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WieÊci
w pigu∏ce
Dnia 3 maja o godz. 18.00, przy figurze Matki Boskiej przy ulicy Dworkowej, odb´dzie
si´ msza Êw. polowa w intencji poleg∏ych za
wolnoÊç Ojczyzny.
❍❍❍
O obchodach Triduum Paschalnego piszemy
na str. 2. O symbolice Êwi´conki – na str. 3.
❍❍❍
O sytuacji w Radzie Dzielnicy – na str. 6.
❍❍❍
O budowie ul. Jana Paw∏a II – na str. 7.
❍❍❍
Raport „WS” na temat cen w aptekach
Osiedlowych – na str. 9.
❍❍❍
O planowanych imprezach na Osiedlu – str. 8,
10, 11, 12, 17 i 18.

Oby Âwi´ta Wielkiej Nocy nape∏ni∏y nasze
serca g∏oÊnym ALLELUJA!!!
˚yczy
Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
wraz z Redakcjà

Dlaczego Wielkanoc jest
Êwi´tem ruchomym?
Âwi´ta Wielkiejnocy wià˝à si´ z ˝ydowskà Paschà, gdy˝ wed∏ug Ewangelii
ostatnie dni ˝ycia Chrystusa majà zwiàzek z tym Êwi´tem. Wielkanoc pierwotnie Êwi´towano w dniu nast´pujàcym
po zakoƒczeniu postu paschalnego (14
Nisan), niezale˝nie od dnia tygodnia.
W po∏owie II wieku niektórzy chrzeÊcijanie zacz´li jednak Êwi´towaç Wielkanoc w niedziel´ po 14 Nisan, poprzedzajàcy piàtek obchodzàc jako dzieƒ
ukrzy˝owania Jezusa, nie baczàc na

dat´, jaka w tym dniu wypada∏a. Wynik∏ z tego spór o w∏aÊciwà dat´ obchodzenia Wielkiejnocy. Trwa∏ on do poczàtków IV wieku naszej ery, kiedy cesarz Konstantyn zobowiàza∏ wszystkich
do praktyki Êwi´towania Wielkanocy
w niedziel´ po 14 Nisan.
Obecnie Wielkanoc obchodzi si´
w pierwszà niedziel´ po pierwszej pe∏ni ksi´˝yca przypadajàcej po równonocny wiosennej.
Iza Antosiewicz

❍❍❍
Wywiad z Maciejem Kurzajewskim – str. 16 i 17.
❍❍❍
Og∏oszenia drobne dziÊ na str. 21
❍❍❍
Wydanie majowego numeru WiadomoÊci Sàsiedzkich planowane jest na ok. 20 maja.
Termin nadsy∏ania materia∏ów do tego numeru mija 9 maja, zaÊ termin zg∏aszania bezp∏atnych og∏oszeƒ drobnych mija 15 maja.
❍❍❍
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).

Tyle zmartwychwstaƒ ju˝ przesz∏o,
a serce mam byle jakie;
tyle procesji z dzwonami,
tyle ju˝: alleluja! a moja
Êwi´toÊç dziurawa na
çwiartce w∏oska si´ buja.
Ks. Jan Twardowski
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Obchody Triduum Paschalnego
Msza Êw. Krzy˝ma Âwi´tego z poÊwi´ceniem olejów. Tego dnia sk∏adamy ˝yczenia wszystkim naszym duchownym
z okazji ustanowienia Sakramentu Kap∏aƒstwa.
Wieczorem odprawiana jest Msza
Wieczerzy Paƒskiej (w wielu koÊcio∏ach
po∏àczona z obrz´dem umywania nóg).
UroczystoÊç zakoƒczona jest przeniesieniem NajÊwi´tszego Sakramentu do kaplicy adoracji – Ciemnicy. Wieczorna
adoracja to trwanie z Chrystusem na
modlitwie w Ogrójcu, rozwa˝anie Jego M´ki, zdrady Judasza, sàdu.
Wielki Czwartek to dzieƒ jednoÊci
i mi∏oÊci. W tym dniu jednano pokutników, by mogli zasiàÊç wspólnie
zydo sto∏u eucharystycznego.
c j e
Wielki Piàtek to dzieƒ M´ki i Âmierci
z trzciny, farbowanych traw, krzewinek borówki brusz- Chrystusa. Atmosfer´ tego dnia cechuje
nicy, ga∏àzek wierzbowych z szarymi ba- szczególna powaga. MyÊli i serca wierzàziami. Wszystkie te niezwyk∏e kwiaty cych kierujà si´ na Golgot´, gdzie dokomajà nam przypominaç zielone ga∏àzki nuje si´ misterium walki ˝ycia ze Êmierpalm, którymi witano Jezusa wje˝d˝ajà- cià. W tym dniu KoÊció∏ nie sprawuje
cego do Jerozolimy. Liturgia KoÊcio∏a NajÊwi´tszej Ofiary – jest to jedyny taki
przypomina nam, ˝e Jezus przyby∏ do dzieƒ w roku. Obrz´dy liturgiczne majà
Êwi´tego Miasta, aby odkupiç nasze wi- jednak struktur´ podobnà do Mszy Êw. –
ny na krzy˝u. Podczas mszy Êwi´tej czy- liturgia s∏owa z opisem M´ki Paƒskiej
tana jest M´ka Paƒska z podzia∏em na zakoƒczona uroczystà modlitwà powszechnà, podwy˝szenie i adoracja krzyrole.
˝a, Komunia Êw. oraz
przeniesienie NajÊwi´tPe∏nych nadziei,
szego Sakramentu do
Grobu.
sp´dzonych w rodzinnej atmosferze Bo˝ego
Wielka Sobota to tradycyjne Êwi´cenie pokarÂwiàt Wielkanocnych
mów. Przez Êwi´cenie
˝yczy
pokarmów KoÊció∏ podkreÊla dostojnoÊç cia∏a,
które dziÊ w∏aÊnie osiàgn´∏o nieÊmiertelnoÊç.
Chrystus po ZmartwychJacek Wojciechowicz
wstaniu spo˝ywa∏ posi∏ki,
by przekonaç uczniów, ˝e
Wielki Tydzieƒ to nie tylko goràczko- jest ˝ywym cz∏owiekiem a nie zjawà.
we przygotowania do Êwiàt, zakupy, Wieczorem rozpoczyna si´ UroczystoÊç
sprzàtanie, szykowanie potraw Êwiàtecz- Zmartwychwstania Paƒskiego.
nych, ale przede wszystkim – Triduum KoÊció∏ czci Zmartwychwstanie
Paschalne – czas, w którym na nowo Jezusa Chrystusa w sposób najprze˝ywamy najwa˝niejsze wydarzenia bardziej uroczysty. Liturgi´ rozpoczyna obrz´d poÊwi´cenia
Historii Zbawienia.
Wielki Czwartek to dzieƒ Ostatniej ognia, wniesienie zapalonej Êwiecy –
Wieczerzy, ustanowienia NajÊwi´tszej Pascha∏u – do koÊcio∏a i odÊpiewanie
Ofiary i Sakramentu Kap∏aƒstwa. Rów- hymnu Exultet. Podczas Wigilii
noczeÊnie jest to dzieƒ Ogrójca i pojma- Paschalnej po raz pierwszy od 40
dni rozbrzmiewa radosne Alleluja,
nia Pana Jezusa.
Przed po∏udniem tego dnia oprawiana rozlega si´ bicie dzwonów. KoÊció∏
jest w katedrze przez Biskupa diecezji rozwa˝a Bo˝y plan zbawienia w liturgii

Wielkanoc to nie tylko Êwi´conka
i niedzielne, uroczyste Êniadanie, a potem lany poniedzia∏ek. Obchody tych
Êwiàt zaczynamy ju˝ w Niedziel´ Palmowà, która rozpoczyna Wielki Tydzieƒ.
Przygotowujemy wtedy palmy – kolorowe kompo-
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˚ycz´ Paƒstwu
du˝o spokoju i radoÊci
w czasie nadchodzàcych
Âwiàt Wielkanocnych

Wojciech Kozak
Przewodniczàcy Rady Warszawy
s∏owa, poczàwszy od stworzenia, przez
akt wiary Abrahama, noc wyjÊcia z Egiptu a˝ po zapowiedzi zbawienia w pismach proroków. Kolejnym obrz´dem
jest b∏ogos∏awieƒstwo wody chrzcielnej.
W wielu koÊcio∏ach tej nocy chrzczeni sà
neokatechumeni – doroÊli pragnàcy zostaç katolikami.
KoÊció∏ prze˝ywa radoÊç i g∏osi chwa∏´
Chrystusa tak˝e przez procesj´ rezurekcyjnà, która jest uroczystym og∏oszeniem
Zmartwychwstania. Procesja ta odbywa
si´ przed pierwszà Mszà Êw. w Niedziel´
Wielkanocnà. Wierni trzykrotnie okrà˝ajà koÊció∏ niosàc obok monstrancji
z Jezusem Eucharystycznym, figur´
Zmartwychwsta∏ego i krzy˝ przepasany
czerwonà stu∏à.
Noc paschalna to serce ca∏ego roku liturgicznego. Jezus Chrystus przechodzi
ze Êmierci do ˝ycia i chce nas wszystkich
w∏àczyç w swoje przejÊcie.
Iza Antosiewicz
Sk∏adam serdeczne podzi´kowania Ks.
Proboszczowi Stanis∏awowi Popisowi za
pomoc przy pracy nad materia∏em.
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Âwi´conka i jej symbole

Ser jest symbolem zawartej przyjaêni
mi´dzy cz∏owiekiem a si∏ami przyrody,
a przede wszystkim stanowi gwarancj´
rozwoju stada zwierzàt domowych. Ser
jest bowiem produktem mlecznym pochodzàcym od krów, owiec i kóz.
Chrzan zawsze by∏ starym ludowym
znamieniem wszelkiej si∏y i fizycznej
krzepy. Wspó∏dzia∏ajàc z innymi potrawami zapewnia∏ ich skutecznoÊç.
Ciasto do koszyka ze Êwi´conkà wesz∏o ostatnie, jako symbol umiej´tnoÊci
i doskona∏oÊci – zapewne g∏ównie jako
popis domowych gospodyƒ. Winien to
byç zawsze wypiek w∏asny, domowy,
a nie kupiony w ciastkarni. Wystarczy
zwyk∏a domowa dro˝d˝ówka.
Baranek – najbardziej znamienny
symbol Êwiàt wielkanocnych – wÊród
chrzeÊcijan uosabia zwyci´stwo Chrystusa, który jak ofiarny baranek odda∏ swoje ˝ycie za ludzi, by nast´pnie zmartwychwstaç i odnieÊç zwyci´stwo nad
grzechem, z∏em i Êmiercià. Najcz´Êciej
baranek wyst´puje z choràgiewkà, podobnie jak sylwetka Zmartwychwsta∏ego
Chrystusa ze sztandarem, symbolem
zwyci´stwa i tryumfu.
Taka jest tradycja b∏ogos∏awionych darów, znana wsz´dzie w Polsce od wielu
lat. Wspó∏czesne uzupe∏nienia wielkanocnego koszyka sà ju˝ dodatkami bez
znaczenia – wk∏adane tam troch´ ze
snobizmu, z nieÊwiadomoÊci, a tak˝e
z powodu lekcewa˝enia tradycji.
Koszyk winien byç z wikliny, s∏omy lub
sosnowych ∏ubów. WyÊcielony serwetà,
ozdobiony bielà koronek i zielenià
bukszpanu lub ga∏àzek borówki, jest wyrazem wielkiej radoÊci. Tà radoÊcià trzeba si´ podzieliç podczas wielkanocnego
Êniadania. I to w znaczeniu symbolicznym jak te˝ dos∏ownym.
Na podstawie ksià˝ki Romana Landowskiego „Dawnych obyczajów rok ca∏y.
Mi´dzy wiarà, tradycjà i obrz´dem.”
Ks. Stanis∏aw Popis

B∏ogos∏awieƒstwo pokarmów, zwane
Jajko jest dowodem odradzajàcego
powszechnie Êwi´conkà lub Êwi´conym, si´ ˝ycia, symbolem zwyci´stwa nad
szczyci si´ d∏ugim rodowodem. Poczàtki Êmiercià. T´ symbolik´ rozpowszechnili
tego chrzeÊcijaƒskiego obrz´du si´gajà w Polsce niemieccy zakonnicy. Wywodzi
VIII wieku, w Polsce
zaÊ pierwsze jego praktyki
odnotowano ALLELUJA!!!
w XIV stuleciu. Najpierw Êwi´cono tylko Dzielàc si´, radoÊcià
pieczonego baranka, najwi´kszego wydarzenia
a wi´c chlebowà figur- w dziejach Êwiata
k´ o postaci baranka.
ZMARTWYCHWSTANIA PANA
Potem dodawano koWypraszamy od Jezusa Chrystusa
lejno ser, mas∏o, ryby,
olej, pokarmy mi´sne, Moce ducha,
ciasto i wino. Na koƒcu ˚ywà wiar´,
Êwi´cony kosz zosta∏ Niegasnàca nadziej´
uzupe∏niony jajkiem I wiernà mi∏oÊç.
i pozosta∏ymi pokarmaDzi´kujmy Bogu za otrzymane ∏aski i proÊmy Go,
mi, które obecnie wesz∏y
by prze˝yç te Âwi´ta
do kanonu Êwi´conki.
Dzisiaj w koszykach
w radoÊci i bliskoÊci Zmartwychwsta∏ego Pana.
niesionych do poÊwi´Niech radoÊç p∏ynàca z pustego grobu Zbawiciela,
cenia znaleêç mo˝na
przepe∏ni nasze Serca
niemal wszystko, byle
i umocni Nas w trudach codziennego ˝ycia.
by∏o du˝o i kolorowo.
Âwi´conka to nie pro- Z radosnym ALLELUJA
mocyjna paczka z pe∏- i darem modlitwy
nym
asortymentem
sk∏adajà ˝yczenia
i nie musi w niej byç
wszystkim mieszkaƒcom Starej Mi∏osnej i GoÊciom
wszystko.
Warto pami´taç, ˝e
Ks. Stanis∏aw Popis
dobór potraw w koszyProboszcz
par. Êw. Hieronima
ku nigdy nie by∏ przyKs. Krzysztof Cyliƒski
padkowy. Od wieków
Proboszcz par. NajÊw. Serca Pana Jezusa
ka˝dy Bo˝y dar symbolizowa∏ co innego,
uznanego przez ludowà jak i chrzeÊci- si´ ona z dawnego zakazu spo˝ywania jaj
jaƒskà tradycj´. Zestaw tych darów si´ podczas Wielkiego Postu. Jajka na stó∏
zmienia∏, ograniczano ich iloÊç, a˝ pozo- powraca∏y ponownie w Wielkanoc.
sta∏o tylko szeÊç, by ostatecznie powi´kSól to minera∏ ˝yciodajny, dawniej poszyç do siedmiu. Ten zestaw, przyj´ty siadajàcy moc odstraszania wszelkiego
w okresie wczesnego romantyzmu, obo- z∏a. Bez soli nie ma ˝ycia. To tak˝e
wiàzuje do dziÊ. Potraw w koszyku mo˝e oczyszczenie, samo sedno istnienia
byç wi´cej, ale tych siedem powinno si´ i prawdy. Stàd twierdzenie o „soli ziew nim znaleêç przede wszystkim. Sym- mi”, jak to w Kazabolizujà bowiem treÊç chrzeÊcijaƒstwa.
niu na Górze powieWszelkiej pomyÊlnoÊci,
Chleb we wszystkich kulturach ludz- dzia∏
Chrystus
koÊci by∏ i jest pokarmem podstawo- o swoich uczniach.
pogodnych i spokojnych
wym, niezb´dnym do ˝ycia. GwarantoW´dlina zapewnia
Âwiàt Wielkanocnych
wa∏ dobrobyt i pomyÊlnoÊç. WÊród zdrowie i p∏odnoÊç,
oraz
powodzenia
w ˝yciu zawodowym
chrzeÊcijan zawsze by∏ symbolem nad a tak˝e dostatek, bo
i szcz´Êcia w ˝yciu osobistym ˝yczà.
symbolami – przedstawia bowiem Cia∏o przecie˝ nie ka˝dy
Chrystusa. Je˝eli pieczono wiele odmian móg∏ sobie pozwoliç
Bogdan Wilk
Andrzej Jastrz´bski
chleba, do kosza k∏adziono po du˝ej na ten szczególny
kromce ka˝dego z nich. Natomiast ko- pokarm. KiedyÊ by∏
niecznie poÊwi´cony by∏ ca∏y chlebek to choçby plaster
wielkanocny, czyli pascha.
szyneczki, a od XIX
Przewodniczàcy Rady
Burmistrz
W tym celu specjalnie jà przecie˝ pie- wieku s∏ynna polska
Dzielnicy
Weso∏a
Dzielnicy
Weso∏a
czono.
kie∏basa.
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Refleksja przed
Wielkanocà
Ju˝ za kilka dni b´dzie mia∏o miejsce
najwa˝niejsze Êwi´to chrzeÊcijaƒstwaWielkanoc. Jest ono pamiàtkà m´czeƒskiej Êmierci Jezusa na krzy˝u, jego
ofiary spowodowanej mi∏oÊcià do ludzi. Jednak sama nazwa Êwi´ta- Pascha
wywodzi si´ z tradycji ˝ydowskiej, zwiàzana jest z wydarzeniami sprzed kilku
tysi´cy lat...

Radosnego prze˝ycia
w gronie najbli˝szych
tych wspania∏ych
Âwiàt Wielkiej Nocy
˝yczy w imieniu stra˝aków
OSP Stara Mi∏osna
Prezes El˝bieta Ko∏buk

Zdrowych i pogodnych
Âwiàt Wielkiej Nocy
obfitujàcych w radoÊç i nadziej´
˝yczy Tom Law’s School of English
„ Tej nocy przejd´ przez Egipt, zabij´ wszystko pierworodne” (Wj 12,12).
Te s∏owa rzek∏ Pan, gdy Egipcjanie nie
przestraszyli si´ kar Adonaj za wi´zienie w swej ziemi Narodu Wybranego.
Pamiàtkà tego wydarzenia jest w tradycji „starszych braci w wierze” Êwi´to
Pesach. Stanowi ono jeden z najwa˝niejszych elementów tradycji judaistycznej. Mo˝na porównaç je do naszego Bo˝ego Narodzenia. Pami´tajmy
jednak, ˝e Wielkanoc (jej wartoÊç duchowa) jest dla nas najwa˝niejsza, a dla
˚ydów takim Êwi´tem jest Jom Kipur
(dzieƒ przebaczenia), które ma miejsce dopiero we wrzeÊniu.
ChrzeÊcijaƒstwo mo˝na nazwaç
„wy˝szà formà” judaizmu, a raczej wy-

Smaczne Âwi´ta
Âwi´ta tu˝, tu˝. Znajdzie si´ w koƒcu
czas na spacerek, ciekawà lektur´. B´dzie mo˝na póênà nocà obejrzeç dobry
film (dobre filmy mo˝na oglàdaç tylko
póênà nocà), a rano d∏u˝ej pospaç.
Ogromnà jednak radoÊç sprawia nam
ÊwiadomoÊç rych∏ego biesiadowania.
Biesiadujmy wi´c, prowadêmy nie
dyskusje, lecz rozmowy z rodzinà
i przyjació∏mi, rozkoszujmy si´ smakiem wielkanocnych potraw, po prostu... odpoczywajmy.
Serdecznie Paƒstwu tego wszystkiego ˝yczàc przekazuj´ na koniec dwa
przepisy ze staropolskiej kuchni do wykorzystania nie tylko z okazji Âwiàt
Wielkanocnych.
Polski sos do wielkanocnych mi´s
(witaminowy):
3–4 ugotowane na twardo ˝ó∏tka
ucieramy na jednolità mas´ ze Êwie˝o
wyciÊni´tym sokiem z trzech cytryn.
Mas´ t´ rozprowadzamy 1/4 litra g´stej, lekko kwaÊnej Êmietany. Do sosu
dodajemy 2-3 p´czki najdrobniej pokrajanego szczypiorku, czubatà ∏y˝eczk´ utartej na miazg´ cebuli, nieco
drobniutko pokrajanej naci pietruszki
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oraz 1/2 ∏y˝ki Êwie˝o utartego chrzanu.
Sos solimy do smaku, nie zapominajàc
o sporej szczypcie cukru pudru. Na zakoƒczenie dodajemy do sosu 3 drobniutko posiekane bia∏ka (ugotowane
na twardo). Cz´Êç Êmietany mo˝na zastàpiç majonezem (1/4 majonezu – 3/4
Êmietany).
Sos przygotowaç na 2-3 h przed podaniem, by „dojrza∏”. Podawaç go
mo˝na do wszelkich zimnych mi´siw,
do szynki, jaj na twardo i ryb w galarecie, tak˝e i do „sztuki mi´sa”.
Jaja faszerowane po polsku:
* 6 jaj ugotowanych na twardo
* 3 dag suszonych grzybów
* 2 ∏y˝ki Êwie˝o startego chrzanu
* ˝ó∏tko
* 2 ∏y˝ki posiekanej natki pietruszki
* ∏y˝ka oleju
* 3 ∏y˝ki mas∏a
* bu∏ka tarta, sól, pieprz
Umyte grzyby namoczyç w niewielkiej
iloÊci przegotowanej wody, zostawiç na
noc, nast´pnego dna ugotowaç. Jaja
(w skorupkach) przeciàç na pó∏ ostrym
no˝em, delikatnie wyjàç bia∏ka i ˝ó∏tka.
Jaja i osàczone grzyby przepuÊciç przez

pe∏nieniem proroctwa, które do dziÊ
jest w opinii rabinów niespe∏nione –
przyjÊcie Mesjasza. Z tego te˝ powodu
pewne elementy tradycji katolickiej sà
ÊciÊle zwiàzane z wiarà Abrahama
i Izaaka. Dekalog, Stary Testament,
a tak˝e cz´Êç obchodzonych przez nas
Êwiàt to wspólne dziedzictwo. Nie mo˝na zapominaç, ˝e jesteÊmy „dzieçmi
Hioba” – tak˝e w znaczeniu dos∏ownym – jako potomkowie jego wiary, latoroÊl winnicy judaizmu, która ma wi´cej gron ni˝ ta, z której wyros∏a.
W przededniu Êwiàt Wielkanocnych
warto by∏oby zajrzeç do Biblii i zastanowiç, si´ czym jest Pascha – zarówno
w Ewangelii, jak i w Starym Testamencie.
Przemek Lahuta
W Wielkanoc
Êwi´conka
na Êwiàtecznym stole
otworzy ˝yczenia
tyle wzruszeƒ
sp∏ynie kaskadà
do drugiego cz∏owieka
tradycyjne
dzielenie si´ jajkiem
symbolem ˝ycia
∏agodzi przemijanie
umacnia wiar´
˝e
trzeba przejÊç
poprzez wiele szaroÊci
by wype∏niç przeznaczenie
bo
zmartwychwstanie Pana
poruszy∏o ci´˝ki g∏az
na ludzkoÊci sercach
które dzwonià w t´ Wielkà Noc
Alleluja
Alleluja
Irena ¸ukszo
maszynk´ lub bardzo drobno posiekaç,
utrzeç z mas∏em, chrzanem, natkà pietruszki, solà, pieprzem i ˝ó∏tkiem. Nadziaç skorupki, farsz posypaç bu∏kà tartà. Na patelni mocno rozgrzaç olej, u∏o˝yç po∏ówki jaj farszem do do∏u, usma˝yç. Podawaç na goràco lub na zimno.
Iza Zych

