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Nr
Jak to mi∏o znów
byç w domu ...
Wakacje i urlopy dobiegajà koƒca,
co ma te˝ swojà dobrà stron´; cieszà
si´ pracoholicy i ludzie tolerujàcy upa∏y tylko we w∏asnej wannie.
Lato okaza∏o si´ w tym roku ∏askawe
pokazujàc swe uroki w ca∏ej okaza∏oÊci.
Czas ju˝ jednak po˝egnaç jeziora,
nadmorskie kurorty, cudowne górskie
zakàtki... przynajmniej do nast´pnego
roku.
Powroty do domu sà równie przyjemne jak podró˝ w drugà stron´.
I choçby cz∏owiek by∏ pod nie wiadomo jak wielkim urokiem tzw. „∏ona natury“ czy zachwyca∏ si´ bardziej uporzàdkowanymi rejonami ziemskiego
globu ni˝ nasze osiedle to i tak w koƒcu wraca na w∏asne, prywatne Êmieci
z radosnym k∏uciem w sercu.
I jest tak ciep∏o, i jest tak swojsko.
W oddali ju˝ widaç panów budujàcych
nam drog´. Jeszcze nie skoƒczyli, a ju˝
przecie˝ mogli. To mi∏e i szlachetne
z ich strony, ˝e nie narazili powracajàcych urlopowiczów na zbyt du˝y szok.
Przed wyjazdem – ekipa jest, po powrocie – ulica gotowa.
Ale przyznaç trzeba, ˝e jest coraz
∏adniej. Panowie drogowcy dawkujàc
pozytywne doznania na pewno w∏àczà
nam lada moment lampy i uporzàdkujà do koƒca wszystko to, co uporzàdkowaç powinni. Mo˝e powolutku, nieÊmia∏o i niepostrze˝enie wkradnie si´
do nas tak potrzebna w ˝yciu pourlopowym cywilizacja?
˚yczymy Paƒstwu i sobie tego serdecznie witajàc w kolejnym numerze
WiadomoÊci Sàsiedzkich. Mamy nadziej´, ˝e wszyscy czytelnicy wrócili
zdrowi i wypocz´ci.
Zach´camy równie˝ do czytania numeru wrzeÊniowego, w którym oprócz
pozycji sta∏ych znajdziecie Paƒstwo
garÊç informacji ju˝ niekoniecznie wakacyjnych.
Iza Zych

Przed∏u˝amy
termin sk∏adania
odpowiedzi
na
konkurs wakacyjny!
W poprzednim numerze WS na
ok∏adce og∏osiliÊmy konkurs wakacyjny. Trzeba by∏o odgadnàç jaki region przedstawia 7 z 10 opublikowanych na ok∏adce fotografii. Niestety
odzew by∏ bardzo mizerny, dlatego
postanowiliÊmy przed∏u˝yç termin
ich nadsy∏ania do 15 wrzeÊnia br. Zach´camy do udzia∏u szczególnie
dzieci i m∏odzie˝. Mo˝e w ramach
pierwszych lekcji geografii pobawicie si´ w rozszyfrowanie tego zadania?
A do rozlosowania pomi´dzy autorów prawid∏owych odpowiedzi trzy
przepi´kne albumy fotograficzne.
Szczegó∏y i zasady konkursu w numerze czerwiec-lipiec WS.
Redakcja
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Witaj, szko∏o!
Rozpocz´cie
roku
szkolnego
2003/2004 planowane jest w dniu
1. wrzeÊnia w nast´pujàcy sposób:
Szko∏a Podstawowa nr 3
• Godz. 9.00 – rozpocz´cie roku dla
klas 4–6
• Godz. 10.00 – msza Êw. w koÊciele
Serca Jezusowego
• Godz. 11.00 – rozpocz´cie roku dla
klas 0–3
Gimnazjum nr 1
• Godz. 9.00 – msza Êw. w koÊciele Êw.
Hieronima
• Godz. 10.00 – rozpocz´cie roku dla
gimnazjalistów
Dyrekcje szkó∏ oraz Grona Pedagogiczne serdecznie zapraszajà swoich
uczniów.
Dyrektor Szko∏y Podstawowej nr 3
Katarzyna G∏usek
Dyrektor Gimnazjum nr 3
Ewa Tucholska

Nauczmy si´ parkowaç
Wraz z nowà nawierzchnià al. Jana
Paw∏a II pojawi∏y si´ na naszym osiedlu nowe znaki i wymalowane na jezdni pasy majàce poprawiç bezpieczeƒstwo poruszania si´ po, umo˝liwiajàcej
szybszà jazd´, nowej drodze. Mam na-

dziej´, ˝e kierowcy je˝d˝àcy po osiedlu
równie˝ je zauwa˝à i przestanà parkowaç w niedozwolonych miejscach: na
∏uku skrzy˝owania przy banku, czy te˝
na wyznaczonych innym kolorem kostki Êcie˝kach rowerowych. Na szcz´Êcie,
rzecz
nie
dotyczy
wszystkich kierowców,
a tylko kilkunastu powtarzajàcych si´ samochodów. Pozostaje liczyç, ˝e kierowcy, których problem dotyczy,
zreflektujà si´ i pomyÊlà
o innych u˝ytkownikach
drogi, zanim dojdzie do
jakiejÊ powa˝niejszej
kolizji.
Dorota Rzadkiewicz
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WieÊci w
pigu∏ce
Nasz multifunkcyjny dzia∏acz pan Edward Zdzieborski nie jest ju˝ radnym dzielnicy. Po wielomiesi´cznych sporach czy mo˝na byç cz∏onkiem Zarzàdu i jednoczeÊnie samemu si´ kontrolowaç jako
radny, ostateczne rozwiàzanie przypad∏o Wojewodzie Mazowieckiemu, który w dniu 30 lipca wyda∏
Zarzàdzenie wygaszajàce panu Zdzieborskiemu
mandat radnego dzielnicy.
● ● ●
Wojewoda wezwa∏ tak˝e Rad´ Dzielnicy do podj´cia uchwa∏y o obsadzeniu mandatu przez pana Antoniego Baraƒskiego oraz do wygaszenia mandatu
radnego pana Józefa Wojtasia. W obu tych przypadkach Rada nie zaj´∏a stanowiska. W opinii radnych WESO¸EJ 2002 w sprawie pana Józefa Wojtasia mog∏o dojÊç do wprowadzenia w b∏àd Wojewody Mazowieckiego przez wyra˝ajàcych opini´
urz´dników Dzielnicy Weso∏a.
● ● ●
W poprzednim numerze WS w artykule „Szko∏a
z klasà” podaliÊmy ˝e SP nr 3 uzyska∏a jeden z najlepszych wyników w Warszawie. Chcemy uzupe∏niç, ˝e klasyfikacja ta dotyczy∏a jedynie szkó∏ publicznych, zaÊ inna szko∏a z Weso∏ej – Szko∏a Spo∏eczna nr 12 osiàgn´∏a nieco lepszy wynik i jednoczeÊnie 10 lokat´ w ca∏ym województwie mazowieckim wÊród szkó∏ niepublicznych.
● ● ●
Czy˝by powa˝ne zmiany w Spó∏ce Ziemskiej? Na
Walnym Zebraniu udzia∏owców w dniu 26 czerwca
zosta∏a podj´ta prze∏omowa uchwa∏a, aby zwi´kszyç grono udzia∏owców (wi´c tak˝e rzeczywistych
dysponentów wspólnego majàtku zgromadzonego
przez Zespó∏) o ka˝dego cz∏onka Zespo∏u, który zdecyduje si´ wykupiç udzia∏ w Spó∏ce. Koszt takiego
udzia∏u ma wynieÊç 500,00 z∏, a zgromadzone Êrodki majà s∏u˝yç podniesieniu kapita∏u za∏o˝ycielskiego Spó∏ki (zgodnie z prawem ka˝da spó∏ka do koƒca roku musi podwy˝szyç swój kapita∏ do kwoty 25
tys. z∏). Najbli˝sze tygodnie poka˝à, czy to rzeczywisty prze∏om, czy kolejne mydlenie oczu. Szerzej napiszemy o tym w nast´pnym numerze WS.
● ● ●
26 czerwca odby∏o si´ tak˝e Walne Zebranie cz∏onków Zrzeszenia W∏aÊcicieli Mieszkaƒ i Domów Jednorodzinnych (nast´pca Zespo∏u). Walne zebranie
podj´∏o decyzj´ o wynaj´ciu kancelarii adwokackiej, która w imieniu Zrzeszenia podj´∏aby dzia∏ania
przeciwko Spó∏ce Ziemskiej w celu odzyskania powierzonego jej przed laty majàtku. Zosta∏a tak˝e
wybrana nowa komisja rewizyjna (Stara poda∏a si´
do dymisji, motywujàc to bezczynnoÊcià Zarzàdu
i brakiem wp∏ywu na jego dzia∏alnoÊç).
● ● ●
Jeszcze ciekawostka w sprawie Wschodniej Obwodnicy Warszawy (WOW). Wszystkie sàsiednie
gminy (Sulejówek, Rembertów, Zàbki) w swoich
planach zagospodarowania przestrzennego majà
uchwalone lokalizacje przebiegu WOW zgodnie
z wariantem III a (czyli przez Weso∏à i Zielonà).
A Zarzàd naszej Dzielnicy optymistycznie twierdzi
˝e nic jeszcze nie jest przesàdzone.
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Z prac Rady Dzielnicy
Spotka∏em si´ ostatnio z zarzutem, ˝e radni tylko
si´ k∏ócà i nic nie robià. RzeczywiÊcie, analizujàc doniesieniaprasowe, w tym moje publikacje na ∏amach
„WiadomoÊci Sàsiedzkich” mo˝na by odnieÊç takie
wra˝enie.
Wynika to jednak z faktu, ˝e prasa lubi sensacje, a
szarà codziennà prac´ najcz´Êciej pomija milczeniem.
Tak te˝ jest w przypadku Weso∏ej. Mimo napi´tej sytuacji, wynikajàcej z g∏´bokich podzia∏ów mi´dzy obydwoma klubami radnych, merytoryczna praca Rady
Dzielnicy przebiega z grubsza normalnie. Odbywajà si´
posiedzenia komisji i sesje Rady, sà podejmowane
uchwa∏y. Wszystko to mo˝e w nieco bardziej napi´tej
atmosferze ale w wi´kszoÊci przypadków nawet najostrzejsze polemiki sà prowadzone j´zykiem parlamentarnym (wyra˝enie to u˝ywam w znaczeniu sprzed
okresu sejmowej przygody Samoobrony) i w sposób
konstruktywny. Dlatego dziÊ spróbuj´ pokazaç czym
Rada Zajmowa∏a si´ na dwóch ostatnich sesjach, jednoczeÊnie pragnàc zaznaczyç, ˝e wi´kszoÊç swojej
pracy radni wykonujà nie na sesjach, lecz na komisjach, spotkaniach z mieszkaƒcami, interwencjach itp.
Na pierwszej z tych sesji w dniu 26 czerwca Rada
Dzielnicy zapozna∏a si´ z informacjami z pracy Zarzàdu w okresie mi´dzysesyjnym, o stanie realizacji podatków i op∏at Dzielnicy, o obszarach i obiektach chronionych, a tak˝e o pozyskiwaniu terenów NN dla Dzielnicy. Ponadto zosta∏ przyj´ty wa˝ny dokument –
uchwa∏a w sprawie wyra˝enia opinii do propozycji zadaƒ inwestycyjnych Dzielnicy Weso∏a na lata
2003–2007. Wykaz tych zadaƒ opublikujemy w nast´pnym numerze WS. Jednak ju˝ teraz chcia∏bym si´
zastrzec, ˝e mimo sporego wysi∏ku w∏o˝onego w jego
opracowanie i uzgodnienie, nale˝y go traktowaç tylko
jako wst´pny materia∏ poglàdowy, gdy˝ na dzieƒ dzisiejszy nikt nie wie, jak b´dà wyglàda∏y przysz∏e bud˝ety Warszawy i ile Êrodków b´dziemy otrzymywaç na
inwestycje.
W dalszej cz´Êci Rada pozytywnie zaopiniowa∏a
przygotowany przez PO projekt Statutu m. st. Warszawy. Ten z dawna wyczekiwany dokument ma uporzàdkowaç struktury zarzàdzania miastem i jednoznacznie
okreÊliç kompetencje poszczególnych organów jego
w∏adz. Przed∏o˝ony projekt by∏ bardzo korzystny dla
dzielnic, przywraca∏ im wi´kszoÊç zabranych przez nowà ustaw´ warszawskà kompetencji i pewnà swobod´ dysponowania w∏asnymi funduszami. Niestety, pod
koniec lipca pojawi∏ si´ drugi, ca∏kowicie odmienny
projekt statutu, przygotowany przez PiS, zak∏adajàcy
pe∏nà centralizacj´ w∏adz Warszawy. Ten projekt zosta∏
negatywnie zaopiniowany przez naszà rad´ na kolejnej
sesji w dniu 28 sierpnia br. Podobno w ciàgu kilku dni
ma powstaç jeszcze trzeci projekt, przygotowywany
przez SLD.
Wracajàc do uchwa∏
Rady naszej Dzielnicy to
na sesji 26 czerwca
w zwiàzku z likwidacjà
weso∏owskiej
Stra˝y
Miejskiej musieliÊmy dokonaç zmniejszenia bud˝etu o kwot´ ok. 210
tys. z∏ przeznaczonà na jej
utrzymanie. Szkoda tylko,
˝e
zaoszcz´dzonych
Weso∏a-Stara
w ten sposób Êrodków

nie mogliÊmy przenieÊç na inne potrzebne nam wydatki, lecz ˝e wróci∏y one do wspólnego warszawskiego
kot∏a. ZaopiniowaliÊmy tak˝e pozytywnie projekt rozszerzenia I strefy TAXI, wnioskujàc jednoczeÊnie o jej
uzupe∏nienie o ulice Brata Alberta, Bronis∏awa Czecha,
Trakt Brzeski i Jana Paw∏a II. Ostateczna decyzja w tej
sprawie jest jednak w r´kach radnych Warszawy.
Sesja w dniu 28 sierpnia poÊwi´cona by∏a g∏ównie
informacjom o realizacji bud˝etu w I pó∏roczu bie˝àcego roku, o stanie inwestycji i remontów w Dzielnicy
a tak˝e przygotowaniu oÊwiaty i obiektów oÊwiatowych do nowego roku szkolnego.W tej sprawie wiele
krytycznych ocen zebra∏ wiceburmistrz Edward Zdzieborski za zbyt póêne za∏atwienie Êrodków na zakup ∏awek do nowowybudowanych sal lekcyjnych w SP 1 i
SP 3. Z tego powodu, mimo ˝e radni od stycznia zwracali uwag´ na potrzeb´ rozwiàzania tego problemu,
przez pierwsze 2 tygodnie, dzieci b´dà si´ uczyç w nowiutkich klasach, ale w ∏awkach stanowiàcych mieszanin´ z magazynów pozosta∏ych szkó∏.
W ostatniej chwili zosta∏ wniesiony przez Zarzàd
projekt przeznaczenia 124 tys. z∏. na zakup kserografów i komputerów na potrzeby Urz´du. Po burzliwej
dyskusji i zapewnieniu, ˝e Zarzàd zrezygnuje z zakupu
monitorów LCD, poszuka taƒszego modelu kserografu
(proponowany mia∏ kosztowaç 40 tys. z∏) a za zaoszcz´dzone pieniàdze zakupi kilka komputerów wi´cej,
które przeznaczone b´dà na wyposa˝enie kawiarenki
internetowej w Bibliotece Publicznej, Rada pozytywnie
zaopiniowa∏a ten projekt.
Gdy ju˝ sesja zbli˝a∏a si´ do szcz´Êliwego koƒca,
wysz∏a na jaw przedziwna historia. Otó˝ okaza∏o si´, ˝e
mimo negatywnej opinii wyra˝enej przez Rad´ Dzielnicy w sprawie remontu budynku B dawnego Urz´du
Miasta, Rada Warszawy przyzna∏a nam 80 tys. z∏ na ten
cel. Jak si´ okaza∏o, by∏o to na proÊb´ „organizacji spo∏ecznych”, a nasz dzielny Zarzàd zawsze wychodzi na
przeciw takim inicjatywom, szczególnie gdy za tymi organizacjami stoi ktoÊ z grona radnych rzàdzàcej koalicji. Szkoda ˝e tyle samo samozaparcia nie jest wykazywane przy zdobywaniu Êrodków na naprawd´ pilne potrzeby (niezb´dne Êrodki na remonty szkó∏ zosta∏y obci´te o po∏ow´, brak pieni´dzy na projekty inwestycji,
pensje nauczycielskie, remont przychodni w osiedlu
Zielona i wiele innych). No ale szko∏y nie majà tak mo˝nych protektorów wÊród radnych rzàdzàcej koalicji...
Efekt jest taki, ˝e na remonty wszystkich szeÊciu budynków szkolnych by∏o 175 tys. z∏., zaÊ na remont ruiny, z której b´dzie korzysta∏a garstka urz´dników znalaz∏o si´ a˝ 80 tys. z∏. Pogratulowaç dobrego
samopoczucia inicjatorom tego przedsi´wzi´cia!
Radny Dzielnicy
Marcin J´drzejewski

Sklep „Sempre”

