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W dniu 11.10.2003 (sobota) o godz. 10.00 w Szkole
Podstawowej nr 3 odb´dà si´ organizowane przez
Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna IV Otwarte Mistrzostwa Starej Mi∏osny w Pi∏ce Siatkowej.
Zg∏oszenia dru˝yn w dwóch kategoriach:
• amatorskiej (m∏odzie˝ + Êredniozaawansowani),
• open (seniorzy + zaawansowani)
najpóêniej dwa dni przed turniejem do Krzysztofa Kacprzaka, tel. 0-602 229 054.
Kibice mile widziani!

Radni zapraszajà
Szanowni Paƒstwo,
Radni dzielnicy Weso∏a z terenu
Starej Mi∏osny serdecznie zapraszajà
na spotkanie radnych z mieszkaƒcami
naszego Osiedla.
Chcemy przekazaç Paƒstwu informacj´ na temat spraw, które podejmujemy na forum Rady Dzielnicy, a tak˝e wys∏uchaç Paƒstwa uwag i opinii na
temat pilnych potrzeb i problemów,
którymi powinniÊmy si´ zajàç.

W spotkaniu b´dzie uczestniczy∏
burmistrz dzielnicy Weso∏a pan Andrzej Jastrz´bski.
Spotkanie odb´dzie si´ w Êrod´
1 paêdziernika br. o godz. 19.00
w budynku Szko∏y Podstawowej nr 3
w Starej Mi∏oÊnie.

Zaproszenie
W dniach 26-28.09.2003 r.
w OÊrodku Sportów Konnych i Rekreacji w Starej Mi∏oÊnie (tereny
dawnej Legii) odb´dà si´ III Kawaleryjskie Mistrzostwa Polski „MILITARI – Stara Mi∏osna 2003”.
Organizatorzy serdecznie zapraszajà
mieszkaƒców Weso∏ej i okolic.
Wst´p wolny.

Marianna Burszewska
Marcin J´drzejewski
Marian Mahor
Józef WojtaÊ
Katarzyna Zakrzewska

Fot. Piotr Antosiewicz

Nowa jakoÊç na ul. Jana Paw∏a II.
Czekamy na ciàg dalszy...