STARA MI¸OSNA

Âwi´ta z muzykà
JesteÊmy coraz bardziej zapracowani, europejskiej prawie ka˝dego kompozyzabiegani, zm´czeni.W codziennym ˝y- tora zainspirowa∏y do napisania pi´kciu rzadko znajdujemy czas na pójÊcie do nych, przejmujàcych utworów pasyjnych,
teatru, na koncert. Odbywajà si´ wysta- majàcych daç cz∏owiekowi bliskoÊç Boga
i nadziej´.
wy najwybitniejZapraszam
szych
malarzy
Z okazji zbli˝ajàcych si´
wi´c czytelniÊwiata, a my, obieÂwiàt Wielkanocnych
ków do odecujàc sobie za ka˝˝ycz´
wszystkim mieszkaƒcom
rwania si´ od
dym razem, ˝e „tecodziennoÊci
raz ju˝ na pewno”,
Starej Mi∏osny
si´
nie zdà˝amy nazdrowia, szcz´Êcia oraz mi∏o sp´dzonych inawybrania
któryÊ z konwet zauwa˝yç, ˝e
przemin´∏y. Nasza w gronie najbli˝szych Êwiàtecznych dni certów, oferowanych nam
praca jest wielkim
Ewa Tucholska
przez artystów
darem, zdarza si´,
Dyrektor Gimnazjum
z ca∏ego Êwiata.
˝e nas uszcz´Êliwia
W filharmoi daje satysfakcj´,
niestety bywa te˝ êród∏em niedosytu nii, której program drukujemy poni˝ej,
i frustracji. Mo˝e wi´c warto na chwil´ szczególnie warte polecenia sà nast´o niej zapomnieç. Zbli˝ajà si´ Êwi´ta pujàce koncerty: koncert organowy
Wielkanocy, Êwi´ta Êmierci i zmartwych- Marietty Kruzel-Sosnowskiej, warszawwstania Paƒskiego – czas, w którym zwal- skiej organistki i pedagoga, wyst´pujànimy tempo i zastanawimy si´ nad sen- cej wraz z Chórem Uniwersytetu Karsem ˝ycia. Âwi´ta, które w kr´gu kultury dyna∏a Wyszyƒskiego oraz Nadzwyczaj-

Niech te nadchodzàce Âwi´ta
Zmartwychwstania Paƒskiego up∏ynà Paƒstwu
w spokoju i radoÊci z ich prze˝ywania
Zarzàd i Pracownicy firmy DOMEKO

Czwartek, 17 kwietnia, godz. 18.00
M2, ceny biletów: 15, 10
Sala Koncertowa
Czwartkowe Spotkania Muzyczne
Koncert wielkopostny
Marietta KRUZEL-SOSNOWSKA – organy
Chór Uniwersytetu Kardyna∏a Stefana
Wyszyƒskiego
Ks. Kazimierz SZYMONIK – dyrygent
Marian Sawa – Lamentacje; Partita Jezu
Chryste, Panie mi∏y; Partita RozmyÊlajmy dziÊ, wierni chrzeÊcijanie; Ecce lignum Crucis
Wielki Piàtek, 18 IV, godz. 19.30
ceny biletów: 90, 75, 60, 45, 30
Sala Koncertowa
Nadzwyczajny koncert wielkanocny
Boston Baroque
Martin PEARLMAN – dyrektor artystyczny
Sharon BAKER – sopran
Mary PHILLIPS – mezzosopran
Carl HALVORSON – tenor
Kevin DEAS – bas-baryton
George Frideric Haendel – Mesjasz HWV 56
Piàtek, 25 kwietnia, godz. 19.30
A1, ceny biletów: 35, 30, 25, 20, 15
Sobota, 26 kwietnia, godz. 18.00
A2, 30, 25, 20, 15, 10
Sala Koncertowa
Koncert symfoniczny
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej
John NESCHLING – dyrygent

Mariusz PATYRA – skrzypce
Felix Mendelssohn-Bartholdy – Uwertura Pi´kna Meluzyna
Niccolo Paganini – I Koncert skrzypcowy D-dur op. 6
Piotr Czajkowski – I Symfonia g-moll
op. 13
Niedziela, 27 kwietnia, godz. 11.00
Dz2, ceny biletów: 15, 10
Sala Koncertowa
Koncert dla dzieci
Wiosna tu˝, tu˝...
Koncert prowadzi Ciocia Jadzia
– Jadwiga MACKIEWICZ
Wtorek, 6 maja, godz. 19.00
ceny biletów: 30, 25, 20, 15, 10
Sala Koncertowa
Nadzwyczajny recital fortepianowy
Ayako UEHARA
Wolfgang Amadeusz Mozart – Sonata Fdur KV 332
Sergiej Rachmaninow – 6 Preludiów
z op. 32 (nr 1, 2, 6, 7, 10, 12)
Fryderyk Chopin – Scherzo cis moll op.39,
Piotr Czajkowski – Dumka op. 59, Sonata G-dur op. 37
Czwartek, 8 maja, godz. 18.00
M1, ceny biletów: 15, 10
Sala Koncertowa
Czwartkowe Spotkania Muzyczne
Koncert symfoniczny
Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej

Z okazji zbli˝ajàcych si´
Âwiàt Wielkanocnych
˝yczymy wszystkim mieszkaƒcom,
aby wraz z nadchodzàcà wiosnà
zagoÊci∏ w ich sercach spokój,
radoÊç przebywania z bliskimi
i nadzieja na lepsze jutro.
Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie
Szko∏y Podstawowej nr 3
w Weso∏ej
ny Koncert Wielkanocny, w którego
programie us∏yszymy „Mesjasza” Haendla w wykonaniu Bostoƒskiego Zespo∏u Barokowego.
Du˝o pasyjnej muzyki mo˝emy wys∏uchaç na festiwalu „Crucifixus est”, odbywajàcym si´ w KoÊciele Ârodowisk
Twórczych na Pl. Teatralnym 18, w koÊciele, w którym od chwili jego powstania przez ca∏y rok mo˝emy uczestniczyç
w wielu koncertach i wystawach, a jego
proboszcz, ks. Niew´g∏owski, jest wielkim przyjacielem i opiekunem artystów.
Mam nadziej´, ˝e z szerokiej oferty
koncertowej ka˝dy mo˝e wybraç coÊ
dla siebie i sp´dziç czas Âwiàt Wielkanocy inaczej ni˝ zwykle – z muzykà
Anna Szczurek

im. Feliksa Nowowiejskiego z Bydgoszczy
Zygmunt RYCHERT – dyrygent
Rados∏aw MARZEC- organy
Ewa ZWOLI¡SKA – klarnet
¸ukasz RYNKOWSKI – recytator
Stanis∏aw Moniuszko – Paria (Uwertura)
Marek Jasiƒski – Elegia na smyczki,
Muzyka jesienna
Feliks Nowowiejski – Po˝egnanie Ellenai
op. 17 nr 3
Samuel Barber – Toccata festiva na organy i orkiestr´
Ferenc Liszt – Preludia
Maurice Ravel – Bolero
Piàtek, 9 maja, godz. 19.30
B1,ceny biletów: 35, 30, 25, 20, 15
Sobota, 10 maja, godz. 19.00
B2, 30, 25, 20, 15, 10
Sala Koncertowa
Koncert symfoniczny
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej
Bogus∏aw MADEY- dyrygent
Tasmin LITTLE – skrzypce
Stanis∏aw Moniuszko – Uwertura do
opery Flis
Johannes Brahms – III Symfonia op. 90
Mieczys∏aw Kar∏owicz – Koncert
skrzypcowy A-dur
Csar Franck – Pot´piony strzelec
Niedziela 11 maja, godz. 11.00
Dz1, ceny biletów: 15, 10
Sala Koncertowa
Koncert dla dzieci

Melodie znad Wis∏y
Koncert prowadzi Ciocia Jadzia –
Jadwiga MACKIEWICZ
Wtorek, 13 maja, godz. 19.00
O, ceny biletów: 30, 25, 20, 15, 10
Sala Koncertowa
Szlakiem wielkich Êwiàtyƒ – Katedra
w Kamieniu Pomorskim
Recital organowy
Józef SERAFIN
Jehan Alain – Premier fantaisie, Suite
Charles Tournemire – Symphonie Sacre
op. 71
Petr Eben – Fantasia I i II z cyklu Nedln
hudba, Hiob (fragmenty)
Piàtek 16 maja, godz. 19.30
C1, ceny biletów: 35, 30, 25, 20, 15
Sobota, 17 maja, godz. 18.00
C2, 30, 25, 20, 15, 10
Sala Koncertowa
Koncert symfoniczny
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej
Stanis∏aw SKROWACZEWSKI – dyrygent
Konstanty Andrzej KULKA – skrzypce
Felix Mendelssohn-Bartholdy – Koncert
skrzypcowy e-moll op. 64
Anton Bruckner – VI symfonia A-dur
mezzosopran
Henryk WOJNAROWSKI – kierownik
chóru
Gustav Mahler – II Symfonia c-moll
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Lepiej nie przyjÊç ni˝ przegraç

Historia konfliktu w cytatach

Ostatnimi czasy Weso∏a coraz cz´Êciej trafia na ∏amy prasy, ju˝
nie tylko lokalnej. Kolejne ˝enujàce wydarzenia przestajà ju˝ powoli dziwiç. Chocia˝ sesja nadzwyczajna Rady Dzielnicy
z 7 kwietnia by∏a zaskoczeniem. Otó˝ na sali obrad nie pojawi∏
si´ ani Przewodniczàcy Rady p. Bogdan Wilk, który t´ sesj´ zwo∏a∏, ani ˝aden z jego zast´pców (pod swojà nieobecnoÊç Przewodniczàcy ma obowiàzek wyznaczyç zast´pc´, który ma poprowadziç obrady) ani ˝aden radny rzàdzàcej Weso∏à koalicji.
Przyczyna? Otó˝ Wojewoda Mazowiecki przyzna∏ racj´ radnym klubu „Weso∏a 2002” stwierdzajàc, ˝e ustawa o samorzàdzie
gminnym zabrania ∏àczenia mandatu radnego z funkcjà w Zarzàdzie i nakaza∏ Radzie Dzielnicy podjàç uchwa∏´ o wygaszeniu
mandatu p. Edwarda Zdzieborskiego. Gdyby jednak tak si´ sta∏o, koalicja straci∏aby wi´kszoÊç w Radzie, co my jako opozycja
chcieliÊmy wykorzystaç do odwo∏ania nieustannie manipulujàcego obradami rady Przewodniczàcego oraz powo∏anego niezgodnie z procedurami Zarzàdu Dzielnicy. W ostatnim punkcie mia∏a byç podj´ta chwa∏a o obsadzeniu mandatu przez p. Antoniego
Baraƒskiego, którà to uchwa∏´ blokowaliÊmy, aby zmusiç radnych koalicji do dzia∏aƒ zgodnych z prawem. Po jednoznacznym
wystàpieniu wojewody, mieliÊmy nadziej´, ˝e mandat p. Zdzieborskiego zostanie wygaszony i nie widzieliÊmy powodów do dalszego blokowania w∏àczenia p. Baraƒskiego w prace Rady.
Niestety, radni koalicji woleli zrejterowaç ni˝ daç odwo∏aç
swoich kolegów. Przys∏ali za to kuriozalne oÊwiadczenie, w którym apelujà do nas o przyj´cie w poczet Rady p. Baraƒskiego.
A przecie˝ gdyby nie zbojkotowali sesji, to 7 kwietnia p. Baraƒski by∏by ju˝ radnym! Z∏o˝yli tak˝e wniosek o kolejnà sesjà nadzwyczajnà, z jednym tylko punktem porzàdku obrad – przyj´ciem p. Baraƒskiego w poczet Rady, zaÊ pismo wojewody nakazujàce podjàç uchwa∏´ o wygaszeniu mandatu p. Zdzieborskiego nazwali „niejasnà interpretacjà prawnà”.
Na szcz´Êcie ca∏a ta kompromitujàca weso∏owski samorzàd
sprawa nie ma wielkiego wp∏ywu na obs∏ug´ mieszkaƒców przez
Urzàd. Kompetencje rady Dzielnicy zosta∏y tak okrojone, ˝e
oprócz wyboru Zarzàdu, realne decyzje i tak sà podejmowane
przez urz´dników warszawskiego ratusza, bez wzgl´du na stanowisko Rady Dzielnicy. Jednak takie zachowania radnych koalicji
nie budujà dobrego obrazu Weso∏ej w oczach w∏adz Warszawy, co
w przysz∏oÊci mo˝e mieç wp∏yw na funkcjonowanie dzielnicy.
Tak si´ z∏o˝y∏o, ˝e mimo zwyci´skiego wyniku w wyborach,
znaleêliÊmy si´ w opozycji. RozumieliÊmy to i z takiej pozycji
chcieliÊmy s∏u˝yç mieszkaƒcom. Jednak podejmowane przez
zwyci´skà koalicj´ dzia∏ania – czystki personalne, omijanie i ∏amanie prawa, przeg∏osowywanie swojej woli niezale˝nie od
przedstawianych argumentów merytorycznych, a w koƒcu dzia∏ania kompromitujàce rad´ – powodujà, ˝e trudno nam uwiarygodniaç swoimi nazwiskami prac´ samorzàdu Weso∏ej. Dla dobra mieszkaƒców jesteÊmy gotowi do dalszej wspó∏pracy nawet
w tej radzie, ale na zasadach partnerskich, z poszanowaniem
prawa. Ale jeÊli ze strony koalicji takich dzia∏aƒ nie b´dzie, to
nasze przywiàzanie do funkcji radnych nie jest tak wielkie, aby
„dogadywaç si´“ za wszelkà cen´. Wtedy byç mo˝e oka˝e si´, ˝e
konieczne b´dà przyÊpieszone wybory lub zarzàd komisaryczny,
który choç nazwa brzmi niezbyt sympatycznie, przy obecnym
ustroju Warszawy, wbrew pozorom mo˝e byç dla mieszkaƒców
Weso∏ej korzystniejszy, ni˝ utrzymywanie obecnego status quo.

Z protoko∏u sesji Rady Dzielnicy z dnia 24 stycznia 2003
...Pani Marianna Burszewska zg∏osi∏a wniosek w sprawie „wprowadzenia w punkcie 5 porzàdku obrad Rady Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy w dniu 24 stycznia 2003 roku uchwa∏y w sprawie wygaÊni´cia mandatu radnego p. Edwarda Zdzieborskiego w zwiàzku z podj´ciem pracy na stanowisku Zast´pcy Burmistrza Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy”. Odczyta∏a uzasadnienie.
Przewodniczàcy rady stwierdzi∏, ˝e odczytane uzasadnienie dotyczy rady gminy, nie dotyczy
jednostki pomocniczej. [...] Sugerowa∏, aby radni wywierali presj´ na radnego, aby z∏o˝y∏
mandat...
...Wniosek zg∏oszony przez Panià Mariann´ Burszewskà poddano pod g∏osowanie:
Za – 7 radnych
Przeciw – 7 radnych
Wstrzyma∏ si´ od g∏osowania – nie by∏o,
Wniosek upad∏...
...Przewodniczàcy Rady odczyta∏ projekt uchwa∏y w sprawie obsadzenia mandatu w Okr´gu Wyborczym Nr 2 Weso∏a, a nast´pnie podda∏ jà pod g∏osowanie.
Za – 7 radnych
Przeciw – 7 radnych
Wstrzyma∏ si´ od g∏osowania – nie by∏o. [...]
...Pan Marcin J´drzejewski zwróci∏ si´ do Przewodniczàcego o stosowanie elementarnych
zasad prawa. Stwierdzi∏, ˝e „z powodu braku mo˝liwoÊci formalnych dwa nast´pne punkty
nie powinny byç dzisiaj rozwa˝ane. OczywiÊcie, mo˝e Pan z racji si∏y, widzimisi´ i tak dalej
przeforsowaç wszystko, co Pan chce, natomiast przestaƒcie robiç sobie cyrk z tej Rady”.
W odpowiedzi Pan Bogdan Wilk stwierdzi∏ „Panie Radny J´drzejewski, ja myÊl´, ˝e je˝eli ktoÊ
robi cyrk to raczej nie ja, bo ja stosuj´ si´ do prawa dok∏adnie, a jak na razie to nikt nie uchyli∏ uchwa∏y i ˝adnej nie uchyli...
...Pan Jan Burbo [radca prawny Rady dop. Red.][...] „na pewno nie zaszkodzi, ˝eby kandydat na radnego z∏o˝y∏ w takiej sytuacji mimo wszystko Êlubowanie, bo nawet gdyby takie Êlubowanie nie mia∏o jakiegoÊ wi´kszego znaczenia, bàdê te˝ sensu to zawsze to Êlubowanie
ewentualnie mo˝na powtórzyç” [...] „stan prawny jest taki, jaki Pan sobie wyczyta z ustawy
ordynacja wyborcza i jakà interpretacj´ prawa da w takiej sytuacji, która po raz pierwszy ma
miejsce...”
...Przewodniczàcy rady zgodzi∏ si´ z tym i stwierdzi∏, ˝e nie powiedzia∏, ˝e uchwa∏a zosta∏a
podj´ta, tylko poda∏, ˝e siedem jest „za” i siedem „przeciw”, ale nie powiedzia∏, ˝e nie zosta∏a podj´ta...
Z pisma Burmistrza Dzielnicy Weso∏a p. Andrzeja Jastrz´bskiego do Przewodniczàcego
Rady Warszawy z dnia 27 stycznia 2003 r.
W za∏àczeniu przesy∏am uchwa∏y rady Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy podj´te na V sesji
Rady Dzielnicy Weso∏a w dniu 24 stycznia 2003 r.:
1. Uchwa∏a Nr 13/V/2003 Rady Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy z dnia 24 stycznia 2003
r. w sprawie obsadzenia mandatu w okr´gu Wyborczym Nr 2 Weso∏a...
Rozstrzygni´cie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2003 r.
...stwierdzam niewa˝noÊç uchwa∏y Nr 13/V/2003 Rady Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy
z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie obsadzenia mandatu w Okr´gu Wyborczym Nr 2 Weso∏a...
Z protoko∏u sesji Rady Dzielnicy z dnia 5 marca 2003
... Pan Marcin J´drzejewski stwierdzi∏, ˝e jest w posiadaniu opinii Paƒstwowej Komisji Wyborczej, która jednoznacznie zajmuje stanowisko w sprawie ∏àczenia stanowisk przez radnego. Odczyta∏ opini´ PKW z dnia 20 stycznia 2003 r. (w aktach sesji), w której jednoznacznie
wyra˝a si´, ˝e radny Rady dzielnicy w m. st. Warszawie nie mo˝e wykonywaç pracy w ramach stosunku pracy zarówno w Urz´dzie m. st. Warszawy jak i w Urz´dzie Dzielnicy...
... Pan Bogdan Wilk [...] PKW wyda∏a wiele interpretacji, ale ostatecznie odwo∏uje si´ do rozstrzygni´cia Wojewody, nale˝y poczekaç, a˝ Wojewoda nas przymusi. Stwierdzi∏, ˝e zna prawo, a tu b∏´du nie ma.
Z protoko∏u sesji Rady Dzielnicy z dnia 14 marca 2003
...Pan Edward Zdzieborski [...] Panie Marcinie, bardzo bym prosi∏, aby zachowaç pokor´
i znaç swoje miejsce. JeÊli Pan ma wàtpliwoÊci co do interpretacji prawnej to prosz´ wyst´powaç wsz´dzie gdzie jest to mo˝liwe i pytaç. Natomiast Pan niech nie rozsàdza, ˝e ktoÊ ∏amie prawo czy go nie ∏amie. Ja oÊwiadczam, jeÊlibym nie by∏ pewny, ˝e ∏àczenie mandatu
radnego z pe∏nieniem funkcji w Zarzàdzie jest prawem dopuszczalne to takiego ∏àczenia
w moim przypadku by nie by∏o...
Z pisma Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 marca 2003 r.
...Wojewoda Mazowiecki [podstawa prawna] wzywa Rad´ Dzielnicy Weso∏a do podj´cia
uchwa∏y w sprawie wygaÊni´cia mandatu radnego Dzielnicy Pana Edwarda Zdzieborskiego,
w terminie 30 dni od dnia dor´czenia niniejszego wezwania....
Porzàdek obrad sesji nadzwyczajnej z dnia 7 kwietnia 2003 (zwo∏anej na wniosek radnych
klubu Weso∏a 2002)
1. Otwarcie sesji
2. Podj´cie uchwa∏y w sprawie wygaÊni´cia mandatu Radnego p. Edwarda Zdzieborskiego
3. Podj´cie uchwa∏y o odwo∏aniu z funkcji Przewodniczàcego Rady p. Bogdana Wilka
4. Podj´cie uchwa∏y o odwo∏aniu z funkcji Burmistrza Dzielnicy p. Andrzeja Jastrz´bskiego
5. Podj´cie uchwa∏y o obsadzeniu mandatu Radnego przez p. Antoniego Baraƒskiego
Z oÊwiadczenia klubu radnych „Razem”, z∏o˝onego 7 kwietnia 2003 r, po zbojkotowaniu
sesji nadzwyczajnej:
... Nie godzimy si´ ze sposobem post´powania klubu radnych „Weso∏a 2002” blokujàcych
mo˝liwoÊç podj´cia uchwa∏y stwierdzajàcej obj´cie mandatu przez uprawnionà do tego osob´. Od 18 grudnia 2002 r. nie mo˝emy uzupe∏niç sk∏adu Rady.
Wzywamy do zaprzestania stosowania tego rodzaju praktyk i bezwzgl´dne podj´cie uchwa∏y stwierdzajàcej obj´cie mandatu przez Pana Antoniego Zdzis∏awa Baraƒskiego, bo w tej
sprawie nie ma ˝adnych, ani formalnych ani prawnych przeszkód.
NiejasnoÊç interpretacyjna co do mo˝liwoÊci ∏àczenia mandatu radnego z etatowym cz∏onkostwem w Zarzàdzie Dzielnicy, musi byç rozwiàzana. Stoimy na stanowisku respektowania
ka˝dej wyk∏adni, która w tej sprawie ostatecznie zapadnie...