Ekskluzywne obuwie
„Venezia”
Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 23/25
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Jacek Wojciechowicz –
samorzàdowiec, któremu ufamy
W ciàgu kilku wakacyjnych tygodni,
„˚ycie Warszawy” prowadzi∏o wÊród
swoich czytelników, Warszawiaków,
plebiscyt pod nazwà „Samorzàdowiec,
któremu ufamy”. Chodzi∏o, z grubsza
rzecz bioràc, o wytypowanie, wraz
z krótkim uzasadnieniem, cz∏owieka
zwiàzanego z warszawskim samorzàdem – radnego, cz∏onka zarzàdu, pracownika administracji – który swoim
dzia∏aniem zaskarbi∏ sobie uznanie
i zaufanie mieszkaƒców.
W og∏oszonych wynikach znalaz∏a
si´ mi∏a dla nas wiadomoÊç: w gronie
zwyci´zców, na trzecim miejscu, znalaz∏ si´ by∏y burmistrz miasta Weso∏a,
a obecnie wiceburmistrz Targówka, Jacek Wojciechowicz. Wyprzedzili go jedynie dwaj dzia∏acze SLD, Ireneusz
Tondera – radny sejmiku i Maurycy Seweryn – radny Ochoty. Za to w pobitym polu zostawi∏ Jacek Wojciechowicz wiele znamienitych nazwisk,
z prezydentem Warszawy Lechem Kaczyƒskim na czele.
„ Wiceburmistrz tej ostatniej dzielnicy (mowa o Targówku – przyp. WiadomoÊci Sàsiedzkie) Jacek Wojciechowicz szybko zdoby∏ sympati´ mieszkaƒ-

ców. Targówkiem rzàdzi od kilku miesi´cy i cieszy si´ rosnàcym zaufaniem”.
Takim komentarzem opatrzy∏o „˚ycie
Warszawy” ten wynik, który z pewnoÊcià cieszy nie tylko sympatyków „bràzowego medalisty” na Targówku, ale
tak˝e jego licznych zwolenników
w Weso∏ej.
Nieoficjalnie dowiedzieliÊmy si´ od
organizatorów plebiscytu, ˝e oprócz
g∏osów z Targówka, to tak˝e te z Weso∏ej przyczyni∏y si´ do zaj´cia przez naszego by∏ego burmistrza tak wysokiej
pozycji w plebiscytowym rankingu. Nic
dziwnego, miniona kadencja by∏a i nadal jest najlepsza w krótkiej samorzàdowej historii Weso∏ej. Dynamiczny
rozwój Weso∏ej w tym czasie jeszcze
dziÊ skutkuje kontynuacjà rozpocz´tych wówczas inwestycji. Co b´dzie po
ich zakoƒczeniu? Tego nikt nie wie.
Szkoda tylko, i˝ tak lekkà r´kà zrezygnowano z cz∏owieka, który móg∏
i chcia∏ kontynuowaç tu rozpocz´ty
kierunek dzia∏aƒ. DziÊ, jak widzimy,
s∏u˝y skutecznie innym.
I z podobnà, pozytywnà ocenà
mieszkaƒców.
Ma∏gorzata Krukowska

Guinness dopiero wiosnà
W imieniu organizatorów z przykroÊcià musz´ poinformowaç wszystkich zainteresowanych, ˝e planowane na wrzesieƒ bicie rekordu
Guinnessa w kategorii najd∏u˝szego meczu musimy przesunàç na wiosn´ przysz∏ego roku.
Najprawdopodobniej b´dzie to drugi tydzieƒ
maja. Za∏o˝ony przez nas kalendarz przygotowaƒ zak∏ada∏, ˝e wi´kszoÊç dzia∏aƒ organizacyjnych b´dzie realizowana w okresie lipca i sierpnia. Niestety, z powodu urlopów, zarówno po

stronie organizatorów, jak i naszych partnerów
okaza∏o si´ to niewykonalne. Z przykroÊcià te˝
musimy podkreÊliç, i˝ z poczàtkowych prawie
300 wst´pnych zg∏oszeƒ, na proÊb´ o podanie
zg∏oszeƒ imiennych wp∏yn´∏o ich zaledwie ok.
50, zaÊ na spotkanie informacyjne w dniu 22
lipca nie przysz∏a ani jedna osoba.
Mamy nadziej´, ˝e wnioski wyciàgni´te z dotychczasowych doÊwiadczeƒ pozwolà nam do
wiosny przygotowaç naprawd´ udanà imprez´.
Na razie b´dziemy
chcieli (w ostatnim tygodniu
wrzeÊnia)
w ramach treningu
J. i W. Bzd´ga, lekarz stomatologii ogólnej, chirurg stomatolog zorganizowaç mini
mecz (trwajàcy 48
godzin). Zaintereso– naprawa protez
profilaktyka
wanych zapraszam
leczenie zachowawcze – leczenie chirurgiczne
na kolejne spotkanie
leczenie dzieci
informacyjne, które
RTG z´bów
odb´dzie si´ na bolaseroterapia
isku przy gimnazjum
protetyka
nr 3 w sobot´ 6 wrzeÊnia o godz. 10.00.

GABINET STOMATOLOGICZNY

–
–
–
–
–
–
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Podzi´kowania
od SP nr 3
Chcia∏abym serdecznie podzi´kowaç wszystkim, którzy pomagajà naszej szkole w systematycznym poprawianiu
warunków
nauczania.
W szczególnoÊci cz∏onkom Stowarzyszenia Sàsiedzkiego – p. Ma∏gorzacie
Krukowskiej, która pomog∏a w za∏atwieniu darowizny 10 zestawów komputerowych od firmy IBM na potrzeby doposa˝enia pracowni informatycznej oraz p. Józefowi Wojtasiowi,
który pomóg∏ w ich przywiezieniu.
Chcia∏am tak˝e podzi´kowaç
p. Bogdanowi Rodziewiczowi, który
sfinansowa∏ chodnik prowadzàcy do
nowego wejÊcia do szko∏y.
Dyrektor szko∏y
Katarzyna G∏usek

Ulica Jana Paw∏a II
Dobieg∏a koƒca budowa 350 m odcinka ulicy Jana Paw∏a II. Wszyscy mieszkaƒcy, którzy korzystajà z tego odcinka
drogi, zobaczyli jak powinno wyglàdaç
kilkunastotysi´czne osiedle. Wybudowano jezdni´ o szerokoÊci 9m, na skrzy˝owaniach pojawi∏y si´ lewoskr´ty.
Chodniki i Êcie˝ki dla rowerów wykonano z kostki, miejsca parkingowe z p∏yt
eko. Niby nic nadzwyczajnego, ale
wszystko to bardzo cieszy. JednoczeÊnie
wprowadzi∏o to troch´ ∏adu i porzàdku
na naszym osiedlu, wÊród tych dró˝ek
z p∏yt, zaroÊli i Êmieci którymi nikt si´
nie interesowa∏. Wszystko to pokazuje
nam jak wiele jest jeszcze do zrobienia.
Mam nadziej´, ˝e widzà i zrozumiejà
te potrzeby w∏adze dzielnicy i miasta.
Natomiast radni zrobià wszystko, by zosta∏o to zrealizowane. A pozosta∏o jeszcze du˝o do wykonania, bo 1700 m Jana
Paw∏a II. Aby to by∏o realne nale˝y w tym
roku wykonaç projekt tego odcinka drogi. Oprócz tego nale˝y umieÊciç budow´
Jana Paw∏a II w bud˝ecie na 2004 rok
dzielnicy Weso∏a i miasta Warszawy.
Mam nadziej´, ˝e te zadania nie
przerosnà mo˝liwoÊci Zarzàdu Dzielnicy zaÊ piàtka radnych ze Starej Mi∏osnej dopilnuje aby tak si´ sta∏o. Wierz´,
˝e dobro osiedla i jego mieszkaƒców
jest w interesie nas wszystkich i wspólnie uda nam si´ osiàgnàç ten cel.
Dariusz Niewiadomski
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Lipcowa powódê
Najpierw by∏a ca∏kiem porzàdna burza, gwa∏towna, pe∏na b∏ysków i ha∏asu, ale w zasadzie
zwyczajna. Po burzy przyby∏ deszcz, który ju˝ taki
zwyczajny nie by∏. Z chmur la∏y si´ ogromne iloÊci
wody, spadajàce nie kroplami czy strugami, ale
zwartà Êcianà. 18 lipca natura postanowi∏a pokazaç swojà si∏´ i urzàdzi∏a wspania∏e, pe∏ne pi´kna
i grozy widowisko. Pot´˝ny ˝ywio∏ postanowi∏
wziàç za przedstawienie bardzo wysokà zap∏at´:
Starà Mi∏osn´ nawiedzi∏a powódê. Zacz´∏o padaç
ko∏o godziny 19, b∏yskawicznie utworzy∏y si´
ogromne ka∏u˝e, a nied∏ugo potem woda pojawi∏a
si´ w piwnicach i gara˝ach.
Piwnica w domu stojàcym na rogu ulic Jana
Paw∏a II i Jod∏owej jest zalewana mniej wi´cej dwa
razy w roku, gdy˝ dzia∏ka jest po∏o˝ona ni˝ej ni˝
samo skrzy˝owanie. Tego dnia jednak rozgrywa∏y
si´ tam iÊcie dantejskie sceny. Fala sp∏ywajàca
z Jana Paw∏a II nape∏ni∏a podjazd, swym ci´˝arem
wygi´∏a drzwi gara˝owe i wla∏a si´ do Êrodka. Woda przybiera∏a w takim tempie, ˝e nie mo˝liwe by∏o uratowanie nawet ma∏ych przedmiotów, a zatrzyma∏a si´ dopiero na wysokoÊci 1,5 metra. Jakby tego by∏o ma∏o piwnic´, gara˝, kot∏owni´ i pralni´ zala∏a deszczówka zmieszana nie tylko z b∏otem, ale i fekaliami z przepe∏nionej kanalizacji.
Cz´Êç mieszkaƒców osiedla Aleja Akacjowa
deszcz zasta∏ podczas uk∏adania trawnika. Nie mieli jednak czasu na ratowanie rolek trawy, gdy˝ woda wlewajàca si´ do gara˝y zagrozi∏a samochodom. Trzeba by∏o wszystkie wyprowadziç (podtopione zosta∏o ca∏e osiedle), co spowodowa∏o wiele zamieszania i k∏opotu, gdy˝ na parkingach zabrak∏o miejsca dla wszystkich pojazdów. Kiedy woda
zosta∏a wypompowana, a gara˝e z grubsza uprzàtni´te i znalaz∏o si´ troch´ czasu dla trawnika by∏o
ju˝ za póêno, trawa zgni∏a.
Wi´cej szcz´Êcia mieli ludzie zamieszkujàcy
wy˝sze cz´Êci Starej Mi∏osny. Tam woda w piwnicach nie si´ga∏a zbyt wysoko. Jednak i oni nie by∏i ca∏kiem bezpieczni, jeÊli w pobli˝u znajdowa∏a
si´ studzienka kanalizacyjna, gdy˝ takie sàsiedztwo grozi∏o zalaniem Êciekami.
Z podobnym problemem musia∏a zmierzyç si´
wi´kszoÊç mieszkaƒców Mi∏osny, ale ratunek potrzebny by∏ nie tylko domom. W osiedlowej przepompowni Êcieków by∏ tylko jeden pracownik, a powinno co najmniej kilku; pojedynczy cz∏owiek nie
wiele mo˝e zdzia∏aç w takiej sytuacji. Poczàtkowo
wody by∏o tak wiele, ˝e pompy (5 sztuk) nie nadà˝a∏y z pompowaniem. Nie trwa∏o to jednak d∏ugo.
Zanim nieczystoÊci znajdà si´ w komorze przepompowni przep∏ywajà przez kraty, które zatrzymujà
ró˝ne sta∏e elementy, by nie zapcha∏y one pomp.
Tym razem rwàca rzeka Êcieków nios∏a ich tak wiele jednoczeÊnie, ˝e kraty szybko si´ zapcha∏y
i zgodnie z prawami fizyki zawartoÊç kanalizacji zacz´∏a si´ wylewaç wsz´dzie, gdzie tylko znalaz∏a ujÊcie. W tym miejscu uwaga do mieszkaƒców Starej Mi∏osny: nie wrzucajcie do kanalizacji foliowych torebek, podpasek, tamponów, rajstop, prezerwatyw, pieluszek, itp. Niby wszyscy wiedzà, ˝e
robiç tego nie wolno, ale to w∏aÊnie takie „sta∏e
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elementy” zapycha∏y kraty. Na ratunek pracownikowi przepompowni poÊpieszyli mieszkaƒcy okolicznych domów (w sumie osiem osób). Dopiero
wtedy uda∏o si´ troch´ ogarnàç sytuacj´. Odpowiednio ustawiono zasuw´ (pozwala ona na kontrolowanie iloÊci wody wp∏ywajàcej do przepompowni) i za pomocà grabi zacz´to czyÊciç kraty, na
zmian´, by ka˝dy móg∏ od czasu do czasu pooddychaç Êwie˝ym powietrzem. Trwa∏o to czyszczenie
oko∏o dwóch godzin, czyli dopóki obfitoÊç przep∏ywajàcego strumienia nie zmniejszy∏a si´.
Niekwestiowanymi bohaterami tej mokrej nocy byli stra˝acy. Nale˝à im si´ goràce podzi´kowania od ca∏ego osiedla. Ludzie ci choç majà
prac´, rodziny, swoje problemy i obowiàzki potrafià znaleêç czas i si∏y na pomoc sàsiadom.
Ochotnicza Stra˝ Po˝arna istnieje w Starej Mi∏oÊnie ju˝ od 1916 roku i od poczàtku skupia ochotników, którzy za swojà prac´ nie otrzymujà wynagrodzenia. Dwa wozy przez ca∏à noc i jeszcze nast´pnego dnia krà˝y∏y po ca∏ym osiedlu niosàc pomoc ofiarom burzy. W sumie stra˝acy otrzymali
oko∏o 50 wezwaƒ telefonicznych. Liczba ta nie oddaje jednak w pe∏ni ogromu pracy. Na naszym
osiedlu mnóstwo jest tzw. szeregowców. Domy
tego typu sà z sobà po∏àczone, wi´c wypompowanie wody z jednej piwnicy w rzeczywistoÊci oznacza wypompowanie jej z ca∏ego szeregu. Do tego
dochodzi jeszcze troch´ wezwaƒ, które stra˝acy
dostali bezpoÊrednio od ludzi spotkanych na osiedlu. Niestety, nie wszystkim potrzebujàcym mo˝na
by∏o pomóc. Wod´ mo˝na wypompowaç tylko
wtedy, gdy jest gdzie jà odprowadziç. JeÊli w pobli˝u nie ma rowu melioracyjnego czy studni szumowej trzeba by∏o poszkodowanym odmówiç natychmiastowej pomocy i wypompowaç wod´ dopiero, gdy deszcz usta∏ i opad∏ poziom wody
w okolicy. Cz´sto budzi∏o to zrozumia∏e, choç nies∏uszne oburzenie. Stra˝acy nie mogà przecie˝ odprowadziç wody do pobliskiego stawu (mieszanina deszczówki, Êcieków i chemikaliów obecnych
w ka˝dym gara˝u zabi∏aby istniejàce tam ˝ycie) ani
wylaç po prostu na ulic´ (woda sp∏yn´∏aby spowrotem do piwnicy, z której jà wypompowano, lub
do domu sàsiada). Na koniec, kiedy uporano si´
z ostatnim wezwaniem pozosta∏o stra˝akom wypompowanie wody z w∏asnego terenu, gdy˝ teren
stra˝y w ogóle nie jest pod∏àczony do kanalizacji.
Po ka˝dym wi´kszym deszczu czy w czasie wiosennych roztopów wozy stra˝ackie wyje˝dzajà
z jeziorka g∏´bokiego czasem na 0,5 m. Nie by∏ to
jednak koniec pracy, póêniej wydawano jeszcze
zaÊwiadczenia stwierdzajàce, ˝e danemu cz∏owiekowi udzielono us∏ugi wypompowania wody
z piwnicy czy gara˝u. JeÊli jeszcze komuÊ potrzebne jest takie zaÊwiadczenie, to mo˝e si´ po
nie do stra˝y zg∏osiç.
Zawsze po mniejszych czy wi´kszych wypadkach i kataklizmach padajà pytania typu: czemu to
si´ sta∏o, kto jest winien oraz czy mo˝na by∏o temu
zaradziç. W naszym przypadku trudno mówiç o ca∏kowitym powstrzymaniu ˝ywio∏u, bo powodzi zatrzymaç si´ nie da. Na Starà Mi∏osn´ spad∏y na-