Piàtek – 26.09
800 Przeglàd mundurowy
940 Konkurs uje˝d˝enia
1000 Skoki przez przeszkody
Sobota – 27.09
900 Cross
1300 Strzelanie
Niedziela – 28.09
1100–1225 W∏adanie lancà konno
1230–1250 Pokaz komandosów XXV
Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa
Mazowieckiego
1250–1440 Konkurs w∏adania szablà
1440–1445 Pokaz musztry paradnej
Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego
1445–1500 Pokaz musztry paradnej Kawalerii Wojska Polskiego.
1515 Og∏oszenie wyników, ceremonia wr´czania nagród.
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WieÊci
w pigu∏ce
Gminny Fundusz Ochrony Ârodowiska przyzna∏
Êrodki na za∏o˝enie zieleni w pasie drogowym nowego odcinka Jana Paw∏a II. Jeszcze w tym roku
posadzone zostanà czerwone klony i inne roÊliny.
O próbie pozbawienia mandatu radnego pana
Józefa Wojtasia pisaliÊmy ju˝ dwukrotnie. Teraz
mo˝na zapoznaç si´ z wyjaÊnieniami zainteresowanego oraz ostatecznym stanowiskiem Wojewody. Zapraszamy na str. 3.
Na zlecenie W∏adz Warszawy Rada Dzielnicy
uchwali∏a pi´cioletni plan inwestycyjny dla dzielnicy
Weso∏a, o którym przeczytajà Paƒstwo na str. 6 i 7.
Policja konna to ostatnio bardzo modny temat.
Na ∏amach naszej gazety te˝ chcieliÊmy go podjàç. O perypetiach naszej reporterki i samej policji mogà Paƒstwo przeczytaç na str. 4 i 5.
Od poczàtku paêdziernika z inicjatywy Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Aquapark Wesolandia rozpoczyna zaj´cia z nauki p∏ywania dla niemowlàt
– szczegó∏y na str. 10.
Rok 2003 og∏oszono w Unii Europejskiej Rokiem
Osób Niepe∏nosprawnych. W Polsce i innych
krajach podj´to wiele inicjatyw zwiàzanych
z podnoszeniem ÊwiadomoÊci spo∏eczeƒstwa
o niepe∏nosprawnoÊci. W naszej gazecie przeczytacie Paƒstwo o tej akcji na str. 17 i 18.
O tym, czy ∏atwo jest byç uczniem w naszej polskiej, wspó∏czesnej szkole dowiecie si´ Paƒstwo
z felietonu na str. 19
Tradycyjny piknik z okazji dnia Êw. Franciszka –
„Pies naszym przyjacielem” nie odb´dzie si´ –
jak zapowiadaliÊmy – 4 paêdziernika. Ze wzgl´du na nadmiar innych imprez zosta∏ przesuni´ty
na wiosn´ roku 2004, za co organizatorzy mi∏oÊników zwierzàt serdecznie przepraszajà.
Nie wszystkim nam jest dane cieszyç si´ spokojnym porankiem. Dlaczego – dowiecie si´
z artyku∏u na stronie 16.
O tym, jak dzieci sp´dzi∏y tegoroczne wakacje
informujemy na stronie 15.
Rowerowa jazda na orientacj´ jest stosunkowo
nowà dyscyplinà sportu. Kolejne takie zawody
odb´dà si´ w Starej Mi∏oÊnie ju˝ 5 paêdziernika.
Szerzej o nich piszemy na stronie 5.
W ramach akcji „Czysta Warszawa” 4 bezrobotne osoby z naszej Dzielnicy sprzàtajà lasy. Akcj´
rozpocz´to od lasów Starej Mi∏osny (ciekawe
dlaczego??????). Pieniàdze wyp∏acane za tzw.
prace interwencyjne pochodzà z biura Infrastruktury Urz´du Miasta Sto∏ecznego Warszawy
oraz z Gminnego Funduszu Ochrony Ârodowiska. Umowy zawarte sà do 15 paêdziernika, byç
mo˝e starczy Êrodków, by je przed∏u˝yç. Na koniec troch´ przera˝ajàcej statystyki. W ramach
tej
akcji
czworo
ludzi
w
dniach
16.06–26.08.2003 r. zebra∏o 207,7 m3 Êmieci
oraz 279 opon samochodowych!!!
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Z prac Rady Dzielnicy
Sesja w dniu 25 wrzeÊnia br.
Mia∏o byç normalnie, a skoƒczy∏o si´ jak zwykle...
Ale cofnijmy si´ do ujawnionej na poprzedniej sesji
sprawy, jak to Zarzàd Dzielnicy, wbrew stanowisku Rady Dzielnicy i za jej plecami wystara∏ si´ o 80 tys. z∏ na
remont budynku „B” dawnego Urz´du Miasta, na potrzeby DOPS. W zwiàzku z tak ra˝àcym nadu˝yciem
stanowiska, klub Weso∏a 2002 z∏o˝y∏ wniosek o sesj´
nadzwyczajnà w celu rozpatrzenia uchwa∏y w sprawie
odwo∏ania Zarzàdu. JednoczeÊnie, nie chcàc wykorzystywaç chwilowej przewagi jakà mieliÊmy w Radzie,
zaproponowaliÊmy aby podjàç wreszcie uchwa∏´ o obsadzeniu mandatu przez pana Antoniego Baraƒskiego.
Tu jednak zdarzy∏a si´ rzecz niepoj´ta. Przewodniczàcy Rady pan Bogdan Wilk, ∏amiàc ustaw´ o samorzàdzie gminnym odmówi∏ zwo∏ania tej sesji, t∏umaczàc ˝e
sesji w sprawach personalnych zwo∏ywaç nie b´dzie!
Panu Przewodniczàcemu chyba pomyli∏y si´ funkcje
przewodniczàcego rady, który ma organizowaç jej prac´ i Prezydenta Bia∏orusi, który decyduje o nawet o tym
czy w danym ko∏chozie siaç owies czy ziemniaki.
W zaistnia∏ej sytuacji, uznajàc ˝e dialog na forum
Rady Dzielnicy osiàgnà∏ poziom przys∏owiowych Klewek, wycofaliÊmy nasze postulaty personalne i dosyç
pokojowo nastawieni przystàpiliÊmy do planowej sesji
w dniu 25 wrzeÊnia.
Po dosyç burzliwej dyskusji nad sprawozdaniem Zarzàdu z dzia∏alnoÊci mi´dzysesyjnej, którà zdominowa∏a sprawa marnowania publicznych pieni´dzy na remontowanie budynku „B” oraz niewywiàzania si´ Zarzàdu z podj´tych zobowiàzaƒ (zakup wyposa˝enia do
nowowybudowanych sal lekcyjnych w SP 1 i SP 3 oraz
spotkanie z przedstawicielami ZDM w sprawie kontynuacji budowy ul. Jana Paw∏a II) Rada Dzielnicy mia∏a
zaopiniowaç propozycje zmian w bud˝ecie Dzielnicy.
Mia∏a, bo jak si´ okaza∏o zmiany te ju˝ zota∏y dokonane. I to mimo negatywnej opinii Komisji Bud˝etu.
A sprawa by∏a niebagatelna, gdy˝ g∏ówna zmiana
dotyczy∏a przeznaczenia dodatkowych 850 tys. z∏. na
funkcjonowanie Urz´du. ¸àcznie koszt jego utrzymania
ma wynieÊç w tym roku prawie 6,5 mln z∏. (powoli
kwota ta zbli˝a si´ do kwoty jakà Dzielnica otrzyma∏a
na inwestycje). Dla porównania, w zesz∏ym roku koszt
utrzymania Urz´du wyniós∏ 5,7 mln z∏., z czego 1,1 mln
z∏. przypad∏o na ostatnie dwa miesiàce roku, czyli dwa
pierwsze miesiàce urz´dowania obecnego Zarzàdu.
W dalszym ciàgu sesja toczy∏a si´ wyjàtkowo spokojnie. Rada zapozna∏a si´ z projektem planu inwestycji na rok 2004 (zgodnym z uchwalonym w czerwcu
planem 5-letnim). Na dzieƒ dzisiejszy nie ma ˝adnych
informacji co do realnoÊci jego realizacji. Burmistrz
Janusz Przàdka ujawni∏, ˝e ZDM na rok przysz∏y
przeznaczy∏ kwot´ 400 tys. z∏. na projekt ul. Jana
Paw∏a II, zaÊ w roku 2005 planuje realizacj´ ca∏ej tej
inwestycji do koƒca i zamierza przeznaczyç na to
7 mln z∏. Niestety, na dzieƒ dzisiejszy nie mamy pisemnego potwierdzenia tej informacji.
W nast´pnym punkcie Rada zapozna∏a si´ ze sprawozdaniem z Akcji Lato, zaopiniowa∏a pozytywnie projekty uchwa∏ Rady Warszawy: w sprawie okreÊlenia kierunków polityki oÊwiatowej miasta, w sprawie
utworzenia Miejskiego
Biura OÊwiaty oraz szczegó∏owych zasad najmu lokali. Nieco wi´cej kontrowersji wzbudzi∏a opinia do
projektu statutu Warszawy
autorstwa SLD. Jego podstawowym mankamentem by∏o daleko posuni´te
ograniczenie, w stanowieWeso∏a-Centrum