Marcin J´drzejewski
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Budowa ulicy
Jana Paw∏a II
Nareszcie zakoƒczy∏a si´ d∏uga i mroêna zima.Wykonawca drogi powróci∏ na plac budowy. Prace rozpocz´to od wykonania kanalizacji deszczowej w ulicy
Jod∏owej i uszczelnienia wodociàgu wzd∏u˝ Jana
Paw∏a II. Prace te by∏y planowane jeszcze w grudniu
zesz∏ego roku, a przerwano je z powodu mrozów.
Obecnie wykonawca rozpoczà∏ ustawianie kraw´˝ników po stronie po∏udniowej i dokoƒczy uszczelnianie
wodociàgu. Nast´pnie zostanie uzupe∏niona podbudowa drogi odbarczajàcej i puszczony ruch po niej.
Pozwoli to zdemontowaç p∏yty i wykonaç g∏ównà nitk´ drogi bez zbytnich utrudnieƒ dla mieszkaƒców
je˝d˝àcych tym odcinkiem Jana Paw∏a II.
Nie chcia∏bym pisaç o terminie zakoƒczenia prac,
˝eby nie zapeszyç, tak jak to by∏o w grudniu. Mam
nadziej´,˝e wszystkie przeciwnoÊci losu wykonawca
ma ju˝ za sobà i uda si´ sprawnie realizowaç t´ inwestycj´. O dalszych post´pach robót i planach postaram si´ napisaç w nast´pnym numerze.
Szkoda tylko, ˝e jest to koniec budowy infrastruktury w Starej Mi∏osnej w tym roku. Nie uda∏o si´
umieÊciç w bud˝ecie projektu dalszego odcinka ulicy
Jana Paw∏a II i wykonania chodnika na ulicy GoÊciniec. Chodnikiem tym ucz´szczajà do szko∏y podstawowej dzieci z ca∏ego Osiedla. Nikt, niestety, nie
chcia∏ pomyÊleç o bezpieczeƒstwie naszych najm∏odszych obywateli. Gdyby te inwestycje mia∏y byç wykonywane w innej cz´Êci Weso∏ej, na pewno uda∏oby si´
w∏adzom dzielnicy wygospodarowaç na ten cel jakieÊ
fundusze, chocia˝by z bie˝àcego utrzymania. O ironio losu, na dowo˝enie z Zielonej m∏odzie˝y do gimnazjum by∏y i sà pieniàdze. Szkoda, ˝e w∏adze dzielnicy nie widzà jednakowo potrzeb wszystkich osiedli.
Do czasu, gdy nie znajdzie si´ grupa osób potrafiàca
kompleksowo spojrzeç na potrzeby Starej Mi∏osnej
i zajàç si´ nimi, b´dziemy mieli na Osiedlu b∏oto, ka∏u˝e i p∏yty drogowe zamiast asfaltowej drogi. Nie
pomo˝e nam rozpaczliwy krzyk kilku radnych. Je˝eli
ktoÊ nie rozumie, o czym pisz´ to niech si´ przejedzie
po osiedlu Plac Wojska Polskiego, a póêniej po Starej Mi∏oÊnie.
Zapraszamy panie Burmistrzu ds. inwestycji do odwiedzenia Starej Mi∏osny (szczególnie po opadach
deszczu).
Dariusz Niewiadomski

Drogiemu Koledze
Robertowi W´grzynowskiemu,
Jego ˚onie i Córeczce
najserdeczniejsze wyrazy wspó∏czucia
z powodu Êmierci Mamy
sk∏adajà przyjaciele
ze Stowarzyszenia Sàsiedzkiego

Panie Prezydencie Warszawy,
Zwracam si´ do Pana z apelem, aby zajà∏ si´ Pan najbardziej zaniedbanymi dzielnicami Warszawy, zaÊ szczególnie chodzi mi o Starà Mi∏osnà,
w której mieszkam. Tutaj nie ma chodników, latarni, ani nawet asfaltu na
drogach. Sà tylko nierówne, poniszczone p∏yty betonowe, z których cz´sto
sterczà zardzewia∏e druty. Wystarczy pierwsza lepsza ulewa, a drogi zamieniajà si´ w „potoki” lub „baseny”. Ka∏u˝e sprawiajà, ˝e nie da si´ przejÊç
bez przemoczenia butów i zostania oblanym od stóp do pasa (dos∏ownie!)
przez przeje˝d˝ajàcy samochód. Tak˝e wieczorem po deszczu istnieje ryzyko
zostania potràconym, poniewa˝ bez latarni jest ciemno, a przechodnie
(tak˝e dzieci) chcàc ominàç ka∏u˝e i b∏oto wchodzà na ulice. Droga do
szko∏y i z powrotem do domu jest bardzo trudna. Chodnik znajdujàcy si´
przy szkole zbyt szybko si´ koƒczy. Rondo przy ulicy GoÊciniec i Jana Paw∏a II pokryte jest asfaltem tylko do po∏owy! Czasami rodzice odwo˝à dzieci, ale nie wszyscy mogà byç odwo˝eni samochodem. Poza tym doroÊli tak˝e narzekajà na tutejsze drogi, chodniki i oÊwietlenie. Oni tak˝e ryzykujà
wypadki. Mo˝e Pan sprawi, ˝e drogi w Starej Mi∏oÊnie b´dà lepsze. Niech
Pan pomyÊli o tych bardziej pobocznych dzielnicach, oddalonych od Centrum. W Centrum sprawa nie przedstawia si´ tak tragicznie.
Z powa˝aniem
Rafa∏ Rossakiewicz

Przyjmujemy dzieci w wieku 1,5–5

lat

oferujemy:
• Opiek´ ca∏odobowà w mi∏ej rodzinnej atmosferze
• Zabawy w ogrodzie – na du˝ym placu zabaw
• Zaj´cia z logopedà
• Rytmik´
• Gimnastyk´ korekcyjnà
• Nauk´ p∏ywania na basenie
• Angielski
• Plastyk´
• Teatrzyki (w Robusiu) sta∏a wspó∏praca z teatrzykami
dzieci´cymi
• Zdrowe, smaczne posi∏ki, przyjmujemy dzieci na specjalnej
diecie
• Imprezy okolicznoÊciowe
• Konkurencyjne ceny

Stara Mi∏osna, ul. Magnolii 3

773-28-91
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Plac Zabaw
W dniu 29 marca odby∏o si´ sprzàtanie Placu Zabaw. MusieliÊmy usunàç
z Placu jednà zabawk´ (domek), która
by∏a kilkakrotnie niszczona przez wandali i nie da∏o si´ jej ju˝ naprawiç.
Z elementów domku uda∏o nam si´
zrobiç pi´ç nowych ∏awek, które stan´∏y na terenie sàsiadujàcym z Placem
Zabaw i mia∏y s∏u˝yç m∏odzie˝y przebywajàcej zwykle na Placu Zabaw. Niestety, zamiast podzi´kowania, m∏odzie˝ zniszczy∏a nast´pnà zabawk´
i ponownie pozostawi∏a po sobie pety
z papierosów, butelki i puszki po piwie.
W zwiàzku z systematycznym demolowaniem zabawek na Placu Zabaw
oraz z zak∏ócaniem spokoju przez
przebywajàcà tam wieczorami m∏odzie˝ odby∏o si´ spotkanie z Komendantem Komisariatu Policji w Weso∏ej.

UzyskaliÊmy zapewnienie, ˝e patrol
policyjny b´dzie ka˝dorazowo sprawdza∏ zg∏oszenia mieszkaƒców dotyczàce Placu Zabaw. Zadzwoniç mo˝e ka˝dy, kto zauwa˝y coÊ niepokojàcego na
Placu Zabaw (tzn. picie alkoholu, niszczenie zabawek, za˝ywanie narkotyków, itp...). Nie jest wymagane przedstawienie si´ oficerowi dy˝urnemu.
Mamy nadziej´, ˝e wi´ksze zwrócenie Paƒstwa i Policji uwagi na Plac Zabaw zapobiegnie dalszej jego degradacji i pozwoli Paƒstwu mieszkaç w spokoju. Poni˝ej podajemy telefony do
Policji i Stra˝y Miejskiej.

Komisariat w Weso∏ej:
773 90 07 oraz 773 49 44
Stra˝ Miejska w Weso∏ej:
0-502 670 794 oraz 773 60 90

Màdry bierze, g∏upi kradnie

Panie z Klubu Babskiego nadal spotykajà si´ w ka˝dy piàtek o godzinie 12-ej
w Kawiarence Artystycznej w Centrum Pogodna.
Zapraszamy wszystkie osoby, które dysponujà odrobinà wolnego czasu i ch´cià zrobienia czegoÊ ciekawego do w∏àczenia si´ w przygotowanie Kiermaszu
Wiosennego. Kiermasz b´dzie mia∏ miejsce w sobot´ 17 maja przed budynkiem
szko∏y j´zykowej „Tom Law’s School of English” przy ul. GoÊciniec 18 (vis a vis
szko∏y podstawowej nr 3) w godzinach 10–13. W ramach kiermaszu b´dà te˝
stoiska dla mam, które chcia∏yby sprzedaç lub wymieniç si´ rzeczami dla dzieci. Prosimy o zg∏oszenia do pani Basi Górskiej (773 39 52) lub do pani Gabrieli Baron (0-502 564 307). Zapraszamy do udzia∏u!

Sklep pachnàcy chlebem
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Nic nowego pod s∏oƒcem. Ju˝ wiele
lat temu w Polsce pod zaborami problemem by∏a korupcja. Pisano wtedy
i mówiono o skarla∏ej moralnoÊci Polaków pozbawionych w∏asnego paƒstwa. O wzorowaniu si´ na skorumpowanych obyczajach urz´dników rosyjskich, o koniecznej naprawie obyczajów po szcz´Êliwym odzyskaniu niepodleg∏oÊci. Przedstawiamy satyr´
dwudziestoletniego Andrzeja Fredry,
wnuka Aleksandra hr. Fredry, napisanà w 1879 roku, przypominajàc, ˝e by∏y to czasy zaborów.
Anna Susicka

Margo

Kiermasz wiosenny Klubu Babskiego

W czasach marketów i du˝ych sklepów spo˝ywczych, gdzie mo˝na kupiç
chleb, mas∏o, w´dlin´, pomidory, worki na Êmieci i gazet´ – nie myÊla∏am, ˝e
znajd´ na naszym Osiedlu taki sklep,
jaki pami´tam z dzieciƒstwa.
Chodzi∏am do szko∏y podstawowej
nr 2 w Sulejówku, ci z mieszkaƒców
Osiedla, którzy te˝ koƒczyli t´ szko∏´, pami´tajà zapewne piekarni´ Pana Wagnera mieszczàcà si´ po przeciwnej stronie ulicy Okuniewskiej.
W∏aÊnie tam wpadaliÊmy na przerwach, ˝eby kupiç çwiartk´ goràcego
jeszcze chleba i zjeÊç zanim zacznie
si´ kolejna lekcja. W tej ma∏ej piekarni pachnia∏o chlebem i to by∏o
w niej najwspanialsze. Sprzedawa∏
w niej taki starszy Pan, który do pra-

Rywingate
w dawnych
latach

Kradniesz, bracie, dam ja tobie!
Kryminalny proces zrobi´.
Nie masz z czego ˝yç na Êwiecie?
Weêmij komu, daj po∏ow´,
To nie powiem nic nikomu;
Daj po∏ow´, skoƒcz umow´,
Nogi za pas, marsz do domu!
Ch∏op to kradnie, bo ch∏op g∏upi,
Inteligent tylko bierze;
A braç lepiej, mówi´ szczerze:
Co kto sprzeda, kto co kupi,
Kto zastawi, kto po˝yczy,
Zawsze tak mu si´ obliczy
I paradnie, i dok∏adnie,
˚e i mnie coÊ w kieszeƒ wpadnie.
A ˝e mo˝na braç do woli
I ˝e ka˝dy prawie bierze,
Wi´c rachunki cz∏owiek soli
I znajduje zysk w karierze.
KraÊç, to jakoÊ kozà Êmierdzi,
KraÊç po prostu, to nie∏adnie,
Zatem màdrze wiek nasz twierdzi:
Màdry bierze, g∏upi kradnie.

cy przyje˝d˝a∏ syrenkà. Wszystkie te
moje, nie stare jeszcze przecie˝
wspomnienia, nagle o˝y∏y, gdy wesz∏am do ma∏ego sklepiku w Centrum
„Pogodna”. NaSt. Mi∏osna
zywa si´ PAKO
ul. Jana Paw∏a II 66
i pachnie chle(obok Banku)
bem. Od tej pory
tel. 773 11 08
kupuj´ tam wspania∏e
pieczywo
i ciastka, a moje
dzieci wyciàgajà
mnie na spacer do
„pachnàcego skle- ARTYKU¸Y ELEKTRYCZNE pu”. Serdecznie
- ÂRUBY - GWOèDZIE - NARZ¢DZIA
polecam.
Iza Antosiewicz

-

- FARBY - LAKIERY - KLEJE - AKCESORIA - DRABINY - DU˚Y WYBÓR -
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Po leki do apteki
Dobrze przyj´ty przez Czytelników ranking cen w sklepach spo˝ywczych zmobilizowa∏ mnie do pracy i oto nast´pne zestawienie cenowe – tym razem odwiedzi∏am
wszystkie trzy apteki w Starej Mi∏oÊnie.
Zanim to zrobi∏am, skorzysta∏am z pomocy zaprzyjaênionej farmaceutki z apteki
przy ulicy Wileƒskiej w Warszawie. Pani
Aneta przygotowa∏a dla nas list´ preparatów, których ceny podane sà w zestawieniu oraz wyt∏umaczy∏a mi zawi∏oÊci sprzeda˝y aptecznej. Nie mia∏am poj´cia, ˝e
apteki muszà przestrzegaç limitów mar˝y.
Do tej pory myÊla∏am, ˝e ceny leków zale˝à od w∏aÊciciela apteki – tak nie jest –
mar˝a jest ustalona odpowiednim rozporzàdzeniem i nota bene od 6 lat si´ nie
zmieni∏a. Skàd zatem si´ biorà ró˝nice
cen? Po pierwsze – w ró˝nych hurtowniach mamy ró˝ne ceny tych samych pre-

paratów, sà hurtownie dro˝sze i taƒsze,
a w∏aÊciciel apteki decyduje, od którego
hurtownika zamawiaç towar. Po drugie –
firmy farmaceutyczne stosujà ró˝nego rodzaju promocje i kuszàce pakiety np.: jeÊli
ktoÊ zamawia lekarstwa jednego producenta w iloÊci przekraczajàcej wartoÊç
1000 z∏. – dostaje pakiet 50 opakowaƒ jednego z preparatów za darmo. W∏aÊciciel
apteki sam decyduje, co z tym zrobi. Mo˝e rozdaç darmowe opakowania sta∏ym
klientom. Mo˝e je sprzedaç po obni˝onej
cenie. Mo˝e je sprzedaç tak, jakby je kupi∏ w hurtowni. Mo˝e obni˝yç ceny
wszystkich leków tego producenta, które
aktualnie zamówi∏.
Po takim wst´pie mo˝emy przejÊç do
szczegó∏ów naszej analizy. W tabeli zestawi∏am obok naszych osiedlowych aptek ceny z apteki, w której pracuje Pani

Aneta. Jak widaç mo˝na skutecznie obni˝aç ceny leków – jeÊli tylko komuÊ na
tym bardzo zale˝y. Sonda˝ by∏ przeprowadzony w dniach od 27 do 31 marca.
W tych dniach najtaƒsza okaza∏a si´ apteka „Mi∏osna” z ulicy Jana Paw∏a II, na
drugim miejscu uplasowa∏a si´ apteka
z ulicy Jeêdzieckiej, a trzecie miejsce zaj´∏a apteka z ulicy GoÊciniec. Najwy˝szà
ró˝nic´ w cenach w wysokoÊci 18 % zanotowa∏am w przypadku – rutinoscorbinu. Prawie w tej samej cenie mo˝emy we
wszystkich trzech aptekach kupiç rapacholin (warto pami´taç przed Âwi´tami).
Ró˝nica pomi´dzy najtaƒszà a najdro˝szà aptekà wynosi 6 %. Chcia∏am w tym
miejscu zaznaczyç, ˝e w analizie porównawczej wzi´∏am pod uwag´ tylko ceny
naszych aptek.
˚ycz´ naszym Czytelnikom mi∏ej lektury i przede wszystkim zdrowia!
Iza Antosiewicz

Ceny wybranych preparatów w aptekach w Starej Mi∏oÊnie
Lp. Nazwa preparatu

Producent

1.
Rutinoscorbin
GSK
2.
Scorbolamid
Polfarma
3.
Polopiryna S
Polfarma
4.
Aspiryna
Bajer
5.
Cholinex
GSK
6.
Sebidin
GSK
7.
Rapacholin C
Herbapol
8. Strepsils miod-cytr.
Boots
9.
Ibuprom
US Pharmacia
Koszyk produktów

IloÊç tabl.

Jana Paw∏a II

30
20
20
10
16
20
30
24
10

3,10
7,43
4,18
5,68
6,68
4,08
5,98
11,64
4,15
52,92

Jeêdziecka GoÊciniec
3,35
7,68
4,19
6,00
7,00
4,20
6,00
12,00
4,37
54,79

3,77
7,68
4,40
5,86
7,10
4,31
6,01
12,85
4,42
56,40

Wiosna, motoryzacja i kultura
Mamy ju˝ po∏ow´ kwietnia, s∏oneczko
zaglàda do mieszkaƒ, ÊwiadomoÊç rych∏ego pozbycia si´ pi´tnastu wierzchnich
okryç to wszystko nastraja optymistycznie.
˚yczliwiej patrzymy na sàsiada, planujemy wiosenne porzàdki, w ogródku zamiast bieli oczami wyobraêni widzimy ju˝
kolorowe plamy, nawet na obcego psa jesteÊmy sk∏onni spojrzeç jakoÊ tak bardziej
po przyjacielsku. Taka wiosenna atmosfera udziela si´ równie˝ naszym osiedlowym
kierowcom. Mknà po staromi∏oÊniaƒskich drogach niczym jazda husarska, korzystajàc tylko z innego rodzaju koni. Zewszàd s∏ychaç dudnienie w rytmie techno
lub disco polo. To przeje˝d˝ajà kolorowe
szafy grajàce. Dêwi´k muzyki miesza si´
z obowiàzkowym piskiem opon. Prezentowanie takich mo˝liwoÊci mechanicznych rumaków nale˝y do dobrego tonu
i obowiàzuje w zasadzie o ka˝dej porze
roku. D˝wi´kami z wewnàtrz mo˝na po-

dzieliç si´ z innymi u˝ytkownikami ciàgów pieszo-jezdnych dopiero poczàwszy
od wiosny, kiedy to temperatura powietrza pozwala na uchylenie okna. Cieplejsza aura sprzyja równie˝ organizowaniu
przysamochodowych spotkaƒ kulturalnotowarzyskich na Êwie˝ym powietrzu, co
przy braku lokali na owe, jest rozwiàzaniem dalece pomys∏owym i oszcz´dnym.
Niebagatelny wp∏yw zbli˝ajàcej si´ pory
roku zauwa˝alny jest równie˝ w pr´dkoÊci
jazdy. Trudno nie zrozumieç kierowców.
St∏amszeni paroma miesiàcami niekorzystnych warunków pogodowych, pozbawiani przyjemnoÊci mocniejszego dociskania peda∏u gazu na Êliskiej nawierzchni w koƒcu mogà odblokowaç swoje
emocje. Czynià to bardzo skwapliwie.
Spod kó∏ rozpryskuje b∏otno-wodnista
maê, piesi z piegowatymi odzieniami
umykajà na boki, a w∏aÊciwie ich brak, a˝
chce si´ krzyczeç z radoÊci!