prawd´ ogromne iloÊci wody (42 l na m2). Natomiast innà sprawà jest ograniczanie skutków ulewy,
bo straty mog∏yby byç mniejsze. Starej Mi∏oÊnie potrzebna jest dobrze przemyÊlana kanalizacja deszczowa. Sprawny system odprowadzania nadmiaru
wody jest tu tym bardziej konieczny, ˝e osiedle po∏o˝one jest na terenie podmok∏ym. Problem pojawia
si´ nie tylko podczas deszczów, ale tak˝e w czasie
wiosennych roztopów. Niektóre domy stojà na miejscu dawnych bagien czy jeziorek i woda zbiera si´
tam w sposób naturalny. Cz´Êç osiedla posiada ju˝
takà kanalizacj´, ale wcale nie oznacza to, ˝e zawsze spe∏nia ona swojà rol´. Przyk∏adem mo˝e byç
Jana Paw∏a II. Ulica ta zaopatrzona jest w studzienki, do których mo˝e sp∏ ynàç nadmiar wody. I co
z tego? Powierzchnia Jana Paw∏a znajduje si´ oko∏o 20 cm ponad ulicami poprzecznymi i woda nie
ma jak dostaç si´ do studzienki, chyba ˝e b´dzie jej
na tyle du˝o, by mog∏a wlaç si´ na ulic´. Na dodatek ciecze majà w zwyczaju znajdowaç sobie najprostszà drog´, wi´c wi´kszoÊç deszczówki, jaka
znajdzie si´ na Jana Paw∏a po prostu sp∏ywa na ni˝ej po∏o˝one ulice.
Trudno winiç oczyszczalni´, ˝e nie przyj´∏a wody, na którà nie mia∏a miejsca. Z drugiej jednak
strony nie mo˝na powiedzieç, ˝e spisa∏a si´ na medal. Pracownicy oczyszczalni porzàdnie wzi´li si´
do roboty dopiero, gdy sytuacja zaczyna∏a byç krytyczna. Gdyby zrobili to wczeÊniej, efekty (zminimalizowanie skutków ulewy) na pewno by∏yby lepsze. Dlaczego na osiedlowej przepompowni by∏ tylko jeden pracownik, choç sytuacja wymaga∏a co
najmniej kilku? Czemu nie znalaz∏ si´ tam wczeÊniej, by przygotowaç przepompowni´ na przyj´cie du˝o wi´kszej iloÊci wody ni˝ zwykle? Dobrze
by∏oby przygotowaç instrukcje post´powania
w przypadku oberwania chmury, a jeÊli takie ju˝ sà,
to je przeczytaç. Oczyszczalni nie zaszkodzi∏aby te˝
modernizacja lub chocia˝ konserwacja (np. czyszczenie, nie wiadomo ile miejsca przeznaczonego
na Êcieki i wod´ zajmujà w przepompowni naniesione tam z czasem Êmieci i piasek).
Obecny zarzàdca oczyszczalni – Spó∏ka Ziemska, zaj´ta sp∏acaniem d∏ugów po inwestycji
„Pogodna” jednak nie ma na to Êrodków. Czy ta
ulewa nie pokaza∏a, ˝e to ju˝ ostatnia chwila,
aby oczyszczalnia znalaz∏a si´ we w∏adaniu samorzàdu, który ma Êrodki aby podjàç jej konserwacj´? Mo˝e to ju˝ ostatnia chwila, zanim tak
wa˝ny obiekt popadnie w ruin´.
Ulewa z 18 lipca pozostawi∏a po sobie straty
materiale, wiele sprzàtania, odka˝ania i odnawiania zalanych piwnic oraz ÊwiadomoÊç, ˝e cz∏owiek
wcale nie jest panem w∏asnego losu. Czasem mo˝e tylko bezradnie czekaç na stra˝aków lub koniec
deszczu. Miejmy nadziej´, ˝e tak˝e nas czegoÊ nauczy i kanalizacja deszczowa powstanie raczej
pr´dzej ni˝ póêniej, a pracownicy oczyszczalni b´dà si´ bardziej przyk∏adaç do pracy. Mieszkaƒcy
powinni wziàç sobie do serca przynajmniej jednà
nauk´: jeÊli jeszcze kiedyÊ (odpukaç) b´dà mieli
do czynienia z zalanà piwnicà niech pami´tajà, ˝e
trzeba wtedy od razu wy∏àczyç pràd w budynku.
Nie wolno wchodziç do podtopionego pomieszczenia zanim si´ tego nie zrobi.
Justyna Ko∏akowska

STARA MI¸OSNA

Rozbudowa Gimnazjum

Konkretyzuje si´ drugi etap budowy
Gimnazjum nr 3. Przetarg na wykonanie rozbudowy wraz z projektem zosta∏
rozstrzygni´ty jakiÊ czas temu. Obecnie zosta∏ ukoƒczony projekt rozbudowy. Koncepcja, powsta∏a po zmianie
przeznaczenia obiektu na gimnazjum
(z pierwotnie planowanego zespo∏u
szkó∏), zak∏ada rozplanowanie budynków wzd∏u˝ ulicy Klimatycznej i Pogodnej i umieszczenie boisk i innych
obiektów terenowych od strony al. Jana Paw∏a II. Istniejàca pierwsza cz´Êç
budynku sk∏ada si´ g∏ównie z klas lekcyjnych i minimalnego zaplecza, umo˝liwiajàcego funkcjonowanie szko∏y.
Obecna rozbudowa b´dàca przed∏u˝eniem budynku w kierunku ulicy Pogodnej b´dzie obejmowaç pomieszczenia
ogólne i administracyjne. Trzecia cz´Êç
rozbudowy, przy ul. Pogodnej, planowana w przysz∏oÊci, b´dzie sk∏ada∏a si´
z sali gimnastycznej i krytego basenu
z zapleczem.
Rozbudowa powi´kszy szko∏´ o ok.
2470 m2, wobec ok. 1680 m2 powierzch-

ni istniejàcej. Projektowany pi´trowy
budynek po∏àczony b´dzie z budynkiem istniejàcym na parterze i pi´trze.
G∏ówne wejÊcie do szko∏y przewidziano z placu w naro˝niku dzia∏ki. Naprzeciw wejÊcia zaprojektowano cz´Êç

rekreacyjnà, otwartà na teren za szko∏à, oraz aul´ o wysokoÊci dwóch kondygnacji. Do czasu wybudowania cz´Êci
sportowej aula b´dzie pe∏niç funkcj´
sali gimnastycznej. Na parterze
umieszczono równie˝ sto∏ówk´ z kuchnià. Na pi´trze nad szatniami zaplanowano zespó∏ pomieszczeƒ administracyjnych z pokojem nauczycielskim,

oraz kilka klas i pracownie – chemicznà i fizycznà. W koƒcowej cz´Êci budynku przewidziano zespó∏ szatni sportowych obs∏ugujàcy boiska, w przysz∏oÊci po∏àczony z salà gimnastycznà.
Projektantka zadba∏a o dostatecznà
wielkoÊç i doÊwietlenie przestrzeni rekreacyjnych. Budynek wyposa˝ono
w wind´, b´dzie w pe∏ni dostosowany
dla osób niepe∏nosprawnych. Przewidziano mo˝liwoÊç wydzielenia cz´Êci
pomieszczeƒ i organizacji imprez okolicznoÊciowych.
Projektowany budynek b´dzie swoim
wyglàdem nawiàzywa∏ do budynku istniejàcego. Ze wzgl´du na wy˝sze posadowienie (wejÊcie po czterech stopniach) oraz decyzj´ o przekryciu klas

na pi´trze stropem i pozostawieniu
nieu˝ytkowego poddasza b´dzie wy˝szy od istniejàcej cz´Êci. Aby optycznie
obni˝yç budynek, zaprojektowano
dach wielospadowy. W elewacji znajdà
kontynuacj´ dwa z trzech obecnych kolorów, aby uczyniç jà spokojniejszà
przy rozrzeêbionym kszta∏cie budynku.
Wykonawca obiektu planuje przed
zimà przekrycie budynku dachem
i wprowadzenie ogrzewania, tak aby
kontynuowaç prace wykoƒczeniowe.
Nowy budynek powinien zostaç oddany
do u˝ytku w nast´pnym roku szkolnym.
Robert Rzadkiewicz

Firma WARS-BRUK

J¢ZYK ANGIELSKI

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

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

wystawiamy rachunki VAT

P 773 03 69, fax 773 03 68, 501 075 963
e-mail: warsbruk@o2.pl

DLA

•
•
•

DZIECI (RÓWNIE˚ 5–6-LATKÓW)
M¸ODZIE˚Y
DOROS¸YCH

STARA MI¸OSNA UL. STOKROTKI 18
TEL. 0-692 075 812
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Nowy basen w Weso∏ej
W sobot´ 2 sierpnia br. otworzy∏ swoje podwoje AQUAPARK WESOLANDIA – pierwsze w Weso∏ej centrum rekreacyjne dla ca∏ej rodziny. Pod jednym
dachem znajdziemy tu zespó∏ basenowy,
sanarium i bogato wyposa˝one centrum
WELLNESS.
W∏aÊcicielami Wesolandii
sà paƒstwo Anna i S∏awomir
Ch∏oƒ
(na
zdj´ciu obok),
mieszkaƒcy naszej dzielnicy.
Czego mo˝na
si´ spodziewaç
idàc do Aquaparku Wesolandia?
Na spragnionych atrakcji mieszkaƒców Weso∏ej czekajà niezapomniane
wodne atrakcje, z których pod czujnym
okiem ratowników mo˝na skorzystaç
w nowoczesnym zespole basenowym.
Ów zespó∏ to: basen sportowy 4-torowy
o d∏ugoÊci 25 m i g∏´bokoÊci od 110 do
180 cm i basen rekreacyjny, a tak˝e rwàca dzika rzeka, brodzik dla dzieci ze s∏oniem – zje˝d˝alnià, odpr´˝ajàce jacuzzi,
du˝a, kr´ta 73-metrowa zje˝d˝alnia oraz
kilka rodzajów masa˝y wodnych i powietrzno – wodnych (jak np. le˝anki
wodne czy p∏aszcze wodne).
Uwaga – w damskiej przebieralni
znajduje si´ przewijak, co jest du˝ym
udogodnieniem dla mam, które odwiedzajà basen z dzieçmi.
UnikatowoÊç wody w basenach jest
efektem poddawania jej trzykrotnemu
procesowi uzdatniania przy u˝yciu najlepszych technologii (niemieckiej, amerykaƒskiej i australijskiej), w tym nowoczesnej
metody uzdatniania na „wody niskos∏one”. Dzi´ki temu woda ta spe∏nia naj-
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ostrzejsze Êwiatowe normy higieny. Jest
tak˝e idealnie przezroczysta, nie ma nieprzyjemnego zapachu, nie podra˝nia oczu
i skóry, jest bezpieczna dla niemowlàt
i alergików, i przypomina wod´ morskà.
(By∏am ju˝ w ˝yciu na wielu basenach,
ale w takiej wodzie jeszcze nie p∏ywa∏am.
Mój oÊmiomiesi´czny syn Maurycy sp´dzi∏ w basenie ju˝ ∏àcznie godzin´ i nie
zauwa˝y∏am ˝adnych niepokojàcych
zmian skórnych. JednoczeÊnie lekko s∏ona woda nie przeszkadza∏a mu, gdy troch´ si´ jej napi∏).
W SANARIUM mo˝emy skorzystaç
z solarium turbo (tuba), baru tlenowego,
a tak˝e trzech rodzajów saun: fiƒskiej,
tureckiej (parowa), i relaksacyjno – odchudzajàcej „infrared”. Mo˝na te˝ skorzystaç ze specjalnych specjalnych natrysków oraz z masa˝u klasycznego i specjalistycznego (cz´Êciowy masa˝
kosztuje 25 z∏, ca∏oÊciowy 50 z∏).
W kompleksie WELLNESS
mo˝na skorzystaç z nowoczeÊnie
wyposa˝onej si∏owni ze sprz´tem
„cardio” i „izotonic” oraz sali
gimnastycznej.
Mieszczàca si´ na pi´trze restauracja Jurata ma ca∏à Êcian´ ze
szk∏a, dzi´ki której mo˝emy podglàdaç, co si´ dzieje w hali basenowej. To Êwietne rozwiàzanie dla
pragnàcych pop∏ywaç mam, pod
warunkiem ˝e przyjdà na basen z babcià,
kole˝ankà bàdê opiekunkà. Sà tam dwa
du˝e sto∏y bilardowe i automaty – flipery,
a dzieci mogà bawiç si´ w bardzo dobrze
wyposa˝onym pokoju zabaw – jest tam
na przyk∏ad du˝a zje˝d˝alnia, sporo fajnych zabawek, przybory do rysowania
i inne.
Parking – jest ogrodzony i du˝y.
Pierwsze pó∏ godziny parkujemy za
darmo, ka˝de kolejne 3 godziny kosztuje 3 z∏. Rowery zaparkujemy za darmo w specjalnych stojakach. Z obiektu,
dzi´ki windom, podjazdom i specjalnie
przystosowanym toaletom mogà tak˝e korzystaç osoby niepe∏nosprawne poruszajàce si´ np. na wózkach inwalidzkich.
Przy wejÊciu do WESOLANDII znajduje

si´ bankomat – to wa˝na informacja dla
osób, które nie lubià nosiç przy sobie gotówki – na razie w WESOLANDII nie sà
akceptowane karty kredytowe. Na parterze jest te˝ sklep ze strojami kàpielowymi, akcesoriami basenowymi, artyku∏ami
i odzie˝à sportowà, a tak˝e zabawkami
edukacyjnymi (m.in. firmy Tiny Love).
Ceny - standardowa cena godzinnego biletu dla osoby doros∏ej wynosi 12 z∏otych.
WESOLANDIA jako obiekt o charakterze rodzinnym oprócz biletów normalnych i ulgowych (dla dzieci i m∏odzie˝y w wieku 7-18 lat i seniorów powy-

˝ej 65 lat) proponuje szereg promocji.
Na przyk∏ad:
1. Dzieci do 2 lat – wchodzà na basen
bezp∏atnie
2. Dzieci 2-7 lat – p∏acà tylko 7 z∏.
3. Sà dost´pne specjalne bilety rodzinne
dla rodzica lub rodziców z dzieçmi (cena zale˝y od dnia i godziny)
4. Superspecjalne bilety rodzinne (minimum 3 -osobowa rodzina) sà sprzedawane w wyznaczonych godzinach: poniedzia∏ek – piàtek od 7:00 do 8:00; sobota, niedziela, Êwi´ta od 8:00 do
10:00 i od 13:00 do 15:00. Cena takiego biletu wynosi jedynie 8 z∏otych od
osoby za godzin´!
Osoby systematycznie korzystajàce
z basenu mogà kupiç karnet. Oferowane
sà karnety o ró˝nych okresie wa˝noÊci
(od miesiàca do roku) i w ró˝nych cenach. Nasza rodzina kupi∏a na poczàtku
sierpnia karnet trzymiesi´czny o wartoÊci 200 z∏ (za taki karnet p∏aci si´ 190 z∏otych). Z moich dotychczasowych do-
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Koszty wycieczki na baseny w Zielonej (Wesolandia) i w Józefowie
Zestawienie dotyczy najatrakcyjnieszych pór dnia (dzieƒ powszedni po po∏udniu) i weekend poza obiadem. Uwzgl´dniono
koszt dojazdu samochodem spalajàcym 7l benzyny bezo∏owiowej na 100 km, przy cenie benzyny 3,40 z∏ za litr.
Przedstawiono cztery warianty: R+D (rodzic + dziecko w wieku 4–7 lat), 2R+D (dwoje rodziców + dziecko w wieku
4–7 lat), R+2D (rodzic + dwoje dzieci, jedno w wieku 4–7 lat, drugie do 2 lat – wchodzi za darmo), R (sam rodzic).
Ceny wst´pu na basen w Józefowie przeliczone na op∏at´ za pe∏nà godzin´.
Basen, pora
Zielona
pon.–pt. 17–22, sob.–niedz. 10–13 i 15–22
Józefów
pon.–pt. 16–22, sob.–niedz. 9–22
* obydwoje dzieci w wieku 2–7 lat

Êwiadczeƒ wynika, ˝e jeÊli korzysta si´
z basenu raz-dwa razy w tygodniu powinno to wystarczyç minimum na dwa
miesiàce.

R+D
23+dojazd
= 25,40

2R+D
39+dojazd
= 41,40

21,60+dojazd
= 28,80

35,10+dojazd
= 42,30

R+2D
23+dojazd
= 25,40
lub 32,40*
16,20+dojazd
= 23,40

R
16+dojazd
= 18,40
13,50+dojazd
= 20,70

Opr. Lika Karpiƒska

UWAGA!
ORGANIZUJEMY NAUK¢ P¸YWANIA DLA MALUCHÓW

Gdzie i kiedy
WESOLANDIA mieÊci si´ przy ulicy
Wspólnej 4 (róg Piastowskiej) w Zielonej
– przy drodze wylotowej w kierunku Marysina Wawerskiego za skrzy˝owaniem
z delikatesami KL z daleka widaç po lewej stronie czerwonà rur´ zje˝d˝alni.
WESOLANDIA jest czynna codziennie w dni powszednie od 7:00 do 22:00,
w soboty, niedziele i Êwi´ta od 8:00 do
22:00.

Podczas uroczystego otwarcia dyrektor obiektu pan Jacek Gàsiorowski zapowiedzia∏, ˝e kierownictwo obiektu jest otwarte na ró˝ne propozycje, na przyk∏ad zorganizowana ma byç nauka taƒca,
samoobrony dla dzieci i dla kobiet. Podà˝ajàc tym tropem nasze Stowarzyszenie Sàsiedzkie proponuje zorganizowanie nauki p∏ywania dla niemowlàt i ma∏ych dzieci. Jako organizator zbiorowy
takiej nauki p∏ywania mamy szans´ wynegocjowaç atrakcyjne ceny. Pod okiem doÊwiadczonych
instruktorów p∏ywania nasze pociechy mogà nauczyç si´ p∏ywaç. Grupy nie powinny byç wi´ksze
ni˝ 8-10 maluchów plus ich rodzice (opiekunowie). Planujemy zorganizowanie kilku grup – w zale˝noÊci od zainteresowania. Byç mo˝e zorganizowane zostanà dwie równoleg∏e grupy dla dzieci
kilkumiesi´cznych i dwu-trzy – latków. OczywiÊcie, zaj´cia nauki p∏ywania b´dà organizowane
podczas weekendów.
Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o pozostawienie informacji o wieku dziecka (dzieci)
i telefonie kontaktowym pod tel. 773 13 15 (sekretarka automatyczna).

