie optymalne wspomagane jest pràdami selektywnymi,
które przyspieszajà proces zdrowienia.
˚ywienie to jest oparte na trzech
g∏ównych sk∏adnikach B, T, W w proporcjach 1: 3: 0,5.
Bia∏ka to g∏ównie jaja, podroby, nabia∏ nie odt∏uszczony, mi´so wieprzowe. T∏uszcze to ∏ój, s∏onina, mas∏o.

W´glowodany zalecane przy tym modelu ˝ywienia to g∏ównie w´glowodany
z∏o˝one, a wi´c ziemniaki, kapusta, fasolka szparagowa, groszek, pomidory,
papryka i inne. Jest to od˝ywianie tanie, poniewa˝ nabia∏, jaja, podroby nie
kosztujà du˝o.
Spo˝ywanie dwóch prostych posi∏ków w ciàgu dnia nie jest pracoch∏onne, a ich kalorycznoÊç dostarcza du˝o
energii wystarczajàcej na wiele godzin
nawet ci´˝kiej pracy.
MyÊl´, ˝e chocia˝ cz´Êciowo przekona∏am Paƒstwo, ˝e mo˝na od˝ywiaç si´
zdrowo i tanio. Po pe∏ne informacje
o ˝ywieniu optymalnym zapraszam
Paƒstwa do Klubu Optymalnych ARKADIA Warszawa Al. Jana Paw∏a II 35
lok. 104 (róg Ogrodowej), tel. 652-1181 od poniedzia∏ku do piàtku od 10 do
18. W Klubie mo˝na zasi´gnàç pe∏nej
informacji na temat ˝ywienia optymalnego u doradców ˝ywieniowych, umówiç si´ na konsultacje z lekarzem optymalnym, skorzystaç z pràdów selektywnych. W ka˝dy I wtorek miesiàca
o godz. 18 sà spotkania dla osób chcàcych stosowaç ten model od˝ywiania.
Sklep optymalny na terenie klubu prowadzi sprzeda˝ ksià˝ek dr. KwaÊniewskiego oraz produktów optymalnych
Doradca ˝ywienia optymalnego
Barbara Draws
Stara Mi∏osna tel. 501-221347
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Stwórzmy sobie lepszà przysz∏oÊç
Ka˝dy dzieƒ stwarza nam nowe wyzwania, czasami chcemy tylko móc im
sprostaç, ale coraz cz´Êciej jest tak, ˝e to
nam nie wystarcza. Chcemy decydowaç
o swoim ˝yciu, o teraêniejszoÊci i przysz∏oÊci. Pozytywne myÊlenie inspiruje do
dzia∏ania. Szansà na dobre dziÊ i jeszcze
lepsze jutro, sà nasze wykszta∏cenie
i kwalifikacje. To mo˝e si´ udaç, ale jest
jeden warunek -trzeba ju˝ teraz w siebie
zainwestowaç.
Dla wszystkich, którzy tak myÊlà, powsta∏a Firma „Belfer”. Zasady i cel jej
dzia∏ania sà proste – chcemy pomóc
tym, którzy chcà poszerzyç, utrwaliç czy
uzupe∏niç swojà wiedz´. Zaopiekujà si´
nimi znakomici, doÊwiadczeni nauczyciele. W szkole jest tak wielu uczniów, ˝e
trudno jest zajmowaç si´ ka˝dym z nich
indywidualnie. To zrobi Twój „Belfer”,
który zajmie si´ w∏aÊnie Tobà. JeÊli komuÊ taka pomoc jest potrzebna, trzeba
z niej skorzystaç, by daç szans´ na lepszà
wiedz´ sobie samemu.
Kontakt z takim dobrym nauczycielem i opiekunem jest prosty, wystarczy
zatelefonowaç na stacjonarny lub komórkowy numer Firmy „Belfer” albo
wys∏aç fax i przedstawiç swoje potrzeby.
My skontaktujemy takà osob´ z odpowiednim nauczycielem. OczywiÊcie za