Cena
max
min
3,77
3,10
7,68
7,43
4,40
4,18
6,00
5,68
7,10
6,68
4,31
4,08
6,01
5,98
12,85
11,64
4,42
4,15
56,40
52,92

Ró˝nica
w%
18%
3%
5%
5%
6%
5%
0%
9%
6%
6%

Warszawa
ul. Wileƒska 18
2,98
7,43
4,18
4,79
6,01
4,08
5,45
9,10
4,12
48,14

T∏umienie uczuç i pewnych zachowaƒ
to brak asertywnoÊci. Nie mo˝na tego robiç, nawet gdyby si´ to nazywa∏o: KULTURA OSOBISTA.
Iza Zych
Wiosna pod b∏otem
Wiosna przysz∏a niespodzianie,
Wi´c si´ zdziwili mieszczanie.
Ânieg si´ roztapia,
A twój but si´ w wodzie zatapia.
Zapowiadali s∏oneczko,
Dzi´ki niemu mamy b∏oteczko.
A dziÊ pada∏ deszczyk z rana To dopiero by∏a zabawa.
Spodnie ca∏e zachlapane,
Lepiej idê i zrób pranie
Kilka plam – co to jest?
Przecie˝ u mnie proszek jest!
Dzisiaj mamy „farta” z rana B∏oto tylko po kolana.
To jest nasza pi´kna wiosna
Osiedle – Stara Mi∏osna
O.M.
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Weso∏a na mapie bezpieczeƒstwa Warszawy
W czwartek 27 marca, oby∏o si´ pierwsze spotkanie organizatorów warszawskiej Mapy Bezpieczeƒstwa z mieszkaƒcami naszego osiedla. W zebraniu uczestniczyli równie˝ przedstawiciele policji
i stra˝y miejskiej, oraz niektórzy radni.
Poruszono bardzo wiele kwestii. Na
pierwszy ogieƒ posz∏a nierychliwoÊç policji i nik∏a obecnoÊç stra˝y miejskiej. Policja odpowiada∏a, ˝e komisariat w Weso∏ej
ma tylko 32 osoby, wi´c patroli jest za ma∏o w stosunku do potrzeb. ZaÊ Stra˝ Miejska liczy aktualnie 6 osób, co oznacza jeden patrol na jednà zmian´, w dodatku
nie ma pieni´dzy na wynaj´cie dla nich
pomieszczeƒ. Szeroko omawiano sprawy
m∏odzie˝y. Zarówno problemy przez nià
stwarzane, g∏ówne akty wandalizmu i dewastacji, na przyk∏ad na placu zabaw, jak
i niebezpieczeƒstwa, na jakie jest nara˝ona, czyli przypadki napadów na uczniów
przy wyjÊciu ze szko∏y oraz problem de-

alerów narkotykowych. Z tych powodów
pod szczególnym nadzorem ze strony
stra˝y miejskiej i policji majà si´ znaleêç
plac zabaw przy przepompowni Êcieków
i Gimnazjum nr. 3. Wiele mówiono równie˝ o licznych w∏amaniach oraz o braku
oÊwietlenia ulic, co sprzyja z∏odziejstwu
i stwarza zagro˝enie dla pieszych na drodze. Do tego dochodzi brak oznakowania
dróg. Teoretycznie po naszych betonówkach wolno jeêdziç do 60 km na godzin´,
a w praktyce ju˝ du˝o mniejsza pr´dkoÊç
jest zagro˝eniem dla pieszych. Do tego
niejasna sytuacja na skrzy˝owaniach ul.
GoÊciniec z Jeêdzieckà oraz Jana Paw∏a
II (dawnà Torfowà) jest niebezpieczna
dla pieszych i doprowadza do st∏uczek.
Okaza∏o si´ równie˝, ˝e choç mamy stra˝
po˝arnà, to nie mamy hydrantów, wi´c
zagro˝enie po˝arem jest równie˝ du˝e.
Mówiono te˝ o problemach zwiàzanych
z robotnikami mieszkajàcymi na budo-

Guiness o krok bli˝ej
W poprzednim numerze „WS” Stowarzyszenie Sàsiedzkie zaproponowa∏o
wspólnà zabaw´ – wielki, trwajàcy przez
tydzieƒ non-stop mecz w pi∏k´ no˝nà.
Odzew na t´ propozycj´ by∏ na tyle du˝y
(zg∏osi∏o si´ prawie 20 ekip od kilku- do
kilkunastu osób, ∏àcznie ponad 200 zawodników), ˝e zapad∏a decyzja o przystàpieniu do realizacji tego projektu.
Na razie trwajà prace nad powo∏aniem Komitetu Organizacyjnego i uzgodnieniami regulaminowymi oraz
technicznymi.
Najwa˝niejszym problemem logistycznym jest stworzenie systemu zmian zawodników, tak aby zachowaç ciàg∏oÊç
gry. W tym celu rozpoczynamy tworzenie bazy danych zawodników.
Wszystkich zainteresowanych udzia∏em w tym meczu prosimy o przysy∏anie
zg∏oszeƒ zawierajàcych: Imi´ i nazwisko,
telefon, ew. e-mail, rok urodzenia i informacj´ o dyspozycyjnoÊci (np. mog´ graç
tylko w soboty i niedziel´, albo mog´ graç
tylko od 18-22, itp.). Zg∏oszenie musi byç
opatrzone klauzulà: „Wyra˝am zgod´ na
przetwarzanie moich danych osobowych
na potrzeby rozegrania Mega Meczu”.
Najlepsze by∏yby zg∏oszenia grupowe.
Jedna osoba przesy∏a w tabeli powy˝sze
dane ca∏ej kilkuosobowej ekipy. Przypo-
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wach, o miejscach, gdzie odbywajà si´ pijackie libacje oraz o zagro˝eniach stwarzanych przez psy.
Oprócz skarg pojawi∏y si´ te˝ pomys∏y
i sugestie, np. ˝eby wciàgnàç pracujàcych na osiedlu ochroniarzy do wspó∏pracy z policjà oraz zakwaterowaç bezdomnà stra˝ miejskà razem ze stra˝akami w remizie. Zapowiedziano równie˝
usprawnienia w dzia∏aniu s∏u˝b porzàdkowych – policja ma wspó∏pracowaç ze
stra˝à miejskà w ramach wspólnych patroli, a stra˝ miejska zyska∏a mo˝liwoÊç
dysponowania osobà zajmujàcà si´ wy∏apywaniem psów.
Organizatorzy spotkania zapewnili, ˝e
wszystkie uwagi i sugestie trafià do urz´du miasta, zarzàdu dróg i do w∏adz
zwierzchnich stra˝y miejskiej, oraz ˝e
dalsze spotkania tego typu b´dà si´ od
tej pory odbywaç regularnie.
Dorota Wroƒska
funkcji prosimy o zg∏oszenia (kontakt
jak wy˝ej).
Na koniec s∏ów kilka o pieniàdzach,
bo bez nich impreza i tak si´ odb´dzie,
ale chcielibyÊmy, aby mia∏a choç minimum oprawy. ChcielibyÊmy dla wszystkich zawodników nabyç jednolite koszulki, potrzebne b´dà napoje, wynaj´cie toalet, nag∏oÊnienia, druk plakatów...
Niby nic wielkiego, ale przy skali imprezy b´dà to znaczne koszty. Trwajà ju˝
wst´pne rozmowy ze sponsorami, ale
byç mo˝e ktoÊ z czytelników mia∏by
mo˝liwoÊç pomóc w zainteresowaniu
projektem kolejnego banku, czy koncernu. Wydarzenie, jakim mamy nadziej´
b´dzie ten mecz, na pewno przyciàgnie
wszystkie znaczàce media i b´dzie doskona∏à formà promocji dla ewentualnych sponsorów.
Czekamy na Paƒstwa zg∏oszenia, a kolejne informacje ju˝ za miesiàc w kolejnym wydaniu „WiadomoÊci Sàsiedzkich”
Marcin J´drzejewski

minam, ˝e osoby niepe∏noletnie muszà
do zg∏oszenia do∏àczyç pisemnà zgod´
rodziców na udzia∏ w meczu.
Zg∏oszenia najlepiej przys∏aç mailem
na adres marcin@najcomp.com.pl, faxem na numer 613 18 49, lub przynieÊç
osobiÊcie na spotkanie Stowarzyszenia
w ka˝dy wtorek godz. 20–21.
Wszyscy zawodnicy b´dà tak˝e musieli uzyskaç od swojego lekarza zaÊwiadczenie o braku przeciwwskazaƒ do gry
w pi∏k´ no˝nà. Ubezpieczenie NW dla
wszystkich b´dzie wykupione przez organizatorów.
Oprócz zawodników potrzebne b´dà
tak˝e inne osoby funkcyjne. W miejscu
meczu ca∏y czas musi przebywaç kierownik imprezy (lub jego zast´pcy) czuwajàcy nad przebiegiem ca∏oÊci, dwóch trenerów selekcjonerów (lub ich zast´pcy) pilnujàcy ciàg∏oÊci zmian zawodników,
s´dziowie, opieka
medyczna, konferansjerzy komentulek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko
jàcy przebieg spoLECZENIE DZIECI I DOROS¸YCH
tkania, s∏u˝by techniczne itp.
RTG Z¢BÓW
JeÊli ktoÊ chcia∏Godziny otwarcia: poniedzia∏ek, Êroda, czwartek 15-2030
by pomóc i zaanwtorek, piàtek 9-13
ga˝owaç si´ w któ- Tel. 773-21-12
ràÊ z powy˝szych Weso∏a, Osiedle Stara Mi∏osna, ul. Hiacyntowa 19

Gabinet Stomatologiczny

STARA MI¸OSNA

Wiosenny rozruch przed
V Rodzinnym Zlotem Cyklistów
Piszàc ten tekst 9 kwietnia wyglàdam przez okno i widz´, ˝e mamy
pi´knà zim´ tej wiosny. Jednak prawdziwego mi∏oÊnika dwóch kó∏ek nic
nie jest w stanie zniech´ciç do ulubionego sposobu sp´dzania wolnego czasu, czyli jazdy na rowerze. Dla wszystkich, którzy myÊlà jak my, nadszed∏
czas, aby rozpocz´ç „wiosenny rozruch”. Pod tym has∏em w sobot´ 26
kwietnia o godzinie 10.00 zapraszamy
wszystkich rowerzystów na spotkanie
przy budynku poczty róg al. Jana
Paw∏a i ul. Jeêdzieckiej. Nasze spotkanie b´dzie otwarciem sezonu rowerowego po∏àczonym z leÊnà przeja˝d˝kà. Czasami w sobotnie i niedzielne popo∏udnia widuj´ samotnych
rowerzystów przemierzajàcych nasze
okoliczne lasy. Coraz cz´Êciej widuj´
te˝ panie nie ust´pujàce m´˝czyznom
w pokonywaniu leÊnych Êcie˝ek. Mo˝e do∏àczycie do nas? W grupie zawsze przyjemniej. Mo˝na spotkaç innych, których ∏àczy ta sama pasja
i ch´ç do aktywnego wypoczynku. Zapraszamy wszystkich bez wzgl´du na
wiek i mo˝liwoÊci kondycyjne.
Wycieczk´ poprowadzà doÊwiadczeni zawodnicy MTB wspó∏pracujàcy
z organizatorami Rodzinnego Zlotu Cyklistów. Przejazd odb´dzie si´
w tempie dostosowanym do mo˝liwoÊci wszystkich uczestników. Planowany
dystans do pokonania to oko∏o 15 km.
Odwiedzimy trzy leÊne jeziorka po∏o˝one najbli˝ej naszego osiedla. Przy
dwóch z nich planowane sà postoje na
odpoczynek. Prowadzàcy wycieczk´
s∏u˝à Paƒstwu radà w zakresie sprz´tu,
techniki jazdy, oraz udzielà wielu cennych porad i odpowiedzi na pytania
zwiàzane z kolarstwem jako sportem,
a tak˝e jako sposobem na rekreacyjne
sp´dzanie czasu.
Dla ch´tnych mamy w planie przejazd trasà wyÊcigu, który odb´dzie si´
tradycyjnie podczas naszego corocznego Rodzinnego Zlotu Cyklistów.
W zwiàzku z tym, ˝e trasa, na której
b´dzie rozgrywany wyÊcig, przebiega
cz´Êciowo w doÊç trudnym terenie,
pokonanie niektórych odcinków wymaga pewnych umiej´tnoÊci i roweru
wyposa˝onego w mo˝liwoÊç zmiany
prze∏o˝eƒ. Tegoroczna trasa jest bar-

dziej urozmaicona (choç w cz´Êci zosta∏y do niej w∏àczone odcinki trasy
ubieg∏orocznej), a przede wszystkim
d∏u˝sza. Dzi´ki temu zmniejszy si´
iloÊç okrà˝eƒ, przez co wyÊcig stanie
si´ mniej monotonny. Naszym zdaniem, nowa trasa jest najlepszà z dotychczas wytyczonych, na których odbywa∏y si´ nasze wyÊcigi. Pozwala wykazaç si´ zarówno zawodnikom lubiàcym techniczne odcinki, jak i tym,
którzy potrafià rozwinàç swoje skrzyd∏a na prostych leÊnych Êcie˝kach.
PrzygotowaliÊmy równie˝ wariant
skrócony dla dzieci i m∏odzie˝y. Ze
wzgl´dów na usytuowanie startu
i mety na terenie boiska przy gimnazjum trasa ma∏ej p´tli b´dzie identyczna jak zesz∏oroczna.
Gdyby pomys∏ spotkania rowerzystów pod has∏em wiosennego rozruchu
spodoba∏ si´ Paƒstwu, czego wyrazem
by∏oby liczne przybycie, moglibyÊmy
poprowadziç cykl takich spotkaƒ przez
reszt´ sobót maja, tj. do 24.05 czyli
ostatniego tygodnia przed naszà najwi´kszà osiedlowà imprezà rowerowà,
Rodzinnym Zlotem Cyklistów.

Je˝eli zbierze si´ wystarczajàca liczba ch´tnych i uda nam si´ znaleêç odpowiednià osob´ trenera i opiekuna,
chcielibyÊmy stworzyç przy Stowarzyszeniu Sàsiedzkim klub kolarstwa górskiego dla dzieci i m∏odzie˝y. Naszym
zamys∏em jest zorganizowanie sekcji
kolarskiej, w której mog∏yby trenowaç
nasze pociechy. MyÊl´, ˝e jest to jedna
z tych pozytywnych inicjatyw, które integrujà naszà osiedlowà spo∏ecznoÊç
i dajà szanse na zdrowy i po˝yteczny
sposób rozwijania pasji i zainteresowaƒ naszych dzieci. Osoby zainteresowane i chcàce pomóc prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem
Na koniec jeszcze raz serdecznie zapraszamy w sobot´ 26 kwietnia
o godz. 10.00 na nasze wiosenne spotkanie otwierajàce sezon rowerowy. Liczymy, ˝e weêmiecie Paƒstwo liczny
udzia∏, ca∏ymi rodzinami w naszym
V Rodzinnym Zlocie Cyklistów, który
odb´dzie si´ 31 maja.

Serwis
rowerów
GRATIS!!

Wielka
gie∏da
rowerowa

Je˝eli uwa˝asz, ˝e twój rower nie
nadaje si´ ju˝ do niczego, bo coÊ
w nim szwankuje, a sam nie potrafisz
tego naprawiç, serwis jest daleko
i drogi, to jest na to sposób.
Dla wszystkich przyby∏ych na nasz
V Rodzinny Zlot Cyklistów gwarantujemy darmowà obs∏ug´ serwisowà ich
rowerów. Ka˝dy, kto przyb´dzie na
naszà imprez´ ze swoim rowerem, b´dzie móg∏ bezp∏atnie wyregulowaç
przerzutki, hamulce, oraz wykonaç
wszelkie niezb´dne czynnoÊci obs∏ugowe. Zap∏acicie Paƒstwo tylko za
cz´Êci i materia∏y zamontowane
w miejsce wymienionych i niesprawnych elementów. Aby by∏o to mo˝liwe, organizatorzy zaprosili najlepszych mechaników ze znanych warszawskich sklepów rowerowych.

Prawie ka˝dy ma w gara˝u dziecinny
rowerek, stary rower, na którym ju˝
nie jeêdzi, kilka niepotrzebnych cz´Êci,
mo˝e rowerowy fotelik dla dziecka.
W zwiàzku z tym nadarza si´ niepowtarzalna okazja, aby rzeczy te znalaz∏y nabywc´. Dlatego podczas V Rodzinnego Zlotu Cyklistów b´dzie mo˝na sprzedaç swój stary rower, rower
z którego nasze dziecko ju˝ wyros∏o,
fotelik rowerowy dla malucha oraz inne niepotrzebne rzeczy zwiàzane z rowerami. Na terenie imprezy zostanie
przygotowane specjalne miejsce, gdzie
b´dzie mo˝na wystawiç do sprzeda˝y
swoje rowerowe skarby. Wspomagaç
nas w tym b´dzie prowadzàcy imprez´
informujàc i zach´cajàc do odwiedzania naszej piknikowej gie∏dy.
Krzysztof Kokociƒski

Serdecznie zapraszamy
Dariusz Lebiedê
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Kàcik bibliofila – nowoÊci w bibliotece

Gieseppe Pontiggia
„Urodzeni dwa razy”
Nieznany w Polsce wspó∏czesny w∏oski pisarz Giuseppe Pontiggia porusza
w swojej powieÊci temat tyle˝ trudny co

dra˝liwy. Temat ludzi niepe∏nosprawnych. Narrator – profesor Frigerio jest
nauczycielem literatury. Na skutek b∏´du medycznego jego drugie dziecko, syn
Paolo rodzi si´ z ci´˝kim uszkodzeniem
mózgu. Âwiat ca∏ej rodziny musi zostaç
przewartoÊciowany. Czy wszyscy to zrozumiejà? Ksià˝ka, momentami przeintelektualizowana, zawiera jednak ciekawe spostrze˝enia i przemyÊlenia. Prowokuje do zastanowienia si´, jak my sami reagujemy na ludzi „sprawnych inaczej”. Mimo ˝e porusza problematyk´
trudnà, nie jest przygn´biajàca.
Lit. dla doros∏ych:
1. Karon J. – Âwiate∏ko w oknie
2. Koontz D. – Ostatnie drzwi przed
niebem

Malowanie Placu Zabaw
W sobot´ 5 kwietnia Stowarzyszenie
Sàsiedzkie malowa∏o swój Plac Zabaw.
Có˝ mia∏o robiç, skoro dba∏oÊç miasta
o nasz plac koƒczy si´ na wywozie
Êmieci. O ∏awki, zieleƒ, ogrodzenia
i zabawki, skoro ju˝ je sobie w czynie
spo∏ecznym zrobiliÊmy, to i konserwowaç musimy spo∏ecznie. P´dzle i bejce
kupiono zatem ze sk∏adkowego bud˝e-

tu, a ràk do pracy u˝yczyli „Stowarzyszeƒcy” wraz z pociechami, którzy mimo gradu stawili si´ doÊç licznie. Pomalowano dwie zabawki i cz´Êç ∏awek,
zastàpiono nowymi ukradzione klamki. Przy tym wszystkim du˝o plotkowano, troch´ zmarzni´to, mocno si´ uciapano. Ta informacja jest oczywiÊcie
troch´ dla przechwa∏ki – jak to si´ Sto-

3. Lapierre A. – Artemizja
4. Pontiggia G. – Urodzeni dwa razy
5. Waltari M. – Egipcjanin Sinuhe T.1
i T.2 (wznowienie)
Lit. dla dzieci i m∏odzie˝y
1. Lindo E. – Mateuszek
2. Maliƒski M. – O diabe∏ku, który odwa˝y∏ si´ Êmiaç
3. Stevens J. – Nigdy nie mów nigdy
4. Huxley A. – Nowy wspania∏y Êwiat
(wznowienie)
Lit. popularno-naukowa
1. Holland A. – Magia i pieniàdze
2. Sarner H. – Genera∏ Anders i ˝o∏nierze
3. Twardowski J. – Wa˝ne jak Katechizm Ksi´dza Twardowskiego
Iza Zych
warzyszenie zawieruchy nie boi, ale
tak˝e gwoli przypomnienia, ˝e do tej
wspólnej pracy byli i sà zaproszeni
wszyscy inni u˝ytkownicy naszego
wspólnego miejsca zabaw. Akcja malowania placu b´dzie mia∏a ciàg dalszy w nast´pne soboty (najbli˝sza
26 kwietnia). Wszystkich ch´tnych zapraszamy, b´dzie okazja by wspólnie
popracowaç i poplotkowaç.
Ma∏gorzata Krukowska

Uwaga, Kresowiacy i nie tylko
AGNUS DEI
W 33 numerze W.S. poda∏am Paƒstwu informacj´ o mo˝liwoÊci zor(Baranek Bo˝y)
ganizowania w Staromi∏oÊniaƒskiej bibliotece spotkania Kresowiaków
ich rodzin. Okaza∏o si´, ˝e tematyka kresowa zainspirowa∏a równie˝
miniatury - obrazy ipana
Darka Falan´, dyrektora weso∏owskiego oÊrodka kultury. Zaowocowa∏o
to pomys∏em stworzenia nie tylko samego spotkania, ale
o treÊci religijnej
spotkania po∏àczonego z wystawà fotograficznà i projekcjà filmowà.
Absolwentki wydzia∏u Konserwacji Dzie∏ Sztuki
Akademii Sztuk Pi´knych w W-wie: Anna Bogusz-Gazda, Maria Surawska, Dorota Witkowska-Weiss zapraszajà na wernisa˝ 25 kwietnia
(piàtek) o godz. 19.00 do Miejskiej Biblioteki Publicznej (czytelni) Filii Nr 1 w Starej Mi∏oÊnie
ul. Jana Paw∏a II 25 (Centrum Pogodna),
tel. 773 83 66.
Maj jest miesiàcem Pierwszych Komunii Âw. PomyÊlmy, mo˝e miniatura o treÊci religijnej by∏aby
dobrà tego pamiàtkà?
Wystawa czynna przez ca∏y maj: poniedzia∏ek, wtorek, piàtek (godz. 13.00–18.00), czwartek (godz.
10.00–15.00).
Maria Surawska
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Ta zapowiadajàca si´ bardzo interesujàco impreza mia∏aby si´ odbyç
w OÊrodku Kultury Weso∏a, przy ul. Starzyƒskiego 21 (tel. 773 61 88)
dnia 23 maja b.r. A co moglibyÊcie Paƒstwo obejrzeç na zdj´ciach i na
ekranie?- szczegó∏owe informacje, dot. równie˝ godziny planowanej
imprezy – ju˝ w nast´pnym numerze naszej gazetki.
Iza Zych

Zbigniew Soszyƒski

BETONIARSTWO
Pustaki • Kr´gi • Przepusty • Bloczki • Kraw´˝niki
Ogrodzenia • P∏ytki chodnikowe i Eko
Obrze˝a trawnikowe
Zakr´t, ul. Trakt Brzeski 31, tel./fax 773 23 74, kom. 0602 373 860

Witajcie
wÊród
nas

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

Sponsor
rubryki:

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 15 maja 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).