Magdalena J´drzejewska

Magdalena J´drzejewska

Nasz las – nasze dobro

W ciàgu tego lata sporo osób odwiedzi∏o Starà Mi∏osn´ i wszyscy, jak jeden mà˝, zazdroÊcili nam naszych lasów. Jest czego odpowiadali dumni
mieszkaƒcy; mamy czystsze powietrze,
nasze dzieci majà przyrod´ w zasi´gu
r´ki i mamy gdzie wyprowadzaç psy.
Inni, bardziej spostrzegawczy obserwa-

torzy, mogà powiedzieç: burza poprzewraca∏a drzewa i nie ma komu ich
uprzàtnàç. Ludzie z uporem maniaka
wywo˝à w g∏àb lasu stare wersalki a na
brzegu porzucajà puszki i butelki. Las
to wspania∏e miejsce do sk∏adowania
Êwie˝o skoszonej trawy (która gnijàc
wytwarza niepowtarzalny aromat). Sà

te˝ przypadki (zdj´cie) wyrzucania „za
p∏ot” du˝ych iloÊci niepotrzebnej ziemi. W∏aÊciciel tej dzia∏ki zniszczy∏ du˝e mrowisko i mia∏ u∏aƒskà fantazj´
wje˝d˝ajàc do lasu spychaczem…..
Izabela Antosiewicz

NOWY SPOSÓB ZNAKOWANIA
ULIC W WARSZAWIE stan na dzieƒ
01.08.2003 r.
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Wniebowzi´cie NajÊwi´tszej Maryi Panny –
15 sierpnia 2003 r.
Polska od wieków jest krajem Maryjnym.
Ju˝ po szwedzkim najeêdzie Jan Kazimierz
NajÊwi´tszà Maryj´ Pann´ za patronk´ i Królowà Paƒstwa Polskiego obra∏, a Rzeczpospolità obronie i szczególnej opiece poleci∏.
CzeÊç Matce Bo˝ej sk∏adamy zarówno w najwi´kszym sanktuarium Maryjnym, jakim jest
JASNA GÓRA w Cz´stochowie, jak i w Âw.Lipce, Licheniu, Niepokalanowie, Gietrzwa∏dzie.
Pomoc i wstawiennictwo Matki Bo˝ej za naro-

Wystawa
w bibliotece staromi∏oÊniaƒskiej –
od wrzeÊnia nowa kolekcja obrazów
Dobiega koƒca wystawa fotograficzna pana Jana Sk∏odowskiego.
Przez dwa miesiàce mogliÊmy podziwiaç pi´kne tereny Huculszczyzny i Czarnohory.
We wrzeÊniu zagoszczà u nas obrazy pani Teresy Kuênickiej rodzinnie zwiàzanej z osiedlem. Pejza˝e
wykonane technikà olejnà pozwolà
nam powspominaç lato...
Serdecznie zapraszamy!
Iza Zych

dem Polski jest namacalna i widoczna w wielu
zakàtkach naszego kraju.
A szczególnym ho∏dem, jaki z∏o˝yliÊmy Matce Boga, jest Êlubowanie przygotowane przez
Prymasa Tysiàclecia ks. Kardyna∏a Stefana
Wyszyƒskiego, tj odnowienie Êlubów z∏o˝onych przez Jana Kazimierza NAJÂWI¢TSZEJ
MARYI PANNIE – KRÓLOWEJ POLSKI.
Ksiàdz Prymas – duszpasterz narodu polskiego, za swe motto obra∏; „Wszystko postawi∏em na Maryj´”.
Drugi wielki Polak ks. Karol Wojty∏a –
OBECNIE PAPIE˚ Jan Pawe∏ II obra∏ jako motto swego duszpasterzowania „CA¸Y TWÓJ
MARYJO”.
Tak wi´c, umi∏owanie i zawierzenie NajÊwi´tszej Maryi Pannie do dni dzisiejszych sà
widoczne i aktualne, zarówno u duchowieƒstwa, jak i w narodzie polskim.
Co oznacza to Êwi´to dla naszego obecnego koÊcio∏a i ludzi wiary?.
Oznacza, ˝e mamy Matk´, którà wybra∏ Bóg
na Matk´ Swego Syna, ˝e my wybieramy Jà
jako Matk´ KoÊcio∏a i Królowà Narodu Polskiego. Zawierzamy jej nasze troski i pragnienia,
prosimy o wstawiennictwo za nami u Boga.
A jakie pragnienia sà w naszych sercach?
Najwi´kszym pragnieniem ka˝dego cz∏owieka jest mi∏oÊç, pragnienie, aby byç kochanym i kochaç innych. Mi∏oÊç jest ∏askà

i darem danym od Boga. Aby otrzymaç mi∏oÊç w sercach naszych, zwracamy si´ do
NajÊwi´tszej Maryi o wstawiennictwo za naszymi proÊbami.
Matka Bo˝a Wniebowzi´ta – z duszà i cia∏em, or´duje za nami b´dàc ∏àczniczkà mi´dzy
niebem a ziemià w naszych sprawach i potrzebach.
Czy w to wierzymy w XXI wieku – w czasach ideologii mieç a nie byç?
Mamy nadziej´, ˝e coraz cz´Êciej mówimy
„TAK” Bogu, a nie „bo˝kom” tego Êwiata.
Mamy nadziej´ i wiar´, ˝e t´sknota za Bogiem i jego prawami stanie si´ coraz cz´Êciej
wypowiadanà proÊbà do NajÊwi´tszej Maryi
Panny o pomoc w uzyskiwaniu tej ∏aski mi∏oÊci. Sk∏adajàc t´ refleksj´ w serca czytelnika,
w dniu tego wielkiego Êwi´ta Maryi Matki KoÊcio∏a i Narodu Polskiego, ˝yczymy wszystkim
odwagi w uciekaniu si´ do Maryi i powierzaniu
jej swych próÊb i intencji zarówno za ˝ywych,
jak i zmar∏ych cz∏onków naszej parafii.
W imieniu
Wspólnoty Ró˝aƒcowej i Fatimskiej
Przy Parafii NajÊwi´tszego Serca
Pana Jezusa
El˝bieta Ko∏buk
Weso∏a – Stara Mi∏osna, sierpieƒ 2003 r

Kàcik bibliofila – nowoÊci w bibliotece

Agnieszka Stefaƒska „Extra Vergine”
W sierpniowym numerze polecam
Paƒstwu ksià˝k´ polskiej autorki
Agnieszki Stefaƒskiej o niepolskim tytule „Extra Vergine”. Akcja ma poczàtek w 1917 roku w Anielinie na Mazowszu, gdzie „na dachu domu pewnej
polskiej rodziny przymusowo làduje
niemiecki pilot Jürgen”. Zofia i ten˝e
Jürgen zostajà protoplastami rodu
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Pruskich. Sà ich du˝e córki: pi´kna
Stasia i Alina, a potem wnuczka: Ma∏gorzata – dzia∏aczka SolidarnoÊci i jej
córka Julia, wspó∏czesna m∏oda kobieta, która jest narratorkà tej powieÊci.
Wielowàtkowa, pe∏na ironicznego humoru opowieÊç o czterech pokoleniach
kobiet i ich mi∏oÊciach.

Literatura dla najm∏odszych
Delahaye G. – „Martynka i Dzieƒ Mamy”
Nepomucka K. – „Wakacje z Penelopà”
Ullrich H. – „Czarownic si´ nie ca∏uje”
Quin-Harkin J. – „Zaskoczona mi∏oÊcià”
Retti Ch. – „Obudê si´, ma∏y misiu!”

Beletrystyka dla doros∏ych
Berg E. – „Pozostaƒ sobà”
Gardner L. – „Druga córka”
Turow S. – „Prawa naszych ojców”
Lauck J. – „˚ycie ciàgle przede mnà”
Yurk A. – „Zbawienna mi∏oÊç”

Uwaga

Literatura dla m∏odzie˝y
Pawlikowska B. – „Blondynka Êpiewa
w Ukajali”
Cohen R. – „Twardzi ˚ydzi”
Fedorowski W. – „Caryce”
Wittlin T. – „Szabla i koƒ”
Zins H. – „Historia Anglii”

Iza Zych

Po wakacjach biblioteka wraca do
starych godzin pracy. Serdecznie
zapraszamy, szczególnie, ˝e na pó∏kach pojawi∏o si´ bardzo du˝o nowych ksià˝ek, co na pewno ucieszy
sta∏ych i, mam nadziej´, nowych
czytelników. Biblioteka od 1. wrzeÊnia znowu czynna:
Poniedzia∏ki–Wtorki–Piàtki 13–18
Czwartki 10–15
Tel. 773 83 66

STARA MI¸OSNA

Witajcie Oto kolejna grupa naszych najm∏odszych sàsiadów. Ich rodzicom, a tak˝e rodzicom
wszystkich innych staromi∏oÊniaƒskich maluchów, ˝yczymy wiele radoÊci. A wy,
wÊród drogie
maleƒstwa, witajcie, witajcie, witajcie! RoÊnijcie zdrowo i bàdêcie radoÊcià dla
swoich rodziców. Mieszkacie na malowniczo po∏o˝onym Osiedlu, wokó∏ sà pi´kne lasy
i czeka na was spore grono tylko nieco starszych kolegów i kole˝anek. A ju˝ teraz ka˝dy
nas
maluch, którego zdj´cie publikujemy otrzymuje drobny upominek od naszego sponsora.
Upominki sà do odbioru w sklepie Baby Boom.

Andrea Rebeca Delgado-Osiƒska
Ur. 16.04.2003
w szpitalu przy ul. Karowej.
Waga 3160 g, d∏. 55 cm.
Mieszkam przy Trakcie Brzeskim.
Rosn´ zdrowo!

Zg∏oszenia do najbli˝szego numeru przyjmujemy w terminie do 15 wrzeÊnia 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).

Ania Lipiƒska
Ur. 21.05.2003 w Instytucie Matki i
Dziecka w Warszawie.
Wa˝y∏a 5200 g. Mieszka razem
z braciszkiem Piotrusiem
przy ul. GoÊciniec.

Lena Ula Sekula
Ur. 7 sierpnia 2003 r.
w Bia∏ej Podlaskiej.
Waga 2880 g, d∏. 54 cm
Na tym zdj´ciu mam 2 dni!

Wielkie po˝egnanie lata w „Baby Boom”!
Zapraszamy na ostatnie dni letniej wyprzeda˝y!
2 paêdziernika „Baby Boom” koƒczy rok. Ju˝ w nast´pnym numerze
„WiadomoÊci Sàsiedzkich” szczegó∏owy opis wszystkich atrakcji.

Sponsor
rubryki:

Wojtek Kamiƒski
Ur. 23.04.2002 w Warszawie
w Szpitalu im. Ks. Anny
Mazowieckiej.
Imiona rodziców: Miros∏aw i Beata.

Sklep „Baby Boom”
ul. Jana Paw∏a II róg Diamentowej
zaprasza w godzinach:
pon.–pt. 10–19, sob. 10–14
tel. 773 15 58
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15 sierpnia 1920 r. – rocznica Cudu nad Wis∏à
W mowie potocznej poj´cie „d∏ugi
weekend” zadomowi∏o si´ ju˝ na dobre,
wypierajàc prawie zupe∏nie s∏owa „Êwi´to” czy „rocznica”. Co gorsza, tak˝e
w ÊwiadomoÊci coraz liczniejszej rzeszy
Polaków Âwi´ta Narodowe przestajà si´
kojarzyç z wielkimi i pe∏nymi chwa∏y wydarzeniami z naszej historii. A historia
Polski powinna napawaç nas dumà.
Szczególnie teraz, w przededniu wejÊcia
do Europy. Szczególnie teraz, gdy tworzy
si´ wizj´ ∏askawego przyj´cia nas do wielkiej rodziny europejskiej. A przecie˝ Polska by∏a w tej Europie od wieków, przez
ca∏e lata b´dàc przedmurzem chrzeÊcijaƒstwa, a tak naprawd´ stojàc na pierwszej
linii obrony ca∏ej zachodniej cywilizacji.

Rok 1920 by∏ tego najlepszym przyk∏adem. Oto m∏ode paƒstwo polskie powstrzyma∏o pràcà na zachód nawa∏nic´
bolszewickiej armii, zaÊ prze∏omowa w tej
wojnie Bitwa Warszawska, zosta∏a przez
lorda d’Abernona nazwana „osiemnastà
z decydujàcych o losach Êwiata bitew”.
A my tak ∏atwo zapominamy o tamtych
dniach i cieszàc si´ zas∏u˝onym odpoczynkiem nie pami´tamy nawet o tak
drobnym geÊcie jak wywieszenie flagi
(naprawd´, w tym roku w Starej Mi∏oÊnie
flag by∏o ma∏o jak nigdy dotàd).
„Obywatele Rzeczypospolitej. Ojczyzna
w potrzebie. Wrogowie otaczajà zewszàd,
skupili wszystkie si∏y by zniszczyç wywalczonà krwià ˝o∏nierza polskiego niepodleg∏oÊç
naszà” pisa∏ w odezwie do narodu marsza∏ek Józef Pi∏sudski. A sytuacja militarna w sierpniu 1920 roku wydawa∏a si´ naprawd´ tragiczna. Po udanej ofensywie
polskiej z wiosny 1919 roku, która mia∏a
na celu wyzwolenie ziem polskich na
wschód od niemieckiej strefy okupacyjnej i ustalenie wschodnich granic Polski,
na poczàtku lata 1920 roku nastàpi∏o
kontruderzenie wojsk bolszewickich.
Konna armia Budionnego przerwa∏a
front po∏udniowy zmuszajàc wojska pol-
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skie do poÊpiesznego odwrotu. Wojska
bolszewickiego frontu zachodniego dowodzone przez marsza∏ka Tuchaczewskiego par∏y na Warszaw´. ZaÊ na zachodzie Europy rewolucyjne komitety robotnicze ju˝ szykowa∏y si´ do powszechnej
rewolucji, która wsparta przez zwyci´skà
Armi´ Czerwonà mia∏a zaprowadziç powszechnie ustrój komunistyczny.
12 sierpnia oddzia∏y Tuchaczewskiego
stan´∏y na przedpolach Warszawy i rozpocz´∏y szturm na naszà stolic´. Na kierunku pó∏nocno-wschodnim 5. Armia
gen. Sikorskiego odpiera∏a gwa∏towne
ataki w rejonie Modlina i Ciechanowa,
zaÊ na g∏ównym kierunku natarcia w okolicach Ossowa i Radzymina w krwawych
walkach 13 i 14 sierpnia 1. Armia polska
gen. Latikina (z∏o˝ona g∏ównie z ochotników: m∏odzie˝y gimnazjalnej, harcerzy,
studentów i patriotycznie nastawionych
robotników) powstrzyma∏a ofensyw´
wojsk Tuchaczewskiego i 15 sierpnia
przesz∏a do dzia∏aƒ zaczepnych. RównoczeÊnie, realizujàca g∏ówne zadania operacyjne tzw. „grupa manewrowa” z∏o˝ona z najlepiej wyszkolonych, jeszcze „legionowych” jednostek 4. armii przegrupowa∏a si´ nad Wieprz i tam w okolicach
Kocka i Cycowa dokona∏a decydujàcego
kontrnatarcia przedostajàc si´ na ty∏y
wojsk szturmujàcych Warszaw´.
By∏ to prze∏om w ca∏ej Bitwie Warszawskiej. Wyczerpana d∏ugotrwa∏à ofensywà
Armia Czerwona zosta∏a zmuszona do
odwrotu. Dalsze dni to ju˝ tylko poÊcig za
wycofujàcymi si´ wojskami Tuchaczewskiego, który zakoƒczy∏ si´ 25 sierpnia wyparciem jego ostatnich oddzia∏ów za lini´
Niemna. Straty radzieckie wynios∏y w Bitwie Warszawskiej kilkanaÊcie tys. zabitych, 66 tys. ˝o∏nierzy dosta∏o si´ do polskiej niewoli zaÊ 30
tys. Niemcy internowali w Prusach
Wschodnich.
RównoczeÊnie na
froncie po∏udniowym
oddzia∏y konnej armii Budionnego zosta∏y otoczone i pobite pod Komarowem
przez oddzia∏y gen.
Stanis∏awa Hallera.
W bitwie tej dosz∏o
do najwi´kszego od
ponad 100 lat i ostat-

niego w historii Europy boju kawalerii,
w którym 1. Dywizja Jazdy p∏k. Juliusza
Rómmla stoczy∏a ca∏odzienny bój z dwoma dywizjami kawalerii Budionnego.
Bitwa Warszawska, która z sytuacji
militarnej kl´ski przerodzi∏a si´ w jedno
z najbardziej b∏yskotliwych zwyci´stw,
bardzo szybko zyska∏a nazw´ „Cudu na
Wis∏à”, tym bardziej, ˝e rozgrywa∏a si´
ona w dniu Êwi´ta Wniebowzi´cia NajÊwi´tszej Marii Panny. Jednak o zwyci´stwie przesàdzi∏ przede wszystkim geniusz strategiczny Józefa Pi∏sudskiego,
który w momencie wielkiego zagro˝enia
podjà∏ odwa˝nà decyzj´ o przegrupowaniu najlepszych oddzia∏ów w rejon Wieprza, pozostawiajàc obron´ Warszawy
oddzia∏om ochotniczym. A tak˝e niewiarygodne poÊwi´cenie m∏odych ˝o∏nierzy, którzy zagrzewani przyk∏adem
swego kapelana ks. Ignacego Skorupki
(poleg∏ pod Ossowem udzielajàc pos∏ugi
kap∏aƒskiej rannym i umierajàcym ˝o∏nierzom na pierwszej linii frontu) braki
w wyszkoleniu i uzbrojeniu nadrabiali
bohaterskim uporem.
DziÊ, kiedy kurz Bitwy ju˝ osiad∏ i gdy
o Polsk´ nie trzeba walczyç z bronià
w r´ku, po tamtych dniach pozostajà ju˝
tylko wspomnienia. Ale warto je czasem
piel´gnowaç (choçby odwiedzajàc niedalekie nas miejsce bitwy pod Ossowem). Bo zanim wkurzeni kolejnà aferà, kolejnà g∏upià ustawà czy kolejnym
draƒstwem powiemy „W tym kraju nie
da si´ ju˝ ˝yç”, wspomnijmy ˝e nie tak
dawno by∏ moment, gdy naprawd´ brak
by∏o perspektyw, a zag∏ada nadchodzi∏a
wielkim krokiem. Wtedy uda∏o si´ odwróciç z∏y los. Tym bardziej teraz nam
si´ to powinno udaç!
Marcin J´drzejewski