lekcje trzeba zap∏aciç, ale nasze ceny nie
sà wy˝sze od aktualnie stosowanych
op∏at za korepetycje. Gwarancje skutecznoÊci sà wi´ksze, bo tu spotkacie
najlepszych, ˝yczliwych fachowców.
Trzeba zdaç sobie spraw´ z jednej prostej prawdy – nie jest wstydem czegoÊ
nie umieç, ale jest -nie chcieç si´ tego
nauczyç. Nasz „Belfer” to prawdziwy,
màdry przyjaciel, który zawsze pomo˝e
umieç wi´cej i zrobi to w sposób skuteczny dla swego podopiecznego. JeÊli
jednak zdarzy si´ sytuacja, ˝e efekty takiej wspó∏pracy nie oka˝à si´ wystarczajàco zauwa˝alne, wówczas podejmiemy
dzia∏ania, by to zmieniç. Mo˝emy doradziç nauczycielowi zmian´ metod nauczania, mo˝emy zmieniç nauczyciela
w ramach Firmy „Belfer” bez obcià˝ania ucznia poszukiwaniem innego korepetytora.
Zak∏adamy te˝, ˝e zaistniejà sytuacje,
kiedy fachowa pomoc z jakiegoÊ przedmiotu potrzebna b´dzie wi´cej ni˝ jednej osobie w rodzinie (lub w gronie przyjació∏). Tutaj te˝ mamy propozycj´, nasz
nauczyciel zostanie po prostu nauczycielem rodzinnym. Zaj´cia mogà byç cz´Êciowo lub ca∏kowicie wspólne dla rodzeƒstwa. KorzyÊç b´dzie wi´ksza, a wydatek mniejszy.

Tekst sponsorowany firmy
„Belfer”

Kolejna propozycja „Belfra” to fachowa opieka nad dzieçmi i domem, jeÊli
doroÊli muszà byç d∏u˝ej nieobecni.
Nasz doros∏y, dobry opiekun pomo˝e
ch´tnie i w takiej sytuacji.
Mam nadziej´, ˝e te propozycje zainteresujà m∏odzie˝ i rodziców. Zwracam
si´ do nauczycieli, tych doÊwiadczonych
i tych, którzy majà wiedz´ i zapa∏ do pracy, ale doÊwiadczenie chcà zdobywaç
i pog∏´biaç.
Bardzo ch´tnie podejmiemy tak˝e
wspó∏prac´ z tymi, którzy pozostajà bez
pracy – Kochani Paƒstwo, to mo˝na
zmieniç. Chcecie nauczaç – róbcie to
z Firmà „Belfer”. Chc´ nawiàzaç wspó∏prac´ z tak du˝à iloÊcià nauczycieli, by
móc stworzyç dobre warunki dla przysz∏ych partnerów – nauczyciela i ucznia.
Czekam na telefony, faxy, listy – obiecuj´ skontaktowaç si´ z ka˝dym, kto
zg∏osi ch´ç wspó∏pracy lub skorzystania
z us∏ug „Belfra”. Razem mo˝emy osiàgnàç bardzo du˝o.
Firma „Belfer” – mgr Barbara
Brygo∏a-Parzyszek
Ul. PrzyleÊna 18, 05-077 Stara Mi∏osna
Tel. 773-00-83, fax 773-00-84,
kom. 0-606 937 220