Uwaga niespodzianka!
Jurek Rzepniewski
ur. 05.02.2002 r. w Warszawie
w szpitalu AM przy ul. Karowej
Wi´cej zdj´ç i informacji na stronie Jurka
www.rzepniewski.prv.pl/jurek

Dominika Kokociƒska
ur. 12.10.2002 r.
w Otwocku
waga 2950 g, wzrost 55 cm

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

Sklep „Baby Boom”
ul. Jana Paw∏a II róg Diamentowej
zaprasza w godzinach:
pon.–pt. 10–19, sob. 10–14
tel. 773 15 58

Licencja nr 51
Mgr Ewa Gadomska - Smenda

Od 12 lat sprzedaj´ w Starej Mi∏osnej
mieszkania i domy
Zosia Kierner
ur. 9.11.2002 r.
w szpitalu przy ul. Karowej
waga 3360 g, wzrost 54 cm

Julia Fenik
ur. 4.02.2003 r.

☎ 0601 355 130

w Szpitalu Kolejowym w Mi´dzylesiu

mieszka przy ul. Torfowej

pe∏na obs∏uga transakcji
Dzwoƒ, korzystna i bezpieczna sprzeda˝!!

AUTORYZOWANA
STACJA OBS¸UGI

–
–
–
–
Nazywam si´ Mateusz Krupiƒski
i mieszkam przy ul. Kolendrowej.
Urodzi∏em si´ 15.02.2003
w szpitalu przy ulicy Karowej.

Majka Kruschewska
ur. 19.03.2003 r.
„Kruszyna” mia∏a 53 cm
i „ca∏e” 2600 g

sprzeda˝ samochodów
naprawa gwarancyjna
naprawa pogwarancyjna
czeÊci

05-077 STARA MI¸OSNA k/ W-wy
Trakt Brzeski 88

tel. 773 20 03
tel. 773 30 03
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Ogrody Starej Mi∏osny
Czy na niewielkiej powierzchni balkonu lub tarasu mo˝na stworzyç prawdziwà oaz´ zieleni?
Dzisiaj coraz cz´Êciej zauwa˝amy potrzeb´ podkreÊlenia naszej indywidualnoÊci równie˝ poprzez wyglàd balkonu
i tarasu. „Pomieszczenia” te powoli stajà si´ czymÊ wi´cej ni˝ tylko miejscem
suszenia rozwieszonego na sznurkach
prania.
Potrzeba izolacji
Najcz´stszym problemem, jaki spotykamy w du˝ych zbiorowiskach ludzkich
takich jak bloki, jest ograniczenie naszej prywatnoÊci poprzez bliskoÊç innych ludzi. Potrzebnà os∏on´ stworzà
szybko rosnàce pnàcza np. jednoroczna
u nas kobea pnàca (Cobaea scandens),
wieloletnia, ale wymagajàca zimowania
w pomieszczeniu m´czennica (Passiflora caerulea), lub dobrze zimujàcy, lecz
zrzucajàcy liÊcie winobluszcz trójklapowy i pi´ciolistkowy (Parthenocissus).
które mogà si´ piàç po kratce, treja˝u
lub bambusowej konstrukcji.

fot. Treja˝ zas∏ania, ale nie zamyka widoku

JeÊli chcemy, aby efekt utrzyma∏ si´
ca∏y rok, warto si´gnàç po roÊliny zimozielone np. bluszcz pospolity (Hedera
helix) i iglaste. Nietypowym pomys∏em
mo˝e byç w∏asne balkonowe drzewko,
najlepsze do tego celu b´dà odmiany
miniaturowe lub formy szczepione.
Dolne pi´tro naszego balkonu warto
ozdobiç kwitnàcymi bylinami i ozdob-

fot. W donicach o odpowiedniej wysokoÊci mo˝na
sadziç nie tylko krzewy, ale nawet niewielkie drzewka
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nymi trawami; sà one ∏atwe w piel´gnacji, a ich odmian jest tak wiele, ˝e ka˝dy znajdzie coÊ dla siebie.
Aby na tarasie stworzyç ogród ca∏oroczny, dobrze jest dostosowaç do naszego klimatu pi´tro Êrodkowe: posadziç krzewy iglaste i liÊciaste nie zrzucajàce liÊci lub o atrakcyjnych zimà p´dach. Nie warto jednak stosowaç gatunków ani zbyt ekspansywnych, które
zag∏uszà inne, ani wra˝liwych, wymagajàcych okrycia.

fot. JeÊli zdecydujemy si´ na murowane donice,
nale˝y je dobrze zaprojektowaç.

b´dzie wówczas odpowiedni system
drena˝u i odprowadzania nadmiaru
wody. Inwestycja ta wià˝e si´ oczywiÊcie z pewnymi kosztami, jednak mo˝e
pozytywnie wp∏ynàç na nasze samopoczucie: nasz wyjazd na wakacje nie zaszkodzi roÊlinom, a my odpoczniemy
w rajskim ogrodzie.

Uwaga! Trwa konkurs na najpi´kniejszy ogród, taras, balkon w Starej Mi∏oÊnie.

fot. Kwitnàce byliny i trawy ozdobne dodajà uroku
a nie wymagajà wiele piel´gnacji

Jaka donica?
Pojemniki powinna cechowaç du˝a
trwa∏oÊç (odpornoÊç na warunki atmosferyczne) i niezmiennoÊç wyglàdu
oraz dopasowana do naszego pomieszczenia estetyka a przede wszystkim odpowiednia funkcjonalnoÊç. WczeÊniej
warto zaplanowaç, co posadzimy na
naszym tarasie lub balkonie, zanim
zdecydujemy si´ na kupno pojemnika.
Dla niewielkich, jednorocznych roÊlin wystarczà ∏adne doniczki ceramiczne lub po prostu dopasowane skrzynki
balkonowe. JeÊli chcemy posadziç
wi´ksze roÊliny, takie jak krzewy lub
miniaturowe drzewa, ozdobiç taras ciekawà kompozycjà roÊlinnà, warto kupiç lub zamówiç ∏adnà i solidnie wykonanà drewnianà skrzyni´ o odpowiednich wymiarach (g∏´bokoÊç min. 40
cm). Po wype∏nieniu ziemià pojemnik
taki trudno jest przesuwaç, warto wi´c
wczeÊniej okreÊliç jego sta∏e miejsce.
Oaza na sta∏e?
Ciekawym pomys∏em mo˝e byç zaprojektowanie i wykonanie donic, elementów ma∏ej architektury zamocowanych
na sta∏e bez mo˝liwoÊci przesuwania.
Takie rozwiàzanie umo˝liwi za∏o˝enie systemu nawadniajàcego, który
skutecznie wyr´czy nas z monotonnego
obowiàzku podlewania, ale potrzebny

PrzyÊlijcie zdj´cie swojego ogrodu, tarasu lub balkonu.
Najciekawsze pomys∏y i najpi´kniejsze
kompozycje zostanà nagrodzone!
Nagroda g∏ówna: podkaszarka ˝y∏kowa
firmy Gardena!
Rozstrzygni´cie w czerwcu.

fot. Pnàcza szybko stworzà mas´ zielni

DziÊ balkon z ul. Fabrycznej
Pnàcza tworzà efekt masy zieleni tu:
winobluszcz trójlistkowy i d∏awisz
okràg∏olistny, które o˝ywia kolorystycznie kwitnàcy powojnik „B∏´kitny
Anio∏”, Êrodkowe pi´tro tworzy swymi
du˝ymi liÊçmi kanna, ca∏oÊç podsadzono ozdobnà trzmielinà (Euvonymus
fortunei).
Ula Wróblewska
ARTIS. Architektura krajobrazu
artis@w.pl
773 36 12, 0-601 336 462
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Przypomnienie:
W ogrodzie:
Krzewy kwitnàce wiosnà jak forsycja czy jaÊminowiec przycinamy po przekwitni´ciu. Czas
wysiewu i rozmna˝ania bylin oraz kwiatów
dwuletnich ozdobnych latem i jesienià. Mo˝na
jeszcze p´dziç bulwy dali, paciorecznika (Canny). Nawozimy ró˝e nawozem wielosk∏adnikowym. Zasilamy nawozem trawnik i kosimy po

raz pierwszy, ustawiajàc no˝e w najwy˝szym
po∏o˝eniu.

Na balkon i taras:
Typowy zestaw roÊlin balkonowych: surfinia
i pelergonia, warto urozmaiciç. Ju˝ teraz mo˝na
sadziç wiosenne pierwiosnki, bratki, stokrotki,
niezapominajki i laki, a tak˝e cebulowe: tulipany, narcyzy i hiacynty; nied∏ugo w najbli˝szych
punktach sprzeda˝y znajdà si´:

Wiosna w Gimnazjum nr 3 –
Szkolne Warsztaty Teatralne
Staromi∏oÊniaƒskie gimnazjum, chocia˝ funkcjonuje od niespe∏na czterech
lat, pracowicie tworzy swoje w∏asne zwyczaje i tradycje. Jednym z nich jest sposób
Êwi´towania Pierwszego Dnia Wiosny.
Jak chce ludowa tradycja, wywodzàca
si´ jeszcze z obrz´dowoÊci staros∏owiaƒskiej, powitanie wiosny, nieod∏àcznie kojarzonej z m∏odoÊcià, odbywa si´
hucznie i radoÊnie. I nam w szkole towarzyszy przeÊwiadczenie, ˝e si´ trzeba
nale˝ycie obudziç z gnuÊnego snu zimowego i wprawiç w dobry humor. Od
dwóch lat s∏u˝y temu wiosenny przeglàd teatrzyków uczniowskich, który ∏àczy Dzieƒ Wiosny z Dniem Teatru.
W tym roku wszyscy uczniowie zostali zaproszeni do czynnego udzia∏u
w przeglàdzie teatralnym i imprezach
towarzyszàcych (prezentacja swojej
klasy w postaci bukietu wiosennych
kwiatów oraz konkurs masek i kostiumów teatralnych). Organizacjà ca∏oÊci
zaj´∏o si´ tradycyjnie Ko∏o Teatralne
i jego obecny opiekun p.U.Szulepa.
W przedsi´wzi´cie z du˝ym entuzjazmem zaanga˝owali si´ wszyscy wychowawcy mobilizujàc wychowanków do
odwa˝nych dzia∏aƒ. O wysoki poziom
artystyczny zadba∏y panie polonistki –
p. E.Maruszak, p. I.Nowacka,
p. U.Szulepa i p. Z.Walaszek, które
wspomaga∏y m∏odych aktorów radami
i pomys∏ami podczas nieprzeliczonych
prób przed premierà.
By∏y plakaty, konferansjerzy, rekwizyty, podekscytowane rzesze aktorów,
uwa˝ne jury i emocje, emocje, emocje!
NowoÊcià w tym roku by∏o wykorzystanie
ufundowanego przez Rad´ Rodziców radiow´z∏a i dzia∏alnoÊç ekip technicznych
wspomagajàcych „swoich” artystów.
Kanwà dla m∏odzieƒczej inwencji by∏a uznana literatura Êwiatowa: „Romeo
i Julia”, „Sen nocy letniej”, „Makbet”,
„OpowieÊç Wigilijna”, „Pigmalion”,
„Z legend dawnego Egiptu”, „Dziady”

i „Pan Tadeusz”. Szalonych pomys∏ów
na inscenizacje nie brakowa∏o. S∏ynna
scena balkonowa z udzia∏em Romea
i Julii odby∏a si´ raz w konwencji szekspirowskiej, a potem na...XII pi´trze
(Ie-rys.1). Scrooge pracowa∏ w skomputeryzowanym biurze (Ic). Szekspirowskie czarownice przyrzàdzi∏y przysmak z karty daƒ Baru „Mc Bet”(IIcrys.2). Kran – ma∏o wa˝ny rekwizyt

Najlepsze do lekkiego cienia: bia∏y lub czerwony niecierpek, fioletowa werbena, czerwona begonia, ró˝owo-fioletowa fuksja, niebieski ˝eniszek.
Lubiàce s∏oƒce: ˝ó∏ty bidens, ciep∏e kolory
„Milion Bells”, czerwona sza∏wia, bia∏o-˝ó∏te
z∏ocienie, pomaraƒczowa gazania, bia∏a lub b∏´kitna lobelia, czerwona lantana, ˝ó∏ta z czarnymi Êrodkami polegnatka i rosnàce nawet w najgorszych warunkach ˝ó∏te aksamitki.

nie˝ sutanna po˝yczona od Ksi´dza
proboszcza. Wystàpi∏ w niej odtwórca
roli ks. Robaka w hip-hopowej wersji
„Pana Tadeusza”(IIf). Ramzes zamieszka∏ we wspó∏czesnej Warszawie
(IIa) i w ostatnich chwilach towarzyszyli mu... dziennikarze(IIe).
PublicznoÊç bawi∏a si´ doskonale,
chocia˝
nie brakowa∏o momentów
grozy. Taka nastàpi∏a, gdy IIb
do obrz´dów Dziadów wprowadzi∏a
Smingus-Dygus, a za sprawà pirotechnika J.Szyjki-IIc dokona∏a kontrolowanego
wybuchu w... kocio∏ku czarownic. Konsternacj´ spowodowa∏ te˝ dosadny j´zyk
w scence IIIc z „Pigmaliona” (rys.4).
Obok talentów aktorskich, scenograficznych, re˝yserskich nasi uczniowie
ujawnili te˝ literackie – klasa IIb przedstawi∏a „Dziady bez sensu” wed∏ug pomys∏u i tekstu I.Floriaƒczyk (rys.5).

z „Pigmaliona” sta∏ si´ niezapomnianà
rolà dla aktorskiego duetu – M.Kurek
i M.J.Kurek (IIIa-rys.3). Zagra∏a rówWszyscy uczestnicy zabawy zdobyli
trofea. Jury z podziwu godnà precyzjà
podkreÊla∏o, w jakiej kategorii i za jakie zas∏ugi przyznaje poszczególne
miejsca. Zosta∏ wyró˝niony kunszt ak-
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torski, uhonorowano najlepszà grup´
baletowà, doceniono te˝ zaprezentowane innowacje z zakresu... rozwiàzaƒ
hydraulicznych.
Ca∏oÊç programu dope∏ni∏ wyst´p
szkolnego ko∏a teatralnego, które wystawi∏o refleksyjne i bardzo wzruszajàce przedstawienie „Tu mnie nie znajdà”
w re˝yserii p.U.Szulepy.
Na koniec Dyrekcja Gimnazjum i nauczyciele dokonali podsumowania

przeprowadzonych w bie˝àcym semestrze konkursów przedmiotowych. Nagród i owacji nie brakowa∏o.
Wyraênie zadowolona z przebiegu
imprezy Pani Dyrektor E.Tucholska
podzi´kowa∏a pedagogom za aktywny
udzia∏ w przygotowaniach, pochwali∏a
m∏odzie˝ za wk∏ad pracy, zaanga˝owanie, pomys∏y i kulturalne zachowanie.
Wszystkim ˝yczy∏a kolejnych równie
wspania∏ych wiosennych dni.

Teraz oglàdamy nakr´cone filmy, wywo∏ane zdj´cia i myÊlimy o repertuarze
na nast´pne Szkolne Warsztaty Teatralne. WczeÊniej jednak z równym zapa∏em zorganizujemy kolejne szkolne
uroczystoÊci, a tych jest jeszcze przewidzianych sporo w tegorocznym kalendarzu.
Izabela Nowacka
Wicedyrektor Gimnazjum, polonistka.

Wywiad z Maciejem Kurzajewskim
Sprawozdawcà 1 programu TVP z konkursów narciarskich, mieszkaƒcem naszego Osiedla.
B: Czy znasz naszà gazetk´ lokalnà
„WiadomoÊci Sàsiedzkie”?
M.K.: OczywiÊcie, ˝e znam, jestem jej
sta∏ym czytelnikiem. Od poczàtku, jak
mieszkam, otrzymuj´ jà regularnie do
domu.
B: A jak d∏ugo mieszkasz w Starej
Mi∏osnej?
M.K.: Blisko trzy lata
B: Co wp∏yn´∏o na wybór Twojego nowego miejsca zamieszkania?
M.K.: Sàsiedzi obecni, których znaliÊmy wczeÊniej. WiedzieliÊmy wi´c, jakie
b´dzie to otoczenie, a o doskona∏e sà-