niu o kszta∏cie bud˝etu dzielnicy. Ostatecznie zosta∏a
przyj´ta kompromisowa uchwa∏a ˝e „projekt nie zaspokaja oczekiwaƒ Rady Dzielnicy, ale widzimy w nim elementy, które mogà byç wykorzystane w dalszej pracy”.
Kolejnym punktem sesji by∏a ocena pracy Zarzàdu
w pierwszym pó∏roczu br. Jej wynik nie mia∏ charakteru
wià˝àcego i nie niós∏ ˝adnych konsekwencji. Przeprowadzona zosta∏a w sposób punktowy (ka˝dy radny móg∏
przyznaç od 0 do 10 pkt.) Najlepiej wypad∏ w niej wiceburmistrz ds. inwestycji pan Janusz Przàdka ze Êrednià 7 pkt.
Burmistrz Andrzej Jastrz´bski zebra∏ Êrednià 5,5 pkt., zaÊ
wiceburmistrz Edward Zdzieborski nieca∏e 3,9 pkt.
Nast´pnie bez zb´dnych dyskusji sk∏ad rady uzupe∏nili panowie Antoni Baraƒski i Ryszard Brzezik (w miejsce po panu Edwardzie Zdzieborskim). W tym miejscu
przeprosi∏em w imieniu naszego Klubu (co powtarzam
teraz publicznie) pana Antoniego Baraƒskiego, ˝e przez
kilka ostatnich miesi´cy sta∏ si´ naszym zak∏adnikiem
w sporach, które nie on wywo∏a∏, a które kilkukrotnie
postawi∏y go w niemi∏ej i stresujàcej sytuacji.
Jednak chwil´ potem rodzàcy si´ nastrój porozumienia rozwia∏ si´, gdy cz´Êç grupy trzymajàcej w∏adz´
w Weso∏ej zacz´∏o podwa˝aç konsensus wypracowany
na poniedzia∏kowym posiedzeniu Komisji Spo∏ecznej
w sprawie podj´cia uchwa∏y o poparciu dla stanowiska
SPZLO w sprawie zachowanie trzech publicznych przychodni zdrowia: w Centrum, na osiedlu Zielona i w Starej Mi∏oÊnie. Ostatecznie, po d∏ugiej i nieprzyjemnej dyskusji uchwa∏a zosta∏a przyj´ta prawie jednomyÊlnie.
Dyskusja ta by∏a tylko przygrywkà do wydarzeƒ, jakie si´ rozegra∏y w ostatnim punkcie sesji czyli „wolne
wnioski”. Zachowanie i komentarze cz´Êci Zarzàdu
i radnych z grupy trzymajàcej w∏àdz´ w trakcie odczytywania skarg, jakie skierowa∏ nasz klub do W∏adz Warszawy (w zwiàzku z remontem budynku „B” i odmowà
zwo∏ania sesji nadzwyczajnej) wywo∏a∏y ostrà polemik´. Bo nie chodzi o to, ˝e w 9-tej godzinie sesji trac´
poczucie humoru i obra˝am si´ za nazwanie „skar˝ypytà”, ale o to ˝e dyskusja na temat nadu˝ywania
w∏adzy jest czymÊ naprawd´ powa˝nym i nie mo˝na
jej zbywaç niewybrednymi ˝artami. A je˝eli si´ kogoÊ
szkaluje i mataczy, aby doprowadziç do odebrania
mandatu radnego (jak w przypadku Józefa Wojtasia) to
nale˝y go przeprosiç, najlepiej od razu a nie po 15 minutach k∏ótni jak zrobi∏a to pani Helena Kazimierczak.
Choç zawsze lepiej póêno ni˝ wcale.
Na koniec mia∏em okazj´ si´ dowiedzieç od pana
Przewodniczàcego, ˝e w∏aÊciwie to nie mam prawa
rozmawiaç z panem burmistrzam Jastrz´bskim na temat hipotetycznej zmiany koalicji rzàdzàcej...
No có˝, mia∏o byç normalnie a b´dzie jak zwykle.
Tak si´ koƒczy gdy chce si´ byç uczciwym wobec ludzi
dla których kompromis polega na tym ˝e b´dzie tak jak
oni sobie wymyÊlili. Szkoda, bo Weso∏a zas∏uguje na
coÊ wi´cej, ni˝ s∏aby Zarzàd, b´dàcy zak∏adnikiem grupy radnych, zmuszony do wype∏niania ich zachcianek,
niezale˝nie od racjonalnych potrzeb Dzielnicy.
Marcin J´drzejewski