Zgrupowania wojsk polskich

Zgrupowania Armii Czerwonej

Kierunki dzia∏aƒ poÊcigowych

Kierunki kontnatarcia „Grupy
manewrowej“
Linia osiàgni´ta przez Wojsko
Polskie 18 VII wieczorem

Linia osiàgni´ta 25 VII
Kierunki uderzeƒ zaczepnych
Armii Czerwonej
Kierunki odwrotu Armii Czerwonej
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M∏odzie˝ dyskryminowana
Zgodzicie si´, Paƒstwo, ze mnà, ˝e Polacy sà
narodem narzekajàcym? Powody do swoich narzekaƒ wynajdujà w sposób mistrzowski wsz´dzie i z du˝à cz´stotliwoÊcià. Obszar utyskiwaƒ
dotyczy w zasadzie ca∏ego naszego globu (kataklizmy, groêba wojny, ginàce gatunki zwierzàt...).
W∏aÊciwie wp∏ywu na to specjalnego nie mamy,
ale co tam – ponarzekaç mo˝na. Weêmy dalej
naszà ojczyzn´ (pomijam, aby Paƒstwa nie zanudzaç, poszczególne kontynenty). Tu jest dopiero
na co narzekaç: afery gospodarcze, drogo, klimat
si´ zmienia, biznes nie idzie i... mamy niedobrà
m∏odzie˝. Ta ostatnia – mo˝na powiedzieç – nale˝y do ulubionych tematów narzekaczy. Przymiotniki mno˝à si´ po prostu same: z∏a, zepsuta,
zdemoralizowana, leniwa, g∏oÊna, krzykliwa, arogancka, bezkompromisowa itd. A sam obiekt narzekaƒ? Dalej chodzi z g∏owà w chmurach, potrafi si´ cieszyç, Êmiaç, bawiç, ale cz´sto zdobywa
te˝ szczyty. Jaka˝ musi tkwiç w niej si∏a, skoro
osaczona cz´sto przez doros∏ych malkontentów
jeszcze potrafi byç taka wspania∏a. Pozostawiona
jest cz´sto sama sobie, w towarzystwie telewizji,
komputerów, pustych czterech Êcianach. Spotyka si´ cz´sto z niesprawiedliwoÊcià i ob∏udà. Pozbawiana nieraz szacunku, bo to ju˝ nie dziecko
s∏odkie i bezbronne, ale jeszcze nie ca∏kiem doros∏y, chocia˝ ju˝ pe∏noletni. Krytykowana za swój
wyglàd, nie zawsze pasujàcy do naszych wyobra˝eƒ, banalnych i stereotypowych. M∏odym
cz∏owiekiem mo˝na manipulowaç: „JesteÊ ju˝

du˝y, mo˝esz popilnowaç m∏odszego brata, ale –
„JeÊli sam podejmiesz decyzj´, na pewno b´dzie
ona z∏a, w koƒcu jesteÊ jeszcze taki m∏ody”.
OczywiÊcie, obowiàzki sà jak najbardziej wskazane, ale, no w∏aÊnie, my na pewno podejmujemy
zawsze trafne decyzje.
Czasami myÊl´, ˝e nie jeden z tych m∏odych
ludzi chcia∏by cofnàç czas, pozostaç maluchem,
b´dàcym w centrum zainteresowania rodziny,
nauczycieli, sióstr zakonnych, czy ksi´˝y. Prosz´
zwróciç uwag´, jak iloÊç imprez organizowanych dla ma∏ych dzieci ma si´ do iloÊci czasu
poÊwi´conego dla m∏odzie˝y. KtoÊ powie: „Oni
wolà byç sami, we w∏asnym gronie”. Czy jednak
tak jest zawsze? Czy zawsze cieszà si´ z tzw.
„wolnej chaty”? Zapytajmy ich o to. Mo˝e wciàgnà nas w rozmow´ o swoich problemach, zainteresowaniach, marzeniach. Na wys∏uchanie tego szanowny doros∏y musi mieç jednak czas,
czasami nawet du˝o
czasu. Maluchy majà
swoje tereny zabaw,
klubiki, organizuje si´
im zabawy. M∏odzie˝ to
co innego. Lokal – na
pewno zostanie zdewastowany, a impreza
– b´dà niezadowoleni,
bo nie tak przygotowana. Uspokajamy suWeso∏a-Stara
mienie przekonani, ˝e

my chcemy dobrze, ale... ta dzisiejsza m∏odzie˝.
Kó∏ko si´ zamyka. Zabiegani mijamy grupki
dziewczyn i ch∏opców, odruchowo ich omijajàc,
nie rzadko po prostu kierowani strachem.
RzeczywiÊcie, zdarza si´, ˝e sà czasami agresywni i niepokorni. Pytanie tylko, dlaczego?
Skrajne przypadki to rodziny patologiczne, w których przysz∏o im ˝yç nie pytajàc o zgod´. Wszyscy jednak to wra˝liwcy i nadwra˝liwcy, marzyciele piszàcy wiersze, tworzàcy muzyk´ i teksty,
majàcy zainteresowania, którym oddajà si´ ca∏ym sercem. Patrzà na swój w∏asny Êwiat, cz´sto
w bardziej dojrza∏y od niejednego doros∏ego,
sposób. Nie sà êli, ale mo˝e po prostu nie nauczono ich czasami nawet podstawowych rzeczy. Odsuwani ze swoimi problemami na plan
dalszy. Plan pierwszy – to biznes, dom „pod
klucz” i... Êwi´ty spokój. Artyku∏ koƒcz´ proÊbà:
wykluczmy ze swoich tematów do narzekaƒ m∏odzie˝. Jest to na pewno w granicach naszych
mo˝liwoÊci.
Iza Zych

Sklep „Sempre”

Ekskluzywne obuwie
„Venezia”
Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 23/25

Szanowni Paƒstwo,

57

Nie tylko sklep,
nie tylko moja moda.

Uprzejmie informuj´, ˝e uda∏o mi si´ stworzyç nowà koncepcj´ sklepu-pracowni krawieckiej dla Paƒ mieszkajàcych na terenie naszego osiedla.
Od chwili otwarcia mojego salonu przy Trakcie Brzeskim
57, mogà Panie wybieraç spoÊród moich projektów dowolne wzory, a nast´pnie dopasowywaç je do swoich sylwetek
i gustu.
Tkaniny, które proponuj´, pochodzà g∏ównie z W∏och
i Francji z tak zwanych koƒcówek poprodukcyjnych, co
gwarantuje wysokà jakoÊç, niepowtarzalnoÊç oraz niezbyt
wygórowanà cen´.
Z dwudziestoletnim doÊwiadczeniem w konstruowaniu
odzie˝y s∏u˝´ równie˝ radà co do doboru odpowiedniego fasonu. Poprawi´ równie˝ ulubione kreacje nabyte wczeÊniej.
Serdecznie zapraszam na mi∏à rozmow´ przy kawie od poniedzia∏ku do piàtku w godzinach od 12-tej do 19-tej oraz
w soboty od 10-tej do 15-tej.
Z powa˝aniem
Ewa Niedostatkiewicz
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Najpi´kniejsze ogrody Starej Mi∏osny
KONKURS NA NAJPI¢KNIEJSZY OGRÓD, TARAS, BALKON W STAREJ MI¸OÂNIE

JEST ROZSTRZYGNI¢TY!
21 sierpnia obradowa∏o Jury redakcyjne i zgodnie z regulaminem przyznano tytu∏y i nagrody w 3 równoleg∏ych kategoriach: ogród, taras, balkon:
I miejsce i tytu∏ „Najpi´kniejszego ogrodu Starej Mi∏osny
2003” zosta∏ ogród p. Kurzyd∏owskich przy ul Cieplarnianej
53 za nietuzinkowe rozwiàzanie ca∏oÊci ogrodu, ciekawe wykorzystanie fundamentów „bunkra” oraz szczególne dbanie
o detale (∏àcznie z tylnà bramà).

fot. Gdy ka˝dy detal jest wa˝ny – nawet nie u˝ywana brama mo˝e byç „ogrodowym obrazem”

fot. Dbanie o detale to du˝y atut, podkreÊlajàcy pi´kno ogrodu z ul. Cieplarnianej 53.

fot. Zazielenionej wyspie z wapienia w „morzu” kamiennej kostki dobrze
jest przyglàdaç si´ z pobliskiej ∏aweczki.
fot. Ty∏ ogrodu jest równie wa˝ny jak front, tu mo˝na odkryç zalety cienistego
zakàtka.

fot. Co mo˝na zrobiç ze starego „bunkra”? Doskona∏y pomys∏ pokazali p.Kurzyd∏owscy, którzy zaj´li 1 miejsce w kategorii „ogród”.
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fot. Choç ogród jest jeszcze „m∏ody”, zadbana
i starannie dobrana roÊlinnoÊç wr´cz wylewa si´
z zakreÊlonych jej ram.

Wyró˝niono ogrody:
• urzàdzony z pasjà zimozielony
ogród p. Macieja Skolimowskiego
dbajàcego o ka˝dy szczegó∏; z
ul. Cienistej 45;
• pachnàcy i szemrzàcy, niesamowity
ogród p. Andrzeja Sidorenko z ul.
Azaliowej 12;
• wspania∏y ogród p. Partyka po∏o˝ony
przy ul. Sezamkowej;
• stylowo urzàdzony „w∏oski” ogród
p. Janus przy ul. Cienistej 40;
• „dojrza∏y” ogród ze starannie dobranymi elementami z ul. Wiàzów 4;
• ogród z uroczym miejscem zabaw
i ciekawà nawierzchnià p. Marcina
Musura z ul. Objazdowej 7.

fot. Wypoczynkowy taras ozdobny, zielony ca∏y rok
p. Boruc kszta∏tuje estetyczny wyglàd „zadaszonej” Starej Mi∏osnej ju˝ par´ lat.

I miejsce i tytu∏ „Najpi´kniejszy taras Starej Mi∏osny 2003” mianowano
taras p. Boruc z ul. Dolomitowej za
pokazanie mo˝liwoÊci urzàdzenia tarasu ozdobnego ca∏y rok.
Wyró˝niono tarasy:
• zimozielony z „kwitnàcym sto∏em”
taras p. Goschorskich z ul. Cieplarnianej 43;
• zielony taras z oryginalnà balustradà p.
Morawskich z ul. Piotrusia Pana 22a.
I miejsce i tytu∏ „ Najpi´kniejszy
balkon Starej Mi∏osnej 2003” otrzyma∏ balkon p. Tomasza WiÊniewskiego
z ul. GoÊciniec 43/5 za ogromny wk∏ad

fot. Wn´trze tego balkonu jest równie zadbane, jak
strona frontowa.

pracy, odwag´ i rozmach w urzàdzaniu
„pokoju ogrodowego”.
Wyró˝niono balkony:
• uznany, pi´kny bia∏o- zielony balkon,
wr´cz ogród p. Zuzanny Ozimkowskiej z ul. GoÊciniec 47/12;
• niespotykany kaktusowy kwitnàcy
balkon p. Miry Wiesio∏ek z ul. Hiacyntowej;
• zadbany pelargoniowy balkon p. Teresy Araszkiewicz z ul. Dàbrowy 4.
Najpi´kniejsze ogrody, tarasy i balkony Starej Mi∏osny 2003 zostanà nagrodzone. Zwyci´zców i wyró˝nionych
zapraszamy po odbiór dyplomów i nagród na najbli˝szy „Psi Festyn” odbywajàcy si´ z okazji dnia Êw. Franciszka
– w tym roku planowany na 4 paêdziernika.
W kolejnych numerach postaram si´
zaprezentowaç Paƒstwu wyró˝nione
najpi´kniejsze
staro-mi∏oÊniaƒskie
ogrody, tarasy i balkony.
Ula Wróblewska
ARTIS. Architektura krajobrazu
artis@w.pl
773 36 12, 0-601 336 462

fot. Urzàdzony z rozmachem balkon p. Tomasza WiÊniewskiego
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MOK zaprasza
Miejski OÊrodek Kultury w Weso∏ej
O G ¸ A S Z A zapisy do sekcji na rok
szkolny 2003 / 2004:
• PIANINO – zaj´cia indywidualne,
1 x w tygodniu, nauka gry plus podstawy teorii muzyki
• KONSULTACJE DLA MUZYKÓW
AMATORÓW
• PLASTYKA – zaj´cia grupowe, 2
x w tygodniu po 2 godz., malarstwo,
rzeêba, ceramika (poniedzia∏ek 15.00
– 19.00, Êroda 15.00 – 19.00)
• CHÓR „IL CANTO MAGNIFICAT” – dyr. Marta Zamojska-Makowska, (Êroda, piàtek 17.00 – 19.00;
grupa „O” Êroda, piàtek 15.30 – 17.00)
• TANIEC – zaj´cia grupowe, 2 x w tygodniu po 45 min., (wtorek czwartek
17.30 – 19.00)
• KÓ¸KO TEATRALNE – zaj´cia
grupowe, 1 x w tygodniu 2 godz., podstawowe zadania aktorskie, interpretacja tekstu, dykcja,
• NAUKA J¢ZYKA ANGIELSKIEGO – ró˝ne poziomy zaawansowania, 2 x w tygodniu po 45 m (poniedzia∏ek Êroda 15.00 – 20.30)
• NAUKA J¢ZYKA NIEMIECKIEGO – grupa zaawansowana, 2 x w tygodniu po 90 min
• GIMNASTYKA KOREKCYJNA –
zaj´cia grupowe, 2 x w tygodniu po 45
min., korygowanie wad postawy
u dzieci i m∏odzie˝y (wtorek, czwartek 15.45 – 17.30)
• GIMNASTYKA KOREKCYJNA
DLA SENIORÓW – zaj´cia grupowe, 1 x w tygodniu
• KLUB MALUCHA – zaj´cia grupowe dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat,
4 x w tygodniu po 3 godz.,2 x w tygodniu 45 min. rytmika

• SZKÓ¸KA SZACHOWA – zaj´cia
grupowe, 1 x w tygodniu 2 godz.
(czwartek 16 – 18)
• KLUB SZACHOWY – zaj´cia 1
x w tygodniu (czwartek 18 – 20)
• AEROBIK DLA PA¡ – 2 x w tygodniu po 1 godz. (wtorek, czwartek
19.30 – 20.30)

Wszystkie zaj´cia prowadzone przez
M O K w Weso∏ej sà p∏atne.
Wszelkich informacji dotyczàcych zapisów, op∏at oraz terminów zaj´ç
udzielamy w sekretariacie Miejskiego
OÊrodka Kultury w Weso∏ej, ul. Starzyƒskiego 21 (róg ˚ó∏kiewskiego), telefon 773 61 88; fax. 773 61 89.

Zaj´cia w filii MOK w Weso∏ej,
Pl. Wojska Polskiego:
• MODELARNIA SAMOCHODOWA – zaj´cia grupowe, 1 x w tygodniu, budowa, regulacja, teoria dzia∏ania mechanizmów samochodu, jazda wyczynowymi modelami elektrycznymi po torze „letnim” i „zimowymkrytym”; Klub Garnizonowy „KoÊciuszkowiec” (sobota 10.00 – 14.00)
• GIMNASTYKA KOREKCYJNA –
Szko∏a Podstawowa nr 4

Og∏oszenie
Od 1 wrzeÊnia 2003 r. do 31 grudnia
2003 r.b´dzie zawieszona dzia∏alnoÊç
sekcji plastycznej i klubu malucha
w Starej Mi∏osnej.
Wszystkich zainteresowanych przepraszamy i zapraszamy na wy˝ej wymienione zaj´cia do Miejskiego OÊrodka
Kultury w Weso∏ej ul. Starzyƒskiego 21.
Dyrektor MOK
Dariusz Falana

„ 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:

GABINET STOMATOLOGICZNY

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

Zapraszamy do sklepu

lek. stomatolog Beata Bedra

RYBNO–GARMA˚ERYJNEGO

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

Polecamy w szerokim asortymencie:

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

• przetwory rybne i ryby,
• wyroby garma˝eryjne,
• pó∏miski okolicznoÊciowe.
pon.–pt. 9.00–20.00, sob. 9.00–15.00
Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 106
(obok delikatesów „Groszek”)
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Wywiad z Markiem Troninà –
organizatorem Maratonu Warszawskiego,
mieszkaƒcem naszego Osiedla
Po raz 25 w dniu 14 wrzeÊnia odb´dzie si´
Maraton Warszawski, jaka jest Twoja rola
w tej imprezie sportowej?
W skrócie jest to rola dyrektora maratonu, która „biega“ za wszystkim, organizuje, ˝yje dzieƒ i noc imprezà.

Uczestnik nie mo˝e mieç przeciwwskazaƒ zdrowotnych. Dobrze jest si´ przygotowaç do biegu. Niektórzy startujà
nie przygotowani, podziwiam ich, ale
nie polecam takiego podejÊcia. Lepiej
wówczas pokibicowaç.