siedztwo w tych czasach nie jest ∏atwo.
Poza tym bliskoÊç
lasów, doÊç dobra komunikacja z perspektywà na jeszcze lepszà.
B: Co, Twoim zdaniem, mog∏oby si´
zmieniç na lepsze
w Starej Mi∏osnej?
M.K.: Drogi. Ja nie
sp´dzam zbyt wiele czasu w ciàgu dnia w Starej
Mi∏osnej. Przyje˝d˝am
spaç i odpoczywaç.
W wolne weekendy
gdzieÊ wyje˝d˝am,
ale by∏oby lepiej,
gdybyÊmy mieli lepsze drogi.
Oprócz problemu dróg uwa˝am,
˝e brakuje miejsca
dla starszej m∏odzie˝y. Jest plac zabaw dla ma∏ych
dzieci i oby tak by∏o. Czasem zdarza
si´, ˝e te maluchy
obawiajà si´, czy
mogà sp´dziç bezpiecznie czas na
swoim placyku, kiedy obok odbywajà
si´ nie zawsze sympatyczno-kulturalne dysputy m∏odzie˝y przy piwie.
Na naszym osiedlu ka˝dy miesiàc
przynosi coÊ nowego: sklepy, us∏ugi.
Nie znam wielu
potrzeb mieszkaƒ-
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ców np. dotyczàcych szkó∏, dowo˝enia
do nich dzieci. My dowozimy nasze
dziecko do Warszawy.
Mamy pi´kny las tak blisko, jednak
cz´sto podczas spaceru natykamy si´ na
kup´ Êmieci, to odbiera wiar´, ˝e
wszystkim zale˝y, aby by∏o mi∏o i sympatycznie wokó∏ nas. Ale my z ˝onà jednak jesteÊmy ludêmi wielkiej wiary i mamy nadziej´, ˝e po wejÊciu do Unii Europejskiej b´dzie to europejskie osiedle, bo tam nie tylko zadbane sà domy
i ogródki, a wszystkim zale˝y, ˝eby dobrze wyglàda∏o te˝ otoczenie.
Bardzo popieramy inicjatywy zwracajàce uwag´ na te problemy, np. sprzàtanie
lasu, ale tak˝e na te, które integrujà sàsiedztwo. Podoba nam si´, ˝e w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich” sà ciekawe informacje o ˝yciu osiedla. Ludzie nie wstydzà
si´ propagowaç swoje pomys∏y. Mo˝na
zamieszczaç og∏oszenia drobne itd.
B: JesteÊ znanym dziennikarzem
sportowym, czy równie˝ prywatnie poÊwi´casz du˝o czasu na sport?
M.K.: Chcia∏bym jeszcze wi´cej ni˝
robi´ to teraz. Je˝d˝´ na rowerze górskim w lasach z wielkà przyjemnoÊcià
niezale˝nie od pory roku. Doskona∏à
sprawà jest te˝ p∏ywanie na najbli˝szym
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basenie w Willa Park. Sà idealne tereny
jeêdzieckie, gdzie je˝d˝´ konno. Równie˝ narty, jazda na sankach z synem.
Mój sàsiad próbowa∏ zaszczepiç mi
mi∏oÊç do biegów d∏ugodystansowych.
Wzbudza mój podziw, jak skoro Êwit ju˝
jest w biegu.
B: Ostatnio bardzo du˝o czasu zaj´∏a
Ci obs∏uga dziennikarska skoków narciarskich. Czy by∏o to bardzo wyczerpujàce zaj´cie?
M.K.: Na pewno jest to kosztem czasu
rodzinnego, od listopada do po∏owy
marca ka˝dy weekend by∏em poza domem i to by∏o m´czàce. Natomiast praca na miejscu, je˝eli ktoÊ to robi z pasjà
i przekonaniem, jest czystà przyjemnoÊcià, zawsze o tym marzy∏em. Nie jest to
trud pracy górnika czy hutnika. Najbardziej m´czàce jest dotarcie na samo
miejsce zawodów. Po przyjeêdzie adrenalina jest tak wysoka, ˝e o zm´czeniu
si´ nie myÊli w trakcie zawodów. Refleksja i zm´czenie przychodzà póêniej.
B: Jak wspó∏pracowa∏o Ci si´ z reprezentacjà polskich skoczków narciarskich?
Najlepiej wspó∏pracowa∏o mi si´
z Adamem Ma∏yszem. Na przestrzeni lat
rozwinà∏ si´ medialnie. Pozostali zawodnicy majà du˝o do zrobienia w warstwie
sportowej i w podejÊciu do mediów.
Mam nadziej´, ˝e to si´ zmieni na korzyÊç. Ca∏a ekipa jest tak sympatyczna, ˝e
praca z nimi to nie jest trud, ale du˝a satysfakcja. Sà ludêmi wykszta∏conymi,
mo˝na porozmawiaç na wiele tematów,
majà poczucie humoru. Sà ludêmi sportu XXI wieku z nowoczesnym podejÊciem do mediów, co jest bardzo wa˝ne.
I to nie koƒczy si´ na Polakach. Mia∏em
kontakt z innymi zawodnikami z ca∏ego
Êwiata i bez wzgl´du na sukcesy czy
m∏odsi czy starsi zawodnicy zawsze znajdowali czas dla mediów. Nie zauwa˝a∏em takiego dystansu mi´dzy zawodnikami. I oby tak by∏o z naszymi skoczkami.
B: Czy mia∏eÊ czas i mo˝liwoÊç prywatnie kontaktowaç si´ z Adamem Ma∏yszem?
Istniejà takie mo˝liwoÊci, szanse. Ja
nie staram si´ wchodziç w relacje kumpelskie z Adamem. Adam ma swojà prac´ i oby jak najd∏u˝ej skaka∏. Mojà pracà jest zrelacjonowaç skoki, oddaç klimat, co czuje m.in. Adam Ma∏ysz. Nie
mam parcia, aby po konkursach piç piwo z Adamem. Nie ma takiej potrzeby.
Obaj si´ lubimy, jest niç sympatii. A.
Ma∏ysz jest wzorem godnym naÊladowa-

M.K.: Czyta∏em o tym w gazetce. Ponia. Mnie czasem ∏atwiej jest dotrzeç do
niego. Mam nadziej´, i˝ postrzega mnie mys∏ jest bardzo dobry. Promuje nasze
osiedle, konsoliduje ludzi.
tak, ˝e nic z mojej strony mu nie grozi.
Pi∏ka no˝na jest najpopularniejszym
B: By∏eÊ Êwiadkiem wielkich wygranych Adama Ma∏ysza. W jaki sposób sportem. Wierz´, ˝e nie zabraknie sportowców w Starej Mi∏osnej. Chodzi o to,
wp∏yn´∏o to na Twojà karier´?
M.K.: OczywiÊcie, ˝e tak. Pracuj´ 10 ˝eby by∏a zabawa. Zg∏aszam swój akces.
B: Mo˝e podrzuci∏byÊ jakiÊ ciekawy
rok w TV. Ma∏ysz od poczàtku przebija∏
si´ w mojej karierze. Pami´tam, jak pomys∏ organizatorom na t´ imprez´.
Przy okazji tej imprezy mogà dziaç
w 1996 roku by∏em reporterem podczas
zawodów Pucharu Âwiata w Zakopa- si´ ró˝ne rzeczy obok, w trakcie. B´nem i tam po raz pierwszy zetknà∏em dzie du˝o osób. Na przyk∏ad mo˝na
stworzyç mini boisko dla m∏odszych
si´ z Ma∏yszem.
Od tego czasu zwiàza∏em si´ ze sko- dzieci, zorganizowaç jakiÊ koncert.
kami narciarskimi i towarzysz´ sukce- Proponuj´ te˝ licytacj´, na którà móg∏som Ma∏ysza. Telewizja jest specyficz- bym przeznaczyç autografy A. Ma∏ynym miejscem pracy. Nieco inaczej re- sza, kart´ akredytacyjnà z Zawodów
lacjonuje si´ pora˝ki, a inaczej sukcesy. Pucharu Âwiata, czy oryginalnà koDla mnie to jest ogromna sprawa, ˝e od szulk´ dru˝yny NBA.
B: Dzi´kuj´ ci serdecznie za rozmow´
3 lat mog´ komentowaç sukcesy.
Niektórzy dziennikarze czekajà 20 lat, przy okazji ca∏a redakcja gazetki ˝yczy
aby byç blisko sportowych sukcesów. Ja Tobie i Rodzinie wspólnych, radosnych
by∏em blisko kryszta∏owej kuli, Mi- Âwiàt ˝yczymy dalszej tak znakomitej
strzostw Âwiata w 7 roku pracy dzienni- pracy, jakà mieliÊmy okazj´ do tej pory
karskiej. Mog´ mówiç o du˝ym szcz´- oglàdaç.
Rozmow´ przeprowadzi∏a
Êciu i oby mnie nie opuszcza∏o.
Beata Niewiadomy
B: Czy podczas wyjazdów w ró˝ne
miejsca zawodów narciarskich we W∏oszech, Niemczech, Finlandii spotka∏eÊ
kibiców z Weso∏ej lub Starej Mi∏osnej?
Tak spotka∏em 2 lata temu w Zakopanem mojego m∏odego sàsiada. W innych miejscach szczerze mówiàc nie, ale
w ka˝dym z tych miejsc by∏a grupa polskich kibiców.
Utkwi∏ mi w pami´ci moment, kiedy
W sobot´, 12 kwietnia, w Kawiaw Oslo przed∏u˝a∏a si´ ceremonia rozrence Artystycznej C4U2 odby∏ si´
dawania nagród, a na podium nie by∏o
kolejny wernisa˝. Tym razem swoje
norweskich skoczków, tamtejsi kibice
prace zaprezentowa∏a mieszkaƒcom
zacz´li schodziç z trybun. Natomiast
Starej Mi∏osny Pani El˝bieta Lipiec.
Pejza˝e artystki mo˝na oglàdaç
kilkaset osób, które zosta∏y byli to polw Kawiarence (Centrum Pogodna)
scy kibice. Chcieli byç blisko niego do
codziennie w godz. 8.00–23.00. Zakoƒca. To sà wierni kibice. Podró˝ujà za
praszamy.
nim. Adamowi Ma∏yszowi sprawia to
I.A.
radoÊç. Podchodzi on zawsze do kibiców. Czuje w nich
oparcie, jest im
wdzi´czny.
udziela wszelkich porad na temat budowy ciàgów pieszo-jezdnych
B: Jak wiesz,
na naszym Osiedlu. Od projektu do wykonania.
mamy na osiedlu
wspania∏e boisko
– uk∏adamy kostk´ brukowà
do pi∏ki no˝nej.
– odwodnienia rynien
Planowane jest
– chodniki, parkingi, wjazdy
tam pobicie redo gara˝y
kordu Guinessa
– automatyczne nawadnianie
w d∏ugoÊci czasu
– ogrodzenie z klinkieru
grania w pi∏k´
udzielamy 36 miesi´cznej gwarancji wystawiamy rachunki VAT
no˝nà. Czy podoba ci si´ ten poP 773 03 69, fax 773 03 68, 501 075 963
mys∏?
e-mail: warsbruk@o2.pl

Kolejna
wystawa
w C4U2

Firma WARS-BRUK
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Wystawa „We∏nà malowane” Stojàca
rów ASP, jest artystkà
niesprawie– amatorkà, a jak sama twierdzi: „dzieƒ
dliwoÊç
bez tkania to dzieƒ

OÊrodek Kultury Weso∏a po raz kolejny umo˝liwi∏ nam sp´dzenie mi∏ego
wieczoru. A sta∏o si´ tak tym razem
dzi´ki pani Lucynie Koniecznej. Pani
Lucyna maluje we∏nà. Tworzone przez
nià tkaniny to pi´kne obrazy o przeró˝nej tematyce i niepowtarzalnych barwach. 21 marca b.r. odby∏ si´ wernisa˝,
podczas którego, przy cichych dêwi´kach harfy mogliÊmy podziwiaç tylko
niektóre z jej prac. Sama artystka niewiele mówi o sobie. Zaczyna∏a od malowania. Okres okupacji nie sprzyja∏
zdobywaniu wiedzy
jakiejkolwiek, a có˝
dopiero takiej „niepraktycznej”. Potem
zacz´∏a tkaç. Nie
mia∏a zbyt wiele czasu dla siebie, przede
wszystkim pe∏ni∏a rol´ ˝ony i matki, ale
˝ycie to przemijanie.
Dzieci doros∏y, zmar∏
mà˝, a pasja pozwala∏a wype∏niç pustk´.
I tak jest do dziÊ. Pani
Lucyna nie ma papie-

stracony”.
Zach´cam Paƒstwa
serdecznie do brania
udzia∏u w imprezach
organizowanych
przez
weso∏owski
OÊrodek
Kultury.
Ciekawe koncerty,
wystawy, spotkania –
to wszystko mo˝e nas
choç na chwil´ oderwaç od codziennych obowiàzków.
Na ∏amach gazetki staramy si´ z odpowiednim wyprzedzeniem informowaç naszych Czytelników o wszystkich
wydarzeniach kulturalnych, jakie majà
si´ odbyç w naszym, a czasami nie tylko w naszym rejonie. Wystawa „We∏nà
malowane” niestety dobieg∏a ju˝ koƒca, ale niebawem zaprosimy Paƒstwa
na inne, równie ciekawe spotkania
z kulturà.
Iza Zych

Jak to jest, ˝e ci co je˝d˝à autobusami do Warszawy, majà na przystankach i ∏awki, i dach nad g∏owà, a ci, co
jadà w drugà stron´ muszà staç w b∏ocie i moknàç? Tak pyta∏y mnie znajome panie ze sklepu, które odbywajàc
t´ podró˝ codziennie, czujà si´ pasa˝erami gorszej kategorii. W∏aÊciwie nie
trudno odpowiedzieç na to pytanie.
Do niedawna autobusy wozi∏y ludzi
z Mi∏osnej do pracy w Warszawie
a przystanki w drugim kierunku s∏u˝y∏y wy∏àcznie do wysiadania. Ostatnio
szybko roÊnie jednak liczba osób, które do pracy w Mi∏osnej przyje˝d˝ajà
z dalszych podwarszawskich miejscowoÊci. Dlatego zwróciliÊmy si´ do
urz´du dzielnicy z zapytaniem, jakie sà
szanse na ucywilizowanie przystanków
przy ulicach Fabrycznej i Jeêdzieckiej
oraz na Szosie Lubelskiej i Trakcie
Brzeskim na wschodnim kraƒcu Weso∏ej. W wydziale inwestycji dowiedzia∏am si´, ˝e technicznie nie ma ˝adnego
problemu, ˝eby te przystanki porzàdnie wyposa˝yç. Potrzebne sà jedynie
pieniàdze. Razem z wybrukowaniem
i postawieniem porzàdnej wiaty z miejscami do siedzenia koszt wyniós∏by
oko∏o 10 tys. z∏otych od przestanku.
Tych pieni´dzy w bud˝ecie dzielnicy
nie ma, wi´c nasz zarzàd dzielnicy powinien si´ zwróciç o nie do Rady Warszawy. Sprawa trafi wi´c w r´ce zarzàdu, a my postaramy si´ w nast´pnych
numerach informowaç o dalszym jej
biegu.
Dorota Wroƒska

Spo∏eczna Szko∏a Podstawowa nr 37
i Spo∏eczne Gimnazjum nr 3 STO

Al. Sztandarów 2 (Rembertów obok Akademii Obrony Narodowej)
www.superszkola.com.pl
tel. 673 54 08

ISTNIEJEMY 11 LAT
NAUKA OD KLASY „0”
Sukcesy naszych uczniów:
w 2002 r. Êrednia sprawdzianu po szóstej klasie – 91%;
w 2003 r. uczennica III klasy gimnazjum – finalistka
Olimpiady j´zyka polskiego;
I i III nagroda w konkursie literakim Bibliomania 2002.
UCZNIOWIE ZE SZKÓ¸ NIEPUBLICZNYCH, KTÓRE ULEG¸Y
ROZWIÑZANIU SÑ ZWOLNIENI Z WPISOWEGO.
ZAPRASZAMY na DZIE¡ OTWARTY 12 kwietnia 2003 r.
W GODZ. 900–1500. W programie, mi´dzy innymi liczne
WARSZTATY DLA DZIECI I M¸ODZIE˚Y.
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RAMY
PROFESJONALNA OPRAWA
OBRAZÓW, GRAFIK, PLAKATÓW, LUSTER
na ˝yczenie - oprawa u klienta odbiór i dostawa do domu

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

773 47 54,

fax

815 40 76

STARA MI¸OSNA

Wiosenne Êmieci
Tego, ˝e Êmieci stanowià problem
w Starej Mi∏oÊnie (i nie tylko), trudno
nie zauwa˝yç, szczególnie kiedy wiosna
roztapia bia∏à, Ênie˝nà pierzynk´ przykrywajàcà wszystko zimà. Âmieci stanowià jednak problem nie tylko na ulicy czy w lesie – gdzieÊ przecie˝ muszà
podziewaç si´ te worki wystawiane
przed posesje i wywo˝one ci´˝arówkà.
W przeciàgu ubieg∏ego roku z terenu
Weso∏ej wywieziono ponad 13000 m3
Êmieci (oko∏o 130.000 stulitrowych
worków)! Ogromna wi´kszoÊç odpadów z naszego osiedla trafia na nowoczesne sk∏adowisko w gminie Otwock.
Trafiajà tam jednak Êmieci tylko tych
w∏aÊcicieli posesji, którzy podpisali
umow´ z firmà wywo˝àcà odpady. Takich umów jest oko∏o 1500 (tzn. mniej
ni˝ zamieszka∏ych domów). Cz´Êç
mieszkaƒców decyduje si´ na wywo˝enie swoich Êmieci do Warszawy. Robià
tak zw∏aszcza ci, którzy jeszcze nie
przeprowadzili si´ tutaj na sta∏e i wcià˝
p∏acà czynsz za warszawskie mieszkanie – wtedy oczywiÊcie p∏acà równie˝
za wywóz Êmieci. Nie trudno jednak si´
przekonaç, ˝e sà osoby decydujàce si´
na jeszcze inne rozwiàzanie – wystarczy pójÊç na spacer do lasu w wiosenny
poranek, by zobaczyç to, co wyrzuci∏y:
stare materace, dziurawe garnki, worki
z gruzem.
Nielegalne pozbywanie si´ odpadów
grozi konsekwencjami, kodeks karny
przewiduje kar´ do 500 z∏ grzywny. Jest
to suma z jednej strony niska – góry
Êmieci w lesie uprzykrzajà nam wszystkim ˝ycie, z drugiej zaÊ strony – jeÊli
porównaç jà z cenà za legalny wywóz
przez firm´ – bardzo wysoka. Z pewnoÊcià bardziej op∏aca si´ zap∏aciç par´
z∏otych, aby mieç czystà posesj´, czyste
sumienie i czysty las. W ubieg∏ym roku
Stra˝ Miejska przy∏apa∏a na goràcym
uczynku i ukara∏a 78 osób. Ludzie wyrzucajà nie tylko worki i pojedyncze
przedmioty. Zdarzajà si´ równie˝ przypadki opró˝niania ca∏ych wywrotek ze
Êmieciami w lesie – w takiej sytuacji
sprawa kierowana jest do sàdu grodzkiego. Bardzo pomocne w ujawnianiu
takich przest´pstw sà telefony mieszkaƒców, którzy informujà Stra˝ Miejskà o wje˝d˝ajàcych do lasu samochodach podejrzanych o wwo˝enie Êmieci.
O tym, jak du˝a jest liczba osób starajàcych si´ na ró˝ne sposoby na w∏a-

snà r´k´ pozbywaç si´ Êmieci, Êwiadczyç mo˝e nast´pujàcy fakt. Kiedy
w 1999 roku Stra˝ Miejska rozpocz´∏a
akcj´ kontrolowania podpisania umów
z firmami wywo˝àcymi Êmieci, liczba
nowo podpisanych umów znaczàco
wzros∏a. Co takie osoby wczeÊniej robi∏y ze swoimi Êmieciami? Pozostaje nam
si´ tylko domyÊlaç.
Na szcz´Êcie w Starej Mi∏oÊnie problem tzw. martwych umów jest raczej
marginalny. Klienci, którzy podpisali
umowy z firmami, korzystajà z ich
us∏ug.
Podrzucanie Êmieci innym (np. do
pojemników przy blokach) i wyrzucanie do publicznych koszy na Êmieci, np.
na przystanku autobusowym (kara do
300 z∏ grzywny) jest kolejnym sposobem pozbywania si´ Êmieci. Efektem
sà zamykane na klucz Êmietniki. Ciekawym i chyba jedynym w swoim rodzaju
zjawiskiem sà dziesiàtki pojemników
wystawianych przed niektóre bloki –
ka˝de mieszkanie wystawia swój, zamykany starannie na k∏ódk´. Wydawa∏oby si´, ˝e zorganizowanie wspólnego
Êmietnika dla bloku jest doÊç podstawowà sprawà, ale widocznie ich mieszkaƒcy sà innego zdania. Czy˝by podejrzewali w∏asnych sàsiadów o podrzucanie dodatkowych Êmieci, jak nikt nie
widzi?
Nie mo˝na tutaj równie˝ pominàç
problemów i dylematów, przed którymi wszyscy czasem stajemy – co robiç
z odpadami niebezpiecznymi, takimi
jak zu˝yte baterie, stare akumulatory,
oraz z nietypowymi rzeczami – z wys∏u˝onà pralkà, tapczanem itp.? Zacznijmy od koƒca – pozbycie si´ du˝ych
przedmiotów nie stanowi w Starej Mi∏oÊnie wi´kszego problemu, poniewa˝
jedna z firm wywo˝àcych Êmieci ma
swojà siedzib´ na terenie osiedla i wystarczy wykonaç telefon by na indywidualne zlecenie ucià˝liwy przedmiot
zosta∏ usuni´ty (nie trzeba zamawiaç
kontenera, co by∏oby bardzo kosztowne). Jest to mo˝liwe jednak raczej tylko w przypadku, gdy mamy podpisanà
z danà firmà umow´. Co zaÊ ze starym
akumulatorem? Tutaj sprawa jest rozwiàzana sprytnie i bardzo korzystnie powinniÊmy go zanieÊç do sklepu
sprzedajàcego akumulatory, gdzie mo˝emy otrzymaç zni˝k´ przy zakupie nowego. Natomiast gorzej sprawa wyglà-

da z bateriami. A to (o ironio!) dlatego, ˝e baterie sklasyfikowane sà jako
odpad niebezpieczny. Odpady niebezpieczne mogà przewoziç i sk∏adowaç
tylko specjalnie uprawnione do tego
firmy. Pojedynczy mieszkaniec nic z takà firmà nie za∏atwi, ˝adnej firmie nie
op∏aca si´ przecie˝ przyjechaç po 15
baterii, a zorganizowanej zbiórki nie
ma. Skutek? Odpad niebezpieczny làduje wraz ze wszystkim innym na wysypisku. Nadal wi´c nie wiadomo, co zrobiç z bateriami. Potrzebna tu jest interwencja rady dzielnicy i odgórne rozwiàzanie sprawy.
Kolejna wa˝na kwestia – segregowanie odpadów. Próba rozwiàzania problemu przez ogólnodost´pne osiedlowe pojemniki na szk∏o, plastik i papier
nie powiod∏a si´ zbyt dobrze. Jednà
z przyczyn jest bardzo niska jakoÊç segregowanych Êmieci. WÊród makulatury trafiajà si´ plastikowe torebki, folie,
sznurki; wÊród szk∏a – plastikowe butelki, wÊród plastików resztki jedzenia
itp. Skutkiem tego jest koniecznoÊç ponownego sortowania Êmieci, co pociàga za sobà wysokie koszty, a w zwiàzku
z tym nieop∏acalnoÊç ca∏ego przedsi´wzi´cia. Trudno jednak wymagaç dok∏adnego sortowania od osób, które
ju˝ dowiedzia∏y si´, ˝e i tak wszystko
làduje razem w jednym kontenerze...
Jak wi´c rozwiàzaç ca∏y problem?
Firma TransNec ma w planach zorganizowanie segregacji w miejscu powstawania. Polega∏oby to na odbiorze
posegregowanych odpadów bezpoÊrednio od klienta – ka˝dy mieszkaniec
sortowa∏by u siebie w domu – do czterech worków: osobno na szk∏o, papier
plastik i ca∏à reszt´. Prawdopodobnie
jakoÊç segregacji by∏aby wtedy wy˝sza
i z czasem segregacja przebiega∏aby na
osiedlu sprawnie.
Miejmy nadziej´, ˝e sytuacja naszej
zaÊmieconej Starej Mi∏osnej zmieni si´
i ˝e kiedyÊ b´dziemy mogli o niej mówiç – zielone osiedle, bo na razie, niestety wychodzi z nas mieszkaƒców nieodpowiedzialnoÊç i brak samodyscypliny. Postarajmy si´ zadbaç nie tylko
o to, co znajduje si´ po naszej stronie
p∏otu, ale te˝ o to co „za miedzà”.
Za rozmow´ i udzielenie informacji
dzi´kuj´ firmie TransNec oraz Stra˝y
Miejskiej
Agnieszka Gruszczyƒska
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„Moje hobby” w „ma∏ej szkole”
W naszej szkole odbywa si´ wiele ró˝norodnych konkursów, spoÊród których
ka˝dy uczeƒ mo˝e znaleêç coÊ dla siebie,
w zale˝noÊci od uzdolnieƒ, czy zainteresowaƒ. Sà konkursy plastyczne, literackie, ekologiczne itp. Ostatnio du˝ym zainteresowaniem cieszy∏ si´ konkurs „Moje hobby” zorganizowany w ramach akcji
„Szko∏a z klasà”. Uczniowie mieli za zadanie w ciekawy sposób zaprezentowaç
swoje hobby, pasje zainteresowania.