Sklep „Sempre”

Buty w∏oskie,
swetry, jeans
„Pogodna”, ul. Jana Paw∏a II 23/25 B4
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Epilog

Nie depcz w∏adzy
po odciskach
W∏adza, w tym tak˝e lokalna, nie lubi
sytuacji, w których ktoÊ jest zbyt dociekliwy i si´ „czepia”, chocia˝by robi∏ to
z tytu∏u pe∏nionej funkcji. O perypetiach
klubu „WESO¸A 2002” z Zarzàdem
Dzielnicy i koalicjà radnych „RAZEM”,
„rzàdzàcych” Weso∏à, na ∏amach WiadomoÊci Sàsiedzkich pisano ju˝ wielokrotnie. Cz´sto informacje te by∏y bardzo krytyczne w stosunku do wieloletnich w∏odarzy poprzednio miasta,
a obecnie dzielnicy Weso∏a. Interpretacja prawa w wygodny dla siebie sposób,
wybiórcze traktowanie potrzeb poszczególnych osiedli, preparowanie oskar˝eƒ
na opozycyjnych radnych, to u nas
w Weso∏ej praktyka dnia powszedniego.
Ostatnimi czasy wyciàgni´ta zosta∏a
sprawa naruszenia ustawy antykorupcyjnej przez radnego Józefa Wojtasia.
Korupcja to zjawisko tak naganne, jak
i chyba dosyç powszechne w naszej
mocno zdemoralizowanej rzeczywistoÊci. Poniewa˝ zosta∏em wywo∏any, nie
zamierzam chowaç g∏owy w piasek, lecz
postaram si´ z∏o˝yç relacj´ w tej sprawie, bo WojtaÊ to w∏aÊnie ja.
Oto fakty:
W lipcu 2002 r. z∏o˝y∏em wniosek
o wydanie warunków zabudowy na tymczasowy zbiornik Êcieków dla budynku
mieszkalnego w Weso∏ej. Okaza∏o si´,
˝e aby szambo mog∏o spe∏niaç swojà
funkcj´, musz´ zabezpieczyç kawa∏ek
terenu b´dàcego w∏asnoÊcià miasta.