Jak to si´ sta∏o, ˝e zajà∏eÊ si´ organizowaniem Maratonu Warszawskiego.
Od kilku lat biegam i w którymÊ momencie chcia∏em wziàç udzia∏ w d∏ugodystansowym biegu. To by∏a ciekawoÊç
i wyzwanie. Takà mo˝liwoÊç mia∏em
w Krakowie w 2002 r., a potem okaza∏o
si´, ˝e jest jeszcze jedna okazja wzi´cia
udzia∏u w biegu w jesiennym Maratonie
Warszawskim. Niestety, okaza∏o si´, ˝e
wystàpi∏y problemy organizacyjne i maraton mia∏ si´ nie odbyç. Wówczas z grupà kilku osób postanowiliÊmy, ˝e jednak
Maraton Warszawski odb´dzie si´, ˝e my
go zorganizujemy. MieliÊmy na to 8 tygodni, mnóstwo zapa∏u i zero pieni´dzy.

Jak si´ najlepiej przygotowaç do udzia∏u
w maratonie?
Najlepiej skorzystaç ze wskazówek
profesjonalistów. Wed∏ug mnie na przygotowania trzeba poÊwi´ciç minimum
1/2 roku. Wa˝ne sà regularne treningi,
stopniowe wyd∏u˝anie dystansów. To
çwiczy wytrzyma∏oÊç a ona, a nie szybkoÊç najwa˝niejsze sà w maratonie. Trzeba umieç rozk∏adaç si∏y. Poza tym wa˝ne
sà ogólnorozwojowe çwiczenia. Ja przygotowujàc si´ do maratonu przebiega∏em oko∏o 200 km miesi´cznie. Podczas
treningów nie trzeba biegaç jednorazowo dystansu 42,195 km. Przebiegni´cie
tej odleg∏oÊci mo˝na zostawiç na
dzieƒ startu w Maratonie.

I w zesz∏ym roku uda∏o si´ Wam.
Tak, ciesz´ si´, ˝e nie zosta∏a przerwana tradycja najstarszego Maratonu w Polsce istniejàcego od 1979 r. powsta∏ego
z inicjatywy Tomasza Hopfera, Józefa
W´grzyna i Zbigniewa Zaremby. Wówczas nazywa∏ si´ on Maraton Pokoju.
Czy masz jakieÊ szczególne plany na tegoroczny jubileuszowy Maraton Warszawski?
Przede wszystkim chcemy zwi´kszyç
iloÊç uczestników. Liczymy na udzia∏ ok.
1500 osób. NowoÊcià b´dà tzw. punkty
kibicowania na trasie. B´dzie ich 15.
Ka˝dy z nich b´dzie obs∏ugiwa∏ inny
opiekun punktu. W punktach b´dzie
mo˝na liczyç na ró˝ne atrakcje dla kibiców. Âwietnie by∏oby, gdyby nasze osiedle Stara Mi∏osna mia∏o swój udzia∏ i zaznaczy∏o swojà obecnoÊç w tym przedsi´wzi´ciu np. w którymÊ punkcie na trasie.
Jestem otwarty na propozycje.

Dlaczego zach´ca∏byÊ do przebiegni´cia Maratonu?
To, co si´ czuje
podczas
biegu,
trzeba prze˝yç, nie

da si´ tego opisaç. To jest jakaÊ magia.
Niesamowite doÊwiadczenie. Walka ze
sobà, ze zm´czeniem, bólem i cudowna
radoÊç z faktu przebiegni´cia. W∏aÊciwie
maraton jest zjawiskiem spo∏ecznym,
a nie sportowym. Liczy si´ sam udzia∏,
a nie kto wygra∏.
Czy myÊlisz, ˝e osoby biegajàce, które spotykasz w Starej Mi∏osnej w lesie podczas swoich treningów mog∏yby zg∏osiç swój akces
w Maratonie Warszawskim?
Bardzo prosz´. Zg∏oszenia przyjmujemy poprzez internet www.maratonwarszawski.com. Ch´tnie odpowiem te˝ na
pytania przez telefon. Mój numer to
0-601 355 443.
Dzi´kuje bardzo za rozmow´.
Rozmow´ przeprowadzi∏a
Beata Niewiadomy

PUNKT
PRZEDSZKOLNY
ul. Poezji 17
tel. 773 25 90
0-505 115 773

Jaka b´dzie trasa biegu?
B´dzie bardzo widowiskowa. Dwa mosty, Stare Miasto, Trakt Królewski, Wilanów. Meta na Agrykoli.
Kto mo˝e wziàç udzia∏ w maratonie?
Ka˝dy kto ukoƒczy∏ 18 lat. Górna
granica wieku nie jest okreÊlona.
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Przypomnienie:
W ogrodzie:
Wczesna jesieƒ to doskona∏y czas na
sadzenie drzew i krzewów, zw∏aszcza
iglastych i zimozielonych, które zdà˝à
si´ jeszcze ukorzeniç przed zimà. JeÊli
jest sucho, nie zapominajmy o dostatecznym podlewaniu warunkujàcym
wzrost korzeni i przyj´cie roÊlin. Tniemy teraz ˝ywop∏oty z roÊlin iglastych
aby wytworzy∏y do zimy silne pàki p´dowe. Owocostany krzewów, bylin
i traw ozdobnych warto pozostawiaç,
aby zapewniç ptakom dodatkowy pokarm zimà.
Na trawnik dobrze jest wysiaç jesienne nawozy, zw∏aszcza jeÊli ucier-

pia∏ w czasie suszy, nast´pnie dobrze
podlaç. Koniec sierpnia do po∏owy
wrzeÊnia to dobry czas na zak∏adanie
nowych trawników.
Z roÊlin rocznych i dwuletnich usuwamy przekwit∏e kwiatostany, pami´tajàc, ˝e niektóre majàce atrakcyjne
torebki nasienne mo˝na zasuszyç lub
pozostawiç w gruncie na zim´.
Wrzesieƒ to czas sadzenia roÊli
cebulowych które pi´knie zakwitnà na wiosn´. Warto zwróciç
uwag´ i kupowaç tylko dorodne
cebule, gdy˝ zbyt ma∏e wydadzà
niepozorne kwiaty lub wcale nie
zakwitnà.
Ze zbiorników wodnych nale˝y
od∏awiaç zeschni´te liÊcie i gnijàce
fragmenty roÊlin wodnych

Na balkon i taras:
Piel´gnujàc roÊliny w skrzynkach
balkonowych obrywamy przekwit∏e
kwiatostany i zeschni´te liÊcie. Usuwajàc jednoroczne kwiaty letnie warto zrobiç miejsce nielicznym kwiatom
jesiennym: z∏ocieniom (Chrysantemum indicum), wrzoÊcom (Erica)
kwitnàcym do pierwszych mrozów,
czy sza∏wi (Salvia splendens). Dodatek srebrzystego starca (Senecio bicolor) z pewnoÊcià urozmaici jesiennà kompozycj´.
Ula Wróblewska
ARTIS. Architektura krajobrazu
artis@w.pl
773 36 12, 0-601 336 462

Betoniarnia w Parku Krajobrazowym ?!
Wiele osób zastanawia zapewne
obecnoÊç betoniarni w Êrodku lasu.
Znajduje si´ ona przy ulicy Tramwajowej, w lesie niedaleko cmentarza. Na
pozbawionej drzew
przestrzeni
znajdujà si´
liczne zardzewia∏e
urzàdzenia
przemys∏owe, pi´trzà
si´ wielkie
betonowe
kr´gi, bloczki, p∏yty, stoi
rozwalajàcy
si´ barakowóz. Panuje ogólny ba∏agan,
teren nie jest w ˝aden sposób odgrodzony od otaczajàcego lasu. Cz´Êç produktów le˝y bezpoÊrednio w lesie, poza

terenem betoniarni. Pomijajàc fakt, ˝e
betonowe p∏yty w lesie niszczà krajobraz, sà one dodatkowo zagro˝eniem
dla Êció∏ki leÊnej oraz m∏odych drzew
i krzewów –
w ten sposób betoniarnia
„wchodzi”
coraz g∏´biej w las,
niszczàc go
powoli wokó∏ siebie.
Zak∏ad nie
tylko szpeci
krajobraz,
ale dodatkowo jeszcze ha∏asuje, zwiàzany jest
z nim ruch samochodów ci´˝arowych
na drodze dojazdowej. Ciàg∏y ha∏as
i drgania p∏oszà dzikie zwierz´ta, psujà

wycieczki spacerowiczom i uprzykrzajà
˝ycie mieszkaƒcom okolicznych domów. A to wszystko na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Na
terenie tego samego parku, gdzie bardzo trudno jest uzyskaç pozwolenie na
budow´ domu jednorodzinnego, a za
ka˝de wyci´te drzewo trzeba p∏aciç.
A okazuje si´, ˝e betoniarnia w Parku
Krajobrazowym – owszem, mo˝e byç.
Jak to jest mo˝liwe?
Agnieszka Gruszczyƒska

STOMATOLOGIA
DLA OSÓB UBEZPIECZONYCH W NFZ
- STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
- STOMATOLOGIA DZIECI¢CA
- CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

- PROTETYKA
- PROFILAKTYKA
- PERIODONTOLOGIA

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

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

tel.

773 14 30

Stara Mi∏osna
Zadanie 08, dom nr 589
ul. Kryszta∏owa 6
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Nabór do Straêy Miejskiej m. st. Warszawy
Stra˝ Miejska m. st. Warszawy proponuje m∏odym, sprawnym fizycznie oraz odpowiedzialnym
osobom podj´cie s∏u˝by w swoich strukturach. Poszukujemy osób, które nie bojà si´ nowych wyzwaƒ i gotowe sà z poÊwi´ceniem s∏u˝yç mieszkaƒcom Warszawy. Naszym wspólnym celem b´dzie praca na rzecz poprawy bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego w stolicy.
Samo spe∏nienie ustawowych kryteriów nie
gwarantuje jeszcze przyj´cia w szeregi funkcjonariuszy warszawskiej Stra˝y. Kandydaci muszà przekonaç komisj´ kwalifikacyjnà, a wreszcie Komendanta Stra˝y Miejskiej, ˝e to w∏aÊnie oni najlepiej
zatroszczà si´ o ∏ad publiczny i bezpieczeƒstwo
w stolicy. Potrzebni sà nam ludzie, dzi´ki którym lokalna spo∏ecznoÊç zacznie postrzegaç Stra˝ Miejskà jako formacj´ znaczàcà dla poprawy bezpieczeƒstwa i komfortu ˝ycia w stolicy.
Przyj´tych do pracy czeka kilkumiesi´czne szkolenie, po ukoƒczeniu którego b´dzie jeszcze okres
praktyki – wykonywania pracy pod okiem doÊwiadczonego stra˝nika. PomyÊlne zakoƒczenie równie˝
tego etapu przygotowaƒ do s∏u˝by zapewni nowym
funkcjonariuszom mo˝liwoÊç samodzielnego wykonywania zadaƒ.
Dla jednych b´dà to zadania w ramach patroli
szkolnych. Do tej s∏u˝by potrzebne sà specjalne
kwalifikacje- umiej´tnoÊç pracy z nieletnimi i odpowiedzialnoÊç. To w∏aÊnie Ci stra˝nicy troszczyç si´
b´dà o bezpieczeƒstwo dzieci i m∏odzie˝y, zwalczaç czyhajàce na najm∏odszych zagro˝enia, rozprawiaç si´ z chuliganami, z∏odziejami i handlarzami narkotyków w okolicach szkó∏, placów zabaw
i osiedlowych klubów.
Inni trafià z kolei do grup interwencyjnych. Tam
wraz z innymi funkcjonariuszami, cz´sto we wspó∏pracy z policjà, podejmà s∏u˝b´ patrolowà w tych rejonach miasta, gdzie spotkaç mo˝na najwi´cej nie-

bezpieczeƒstw. To oni w∏aÊnie zmierzà si´ z bezwzgl´dnym Êwiatem warszawskiej przest´pczoÊci.
Do tego typu dzia∏aƒ potrzeba ludzi zdecydowanych,
odpornych na stresy i gotowych do poÊwi´ceƒ.
Tych, którzy gotowi sà podjàç takie wyzwania,
zapraszamy do podj´cia s∏u˝by w Stra˝y Miejskiej.
Razem zatroszczymy si´ o spokój, porzàdek publiczny i bezpieczeƒstwo w naszym mieÊcie.
Witold Marczuk
Komendant Stra˝y Miejskiej
m. st. Warszawy
Wymagania stawiane kandydatom:
1. obywatelstwo polskie,
2. ukoƒczone 21 lat,
3. nieograniczone prawa obywatelskie,
4. wykszta∏cenie co najmniej Êrednie,
5. posiadanie nienagannej opinii,
6. sprawnoÊç fizyczna i psychiczna,
7. niekaralnoÊç sàdowa,
8. uregulowany stosunek do s∏u˝by wojskowej.

Og∏oszenia drobne
◗ Us∏ugi domowe – antyalergia – bezpy∏owe trzepanie oraz pranie suche dywanów i tapicerki meblowej. Tel. 783 28 37;
0-606 752 724.
◗ Opiekunka do dzieci, piel´gniarka, dobre referencje i doÊwiadczenie tel. 783 86 25 (po 20-tej).
◗ Angielski, matematyka w domu ucznia. 773-30-13.
◗ Masa˝ – relaksacyjny, sportowy, uj´drniajàcy. Wyjàtkowo promocyjne ceny (z dojazdem do domu). Tel. 0-603 779 296.
◗ ZUS – kapita∏ poczàtkowy, poszukiwanie dokumentów,
tel. 0-506 233 800.
◗ Korepetycje – matematyka, fizyka – gimnazjum, liceum.
Tel. 0-605 959 963.
◗ Nauczycielka udziela korepetycji z j´zyka niemieckiego,
tel. 78 35 382.
◗ Do pracy w ogrodzie przyjm´ m´˝czyzn´ (z∏ota ràczka) –
3 razy w tygodniu, mo˝e byç emeryt. Tel. 795 72 10.
◗ Kobieta poszukuje pracy – sprzàtanie w Starej Mi∏osnej.
Tel. 773 14 75, kom. 0-604 432 583.
◗ Opony nowe i u˝ywane. Dla mieszkaƒców Osiedla – taniej.
Stara Mi∏osna, 0-608 417 373 lub 773 17 64.
◗ Nauka j´zyka francuskiego, tel. 773 15 27.
◗ Poszukuj´ kontaktu z konsultantkà Avon lub Oriflame.
Tel. 773 38 70.
◗ Zatrudni´ mi∏à panià do pomocy przy 8-miesi´cznym dziecku,
oraz w domu, 4 dni w tygodniu, mile widziane referencje.
Tel. 773 28 14.
◗ Kulturalny, wykszta∏cony, w Êrednim wieku, poszukuje niekr´pujàcego pokoju do wynaj´cia. Tel. 773 53 25.
◗ Do oddania wersalka, tel. 773 15 27.
◗ Szko∏a j´zyków obcych zatrudni doÊwiadczonego nauczyciela
j´zyka niemieckiego, tel. 773 32 70, 0-603 32 28 27.
Og∏oszenia drobne publikujemy za darmo. Najlepiej przesy∏aç je
mailem na adres: wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl

Osoby gotowe do publicznej s∏u˝by i spe∏niajàce
powy˝sze warunki mogà sk∏adaç listy motywacyjne oraz CV w siedzibie warszawskiej Stra˝y Miejskiej przy ulicy Czerniakowskiej 130/132. Dokumenty mo˝na te˝ przes∏aç pocztà elektronicznà na adres:
komenda@strazmiejska.waw.pl. Informujemy, ˝e skontaktujemy
si´ wy∏àcznie z kandydatami wyselekcjonotel.
tel. kom.
wanymi do dalszego
post´powania kwalifikaDOJAZD GRATIS
cyjnego.

TA X I - W E S O ¸ A
773 70 31,

0-601 220 910
24 h

Gabinet Stomatologiczny
lek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko

LECZENIE DZIECI I DOROS¸YCH
RTG Z¢BÓW
Godziny otwarcia:

poniedzia∏ek, wtorek, czwartek 9-2030
Êroda 15-2030, piàtek 9-13

Tel. 773-21-12
Weso∏a, Osiedle Stara Mi∏osna, ul. Hiacyntowa 19

US¸UGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
• tyczenia
• pomiary inwentaryzacyjne
• podzia∏y nieruchomoÊci
• mapy do celów projektowych
• uzgodnienia dokumentacji w ZUD

ul. Jana Paw∏a II 25
05-077 Warszawa-Weso∏a

tel. 773 83 49
fax 773 83 69

Studio Muzyczne
Marty Zamojskiej-Makowskiej
nabór 2003/2004
ul. Piotrusia Pana 12
tel. 773 10 81, 773 01 75
fax 773 01 77
tel. kom. 0-603 390 754

zaprasza dzieci, m∏odzie˝, doros∏ych
• kszta∏cenie s∏uchu z zasadami i z rytmikà (zaj´cia grupowe)
• nauka gry na fortepianie
• nauka Êpiewu solowego dla m∏odzie˝y (zaj´cia indywidualne)
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Przygoda nad jeziorem Niskim
Piàty lipca 2003 roku. Ârodek lasu nad jeziorem
Niskim nieopodal ma∏ej warmiƒskiej miejscowoÊci Âwierkocin. Ma∏a sarenka stoi na
Êrodku ∏àki zajadajàc traw´, gromadka
˝ab w´druje w stron´ jeziora. Nic nie
zapowiada
desantu 160
harcerzy, który
nastàpi lada chwila. I sta∏o si´...
Staromi∏oÊniaƒskie dru˝yny harcerskie: 44 Mazowiecka
Dru˝yna Harcerek
„Archandraja” i 44
Mazowiecka Dru˝yna Harcerzy
„Stanica” ju˝ po
raz piàty wybra∏y si´ na obóz wraz ze 145 Szczepem Warszawskich Dru˝yn Harcerskich z Wawra. W tym roku pojechaliÊmy w doÊç licznym sk∏adzie: 20 harcerek i 26
harcerzy – co – jak na tak m∏ode Êrodowisko jest znakomitym wynikiem.
Pierwsze cztery dni obozu to pionierka. Przez ten
czas staje ca∏y obóz: najpierw rozstawiamy namioty,
budujemy w Êrodku prycze, pó∏ki, butniki i wieszaki.
Potem zabieramy si´ za tzw. pionierk´ obozowà: powstaje brama, kaplica, p. po˝. (miejsce na sprz´t
przeciwpo˝arowy), Êwietlica, tablica rozkazów oraz
totemy – specjalne symbole poszczególnych zast´pów (zwiàzane z obrz´dowoÊcià).
...Obrz´dowoÊç – to kolejny trudny wyraz w s∏owniku harcerskim. Znaczy to tyle co przyj´cie charakterystycznych zwyczajów, obrz´dów i tradycji zwiàzanych z konkretnym tematem. I tak w tym roku harcerki przyj´∏y obrz´dowoÊç Rejsu po Europie w celu dotarcia do Jana Paw∏a II na 25-lecie Jego pontyfikatu
(szkoda, ˝e nie wybra∏y d∏u˝szej nazwy), a harcerze
stali si´ rycerzami Zakonu Maltaƒskiego.