podkowy, maskotki, modele samolotów
i wiele, wiele innych. Wystawa cieszy∏a
si´ ogromnym zainteresowaniem, wszyscy z ciekawoÊcià oglàdali zbiory, albumy, zdj´cia, plakaty reklamowe itp.
Dyrekcja szko∏y ufundowa∏a dla
wszystkich uczniów bioràcych udzia∏
w konkursie czekolady, natomiast Rada
Rodziców zakupi∏a pi´kne albumy
o zwierz´tach dla 10 uczniów, którzy
w najciekawszy sposób zaprezentowali
swoje hobby. Oto nagrodzona dziesiàtka: Micha∏ Antosiewicz, Edyta Bartoszewicz, Ania Bojas, Kaja Dàbrowska, Alicja Dziliƒska, Ola Gajewska, Pawe∏ Rybicki, Filip Snopek, Agnieszka Tarkowska i Asia Wielopolska.
Jury konkursu zachwyci∏ pokaz taƒca
hip-hop w wykonaniu ucznia klasy Ib

Paw∏a Rybickiego. Ch∏opiec uÊwietni∏
swym taƒcem tak˝e uroczystoÊç wr´czenia nagród. Brawom nie by∏o koƒca,
a Pawe∏ sta∏ si´ najpopularniejszym
pierwszoklasistà w ca∏ej szkole.
Dzi´ki akcji dzieci mog∏y zaprezentowaç si´ od innej, cz´sto nieznanej dla ich
rówieÊników (i nauczycieli) strony. Byç
mo˝e pasje przedstawione w ramach
konkursu stanà si´ inspiracjà dla niejednego ucznia naszej szko∏y.
Zach´cajmy najm∏odszych do rozwijania zainteresowaƒ i zdolnoÊci, dbajmy
o ich wszechstronny rozwój, a w∏aÊciwie
pokierowane b´dà twórcze, Êmia∏e, pe∏ne marzeƒ i dzieci´cej ciekawoÊci Êwiata.
Izabela Buczkowska
PS. Konkurs „Moje hobby” odby∏ si´
tak˝e równolegle w „du˝ej szkole”,
w klasach IV-VI.

W akcji wzi´∏o udzia∏ 65 uczniów klas
I-III. DowiedzieliÊmy si´ mi´dzy innymi:
jakie sporty uprawiajà dzieci, na jakich
grajà instrumentach muzycznych, ˝e kochajà zwierz´ta, zbierajà i piszà w∏asne
przepisy kulinarne, podró˝ujà, tworzà
origami, malujà, pracujà z mikroskopem,
a nawet realizujà w∏asne animacje filmowe. Poza tym dzieciaki, oczywiÊcie, kolekcjonujà, kolekcjonujà i kolekcjonujà.
Na wystawie zorganizowanej 20 lutego
br. „w ma∏ej szkole” znalaz∏y si´ fragmenty licznych kolekcji naszych uczniów:
znaczki, muszle, naklejki, karty, monety,

Biuro Rachunkowe
”
„

Podatek

z dojazdem do klienta

tel. 773-32-31
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Zranienia emocjonalno-seksualne i ich skutki (cz. II cyklu)
Ze wzgl´du na bardzo szeroki zakres
tematu nie jestem wstanie zajàç si´ nim
w sposób wyczerpujàcy. Dlatego moje
rozwa˝ania b´dà tylko pewnym dotkni´ciem problematyki. Z szeregu bardzo obszernej listy zranieƒ emocjonalno-seksualnych przedstawi´ tylko trzy. Moim zdaniem, sà one przez niektórych lekcewa˝one i niedostrzegane, a zostawiajà bardzo
g∏´bokie rany w póêniejszym ˝yciu emocjonalno-seksualnym.
Jednym z najg∏´bszych zranieƒ emocjonalno-seksualnych dziecka jest nieakceptacja jego p∏ciowoÊci przez rodziców
np.: odnoszenie si´ do dziewczynki jak do
ch∏opca i odwrotnie. Nieakceptacja przez
rodziców p∏ciowoÊci swojego dziecka jest
przyczynà nieprawid∏owego rozwoju
emocjonalno-seksualnego. Mo˝e prowadziç do braku pe∏nej identyfikacji seksualnej oraz prawid∏owego ukierunkowania
na p∏eç przeciwnà w okresie dojrzewania.
Innym zranieniem, jest traktowanie
dziecka jako istoty aseksualnej. W domu rodzice unikajà rozmów wychowawczych na

te tematy, udzielajàc odpowiedzi nieprawdziwych lub te˝ utrudniajà dziecku dost´p
do informacji o zabarwieniu seksualnym.
Taki sposób wychowania, prowadzi
zwykle do tego, ˝e dziecko odkrywa w∏asnà p∏ciowoÊç o w∏asnych si∏ach z poczuciem winy i l´ku stosujàc metod´ „prób
i b∏´dów”. Informacje na temat rozwoju
seksualnego zdobywa z ró˝nych êróde∏,
najcz´Êciej w sposób brutalny od rówieÊników z podwórka. Wychowanie w atmosferze „tabu” i l´ku mo˝e tak˝e staç
si´ êród∏em kompulsywnej autoerotyki:
silnych napi´ç, obsesyjnych wyobra˝eƒ
seksualnych, i masturbacji.
Obecnie mo˝na spotkaç kraƒcowo ró˝ne podejÊcie do wychowania seksualnego. W imi´ takowego wychowania rodzice dostarczajà dziecku bodêców seksualnych, które przekraczajà jego próg wra˝liwoÊci emocjonalnej. W takich domach
dziecko nara˝one jest na oglàdanie nagoÊci swoich rodziców, którzy wcale jej nie
kryjà, chodzà po mieszkaniu skàpo ubrani, lub w ogóle nadzy albo kàpià si´ nago
z dzieckiem. Zdarza
si´ i tak, ˝e dziecko
nara˝one jest na
oglàdanie obrazów
lub filmów pornograficznych lub jest
Êwiadkiem doÊwiadczeƒ seksualnych
osób doros∏ych.
Taka laksystyczna
atmosfera panujàca

„ 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

w rodzinie dostarcza dziecku zbyt wielu
wra˝eƒ seksualnych, z którymi jego emocjonalnoÊç nie jest w stanie sobie poradziç.
Ten typ skrzywdzenia rodzi cz´sto
u dziecka, ju˝ w bardzo wczesnym wieku,
obsesyjnà koncentracj´ na fizycznej stronie ludzkiej seksualnoÊci, z której mo˝e
rodziç si´ póêniej postawa erotomaƒska.
Naturalne traktowanie spraw seksualnych w rodzinie wymaga delikatnoÊci,
wyczucia, zaufania, ˝yczliwoÊci i dyskrecji. WstydliwoÊç bowiem nale˝y do naturalnych odczuç seksualnych ka˝dego
cz∏owieka. Nawet przy bardzo skromnych warunkach materialnych, mo˝na
stworzyç w domu minimum koniecznej
intymnoÊci w osobistych zachowaniach
seksualnych.
Pami´tajmy, ˝e w wychowaniu seksualnym jest rzeczà bardzo wa˝nà, aby uszanowaç intymnoÊç seksualnà dziecka, nawet ma∏ego. Dziecku nale˝y si´ informacja seksualna, ale dostosowana do jego
wieku i rozwojowych potrzeb (informacja
stopniowa). Informacje te nie mogà byç
zniekszta∏cone lub niezgodne z prawdà.
Bardzo wa˝ny jest tak˝e odpowiedni dobór j´zyka, sposób i chwila podejÊcia.
RoztropnoÊç wymaga przede wszystkim
liczenia si´ ze wstydliwoÊcià dziecka.
pedagog terapeuta-reedukator
mgr ˚aneta Grzechnik
tel. 681 23 44

Og∏oszenia drobne
◗ Sprzedam ALFA 145, 1998 r., srebrna, bogate wyposa˝enie,
tel. 0-608 061 618.
◗ Sprzedam tanio u˝ywany zmi´kczacz/od˝elaziacz systemu Ecowater „Trio
B-17”. Kontakt telefoniczny: 773 16 88.
◗ Kobieta, 30 lat, doÊwiadczenie w pracy administracyjno-biurowej (w tym
prowadzenie kasy), znajomoÊç programów biurowych i magazynowych
podejmie prac´. Tel. 0-608 125 699, e-mail: b.samoraj@interia.pl
◗ Sprzedam kosmetyki z Francji – markowe (perfumy, makija˝, piel´gnacja)
tel. 773 57 99, 0-608 713 499.
◗ J´zyk rosyjski – korepetycje, t∏umaczenia (z dojazdem do ucznia),
tel. 773-54-53.
◗ Manicure, pedicure, zdobienie paznokci (w domu klienta) tel. 0-503 520 350.
◗ Przyjm´ sprzàtanie, osoba solidna, dok∏adna, czysta z referencjami ze
Starej Mi∏osny. Tel. 0-505 76 73 76.
◗ 4 kwietnia w okolicy zadania 26 zaginà∏ niedu˝y rudobràzowy kundelek.
Pies mia∏ na sobie obro˝´ – kolczatk´. Wabi si´ FiluÊ. W∏aÊciciele serdecznie proszà o ka˝dà wiadomoÊç: 773 03 06.
◗ Do wynaj´cia samodzielny budynek 60 m2, mieszkalno-u˝ytkowy, w Weso∏ej, tel. 773 73 36.
◗ Nauczycielka udziela korepetycji z j´z. niemieckiego, tel. 78 35 382.
◗ M∏oda, solidna kobieta szuka pracy. Opieka nad dzieckiem lub inne propozycje. tel. kom 0-604 20 68 68.
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem. M∏oda z terenu Starej Mi∏osny. Referencje.
Tel. 773 17 64.
◗ Sprzedam rowerek dzieci´cy z zestawem dodatkowych kó∏ek dla dziecka
w wieku 4–7 lat, tel. 773 35 33.
◗ Zatrudni´ pomoc w kuchni w restauracji „GoÊciniec”, tel. 773 30 02.
◗ Dwoje m∏odych ludzi poszukuje niedrogiego mieszkania lub pokoju do wynaj´cia, tel. 0-502 367 680.
◗ M´˝czyzna lat 28, pracowity, uczciwy i dyspozycyjny, wykszta∏cenie techniczne, doÊwiadczenie w handlu, szuka pracy. Tel. 0-505 640 723,
676 68 51.
◗ Fotograf: Êluby, chrzty, komunie, inne imprezy. Tel. 0-501 775 123.
◗ Na osiedlu przy ul. Biesiadne 4 b∏àka si´ samotny, czarno-bràzowy pies.
Jest ufny i ∏agodny. Ma skórzanà obro˝´.
◗ Kompleksowe wykaƒczanie budynków i mieszkaƒ – pe∏ny zakres. Posiadamy referencje z prac wykonanych w Starej Mi∏oÊnie i okolicach:
0-608 420 419.
◗ M∏oda para szuka niedrogiego mieszkania z kuchnià i ∏azienkà:
0-608 420 419.
◗ Kupi´ kojec dzieci´cy i spacerówk´ w dobrym stanie: 0-504 123 283.
Og∏oszenia drobne publikujemy za darmo. Najlepiej przesy∏aç je mailem na
adres: wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl
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CZYNNE:
codziennie
w niedziele

6.00 - 22.00
9.00 - 15.00

T.¸. AUTO SERVICE
Ko
l
LO ekt
TT ur
O a

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

dogodny dojazd
parking

niskie ceny
SAMOOBS¸UGA

➧ BLACHARSTWO, LAKIERNICTWO POJAZDOWE
➧ NAPRAWY POWYPADKOWE – WSZYSTKIE MARKI
SAMOCHODÓW, OSOBOWE I DOSTAWCZE
➧ ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE Z FIRMAMI
UBEZPIECZENIOWYMI
➧

SPAWANIE TWORZYW SZTUCZNYCH
(ZDERZAKI, LAMPY ITP.)

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

tel. 773-25-30

u nas kupisz
szybko, tanio
i prawie wszystko

akceptujemy karty p∏atnicze

05-077 WARSZAWA-WESO¸A
IO
UL. MAZOWIECKA 38
NIE, TAN
D
I
L
O
S
,
TEL./FAX 773 3029
WO
ERMINO
TEL. KOM. 0 505 075 838 T
CZYNNE W GODZ. 800-1700

NOWO
OTWARTY

POHULANKA
ZAPRASZA!!!
7 DNI W TYGODNIU

WESO¸A STARA MI¸OSNA
UL. ZAKR¢TOWA 12
(przy ul. Rumiankowej)

INFORMACJA: 0602
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CZYNNE: 6.00-22.00
6.00-22.00
CZYNNE:
DO DYSPOZYCJI
SPECJALNIE DLA
PA¡STWA:
Cztery korty tenisowe w tym dwa kryte zimà ogrzewane
Komfortowe oÊwietlenie
NajnowoczeÊniejsza nawierzchnia tenisowa Tarkett Sommer Soft
Lekcje tenisa dla dzieci i m∏odzie˝y
Lekcje indywidualne i sparingi dla doros∏ych
Komfortowy pawilon us∏ugowy
szatnie z WC i natryskami –
kawiarnia, bufet –
Organizacja turniejów tenisowych
Organizacja bankietów
i imprez okolicznoÊciowych,
urodzin dla dzieci

240 800, 773 00 70

STARA MI¸OSNA

Kino, film i ... kapitalizm w Starej Mi∏oÊnie
Kino obecnie zanika. Rozumiane jako
razem, w skupieniu, w zaciemnionej sali
obejrzany film, praktycznie nie istnieje.
Bo trzeba rozró˝niaç nazwy film i kino, tak jak w ˝arcie, który mówi o ch∏opaku i dziewczynie. Gdy go pytano, czy
film mu si´ podoba∏, odpowiedzia∏, ˝e
film jak film, ale co w kinie robi∏, to tylko dziewczyna wie. Tak wi´c jedni chodzili obejrzeç film, a inni do kina.
Nie inaczej by∏o w Starej Mi∏oÊnie.
Sala kinowa, teatralna i do wszystkich
innych ró˝noÊci mieÊci∏a si´ w budynku
Stra˝y Po˝arnej. By∏ to obecny stary
gmach tej szacownej, istniejàcej do dzisiaj instytucji. MieÊci∏ on gara˝ dla wozu bojowego i sal´ przeznaczonà do
wspomnianych wy˝ej prze˝yç duchowych. Hala widowiskowa wyposa˝ona
by∏a w scen´ i widowni´ podzielonà

przeciàgni´tymi w poprzek drewnianymi ∏awami. Siedzia∏o si´ na nich dosyç
twardo, ale ˝e by∏y heblowane, to innych niedogodnoÊci si´ nie odczuwa∏o.
Filmy wyÊwietlano tu periodycznie.
Za ka˝dym razem pojawia∏a si´ r´cznie
malowana informacja, ˝e taka to a taka
produkcja Êwiatowa zostanie pokazana
i z ca∏ej okolicy, g∏ównie m∏odociana,
publicznoÊç p´dzi∏a, by rozsiàÊç si´ na
owych heblowanych ∏awach. Bilety by∏y Êmiesznie tanie (nawet jak na owe
czasy), film móg∏ byç kolorowy i nawet
panoramiczny i na pewno nie radziecki
(takich miejscowa publicznoÊç nie
oglàda∏a), wi´c nikt ich nie przywozi∏.
Ci, którzy troch´ wczeÊniej przyszli,
pomagali objazdowemu kinooperatorowi wyciàgaç sprz´t z lublinka i rozstawiaç go w sali. Potem zasiadali na

OÂRODEK REHABILITACJI
I ODNOWY BIOLOGICZNEJ
mgr Beata i Jacek Horszczaruk

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

Tel.

773 22 53

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

∏awach i dyndali obutymi w sanda∏y lub
bosymi stopami czekajàc w skupieniu
na zdarzenie, jakie za chwil´ mia∏o si´
staç. To by∏ film! Z ty∏u ciche chichoty
informowa∏y, ˝e dziewcz´ta sà ju˝ zainteresowane. To by∏o kino! A potem
jedno i drugie jednoczy∏o si´. Wszyscy
wgapiali si´ w ekran. To by∏a sztuka!
Pami´tam oglàdane w takiej scenerii
„Przygody trzech muszkieterów”, film
bodaj˝e z 1956 roku. Ju˝ kolorowy, ju˝
panoramiczny, ale oglàdany z lublinkowego objazdowego projektora. Zderzenie nowoczesnoÊci z socjalizmem.
Obecnie historia zatoczy∏a takie niewielkie kó∏eczko. NowoczesnoÊç zderzy∏a si´ z kapitalizmem. Znów nam si´
to musia∏o przydarzyç. Ale ju˝ bez kina, filmu, sztuki i... socjalizmu.
Bogdan Jag∏owski

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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Sàsiedzka gehenna.
To mo˝e mieç miejsce wsz´dzie, gdzie tylko mieszkajà ludzie.
Mieszkaƒcy ulicy Jaspisowej i Koralowej od kilku lat skazani sà
na sàsiedztwo osoby chorej psychicznie. Jej choroba bardzo
cz´sto ulega zaostrzeniu, a poniewa˝ mieszka sama /czasem
pojawiajà si´ tam jakieÊ osoby – pewnie z rodziny/ zachodzi
uzasadnione podejrzenie, ˝e nie bierze zlecanych jej leków.
W okresie cz´stych pogorszeƒ jej sàsiedzi prze˝ywajà prawdziwà gehenn´. Rozkr´cone do oporu radio, wulgarne wyzwiska,
wycie, rzucanie przedmiotami sà na porzàdku dziennym. Z tego powodu w okresie letnim przebywanie jej najbli˝szych sàsiadów w ogródkach w poszukiwaniu ciszy i spokoju, jest prawie niemo˝liwe.
Choroba psychiczna nie wybiera i mo˝e przydarzyç si´ ka˝demu. Jednak to, jak ktoÊ choruje, najcz´Êciej zale˝y od jego osobowoÊci. Nie ka˝dy chory psychicznie musi byç nawet w swojej chorobie chamski, wulgarny czy agresywny. Widocznie jednak ta pani z ulicy Jaspisowej takie cechy osobowoÊci posiada w szczególnym nasileniu, a jej choroba jeszcze bardziej je
uwydatnia.
Co jednak mamy poczàç my – najbli˝si jej sàsiedzi. W tym
miejscu chc´ bardzo serdecznie podzi´kowaç panom z dwóch
domków na Jaspisowej, którzy razem z policjà spacyfikowali
szalejàcà chorà i czekali na przybycie pogotowia. Przy okazji
okaza∏o si´, ˝e karetka z Sulejówka potrzebowa∏a ok. godziny
do przybycia na Jaspisowà.
Poniewa˝ bardzo mo˝liwe b´dà nawroty choroby, my najbli˝si
sàsiedzi powinniÊmy zjednoczyç swoje si∏y w celu opracowania wspólnej strategii post´powania, która mimo zaistnia∏ej sytuacji pomo˝e lepiej znosiç to ucià˝liwe sàsiedztwo.
Uwa˝am, ˝e:
1. PowinniÊmy w chwilach zaostrzenia i pojawienia si´ ju˝
wczesnych objawów /bieganie po balkonie i wulgarne okrzyki,
którym towarzyszy rozkr´cone radio/ nie czekajàc na silniejsze
pogorszenie i nie ∏udzàc si´, ˝e poprawa zdrowia i uspokojenie
same nastàpià, natychmiast dzwoniç do pogotowia ratunkowego w Sulejówku nr: 7833978 lub 999 z ˝àdaniem udzielenia natychmiastowej pomocy. Jest wa˝ne, by telefonowa∏o jak najwi´cej osób i ponagla∏o interwencj´. Podobnie powinniÊmy
dzwoniç do Stra˝y Miejskiej: 773 60 90, 773 71 97 i na Policj´: 773 90 07, 773 40 80, 773 56 99.
Z doÊwiadczenia w kontaktach z tymi s∏u˝bami, a zw∏aszcza
z Pogotowiem wynika, ˝e ich dzia∏anie w du˝ym stopniu zale˝y
od intensywnoÊci i liczby powiadomieƒ. W przypadku pogotowia nale˝y powiadamiajàc wyraênie podkreÊliç zagro˝enie jakie
sprawia chora: rzucanie w ludzi szk∏em i ró˝nymi przedmiotami, agresja, groêby podpalenia szeregu drewnianych domów –
chora cz´sto biega z zapalonymi Êwiecami, a tak˝e zasygnalizowaç wysoce prawdopodobne zagro˝enie samobójstwem.
Je˝eli podamy tylko, ˝e krzyczy i jest wulgarna, to pogotowie
mo˝e przybyç po wielu godzinach lub udzieliç nam pouczenia
typu,,˝e choroba psychiczna ci´˝kà jest i nale˝y wobec osoby
chorej byç cierpliwym i wyrozumia∏ym’’ i wcale nie przyjechaç.
Korzystne jest tak˝e zapytanie dysponentki, czy nasze zg∏oszenie jest nagrywane oraz poproszenie o podanie nazwiska osoby podejmujàcej zg∏oszenie. Nap∏ywajàce równolegle telefony
od nas /sàsiadów/ b´dà korzystnie wp∏ywa∏y na prze∏amanie
inercji i zas∏aniania si´ trudnoÊciami obiektywnymi przez Pogotowie w Sulejówku. Jeszcze raz przypominam, ˝e niezwykle
wa˝ne jest podkreÊlenie zagro˝enie ˝ycia, jakie niewàtpliwie
stanowi zachowanie chorej – tylko wtedy mamy szans´ na
w miar´ stosowne dzia∏anie pogotowia. Podobnà taktyk´ powinniÊmy zastosowaç w kontakcie z Policjà w Weso∏ej.
2. Spróbujmy ustaliç sta∏y kontakt z rodzinà chorej sàsiadkimo˝e w jakimÊ jednak stopniu jednak zainteresowanej losem
chorej lub choçby powa˝nym zagro˝eniem utraty /po˝aru/