W zwiàzku z tym zwróci∏em si´ do
Zarzàdu Miasta Weso∏a z proÊbà
o dzier˝aw´ gruntu w pasie drogowym
i 25 sierpnia 2002 roku podpisa∏em
umow´ na dzier˝aw´ pi´ciu metrów
kwadratowych gruntu. Tytu∏em czynszu
uiszcza∏em op∏at´ w wysokoÊci 122 z∏.
miesi´cznie.
Pe∏niàcy wówczas funkcj´ zast´pcy
burmistrza do spraw inwestycji, obecny
przewodniczàcy Rady Dzielnicy p.
Bogdan Wilk, pewnie w trosce o szybki
rozwój miasta, wnioskowanych warunków zabudowy nie wyda∏ mi do koƒca
ubieg∏ej kadencji. Decyzj´ o warunkach zabudowy otrzyma∏em w lipcu br.
WczeÊniej jednak na zapytanie p.
Wilka Zarzàd Dzielnicy wyda∏ opini´
stwierdzajàcà, ˝e radny WojtaÊ prowadzi dzia∏alnoÊç gospodarczà na gruntach komunalnych, co koliduje z obowiàzujàcym prawem. Taka opinia zosta∏a przes∏ana do Wojewody Mazowieckiego, który wezwa∏ Rad´ Dzielnicy Weso∏a do wygaszenia mojego mandatu. Obawiam si´, ˝e Zarzàd wydajàc
takà opini´ dopuÊci∏ si´ poÊwiadczenia
nieprawdy, widocznie jednak twierdzenie, ˝e cel uÊwi´ca Êrodki, dla obecnego
Zarzàdu jest wià˝àce, a unieszkodliwienie niewygodnego radnego jest celem
godnym realizacji.
Jednak w tej sprawie nie pad∏o jeszcze ostatnie s∏owo.
Józef WojtaÊ

48 godzin kopania pi∏ki
W ramach przygotowaƒ do bicia rekordu Guinnessa w dniach 3–5 paêdziernika br. odb´dzie si´ na boisku
przy Gimnazjum nr 3 48-godzinny
mecz w pi∏k´ no˝nà. Rozpocz´cie meczu w piàtek 3 paêdziernika o godz.
1700, zaÊ zakoƒczenie w niedziel´, tak˝e o 1700. Serdecznie zapraszamy
wszystkich Paƒstwa na trybuny przy
boisku i prosimy choç o krótkie kibicowanie zawodnikom podejmujàcym to
wyzwanie.
Ch´tni do przy∏àczenia si´ do gry
(zorganizowane zespo∏y), mogà jeszcze kontaktowaç si´ z organizatorami

we wtorek 30 wrzeÊnia o godz. 2000
w lokalu Stowarzyszenia Sàsiedzkiego
mieszczàcym si´ w budynku OSP
w Starej Mi∏oÊnie.
Ze wzgl´du na kolizj´ z innymi imprezami i nieco mniejsze zainteresowanie imprezà ze strony zawodników, w∏aÊciwy 7-dniowy mecz zosta∏
przesuni´ty na wiosn´. JeÊli uda nam
si´ rozegraç obecny 48-godzinny
mecz rozpoczniemy przygotowania
do w∏aÊciwej imprezy na miar´ rekordu Guinnesa.
Marcin J´drzejewski

Z ostatniej chwili. Do Rady Dzielnicy Weso∏a wp∏yne∏o pismo:
Warszawa, dnia 18 wrzeÊnia 2003 r.
Rada Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy
ul. Praskiego Pu∏ku 33
05-075 Warszawa-Weso∏a
W zwiàzku z wezwaniem do podj´cia
uchwa∏y w sprawie wygaÊni´cia mandatu
radnego dzielnicy pana Józefa Wojtasia
pragn´ poinformowaç, i˝ analiza dokumentów i informacji otrzymanych po dokonaniu wezwania pozwala na stwierdzenie, ˝e przes∏anki do stwierdzenia wygaÊni´cia mandatu rednego w drodze
uchwa∏y nie zachodzà.
Radny Józef WojtaÊ nie prowadzi∏ dzia∏alnoÊci gospodarczej z wykorzystaniem
mienia komunalnego gminy, a zatem nie
naruszy∏ art. 24f ustawy o samorzàdze
gminy (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z póên. zm.).
Z powa˝aniem
Leszek Mizieliƒski
wojewoda mazowiecki