Harcerki
PANTHA RHEI – wszystko p∏ynie – takà nazw´ nosi∏ nasz tegoroczny obóz. Âwiadome (tak jak Heraklit)
up∏ywajàcego czasu postanowi∏yÊmy jak najlepiej
wykorzystaç dane nam 25 obozowych dni. Stwierdzenie „wszystko p∏ynie” ka˝demu choç troszeczk´
kojarzy si´ z wodà, a co za tym idzie z morzami, oceanami, statkami, ˝eglarzami itd. Wybra∏yÊmy w tym
roku obrz´dowoÊç rejsu po wodach otaczajàcych
Europ´, podczas którego poznawa∏yÊmy obce kraje,
a naszym celem by∏o dotarcie do Watykanu, do Jana
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Paw∏a II na 25-lecie Jego pontyfikatu. Brzmi to
troch´ zawile, lecz mam nadziej´ ˝e za chwil
´
wszystko
si´
wyjaÊni...
Miejsce
naszego obozowiska le˝a∏o
na wysokiej górze. Gdy dotar∏yÊmy tam pierwszego dnia,
niosàc ze
sobà plecaki,
siatki
i mnóstwo kartonów, naszym
oczom ukaza∏a si´ maleƒka polana poroÊni´ta krzakami i wysokimi trawami. M∏odsze harcerki myÊla∏y:
„Jak w takim miejscu mo˝emy mieszkaç ca∏y miesiàc?!”. Wszystko okaza∏o si´ mo˝liwe. Szybko i ochoczo wzi´∏yÊmy si´ do pracy. Na poczàtku w kr´gu stan´∏o szeÊç wojskowych namiotów-dziesiàtek. Póêniej
w ruch posz∏y pi∏y, siekiery i m∏otki. Druhny budowa∏y
swoje prycze, pó∏ki, szafki, stoliki itp. Na koƒcu powstawa∏a pionierka podobozu. I tak po 4 dniach pracy
wszystko by∏o gotowe.
Jak wyglàda∏ nasz podobóz? Ju˝ z daleka widaç
by∏o powiewajàce bia∏e ˝agle na górze bramy, po bokach wisia∏y litery uk∏adajàce si´ w wyraz EUROPA
w wielu j´zykach, na drewnianych krà˝kach czerwonà
farbà napisane by∏o PANTHA RHEI. Na Êrodku placu
apelowego sta∏ maszt z bia∏o-czerwonà flagà. P.po˝,
nawiàzujàc do obrz´dowoÊci (w kszta∏cie kotwicy),
a tablica rozkazów przypomina∏a ko∏o sterowe. Troch´
z boku powsta∏a kapliczka: prosty krzy˝, pod którym
zawsze sta∏y kwiaty, koszyczek na proÊby i dzi´kczynienia oraz fotografie przedstawiajàce Jana Paw∏a II
i b∏. Wincentego Frelichowskiego (patrona harcerstwa
w Polsce). Z drzew w ca∏ym podobozie zwisa∏y marynarskie liny z fantazyjnymi w´z∏ami.
44. MDH-ek „Archandraja” sk∏ada si´ z czterech
zast´pów. Na obozach przyjmujà one specjalne nazwy(w tym roku zainspirowane nazwami najs∏ynniejszych polskich statków), które póêniej widniejà na totemach przed ich namiotami. I tak Werda (najstarsze
harcerki, prowadzone przez dh. Justyn´ Karbownik)
zamieni∏a si´ w Pogori´; Ostoja (zast´powa dh. Aneta
Pierowicz) w Gedani´; Poraj (zast´powa dh. Katarzyna S∏uszniak) w Iskr´, a najm∏odsze druhny (I próbny,
pod przywództwem dh. Martyny Mileszyk) nosi∏y
miano Glorii. Komenda natomiast nazwana zosta∏a
Kabinà Nawigacyjnà. Dziewczyny du˝o serca w∏o˝y∏y
w wystrój namiotów. Na pó∏kach pe∏no by∏o muszelek,
statków i innych
rzeczy kojarzàcych
si´ z morzem.
Z ˝erdek zwisa∏y
ma∏e dzie∏a sztuki:
w∏asnor´cznie wykonane malowid∏a
na
materia∏ach
pr zedstawiajàce
zachody s∏oƒca,
ocean,
latarnie
morskie i statki.

W jednym namiocie by∏ nawet hamak! Zast´py same
te˝ wymyÊla∏y swoje obrz´dowe stroje. I znowu okaza∏y si´ bardzo kreatywne i pomys∏owe: ka˝da mia∏a
w∏asnor´cznie zrobionà marynarskà koszulk´, niektóre nawet przepaski (jak piraci) lub bandamki.
Przez pierwszà cz´Êç obozu skupi∏yÊmy si´ na poznawaniu Polski: jej flory i fauny, obyczajów, tradycji,
zabytków, ludzi i historii tak, abyÊmy mog∏y pokazaç
pi´kno naszej ojczyzny obcokrajowcom. W tym roku
druhny szczególnie ch´tnie poznawa∏y lasy i tereny otaczajàce obóz, pobliskie wsie: Âwierkocin, Swadreki, ¸utynowo, Mierki oraz ich mieszkaƒców. Ten skrawek
warmiƒskiej ziemi na prawie miesiàc sta∏ si´ naszà ma∏à ojczyznà. Drugà cz´Êcià obozu by∏ w∏aÊciwy rejs.
Ka˝dego dnia poznawa∏yÊmy inne kraje europejskie.
Zwróci∏yÊmy te˝ szczególnà uwag´ na postaç Jana
Paw∏a II, Jego nauczanie, Êwiadectwo i ˝ycie.
Co robi si´ na takich
obozowych zaj´ciach?
Las oraz przebywanie ze
sobà 24 godziny na dob´
daje wiele mo˝liwoÊci.
Poznajemy histori´ Polski
i skautingu, uczymy si´
terenoznawstwa, sztuki
przetrwania w lesie(np.
budowy ognisk), udzielania pierwszej pomocy,
sygnalizacji, dowiadujemy si´ wielu ciekawych
rzeczy z dziedziny geografii, flory i fauny Polski,
a czasami nawet chemii.
Rozwijamy swoje pasje
i zainteresowania: Êpiewamy, malujemy, robimy
przedstawienia teatralne, piszemy wiersze i opowiastki, rzeêbimy, çwiczymy, p∏ywamy. Mamy te˝
czas na wspólne rozmowy, zadum´ i refleksj´.
A wszystko to w ciekawych formach np. gier harcerskich, quizów. Wieczorami mamy Êpiewanki (z innymi dru˝ynami), ogniska lub kominki (dla niewtajemniczonych- obrz´dowy, jakby „Êwi´ty” czas rozmów,
refleksji i przebywania ze sobà w blasku ognia).
Druhny z tego obozu chyba szczególnie zapami´ta∏y
nauk´ sztuki wiàzania w´z∏ów i Êpiewania szant, wieczorek poetycki, gr´
gospodarczà, której
celem by∏o „zarobienie” na kolacje, biszkopty (czyli obozowy
chrzest), chatki (wyjÊcie wraz z zast´pem
na ca∏à dob´ do lasu,
muszà wtedy zbudowaç sobie sza∏asy
i zapewniç po˝ywienie), Duszochwaty-
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obozowe rekolekcje. Wyjecha∏yÊmy z tego obozu bogatsze w wiedz´, umiej´tnoÊci i doÊwiadczenie.
Warto te˝ wspomnieç o naszym tegorocznym rajdzie do Olsztyna. Sp´dzi∏yÊmy w tym mieÊcie prawie
3 dni, noclegu u˝ycza∏y nam parafie. By∏yÊmy w obserwatorium i planetarium, dok∏adnie pozna∏yÊmy
Stare Miasto i inne zabytki Olsztyna. Znalaz∏yÊmy te˝
oczywiÊcie czas na odpoczynek, wyjÊcie do kina
i pójÊcie na kàpielisko. W drodze powrotnej zwiedzi∏yÊmy Gietrzwa∏d, w którym znajduje si´ ma∏e i nieznane, aczkolwiek pi´kne sanktuarium Maryjne.
Niestety, to co dobre szybko si´ koƒczy. Te
wspania∏e 25 dni min´∏y jak z bicza trzasnà∏. Nasta∏ czas antypionierki, prezentacji przez wszystkie dru˝yny
swoich osiàgni´ç, ostatniego
wspólnego ogniska. I ten
ostatni dzieƒ-dzieƒ wyjazdu:
apel koƒczàcy, podzi´kowania, wyniki rywalizacji, ostatni wspólnie zawiàzany w takim gronie kràg, „Wspomnienie bumerangu”(obrz´dowa
pieÊƒ) i ∏zy… Mo˝ecie wierzyç lub nie, ale ˝adna druhna
(mimo fizycznego zm´czenia!)
nie chcia∏a po tak „krótkim” okresie wyje˝d˝aç, ka˝da mówi∏a ˝e mog∏aby jeszcze troch´ zostaç. Zapewne
powodem tego by∏a niepowtarzalna, braterska
atmosfera, która
panuje na obozach
harcerskich. Wróci∏yÊmy do Warszawy uÊmiechni´te, ze wspania∏ymi
wspomnieniami,
prze˝ytymi niezapomnianymi przygodami, pe∏ne wra˝eƒ, troch´ jakby
nienasycone, fizycznie zm´czone,
psychicznie jak nowo
narodzone
i z g∏owami pe∏nymi pomys∏ów na
kolejny rok harcerskiej pracy.

Harcerze
Harcerze przedsi´wzi´li zgo∏a inny zamiar – zdecydowali zg∏´biç tradycje i obyczaje Zakonu Kawalerów
Maltaƒskich. Wydaje si´ to przedsi´wzi´ciem trudnym, poniewa˝ Zakon na terenach Polski nie ma specjalnie tradycji (oficjalnie zaczà∏ dzia∏alnoÊç dopiero
w latach dziewi´çdziesiàtych) jednak zainteresowanie
samych rycerzy zakonu naszym obozem pomog∏o
nam w tym przedsi´wzi´ciu.
Dru˝yna pojecha∏a w licznym, bo a˝ 26-osobowym
sk∏adzie. Trzy m∏odsze zast´py szybko ustawi∏y namioty i rozpocz´∏y budow´ swoich pionierek, zast´p
starszy rozpoczà∏ budow´ kurnika (dwupoziomowa
konstrukcja z ˝erdzi przykryta namiotem). Dru˝ynowy
zajà∏ si´ stawianiem komendy, przyboczny – bramà
i p.po˝em. Efekt zaskoczy∏ nawet nas. Dwa kurniki:
starszy zast´p oraz komenda (tam Êpi dru˝ynowy
i przyboczny) oraz pi´ciometrowa wie˝a przy bramie
robi∏y wra˝enie. Podobnego zdania by∏o jury konkursu
pionierki, które nagrodzi∏o nas z∏otym gwoêdziem za
wystrój obozu. A to by∏ dopiero poczàtek…

Obóz rozpoczà∏ si´ nocnym apelem, na którym komendant powo∏a∏:
oboênego: çw. Jakuba Komod´
oraz trzy zast´py:
• „Gozdaw´” (zast´p starszy) z wyw. Micha∏em Kurkiem na czele
• „Na∏´cz” (po∏àczony po wizytacjach dwóch zast´pów), zast´powy wyw. Tomasz Pasek
• „Korybut” (zast´p najm∏odszy), zast´powy m∏. Tomasz WojtaÊ.
Nast´pnego dnia rano harcerze przygotowali sobie
specjalne sakiewki na pieniàdze (floreny). Monety o ró˝nych nomina∏ach zast´py mog∏y zdobywaç w ró˝nych grach, biegach, na apelach i podczas sprawdzania porzàdków (tak, tak harcerz musi mieç pod ∏ó˝kiem...
czysto). Za okreÊlone sumy
zast´powy móg∏ zdecydowaç
o zakupie ró˝nych elementów
zamku. Ka˝dy element
umieszczany by∏ na specjalnej makiecie (ka˝dy zast´p
mia∏ swojà) i niós∏ ze sobà
okreÊlone przywileje (np. studnia zapewnia∏a litr soku dziennie).
Zaj´cia obozowe, na wzór historii
zakonu podzielone by∏y na cztery okresy:
Walka o Ziemi´ Âwi´tà – pierwszy etap
naznaczony krwià rycerzy zakonnych charakteryzowa∏ si´ tak˝e dzia∏aniami ratowniczymi (na terenie Jerozolimy dzia∏a∏o hospicjum). Przez pi´ç kolejnych dni harcerze doskonalili swoje umiej´tnoÊci
walki w∏asnor´cznie wykonanà bronià (imitacje broni
Êredniowiecznych, zabezpieczone tak, aby harcerze
nie zrobili sobie krzywdy), w specjalnej grze walczyli
o talenty zapewniajàce wst´p do turnieju rycerskiego
i wreszcie próbowali swych si∏ w walce podczas samego turnieju. Oprócz tego by∏y wst´pne zaj´cia
z pierwszej pomocy (harcerze zwà to samarytankà),
bieg samarytaƒski oraz manewry ratownicze. Etap
zakoƒczy∏ quiz o historii Zakonu na Ziemi Âwi´tej oraz
ognisko o rycerskoÊci.
Ucieczka na
morze – po przegranej w Palestynie Joannici (inna
nazwa Zakonu)
przenieÊli si´ na
Cypr, a potem na
Rodos. W literaturze fachowej utar∏o si´ powiedzenie, ˝e „rycerze
zamienili konie na okr´ty”. My postàpiliÊmy podobnie
– od∏o˝yliÊmy naszà broƒ na stojaki (od tej pory sta∏a
si´ elementem dekoracji) i rozpocz´liÊmy cykl zaj´ç
zwiàzanych z wodà. Kolejne 6 dni up∏yn´∏o nam na
p∏ywaniu pontonem, grach wodnych, nauce wiàzania
w´z∏ów ˝eglarskich oraz budowie i wodowaniu modeli okr´tów ˝aglowych.
Tu∏aczka po Europie – mimo m´stwa
rycerzy Êw. Jana Chrzciciela (patron Zakonu) Rodos zosta∏ zdobyty przez Turków, a Joannici zmuszeni do tu∏aczki po
Europie. Temu etapowi historii odpowiada∏y nasze rajdy. UdaliÊmy si´ do jednej
z siedzib Zakonu – do Klebarka Wielkiego. Tam oglàdaliÊmy i modliliÊmy si´
przy relikwiach Krzy˝a Âwi´tego oraz
przeszliÊmy doskona∏y kurs pierwszej