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 marca do maja 2003. Lekcje b´dà odbywaç si´ w systemie 2 x 3 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: pt. 9.20–10.00
– 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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Docieplenia cz. I
Zima powoli mija, a wraz z nià sezon
grzewczy. Ceny energii powodujà ciàg∏e
zwi´kszanie kosztów ogrzewania. DziÊ poch∏aniajà one nawet 60-70 procent ∏àcznych
op∏at za mieszkanie. Spora cz´Êç domów
w Polsce powsta∏a w latach 60- i 70-tych,
gdy budowano byle jak i z byle czego, wi´c
budynki te wymagajà zarówno ocieplenia
Êcian zewn´trznych, jak i modernizacji systemów grzewczych. Obowiàzujàca dzisiaj
norma stawia przed Êcianà wi´ksze wymagania – wspó∏czynnik, oznaczany literà U,
nie mo˝e przekraczaç wartoÊci 0,50
W/m2K dla Êcian jednorodnych i 0,30
W/m2K w przypadku Êcian warstwowych.
Aby zaoszcz´dziç na ogrzewaniu warto
wi´c pomyÊleç o dociepleniu budynku.
Najwi´kszà popularnoÊcià cieszà si´ docieplenia wykonane na bazie styropianu.
Ich podstawowe zalety to: niski wspó∏czynnik przewodnoÊci cieplnej, ma∏a nasiàkliwoÊç, doÊç niska cena. G∏ównymi wadami
sà palnoÊç i bardzo niska paroprzepuszczalnoÊç – Êciana pokryta styropianem nie „oddycha”. Dlatego te˝ styropianem nie nale˝y
docieplaç budynków drewnianych. Doskona∏à paroprzepuszczalnoÊç ma we∏na mineralna, którà mo˝na ocieplaç ka˝dy mur.
Jest niepalna, ciep∏a, nienasiàkliwa, doskonale t∏umi odg∏osy, jest jednak ci´˝sza
i dro˝sza od styropianu.
Na poczàtek nale˝y sprawdziç pod∏o˝e.
Powinno byç ono noÊne, stabilne, równe,
czyste, o niewielkim stopniu ch∏onnoÊci.
Pod∏o˝a pokryte farbami nale˝y dok∏adnie
oczyÊciç r´cznie lub mechanicznie z ∏uszczàcych si´ i luênych fragmentów pow∏oki.
Tylko wtedy osiàgnie si´ w∏aÊciwe powiàzania p∏yt izolacji ze Êcianà przy jednoczesnym zminimalizowaniu zu˝ycia zaprawy
klejowej. W nowych budynkach, ze wzgl´du
na skurcz betonu, a tak˝e procesy osiadania konstrukcji domu, zaleca si´ odczekaç
co najmniej trzy do szeÊciu miesi´cy przed
wykonywaniem ocieplenia. Ch∏onnoÊç
mocno nasiàkliwych pod∏o˝y powinna byç
zredukowana, np. emulsjà AG701 firmy
ALPOL, PRAIMER, UNI-GRUNT, czy
CERESIT17. Dzi´ki du˝ej zdolnoÊci penetracji emulsja wnika silnie w g∏àb pod∏o˝a,
wzmacniajàc je i zabezpieczajàc przed wnikaniem wilgoci, zwi´ksza tak˝e przyczepnoÊç kolejnych warstw.
Do wykonywania warstwy termoizolacyjnej nale˝y stosowaç p∏yty styropianowe typu PS-E FS 15 (samogasnàce, o g´stoÊci co
najmniej 15 kg/m3). Kraw´dzie p∏yt mogà
byç proste lub frezowane. Do ocieplenia
murów z we∏ny stosuje si´ twarde fasadowe
p∏yty z we∏ny skalnej lub mineralnej. Mogà
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mieç one uk∏ad w∏ókien zaburzony lub lamelowy (prostopad∏y do p∏aszczyzny p∏yty).
Dla dodatkowego usztywnienia p∏yty i zabezpieczenia przed wywiewaniem w∏ókien
mogà byç laminowane. Wymiary p∏yt termoizolacji – 60x120cm.
P∏yty termoizolacyjne nale˝y przyklejaç
przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest ni˝sza ni˝ 5°C.
GruboÊç termoizolacji powinna zostaç
ustalona na podstawie obliczeƒ termicznych. Wa˝nà rzeczà jest docieplenie okolic
oÊcie˝nic drzwiowych i okiennych, gdzie
najcz´Êciej wyst´pujà mostki termiczne
(miejsca o obni˝onej izolacyjnoÊci).
W miejscach tych nale˝y wkleiç izolacj´ termicznà o gruboÊci co najmniej 3 cm.
Styropian przykleja si´ klejem do styropianu (np. AK 530, AK532, STOPTER K10 lub K-20), we∏n´ zaÊ specjalnymi klejami
(np. ROKER Atlasa) Przyklejanie nale˝y
zaczàç od naro˝nika budynku. Na cokole
mo˝na mocowaç listwy u∏atwiajàce uk∏adanie termoizolacji. P∏yty powinny byç one
uk∏adane z przewiàzaniem spoin w p∏aszczyênie Êciany i w naro˝nikach. Zapraw´
klejowà nak∏ada si´ na obrze˝a p∏yty pasmami o szerokoÊci ok. 4 cm. Na pozosta∏ej
powierzchni nanosimy 6–8 placków o Êrednicy ok. 10 cm. Zaprawa klejowa powinna
pokrywaç ok. 40% powierzchni p∏yty. Pasmo obwodowe umieszcza si´ w takiej odleg∏oÊci od kraw´dzi, ˝eby po dociÊni´ciu p∏yty do Êciany zaprawa nie wycisn´∏a si´ poza
obrys p∏yty. W przypadku dodatkowego
mocowania styropianu ko∏kami plastikowymi (co najmniej po dwóch dniach od przyklejenia p∏yt styropianowych), zalecane jest
takie rozmieszczenie placków zaprawy, aby
dwa z nich znalaz∏y si´ w miejscach póêniejszych ko∏ków. Podobnie jest przy izolacji
z we∏ny, gdzie dodatkowym zabezpieczeniem b´dzie stosowanie ko∏ków z trzpieniem metalowym (Êr. 8 szt./m2). Przed przyklejeniem p∏yty w miejscu, gdzie nie ma listwy coko∏owej, dolna jej kraw´dê powinna
byç zabezpieczona poprzez owini´cie siatkà z w∏ókna szklanego.
Naro˝a wypuk∏e, nara˝one na uszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na zewnàtrz oknach oraz na parterze
do wysokoÊci 2 m powy˝ej poziomu terenu),
muszà byç zabezpieczone kàtownikami
z perforowanej blachy aluminiowej lub PCV.
Nast´pnym etapem jest wykonanie warstwy zbrojonej (z siatki z w∏ókna szklanego)
na styropianie lub we∏nie. Prace mo˝na
rozpoczàç nie wczeÊniej ni˝ po 3 dniach od
przyklejenia termoizolacji, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza

nie ni˝szej ni˝ 5°C i nie wy˝szej ni˝ 25°C.
Je˝eli jest zapowiadany spadek temperatury poni˝ej 0°C w ciàgu 24 godz., wówczas
nie nale˝y przyklejaç siatki zbrojàcej, nawet
je˝eli temperatura podczas pracy jest wy˝sza ni˝ 5°C. Siatka pe∏ni rol´ zbrojenia
przenoszàcego
napr´˝enia
powsta∏e
w p∏aszczyênie Êciany na skutek odkszta∏ceƒ termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzgl´dnie przestrzegaç nale˝y zasady ∏àczenia kolejnych fragmentów siatki na zak∏ad o szerokoÊci ok. 10 cm. Zak∏ady te
muszà byç stosowane zarówno na po∏àczeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka
powinna znajdowaç si´ w warstwie zaprawy
klejowej (np. AK532 firmy ALPOL, STOPTER K-20,) nie g∏´biej ni˝ w po∏owie jej
gruboÊci. Prawid∏owo wykonana warstwa
zbrojona powinna mieç gruboÊç 3 mm.
Partie budynku szczególnie nara˝one na
uszkodzenia mechaniczne, np. Êciany parteru do wysokoÊci 2 m powy˝ej terenu, Êciany przy tarasach i balkonach, powinny byç
wzmocnione dodatkowà warstwà siatki –
warstwà podwójnie zbrojonà. Na naro˝nikach budynku siatka powinna byç wywini´ta po 15 cm poza naro˝nik z ka˝dej strony.
Zabezpieczenie przed zjawiskiem pojawienia si´ ukoÊnych p´kni´ç w p∏aszczyênie
Êciany, biegnàcych od naro˝y otworów na
zewnàtrz, stanowi siatka zbrojàca w postaci
prostokàtów o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod kàtem 45 stopni w naro˝nikach.
Powierzchnia warstwy zbrojonej, stanowiàca pod∏o˝e pod cienkie warstwy tynku
elewacyjnego, powinna byç wykoƒczona ze
szczególnà starannoÊcià. Wszelkie niedociàgni´cia na jej powierzchni, czy te˝ miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojàcej, nale˝y zaszpachlowaç i przeszlifowaç
drobnoziarnistym papierem Êciernym.
Warstw´ zbrojonà, po ca∏kowitym zwiàzaniu kleju, nale˝y zagruntowaç odpowiednim preparatem – w zale˝noÊci od rodzaju
nak∏adanego póêniej tynku. Podk∏ad taki
oddziela chemicznie warstw´ zbrojonà od
tynku, zmniejsza jej nasiàkliwoÊç oraz
zwi´ksza przyczepnoÊç tynku wykoƒczeniowego. W przypadku póênego terminu robót
i niesprzyjajàcych warunków atmosferycznych (zima), zagruntowane Êciany mogà
byç pozostawione do sezonu letniego bez
szkody dla uk∏adu dociepleniowego
Warunkiem uzyskania gwarancji na wykonane docieplenie jest zastosowanie pe∏nego systemu chemii budowlanej-np. firmy
ALPOL GIPS, ATLAS STOPTER,
ATLAS ROKER, ECOROCK firmy Rockwool itp.
W nast´pnej cz´Êci opisane zostanà rodzaje tynków, w szczególnoÊci szlachetnych, dost´pnych na polskim rynku.
in˝. Ma∏gorzata Chendowska
elmas@grupapsb.com.pl
tel. 773-34-43, 789-0-789