Wyniki
konkursu
wakacyjnego
W czerwcowym numerze WS og∏osiliÊmy konkurs wakacyjny. Trzeba
by∏o odgadnàç, co przedstawia przynajmniej 7 z 10 opublikowanych fotografii. Niestety, na nasz konkurs sp∏yn´∏a tylko jedna odpowiedê od
Justyny Giera. Wygra∏a ona jeden
z kolorowych albumów o Polsce. Serdecznie gratulujemy!
Wr´czenie nagrody nastàpi na zakoƒczenie 48-godzinnego meczu
w dniu 5 paêdziernika o godz. 1700 na
boisku przy Gimnazjum nr 3.
Poni˝ej publikujemy prawid∏owe
odpowiedzi:
1. Bieszczady (Po∏onina Wetliƒska)
2. Kazimierz Dolny (Fara)
3. Tatry (szczyt „Mnich”)
4. Wybrze˝e Ba∏tyku (Mierzeja
WiÊlana)
5. ˚ubry w Puszczy Bia∏owieskiej
6. Zamek Ksià˝
7. Zamek w Ogrodzieƒcu
8. Pustynia B∏´dowska
9. Kolegiata w Tumie
10. Beskid Niskim (wieÊ Nowica)
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Za wysokie progi na petenta nogi

Gabinet
Organizacja wyjazdu dla matki 1,5
rocznego dziecka w porze jego spania
wymaga pomocy osób trzecich – w moim przypadku – sàsiadki.
Na spotkanie przyjecha∏am 5 minut
wczeÊniej (jak nakazuje dobry ton
w stosunku do urz´dnika). Uzbrojona
w uÊmiech, notatnik i gotowe pytania
wesz∏am do sekretariatu. Pani sekretarka zwróci∏a mi uwag´, ˝e na jej zegarku jest za 10 minut 13:00, a Pan
Burmistrz ma jeszcze spotkanie, które
potrwa nie d∏u˝ej ni˝ 10 minut. Wyproszono mnie na korytarz (?!). Znios∏am
to w pokorze, bo z urz´dnikiem trzeba
∏agodnie, delikatnie itd.
Post scriptum
Oczekiwanie
We wtorek, w godzinach po∏udnioNigdy nie myÊla∏am, ˝e tyle osób bie- wych, zostawiono na mojej sekretarce
ga po urz´dzie.
wiadomoÊç z proÊbà o telefon do se13:10 – z gabinetu wyszed∏ Burmistrz, kretariatu Burmistrza. Tym razem spouk∏oni∏ si´ i zaginà∏ na poko- tka∏am si´ z wyraênym aktem skruchy
jach…
i mog∏am porozmawiaç z panem Ja13:20 – wesz∏am do sekretariatu i po- strz´bskim na temat policji konnej
informowa∏am Panie, ˝e nie w Weso∏ej.
mia∏am w planach tak d∏ugiego oczekiwania na audiencj´.
Sprostowanie
13:30 – zrezygnowa∏am z czekania na
W poprzednim numerze WS przy artykule „Nasz las,
umówione prawie tydzieƒ
nasze dobro” zosta∏o opublikowane zdj´cie ilustrujàce
wczeÊniej spotkanie…
zniszczenia jakie zosta∏y dokonane w lesie. Autorka
Epilog
zdj´cia chcia∏a jak najlepiej pokazaç te zniszczenia, stàd
kàt uj´cia z którego w tle pojawi∏ si´ przypadkowy dom
1. Nadal nic nie wiemy o policji konnej.
osób nie zwiàzanych ze sprawà.
2. Straci∏am czas i pieniàdze (pracuj´
W∏aÊciciele tego domu nie majà nic wspólnego
spo∏ecznie w odró˝nieniu od wszystz opisywanym wydarzeniem, a za przypadkowe skojakich burmistrzów w tym kraju) na
rzenia serdecznie przepraszamy.
prób´ kontaktu z osobà publicznà,
Redakcja
która w jawny
sposób okaza∏a
mi swoje lekcewa˝enie (ÊwiadoW pierwszych dniach paêdziernika Biblioteka Publiczmie, czy nie, ale
na w Starej Mi∏oÊnie zaprasza na wystaw´ malarstwa Jakuba Wróblewskiego pt. „Zamkni´te-Splàtne“. Jakub
lekcewa˝enie!).
jest absolwentem liceum plastycznego. W tym roku pomyÊlnie zda∏ egzaminy do Akademii Sztuk Pi´knych na
wydzia∏ grafiki. Jest to druga wystawa Jakuba. W przeciwieƒstwie do pierwszej – na której prezentowa∏ prace nie
zwiàzane ze sobà tematycznie – tym razem przedstawia
J. i W. Bzd´ga, lekarz stomatologii ogólnej, chirurg stomatolog
konkretne, nurtujàce go problemy. Jego najnowsze malarstwo wynika z inspiracji formami natury, industrialny– naprawa protez
profilaktyka
mi uk∏adami maszyn oraz zale˝noÊci mi´dzy nimi.
leczenie zachowawcze – leczenie chirurgiczne
To tyle Kuba, który w ten sposób chcia∏ przedstawiç
siebie i to, co b´dzie mia∏ przyjemnoÊç Paƒstwo zapreleczenie dzieci
zentowaç.
RTG z´bów
Kuba to kolejny, staromi∏oÊniaƒski, m∏ody talent. Wraz
laseroterapia
ze
swoimi pracami pozostanie g∏ównym bohaterem paêprotetyka
dziernikowej wystawy. Kolejnej w naszej bibliotece. Serdecznie zapraszamy!
05-077 Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238
Iza Zych