pomocy przedmedycznej prowadzony przez instruktora
ratownictwa
Maltaƒskiej S∏u˝by
Medycznej. Po drodze do Klebarka
zwiedziliÊmy wspania∏y
koÊció∏
w Olsztynie i nauczyliÊmy si´ odró˝niaç budowle
gotyckie od neogotyckich. Po trzech dniach powróciliÊmy do obozu i rozpocz´liÊmy etap czwarty.
Malta – Po dziewi´ciu latach tu∏aczki Zakon osiad∏
w koƒcu na Malcie. Dla harcerzy oznacza∏o to konkurs musztry zast´pów, turniej pi∏ki no˝nej (pierwsze
dwa miejsca to zast´py z naszej dru˝yny), olimpiad´
wodnà (nasi reprezentanci nie wygrali tylko dwóch
konkurencji, szczególnie wyró˝ni∏ si´ druh Karol Jasiƒski zdobywajàc a˝ dwa z∏ote medale), zaj´cia z linami oraz biegi na stopnie.
Ostatniego dnia obozu, oko∏o po∏udnia przystàpiliÊmy do rozbijania pionierki. Do wieczora zniknà∏ ca∏y obóz, a my zacz´liÊmy przygotowania do festiwalu piosenek obozowych. Tu odnieÊliÊmy kolejny sukces wygrywajàc w dwóch najbardziej presti˝owych
konkurencjach. Potem cz´Êç harcerzy rozesz∏a si´
do spania, a ch´tni Êpiewali pieÊni harcerskie przez
ca∏à noc (tzw. Maraton). Nast´pnego dnia rano spakowaliÊmy sprz´t do ci´˝arówki i opuÊciliÊmy pi´kny las Âwierkociƒski pozostawiajàc go na powrót sarenkom i ˝abom…
Tak wyglàda∏y obozy dru˝yn ze Starej Mi∏osnej. Ale
to nie koniec, bowiem podobóz 44 MDH-y „Stanica”
wywar∏ tak silne wra˝enie, ˝e Êciàgnà∏ wizytacje arcybiskupa Warmii oraz Zakonu Kawalerów Maltaƒskich.
Wyglàd i atmosfera obozu tak zauroczy∏y Kawalerów,
˝e ci oprócz koszulek Zakonu zaoferowali nam honorowy patronat (pod warunkiem zwiàzania obrz´dowoÊci z Zakonem i wykonania odpowiedniej próby
w trakcie zbli˝ajàcego si´ roku harcerskiego). Dodatkowo obóz harcerzy otrzyma∏ najwy˝szà kategori´
podczas wizytacji ZHR i okaza∏ si´ jednym z najlepszych obozów w Choràgwi.
Obozu harcerskiego nie tworzà jednak zaszczyty
i sukcesy na festiwalach, czy olimpiadach, lecz atmosfera pe∏na ˝yczliwoÊci i braterstwa, jaka panuje mi´dzy
wszystkimi harcerzami. I to w∏aÊnie z powodu tych
wspania∏ych przyjaêni, z powodu tych godzin sp´dzonych wspólnie przy ogniu obóz ten b´dzie dla ka˝dej
harcerki i ka˝dego harcerza niezapomnianym prze˝yciem. KtoÊ kiedyÊ powiedzia∏, ˝e prawdziwe przyjaênie
sà wieczne… i chyba mia∏ racj´.
Przyboczna 44 MDH-ek „Archandraja”
trop. Natalia Mileszyk
Dru˝ynowy 44 MDH-y „Stanica”
pwd. Lech Krzemiƒski HO
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M∏ode talenty sà wÊród nas
Nasze osiedle to istna skarbnica talentów. Tym razem przedstawiam
Paƒstwu talent m∏ody, bo zaledwie
szesnastoletni. Magda Grzymkowska,
bo o niej mowa, absolwentka staromi∏oÊniaƒskiego gimnazjum, dosta∏a nagrod´ w konkursie zorganizowanym
przez bibliotek´ w Weso∏ej zatytu∏owanym „Wszystkie zwierz´ta sà rów-

ne, ale niektóre równiejsze”. Inspiracjà mia∏a byç ksià˝ka „Folwark Zwierz´cy” mistrza G.Orwell’a, a prace –
formà komiksu. Ksià˝ka, Ci, co czytali przyznajà, rewelacyjna. Magda
wspaniale odda∏a klimat i przes∏anie
wykazujàc przy tym talent rysownika.
Popatrzcie zresztà sami:
Iza Zych

Pocztówka z wakacji – PakoÊç

W odleg∏oÊci 12 km na zachód od Inowroc∏awia, nad Notecià, le˝y PakoÊç. Po raz
pierwszy zosta∏a wspomniana w dokumencie
metropolity gnieênieƒskiego z 1243 roku. Za
zezwoleniem króla W∏adys∏awa ¸okietka wybudowano tu zamek z kamienia i ceg∏y. By∏ on
jedynà warownià na Kujawach, która w 1332
roku opar∏a si´ Krzy˝akom. W marcu 1616 roku proboszczem w PakoÊci zosta∏ ksiàdz Wojciech K´sicki. Jego pragnieniem by∏o ugruntowanie religii katolickiej, dlatego postanowi∏ wybudowaç Kalwari´ na wzór s∏ynnej ju˝ Kalwarii Zebrzydowskiej. W paêdzierniku 1631 roku
sprowadzono do PakoÊci ojców Franciszkanów, którzy zbudowali pierwszy koÊció∏
i klasztor na murach starego zamku piastowskiego. W 1661 roku Zygmunt Dzia∏yƒski przywióz∏ do PakoÊci relikwie Krzy˝a Âwi´tego.
Poniewa˝ kalwarie wznoszone z dala od
Ziemi Âwi´tej mia∏y zast´powaç wiernym
prawdziwà Jerozolim´, starano si´, aby
w miar´ mo˝liwoÊci jak najwierniej jà przypomina∏y. Si´gano po wzory architektury z Jerozolimy, a pod budow´ kalwarii wybierano tereny podobne do krajobrazu Ziemi Âwi´tej.
Przede wszystkim jednak usi∏owano zachowaç oryginalne odleg∏oÊci pomi´dzy stacjami.
Funkcj´ Góry Oliwnej w PakoÊci pe∏ni wznie-
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sienie na wschód od miasta, przy drodze do
Inowroc∏awia, zaÊ wzgórze Ludkowskie spe∏nia rol´ Golgoty. Noteç symbolizuje rzek´ Cedron. Ca∏a Kalwaria sk∏ada si´ z 24 barokowych kaplic i koÊcio∏a. W XVII wieku przybywali tu pielgrzymi nie tylko z ró˝nych stron
Rzeczpospolitej, lecz tak˝e z Niemiec, Czech
i W´gier. Z czasem iloÊç pàtników przewy˝sza∏a liczb´ mieszkaƒców.
Dzisiaj liczba odwiedzajàcych to miejsce
pielgrzymów jest mniejsza, a sama kalwaria
od dawna nie by∏a remontowana, niemniej jej
urok jest niepowtarzalny.
PrzejÊcie ca∏ej trasy Kalwarii Pakoskiej z zachowaniem odpowiedniej kolejnoÊci, starych
Êpiewów oraz modlitw trwa ok. 6-ciu godzin.
Tradycjà w PakoÊci jest nocna Droga Krzy˝owa odprawiana w Wielkim Tygodniu.
W Wielki Czwartek o 20.00 rozpoczyna si´
Droga Pojmania, która trwa ok. 3 godzin
i koƒczy si´ w Ciemnicy. W Wielki Piàtek
o 3.00 w nocy zaczyna si´ w∏aÊciwa Droga
Krzy˝owa. Jest to druga cz´Êç nocnej drogi

Pojmania: Przebieg Sàdu i Droga na Golgot´.
Tradycjà jest, ˝e wierni uczestniczà w obu
cz´Êciach nocnego nabo˝eƒstwa. JeÊli bowiem ktoÊ towarzyszy∏ Chrystusowi w Jego
Drodze Pojmania, to nie mo˝e opuÊciç uwi´zionego Chrystusa.
Ten sposób prze˝ywania tajemnicy Drogi
Krzy˝owej to wiekowa tradycja mieszkaƒców
PakoÊci.
Tego lata odkryliÊmy w∏aÊnie PakoÊç z jej
kalwaryjskimi dró˝kami. To ma∏e i spokojne
miasteczko kryje w sobie ducha historii. Jego
mieszkaƒcy ˝yjà wÊród barokowych kapliczek.
ByliÊmy goÊçmi ojca Ottona Ratajczaka – kustosza kalwarii. Franciszkanie rozpocz´li ju˝
rozmowy zmierzajàce do prac renowacyjnych,
ale znajàc polskie realia, minie wiele lat, zanim
kalwaria odzyska swà dawnà ÊwietnoÊç.
Pobyt w XVII – wiecznych murach klasztoru zrobi∏ wra˝enie na ca∏ej naszej rodzinie. To
by∏y naprawd´ udane wakacje.
Izabela Antosiewicz

OÂRODEK REHABILITACJI
I ODNOWY BIOLOGICZNEJ
mgr Beata i Jacek Horszczaruk

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

Tel.

773 22 53

Weso∏a – Stara Mi∏osna
ul. S∏onecznej Polany 5
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Kilka s∏ów o autobusie
Brudny, paskudny, nie doÊç, ˝e rzadko jeêdzi, to jeszcze okropnie si´ wlecze, a jakby tego by∏o ma∏o, Êcisk jak
w puszce sardynek i Êmierdzi od dziwnego osobnika stojàcego obok. Taaaak...jazda autobusem 704 w godzinach szczytu nie nale˝y do przyjemnoÊci. Nic wi´c dziwnego, ˝e raczej nie
wyra˝amy si´ o naszym autobusiku
zbyt pochlebnie. Czy s∏usznie? Zamiast
odpowiedzi proponuj´ spojrzeç na 704
od innej strony ni˝ oczami zm´czonego
i/lub zaspanego pasa˝era.
Na poczàtek troszk´ historii. 29 marca 1961 roku utworzono lini´ 204, czyli pierwsze autobusowe po∏àczenie Starej Mi∏osny z Warszawà. Trasa nie by∏a
wtedy d∏uga, zaczyna∏a si´ w okolicach
skrzy˝owania ulic Bronis∏awa Czecha
i Kajki, a koƒczy∏a przy budynku dawnej karczmy. 1 lipca 1985 r. mia∏a miejsce zmiana numeracji i lini´ oznaczono
swojskim numerem 704. Stopniowo zasi´g linii wyd∏u˝ano. Przystanek koƒcowy ulokowano w Halinowie 8 listopada
1986 r., natomiast Rondo Wiatraczna
sta∏o si´ poczàtkiem drogi od 1 paêdziernika 1992 r. Obecnie droga z p´tli
do p´tli (Wiatraczna – PKP Halinów)
liczy sobie 19 km i 163 m.
A jak wyglàda 704 z punktu widzenia kierowcy? Z przyjemnoÊcià mog´
poinformowaç, ˝e kierowcy naszà lini´ lubià. Z jednej strony dlatego, ˝e
trasa jest przyjemna (nie jest skomplikowa i prowadzi zdala od zam´tu
Êródmiejskich ulic), a z drugiej dzi´ki
nam, pasa˝erom. W 704 raczej nie
zdarzajà si´ agresywni podró˝ni, majàcy niszczycielskie pomys∏y i kierowcy to doceniajà. Inaczej jest w liniach
prowadzàcych w stron´ Otwocka
(gdzie bywa nieprzyjemnie) lub do
Zielonej (gdzie bywa niebezpiecznie). A pomys∏y pasa˝erowie miewajà ró˝ne, np. chwyciç si´ por´czy i kopaç w okna lub sterroryzowaç kierowc´ i kazaç mu jechaç, tam gdzie
taki „pasa˝er” chce. Choç i 704 ma
swoje wady, np. czasem ucià˝liwy jest
brak ubikacji na p´tli w Halinowie albo pasa˝erowie upierajàcy si´ przy
staniu na schodkach w pierwszych
drzwiach, w tym tak˝e za barierkà
(a kierowcy nie pozwalajà tam staç
nie ze z∏oÊliwoÊci, ale dlatego, ˝e du˝y, ruszajàcy si´ obiekt widziany kà-

tem oka bardzo rozprasza i utrudnia
szybkie zerkni´cie w lusterko).
Na zakoƒczenie kilka ciekawostek:
• kierwca mo˝e na jednej zmianie pracowaç maksymalnie 10 godzin, najmniej co pi´ç dni ma dzieƒ wolny
i wolnà sobot´ z niedzielà przynajmniej co dwa tygodnie;
• ruchome oznaczenia, takie jak tablice z informacjami o trasie noszà nazw´ dekoracji,

• w baku autobusu SOLARIS mieÊci
si´ ponad 400 litrów paliwa,
• w 1963 r. uruchomiono autobusowà
komunikacj´ nocnà,
• w 1988 r. wprowadzono pierwsze reklamy na autobusach,
Na komunikacj´ miejskà narzekano
ju˝ od poczàtku jej funkcjonowania, Julian Tuwim powiedzia∏ kiedyÊ, ˝e „Lipiec jest miesiàcem, kiedy w tramwaju
nie mo˝na otworzyç okna, którego
w grudniu nie mo˝na by∏o zamknàç”.
Justyna Ko∏akowska

Zabezpiecz swój dom przed
zalaniem Êciekami!
W zwiàzku z obfitymi ulewami, które
w ostatnim czasie nawiedzi∏y Starà Mi∏osnà i swoim nat´˝eniem zniszczy∏y
wiele domów, chcielibyÊmy zaproponowaç Paƒstwu system zabezpieczajàcy przed skutkami spi´trzenia Êcieków
powy˝ej poziomu normalnego.
Ca∏oÊç systemu zamyka si´ w zaworze PCV, renomowanej niemieckiej firmy. Konstrukcja zaworu posiada klap´, która w przypadku nadmiernego
wzrostu poziomu Êcieku samoczynnie
si´ zamyka, zatrzymujàc nap∏yw nadmiernej iloÊci Êcieków. Istnieje tak˝e
mo˝liwoÊç, w razie potrzeby, zamkni´cia zaworu r´cznie.

Je˝eli sà Paƒstwo zainteresowani tego typu wyrobami, zapraszamy do DOMEKO przy ul. Trakt Brzeski 75, gdzie
udzielmy Paƒstwu fachowej porady
w tej kwestii i gdzie b´dà Paƒstwo mogli dokonaç zakupu.
MA¸A INWESTYCJA –
DU˚E BEZPIECZE¡STWO!
Agnieszka Bustillos-Uzuriaga wew. 108
Maciej Adamiak wew. 113, 114
DOMEKO
Weso∏a – Stara Mi∏osna
ul. Trakt Brzeski 75
Centrala: 77 32 155
e-mail: domeko@poczta.wp.pl

KLUB TENISOWY
POHULANKA
w Starej Mi∏oÊnie, ul. Zakr´towa 12
(przy Rumiankowej)

og∏asza nabór do
SZKÓ¸KI TENISOWEJ
na sezon
wrzesieƒ 2003 – czerwiec 2004
Wszystkich zainteresowanych
prosimy o kontakt osobisty
lub telefoniczny.
Telefony: 0-602 240 800, 773 00 70
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Przychodnia Zdrowia „POGODNA”
w Starej Mi∏oÊnie, przy ul. Jana Paw∏a II 25, tel. 773-83-23
Filia Przychodni Zdrowia w Mi´dzylesiu (obok SPZOZ nr 3)
Nieodp∏atna, pe∏na opieka zdrowotna dla ubezpieczonych w Kasie Mazowieckiej i Bran˝owej
Na miejscu:

–
–
–
–

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

Ponadto:

– pe∏na diagnostyka na miejscu i w placówkach wspó∏pracujàcych
– dost´p do wszystkich specjalistów w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej
– dost´p do nocnej i Êwiàtecznej pomocy medycznej w Sulejówku-Mi∏oÊnie
Przychodnia jest czynna w dni powszednie w godz. 8-18, w soboty 10-12
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
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773-32-70
773-33-70

Tom Law’s School of English
w Starej Mi∏oÊnie od 1997 roku

Dzi´kujemy naszym studentom za okazane zaufanie i lata wspólnej nauki.
Zapraszamy od 1 wrzeÊnia na kursy j´zykowe:
Angielski, Francuski, Niemiecki, Hiszpaƒski, Holenderski.
Dzieci i m∏odzie˝

DoroÊli

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

Ma∏e grupy, konwersacje i warsztaty z gramatyki
Gry, video, zaj´cia specjalne
Odpowiednio opracowane kursy
DoÊwiadczeni i lubiani nauczyciele
Przygotowanie do egzaminów FCE, CAE i do Matury

Krótkie (3-miesi´czne) intensywne kursy
Program ca∏oroczny
Wszystkie poziomy
Lekcje indywidualne
Gwarancja kontynuacji

Oferta dla firm i osób indywidualnych (NOWOÂå!)
– Modu∏y tematyczne prowadzone przez doÊwiadczonych Native Speakers.
– Spotkania poranne (9–12.30) lub popo∏udniowe, od poniedzia∏ku do piàtku,
2 razy w miesiàcu przez okres 3 miesi´cy:
• Angielski dla sekretarek i dzia∏ów obs∏ugi klienta
• Angielski dla specjalistów ds. sprzeda˝y i marketingu
• Angielski dla menad˝erów
– Specjalnie opracowane çwiczenia, konwersacje, pomoc nauczyciela w
trakcie kursu (e-mail).
Weso∏a – Stara Mi∏osna, ul. GoÊciniec 2B, tel: 773-32-70, 773-33-70, kom. 0-603-322-827 lub 0-601-606-948.
Zapisy codziennie od 9-tej do 18-tej, w soboty od 9-tej do 12-tej.

CZYNNE:
codziennie
w niedziele

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

D E L I K AT E S Y

✦ 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 ✦

Ko
l
LO ekt
TT ur
O a

RAMY

6.00 - 22.00
9.00 - 15.00

dogodny dojazd
parking

niskie ceny
SAMOOBS¸UGA

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

tel. 773-25-30

u nas kupisz
szybko, tanio
i prawie wszystko

akceptujemy karty p∏atnicze
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Stara Mi∏osna, Trakt Brzeski 90
tel. 773 20 98
tel./fax 773 30 02
e-mail: wbgosciniec@wp.pl
Mi∏o jest nam poinformowaç Paƒstwa, ˝e od dnia
31 sierpnia do koƒca 2003 roku udzielamy rabatów:
w niedziele – 20%,
w dni powszednie – 10%.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
w niedziele od godziny 13.00
od poniedzia∏ku do soboty w godzinach 10.00–21.00

Licencja nr 51
Mgr Ewa Gadomska - Smenda

CU
IEJS
M
A
N
DYT
KRE

Od 12 lat sprzedaj´ w Starej Mi∏osnej
mieszkania i domy
zadzwoƒ

0601 355 130

oddzwoni´

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

AUTORYZOWANA
STACJA OBS¸UGI

–
–
–
–

sprzeda˝ samochodów
naprawa gwarancyjna
naprawa pogwarancyjna
czeÊci

05-077 STARA MI¸OSNA k/ W-wy
Trakt Brzeski 88
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tel. 773 20 03
tel. 773 30 03