GRAMMAR

domku, w jakim ona mieszka.
3. Starajmy si´ powiadomiç rejonowà Poradni´ Zdrowia Psychicznego /aktualnie tym si´ zajmuj´/
4. Byç mo˝e jakiÊ prawnik na ∏amach naszej sàsiedzkiej gazety móg∏by zasugerowaç formalno – prawne kroki czy procedury /internacja psychiatryczna, ubezw∏asnowolnienie itp./ prowadzàce lub przynajmniej dajàce szans´ na popraw´ zaistnia∏ej sytuacji.
Musimy byç jednoczeÊnie Êwiadomi, ˝e w dzia∏aniach jesteÊmy skazani na praktycznie tylko siebie. Z zewnàtrz np. ró˝nych instytucji jak pogotowie, szpital psychiatryczny lub od ludzi nie znajdujàcych si´ na naszym miejscu b´dziemy s∏yszeç
wiele s∏ów o potrzebie zrozumienia osoby chorej psychicznie,
jej g∏´bokim cierpieniu i uczuciu niezrozumienia przez otoczenie oraz b´dziemy wzywani do cierpliwoÊci, mi∏oÊci i wyrozumienia.
Jeszcze raz wyrazy podzi´kowania i uznania dla sàsiadów, którzy doprowadzili do hospitalizacji pani z ul. Jaspisowej w ostatnim tygodniu marca.
Imi´ i nazwisko
zastrze˝one do wiadomoÊci redakcji
***
Stara Mi∏osna, 30 marca 2003 r.
Szanowna Redakcjo,
bardzo spodoba∏ mi si´ pomys∏ sonda˝u, który przeprowadzi∏a
pani Izabela Antosiewicz w sklepach spo˝ywczych Starej Mi∏osny. No bo w∏aÊnie – gdzie po te bu∏eczki, a gdzie po mleko?
Samo zestawienie wszystkich naszych osiedlowych sklepów
ju˝ jest ogromnie przydatne. Nie ukrywam jednak, ˝e spodziewam si´ kontynuacji. Wiadomo, ˝e zawsze trzeba od czegoÊ
zaczàç i rozpocz´cie od porównania cen 10 popularnych produktów spo˝ywczych, to pomys∏ rewelacyjny, bo – jak Êpiewa
Maryla Rodowicz, forsa, to jest coÊ, co nas podnieca. Ale przecie˝ nie tylko ona.
A wi´c dzi´ki pani Antosiewicz wiemy ju˝, gdzie najtaniej kupimy chleb i mleko. Wszak nie samym chlebem cz∏owiek ˝yje.
Przyjecha∏a do mnie niedawno moja przajció∏ka z W∏oc∏awka
z dwiema córkami. Dziewczyny chcia∏y zab∏ysnàç przed dobrze gotujàcà ciocià Wiesià meksykaƒskà tortillà, którà w∏aÊnie
nauczy∏y si´ przyrzàdzaç. Ale do tego potrzebna màka kukurydziana. Otó˝ – narzeka∏y – w ca∏ym W∏oc∏awku nigdzie nie mog∏y kupiç màki kukurydzianej. Tak? – powiedzia∏am – to dziwne, u nas na osiedlu jest w ka˝dym sklepie, chodêmy do pierwszego z brzegu. (Otó˝ ja wcale nie wiem, czy ta màka kukurydziana jest w ka˝dym naszym sklepie, ale, ˝e jest w tym w∏aÊnie, wiedzia∏am). To by∏ sklep „Relax” na Torfowej. Wchodzimy i pierwsze, co widzimy, to ca∏y wydzielony rega∏ ze zdrowà
˝ywnoÊcià, gdzie moi w∏oc∏awscy znajomi kupili do swoich domowych zapasów (byli na szcz´Êcie samochodem) nie tylko
màk´ kukurydzianà, ale jeszcze sojowà, ry˝owà, makaron sojowy i ry˝owy oraz grzyby mun. Po czym, kiedy ju˝ chcia∏y podejÊç do lady, ˝eby zap∏aciç, zobaczy∏y wystawk´ Êwie˝ych,
zielonych zió∏ w ma∏ych pojemniczkach z ziemià, skàd wzi´∏yÊmy od razu bazyli´, tymianek, oregano, mi´t´, rozmaryn. PodÊpiewujàc „O mój rozmarynie, rozwijaj si´” wróci∏yÊmy do domu, gdzie przyrzàdzi∏yÊmy wspania∏à, cudownie pachnàcà kolacj´, majàc jednoczeÊnie ÊwiadomoÊç, ˝e dbamy o swoje
zdrowie.
Przytoczy∏am t´ historyjk´ dla podtrzymania naszego dobrego
samopoczucia jako mieszkaƒców Starej Mi∏osny, bowiem nasze maleƒkie sklepy osiedlowe, w trosce o klienta, czyli o nas
w∏aÊnie, cz´sto majà zaopatrzenie znacznie bogatsze ni˝ wiele
du˝ych hipermarketów.
Zach´cam do kontynuacji tego ogromnie wa˝nego, dla wszystkich chyba, tematu, podj´tego przez Was, bo tak jesteÊmy
skonstruowani przez matk´ natur´, ˝e jeÊç musimy co dzieƒ
i po wielekroç, i dobrze, jeÊli mo˝emy po∏àczyç konieczne
z przyjemnym i po˝ytecznym. Pozdrowienia dla pani Izabeli Antosiewicz i ca∏ej redakcji „WiadomoÊci Sàsiedzkich”.
Sta∏a czytelniczka ze Starej
Mi∏osny
Wies∏awa Olbrych

ANGIELSKI
NIEMIECKI
ROSYJSKI
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
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Listy do redakcji

***
Szanowny Panie Prezydencie
Warszawy
W dniu 18 marca otrzyma∏em
z Mazowieckiego Urz´du Wojewódzkiego w Warszawie pismo w sprawie s∏awetnej
„uchwa∏y” rady dzielnicy Weso∏a miasta sto∏ecznego Warszawy. Rzecz dotyczy stosunkowo nowej sprawy, bo sesji
odbytej w dniu 24 stycznia
2003. Za spraw´ wzi´∏a si´ te˝
wreszcie Prokuratura Dzielnicowa Praga Po∏udnie. Otrzy-

ma∏em wezwanie w charakterze Êwiadka na dzieƒ 20 marca
2003 (sygnatura sprawy 5 Ds 373/03/1). Przypomn´ jednak,
˝e nadal (mimo wyraênej interpretacji paƒstwowej Komisji Wyborczej w weso∏owskiej radzie zasiada (i co gorsza g∏osuje!!!)
niejaki Edward Zdzieborski specjalista w poprzedniej kadencji
od wysy∏ania do radnych i nie tylko ze s∏u˝bowego telefonu
esemesów w rodzaju s∏ynnego: „cwela oczekujà w Bia∏o∏´ce”... Pod poÊwiadczeniem nieprawdy przewodniczàcego weso∏owskiej rady Bogdana Wilka podpisa∏ si´ niewàtpliwie tak˝e
burmistrz Andrzej Jastrz´bski, a to ju˝ cz∏owiek Panu podleg∏y...
Nie otrzyma∏em merytorycznej odpowiedzi na skargi
z 06.02.2003 i co gorsza z 29 listopada 2002. W tej drugiej
kwestii kolejne przed∏u˝enie terminu do 24 lutego 2003 okaza∏o si´ te˝ obiecankà dyrektor Biura Prezydenta Warszawy Pani
El˝biety Jakubiak, a formu∏a: „ informuj´, ˝e z uwagi na koniecznoÊç przeprowadzenia post´powania wyjaÊniajàcego na
okolicznoÊci wskazane w skardze, zgodnie z art. 36 kpa termin
jej rozpatrzenia zostanie przed∏u˝ony o miesiàc, t.j. do dnia 24
lutego 2003” przypomina czasy niezbyt odleg∏e bo sprzed
1989 roku... OczywiÊcie pewnym rozwiàzaniem jest powo∏anie
przez rad´ w dniu 05.03. 2003 specjalnej komisji, ale poza
Marcinem J´drzejewskim dobór jej cz∏onków nie gwarantuje
obiektywizmu, skoro Leszek Winiarski i Maciej Królak z uporem
godnym lepszej sprawy bronià bezprawia uprawianego przez
ich koalicyjnych kolegów: Stefana S∏owikowskiego, Bogdana
Wilka, Andrzeja Jastrz´bskiego, Edwarda Zdzieborskiego.
W swojej poprzedniej korespondencji postulowa∏em kontrol´
zewn´trznà w Weso∏ej, bo uk∏ady i uk∏adziki sà tu niemal od lat
te same, a spo∏eczne Êrodki (dziÊ b´dàce w gestii Prezydenta
Warszawy) marnotrawione. Bardzo prosz´ o bardziej energiczne dzia∏ania. Weso∏a to mo˝e nie tak atrakcyjna dzielnica,
jak Wawer, ale przy dog∏´bnym zbadaniu niejedno wyjdzie.
Z powa˝aniem
Krzysztof Maciàg
***

Po balu karnawa∏owym otrzymaliÊmy
mailem wiersz, który zamieÊciliÊmy przy fotoreporta˝u z balu. PrzypuszczaliÊmy ˝e jest
autorstwa pani Zofii Tyszkiewicz, ale poniewa˝ do dnia druku nie mieliÊmy pisemnego
potwierdzenia, opublikowaliÊmy go jako
utwór „anonimowego balownika”. W odpowiedzi na to dostaliÊmy kolejny wiersz, za
który serdecznie dzi´kujemy.
Redakcja

Jaka tam anonimowa?
Jaka tam anonimowa?
– to ja ZoÊka Andrzejowa.
Poczu∏am si´ wywo∏ana.
Bawi∏am si´ a˝ do rana,
jad∏am, pi∏am i Êpiewa∏am.
Ale nie podzi´kowa∏am.
A kto da∏ nam zaproszenie?
Kto tak zadba∏ o jedzenie?
Kto pomyÊla∏ o pokazach
i o zdj´ciach przy obrazach?
Kto konkursy zaplanowa∏?
Kto nagrody ufundowa∏?
Retoryczne to pytanie,
ka˝dy zna odpowiedê na nie.
Przecie˝ to Stowarzyszenie!
Dzi´ki Niemu to zdarzenie
co Biesiadà jest nazwane
– niech na zawsze tak zostanie.
Wszystkim co za balem stali
swojà wdzi´cznoÊç dziÊ sk∏adamy.
Takie bale – tylko z Wami!
Zawsze ponad podzia∏ami!
Z. Tyszkiewicz – wraz z ca∏ym
biesiadnym gronem
radoÊnie zgromadzonym
przy stoliku dwunastym
Stara Mi∏osna, 5 marca 2003
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rubryka sponsorowana przez firm´

Docieplenia cz. II
W poprzedniej cz´Êci artyku∏u omówione zosta∏y systemy docieplenia budynków styropianem i we∏nà. W tej
cz´Êci postaram si´ przybli˝yç rodzaje
tynków cienkowarstwowych stosowanych na ocieplone Êciany.
Tynki cienkowarstwowe, zwane te˝
wyprawami pocienionymi, stosuje si´
na zewnàtrz budynku. Produkowane sà
zazwyczaj jako suche mieszanki do zarabiania wodà lub jako gotowe masy
tynkarskie. Nak∏ada si´ je cienkà warstwà gruboÊci 2-10 mm na p∏yty styropianowe lub z we∏ny pokryte wczeÊniej
warstwà zbrojàcà i zaimpregnowane
specjalnym podk∏adem podtynkowym,
który zwi´ksza przyczepnoÊç tynku
i znacznie obni˝a ch∏onnoÊç pod∏o˝à.
TYNKI MINERALNE – produkowane sà jako suche mieszanki do zarobienia z wodà. Spoiwem w nich jest zwykle
cement lub wapno, a coraz cz´Êciej stosuje si´ te˝ spoiwa mineralne na bazie
kruszywa kwarcowego i marmurowego. Mogà te˝ zawieraç dodatki polimerowe oraz Êrodki poprawiajàce plastycznoÊç i u∏atwiajàce wiàzanie. Zalety: niska cena, dobra paroprzepuszczalnoÊç, która umo˝liwia „oddychanie” murów (mogà byç wi´c stosowane
w ka˝dym systemie docieplenia), odporne na warunki atmosferyczne. Wady: ma∏y wybór kolorów. Producenci to
m.in. ATLAS, ALPOL, TERRANOWA.
TYNKI AKRYLOWE – to najpopularniejszy rodzaj tynków na rynku. Sà
produkowane z mas ˝ywicznych na bazie dyspersji akrylowych. Jako spoiwo

stosuje si´ w nich wielkoczàsteczkowe
polimery, które powodujà wysokà
szczelnoÊç tynku. Zalety: proste w zastosowaniu (zazwyczaj w gotowych do
nak∏adania pojemnikach), zachowujà
wysokà elastycznoÊç w szerokim zakresie temperatur, wià˝à bezskurczowo,
sà odporne na dzia∏anie czynników atmosferycznych (wody, mrozu, promieni UV), niepalne, mogà byç stosowane
równie˝ na pod∏o˝ach betonowych, cementowych i cementowo-wapiennych,
szeroka paleta barw. Wady: bardzo niska paroprzepuszczalnoÊç, co powoduje, i˝ akryli nie powinno si´ stosowaç
na docieplenia wykonane z we∏ny. Producenci to m.in. IZOHAN, ATLAS,
TERRANOWA, TORAED.
TYNKI SILIKATOWE (KRZEMIANOWE) – produkowane zwykle jako
gotowe masy do bezpoÊredniego u˝ycia. Stosowanym tu spoiwem jest szk∏o
potasowe. Zalety: bardzo elastyczne –
mogà pokrywaç ma∏e rysy skurczowe
powsta∏e na tynkach tradycyjnych (mogà byç stosowane na ka˝dej powierzchni cementowej, równie˝ jako warstwa
odnawiajàca stary tynk), niepalne, odporne na dzia∏anie UV, wody i mrozu,
wysoko paroprzepuszczalne, posiadajà
zdolnoÊci samooczyszczania, zalecane
szczególnie do stosowania w budynkach zabytkowych i wielokondygnacyjnych oraz nara˝onych na zawilgocenie,
szeroka gama kolorystyczna. Wady:
doÊç wysoka cena. Produkowane sà
m.in. przez firmy: IZOHAN, TERRANOWA.
TYNKI SILIKONOWE – spoiwem
jest w nich ˝ywica
metylosilikonowa.
Na
powierzchni
zewn´trznej tworzy
delikatnà pow∏ok´
silikonowà,
dzi´ki
czemu
brud nie jest wiàzany z tynkiem –
zabrudzenia uletel. (022) 773 28 98
gajà samooczysz0603 379 677
czeniu
przy
pierwszym opadzie deszczu. Wy-

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

prawy silikonowe ∏àczà w sobie zalety
tynków mineralnych i ˝ywicznych
przez co zwi´kszajà trwa∏oÊç muru..
Dodatkowe korzyÊci to: zachowanie
intensywnoÊci koloru przez wiele lat
(paleta barw jest bardzo szeroka),
umo˝liwianie oddychanie murów
(tynki te sà paroprzepuszczalne). Wadà jest wysoka cena. Tynki silikonowe
produkuje m.in. TERRANOWA.
TYNKI MOZAIKOWE – produkowane sà na bazie ˝ywic akrylowych
z dodatkiem kruszyw, np. kwarcowych.
Zaletami tych tynków jest ich trwa∏a
elastycznoÊç i paroprzepuszczalnoÊç,
wysoka odpornoÊç na Êcieranie i dzia∏anie czynników atmosferycznych
(szczególnie polecane na wykoƒczenia
coko∏ów, podmurówek, Êcian balkonowych itp.), sà ∏atwe w utrzymaniu czystoÊci. Wady: ma∏a wydajnoÊç – ze
wzgl´du na grube kruszywa u˝ywane
do produkcji tynków mozaikowych.
Producenci to m.in. IZOHAN,
ATLAS, TERRANOWA
Tynki mineralne, akrylowe, silikatowe i silikonowe mo˝na nak∏adaç
w dwóch fakturach: jako „baranek” lub
kornik w ró˝nych uziarnieniach. Dodatkowo tynk akrylowy mo˝e wyst´powaç jako tynk strukturalny do dowolnego fakturowania (np. firmy IZOHAN lub ATLAS). Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura
powietrza powinna wynosiç min. 5°C,
a max 25°C. Nie nale˝y wykonywaç
tynków w czasie opadów deszczu i silnych wiatrów. Dobrze jest zabezpieczyç si´ przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi poprzez rozwieszenie na rusztowaniu siatek os∏onowych.
Wi´kszoÊç tynków mo˝na myç czystà
wodà lub wodà z dodatkiem Êrodków
czyszczàcych.
Trwa∏oÊç tynków cienkowarstwowych szacuje si´ na 10 do 20 lat, a przy
odpowiedniej konserwacji nawet do
ponad 40 lat. Wielkà zaletà tych tynków jest ∏atwe ich wykonanie i bardzo
estetyczny wyglàd elewacji. Wszystkie
tynki mo˝na w dowolnym czasie przemalowaç, jeÊli znudzi si´ nam (lub bardzo zabrudzi) kolor.
W razie jakichkolwiek pytaƒ prosz´
o kontakt internetowy lub telefoniczny.
in˝. Ma∏gorzata Chendowska
elmas@grupapsb.com.pl
tel. 773-34-43, 789-0-789
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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

Osiedle Stara Mi∏osna
ul. Jeêdziecka 20

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

–
–
–
–
–
–

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

P U N K T
PRZEDSZKOLNY
ul. Poezji 17

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

zapisy na rok
2003/2004

05-077 Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238

tel. 773 25 90
0-505 115 773

(0-22) 773 38 83
✆ 0-602 351 757

naprzeciwko nowej szko∏y, zad. 33 dz. 1983

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

sprzeda˝ gazów
technicznych
TLEN ● ACETYLEN ● ARGON ● AZOT● DWUTLENEK W¢GLA

6, 20, 30 kg
05-077 Weso∏a
ul. Mazowiecka 38, Trakt Brzeski 57B

☎773 30 29
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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.
Redaguje zespó∏: Izabela Antosiewicz (sekretarz redakcji), Katarzyna G∏usek,
Agnieszka Gruszczyƒska, Marcin J´drzejewski (redaktor naczelny), Ma∏gorzata
Krukowska, Marian Mahor, Dorota Mierzejewska (reklama, tel. 773 13 13), Beata
Niewiadomy, Anna Susicka, Dorota Wroƒska, Izabella Zych. Foto: autorzy, Magdalena
J´drzejewska.

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

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

27

STARA MI¸OSNA

Wies∏aw Borkowski

ORGANIZUJEMY:
– wesela
– przyj´cia
okolicznoÊciowe
– konferencje
– bankiety
– catering

Do dyspozycji goÊci:
– parking
– pokoje hotelowe

ZAPRASZAMY
od poniedzia∏ku do soboty
w godz. od 10.00 do 21.00
w niedziel´ od 13.00

Stara Mi∏osna, Trakt Brzeski 90
tel. 773 20 98, tel./fax 773 30 02
e-mail: wbgosciniec@wp.pl

JSCU
MIE
A
N
DYT
KRE

28