WieÊci: Policja konna
Starà Mi∏osn´ obieg∏a lotem b∏yskawicy wieÊç, ˝e Weso∏à b´dzie patrolowa∏ oddzia∏ policji konnej. Weso∏a w koƒcu to nie nowojorski Central Park, gdzie widok policjanta na
koniu jest codziennoÊcià. Zabrzmia∏o to na tyle intrygujàco, ˝e nasza
redakcja z zapa∏em postanowi∏a
zdobyç jak najwi´cej informacji
u êród∏a.
Poszukiwania
Zadzwoni∏am do komendanta miejscowej policji. Wiedzia∏ tyle, co my –
tak˝e czyta∏ Super Express. Odes∏a∏
mnie do wawerskiej policji, oni te˝ czytali… ale nic wi´cej o tym pomyÊle nie
wiedzieli. Postanowi∏am zg∏´biç temat
u autora pomys∏u.
Spotkanie
W sierpniu Pan Burmistrz Jastrz´bski by∏ nieobecny z powodu urlopu.
Nie zdà˝y∏am wi´c przygotowaç materia∏u do numeru wakacyjnego. We
wrzeÊniu po raz kolejny podj´∏am
prób´ rozmowy z Panem Burmistrzem. Jak si´ okaza∏o, jest to bardzo zaj´ty cz∏owiek. Mia∏am przyjemnoÊç rozmawiaç tylko z jego sekretarkà. Po naciskach z mojej strony
pani z sekretariatu obieca∏a skontaktowaç mnie z Burmistrzem nast´pnego dnia. Doczeka∏am si´ telefonu
z Urz´du, niestety po raz kolejny nie
mog∏am rozmawiaç z Burmistrzem.
Zaproponowano mi natomiast spotkanie osobiste w nast´pnym tygodniu o wygodnej dla Burmistrza porze (ja nie mia∏am ˝adnego wyboru –
godzina 13.00 albo ˝adna!). Zgodzi∏am si´, bo naprawd´ chcia∏am przygotowaç ten artyku∏.

GABINET STOMATOLOGICZNY

–
–
–
–
–
–

Komentarz
To nie ja wybra∏am czas, miejsce
i form´ spotkania. Zdecydowa∏ o tym
Burmistrz Jastrz´bski. Wszystkie warunki z mojej strony zosta∏y spe∏nione,
byç mo˝e zabrak∏o mi cierpliwoÊci…
A mo˝e Burmistrz nie mia∏ nic do powiedzenia i to by∏a taka forma wywiadu bez wywiadu…
Tak, mo˝e matka wychowujàca
dziecko powinna oddaç si´ raczej jego
piel´gnacji, a nie zawracaç g∏ow´
prawdziwym, zapracowanym urz´dnikom, którzy tak wyciskajà pot na s∏u˝bie swoim mieszkaƒcom i wyborcom.
Pan Burmistrz wie kto,
prosz´ sprawdziç w swoim terminarzu
Poniedzia∏ek 15.09.2003, godzina 13.00