STARA MI¸OSNA
rubryka sponsorowana przez firm´

KÑCIK BUDOWLANY

Zaprawa klejàca podstawowa
CERESIT CM 11
(Aprobata techniczna AT-15-3585/99, Atest PZH 482/B-382/91)

Wszystkie pod∏o˝a, na których zamierzamy u˝yç zaprawy CM 11 nie mogà byç mokre. Wszelkie zabrudzenia,
zwietrza∏e warstwy i pow∏oki malarskie
o ma∏ej wytrzyma∏oÊci powinny zostaç
usuni´te mechanicznie. W przypadku
pod∏o˝y nasiàkliwych nale˝y zastosowaç preparat CERESIT CT 17 i odczekaç co najmniej 4 godziny przed podj´ciem nast´pnych czynnoÊci. Gdy powierzchnia ma wi´ksze ubytki lub nie-

równoÊci, wskazane jest zastosowanie
preparatów CERESIT z grupy CN do
pod∏óg, zaÊ do Êcian szpachlówk´ CERESIT CT 29.
Zapraw´ nale˝y wsypywaç do odmierzonej iloÊci czystej wody lub wodnego
roztworu emulsji CC 83 (2 cz´Êci CC 83
powinny zostaç rozcieƒczone 1 cz´Êcià
wody), mieszajàc, a˝ do uzyskania jednolitej masy, bez grudek. Je˝eli zachodzi taka potrzeba mo˝na dodaç niedu˝à iloÊç wody i ponownie wymieszaç.
Zapraw´ rozprowadzamy po pod∏o˝u przy pomocy pacy z´batej, dobranej
odpowiednio do wielkoÊci p∏ytek. W∏aÊciwa konsystencja mieszaniny i prawid∏owa wielkoÊç z´bów pacy majà na celu utrzymanie p∏ytki we w∏aÊciwym
miejscu na pionowej p∏aszczyênie, podczas gdy zaprawa pokrywa min. 65 %
spodniej cz´Êci p∏ytki. W miejscach nara˝ajàcych p∏ytk´ na sta∏e zawilgocenie
i mróz zachodzi potrzeba zastosowania
metody kombinowanej tj. dodatkowego na∏o˝enia cienkiej warstwy zaprawy
na powierzchnie monta˝owe p∏ytek.
Wa˝ne jest aby p∏ytek nie moczyç
w wodzie, nie uk∏adaç na „styk”. Uk∏adane p∏ytki dociskaç, dopóki zaprawa
lepi si´ do ràk przed up∏yni´ciem czasu
naskórkowania, czyli czasu kiedy zaprawa ma w∏aÊciwà przyczepnoÊç (poni˝ej 20 min.)
Nie zapominajmy, ˝e nale˝y zachowaç szerokoÊç fug w zale˝noÊci od
wielkoÊci p∏ytek i warunków eksploatacji. Fugujemy po up∏ywie 48 godzin.
Zabrudzenia Êwie˝e mogà zostaç usuni´te wodà, zaÊ ju˝ stwardnia∏e usuwa-

Us∏ugi posadzkarskie

my mechanicznie.
Wszelkie prace wymagajà suchych
warunków, temperatury powietrza
i pod∏o˝a od +5°C do + 25°C. Przy innych warunkach trzeba braç pod uwag´
zmienny czas twardnienia materia∏u.
Aby osiàgnàç w∏aÊciwy i d∏ugotrwa∏y
efekt oprócz powy˝szych zaleceƒ prace
nale˝y wykonywaç zgodnie z prawid∏ami
sztuki budowlanej, zasadami BHP i zawodowym przygotowaniem wykonawcy.
Zaprawa zawiera cement przez co
zmieszana z wodà ma odczyn alkaliczny. W kontakcie z naskórkiem i oczami
mo˝e powodowaç podra˝nienia. W takim przypadku nale˝y przep∏ukaç obficie wodà i zasi´gnàç porady lekarskiej.
Ten i inne wyroby firmy HENKEL,
a tak˝e wiele innych materia∏ów niezb´dnych do wybudowania i urzàdzenia domu
znajdziecie Paƒstwo w naszej firmie.
Szczególnie goràco zapraszamy na
promocj´ trwajàcà od 17 marca do 17
maja bie˝àcego roku, obejmujàcà chemi´ budowlanà, materia∏y wykoƒczeniowe i inne produkty z bran˝y budowlanej.
Tak˝e chcemy zach´ciç wszystkich do
skorzystania z programu BUDUJ
DOM Z PSB, b´dàcym ofertà handlowà dla indywidualnego klienta, obejmujàcà projekty domów, zakup materia∏ów, specjalnà lini´ kredytowà.
Szczegó∏owe informacje uzyskajà
Paƒstwo w naszej firmie DOMEKO,
przy ul. Trakt Brzeski 75, dzwoniàc pod
numer 773-21-55 (fax 773-30-41,
e-mail domeko@poczta.wp.pl)

GRAMMAR

ANGIELSKI
NIEMIECKI
ROSYJSKI

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

tel. (022) 773 28 98
0603 379 677

Zapraszamy do skorzystania
z naszej oferty

Pomoc w nauce

NAUKA J¢ZYKÓW

gmorawska1@wp.pl

Weso∏a-Stara Mi∏osna, ul, GoÊciniec 52

tel./fax 773 14 50, 0 609 094 112

T¸UMACZENIA

Pomimo istnienia na rynku wielu
produktów tego typu, pragniemy zaprezentowaç Paƒstwu cienkowarstwowà zapraw´ do mocowania p∏ytek ceramicznych (glazura, terkota) CERESIT
CM 11, firmy Henkel. Jest to mieszanka cementów z wype∏niaczami mineralnymi i modyfikatorami, tworzàca
spoiwo wodoodporne, mrozoodporne,
stabilne na pionowych powierzchniach,
ekonomiczne i ∏atwe w stosowaniu.
Zaprawa CM 11 mo˝e byç stosowana
na równe, noÊne, nieodkszta∏calne
pod∏o˝a na zewnàtrz i wewnàtrz budynków takie jak:
◗ Beton (wiek powy˝ej 3 miesi´cy, wilgotnoÊç £ 4%).
◗ Jastrych i tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powy˝ej 28
dni, wilgotnoÊç £ 4%).
◗ P∏yty wiórowe o gruboÊci ≥ 22 mm
i gipsowo- kartonowe.
◗ Mocne i dobrze przyczepne pow∏oki
malarskie.
◗ Pod∏o˝a anhydrytowe (o wilgotnoÊci
poni˝ej 0,5 %) i gipsowe (o wilgotnoÊci poni˝ej 1%).
◗ Beton komórkowy.
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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

–
–
–
–
–
–

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

Osiedle Stara Mi∏osna
ul. Jeêdziecka 20

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

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

BEZP¸ATNA STOMATOLOGIA
DLA OSÓB UBEZPIECZONYCH W MAZOWIECKIEJ KASIE CHORYCH
- STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
- PROTETYKA
- STOMATOLOGIA DZIECI¢CA
- PROFILAKTYKA
- CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA
- PERIODONTOLOGIA

TELEFON 0 691 031 747
STARA MI¸OSNA, UL. JANA PAW¸A II 15 F
WEJÂCIE OD ULICY DOLOMITOWEJ 14

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
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773 47 54,

fax

815 40 76
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BUDUJ DOM Z
PROMOCJA OD 17 MARCA DO 17 MAJA 2003 R.
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

S¸O¡CE WY˚EJ — CENY NI˚EJ
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
WiadomoÊci Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
- pismo mieszkaƒców Starej Mi∏osny.
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