(0-22) 773 38 83
✆ 0-602 351 757

naprzeciwko nowej szko∏y, zad. 33 dz. 1983
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Patrole policji konnej w Weso∏ej?
Burmistrz Jastrz´bski z∏o˝y∏ w Komendzie G∏ównej w Warszawie propozycj´, by na terenach zielonych dzielnic
Warszawy, czyli Rembertowa, Wawra
i Weso∏ej, utworzyç patrole policji konnej. Komenda G∏ówna Policji nie mówi
nie, ale wià˝à si´ z tym wydatki bud˝etowe zarówno policji, jak równie˝ dzielnic, stàd pomys∏ mo˝e byç wprowadzony w ˝ycie najwczeÊniej za pó∏ roku. Poza tym trzeba jeszcze przygotowaç policjantów i zwierz´ta. Komenda G∏ówna
przyzna dodatkowe etaty. Patrole b´dà
finansowane wspólnie, tzn. policja za-

pewni uposa˝enie funkcjonariuszy
i utrzymanie stajni, a bud˝ety dzielnic
obarczone zostanà utrzymaniem koni
(wy˝ywienie, opieka weterynaryjna).
Planowane sà 2–3 patrole dwukonne
na terenach ka˝dej z dzielnic. Ich zadaniem by∏oby patrolowanie terenów zielonych w celu zwi´kszenia bezpieczeƒstwa mieszkaƒców, których posesje
znajdujà si´ w bezpoÊrednim sàsiedztwie lasów. Twórcy pomys∏u majà tak˝e
nadziej´, ˝e takie patrole ukrócà bezkarnoÊç z∏odziei samochodowych i ludzi wywo˝àcych Êmieci do lasu.

Dzielnica Wawer z∏o˝y∏a propozycj´
lokalizacji stajni w starych gara˝ach
przy szpitalu kolejowym w Mi´dzylesiu. Nie spotka∏a si´ ona z entuzjazmem z powodu bardzo z∏ego stanu
technicznego budynków oraz bliskiego
sàsiedztwa szpitala. Jako kontrpropozycja pad∏a lokalizacja na terenie istniejàcych ju˝ przecie˝ stajni w Starej
Mi∏oÊnie.
O wdra˝aniu tego ciekawego pomys∏u
w ˝ycie b´dziemy starali si´ informowaç
naszych Czytelników na bie˝àco.
Izabela Antosiewicz

Zapraszamy na Rowerowe Zawody na
Orientacj´ - Stara Mi∏osna 5 paêdziernika
Rowerowa jazda na orientacj´ jest stosunkowo nowà dyscyplinà sportu, która dzi´ki swym
walorom ma szans´ na bardzo szybki rozwój zarówno w naszym kraju, jak i na Êwiecie.
Rowerowa jazda na orientacj´ jest sportem,
który wymaga od uczestnika nie tylko pewnego
wysi∏ku fizycznego i sprawnej jazdy na rowerze,
ale równie˝ koncentracji i umiej´tnoÊci pos∏ugiwania si´ mapà i kompasem. Zadaniem uczestnika zawodów jest pokonanie narysowanej na
mapie trasy w jak najkrótszym czasie – dowolnymi drogami, potwierdzajàc punkty kontrolne wyrysowane na mapie w nakazanej kolejnoÊci.
Wszystkie punkty kontrolne ustawione sà na drogach, a wi´c mo˝emy to porównaç na przyk∏ad
z jazdà samochodem po mieÊcie z mapà, gdy
szukamy jakiejÊ ulicy, gdzie mamy dojechaç (jak
wiemy cz´sto z w∏asnego doÊwiadczenia, gdy
znajdziemy si´ po raz pierwszy w jakimÊ mieÊcie, którego nie znamy, to wcale nie jest to takie
proste).
Uczestnik zawodów w rowerowej jeêdzie na
orientacj´ powinien posiadaç wygodny ubiór, rower, kask, dobrze jest mieç ponadto w∏asny kompas oraz mapnik. Map´ z wyrysowanà trasà zawodnik otrzymuje na 1 minut´ przed startem. Po∏o˝enie startu na mapie zaznaczone jest czerwonym trójkàtem, a punkty kontrolne, które nale˝y

odnaleêç w terenie, zaznaczone sà czerwonymi kó∏kami. Obok punktu podany
jest kolejny jego numer oraz jego oznaczenie kodowe. W lesie wiszà bia∏oczerwone trójkàtne lampiony o rozmiarach 30x30 cm wraz z oznaczeniem kodowym np. 35, 54 itd. oraz perforator,
za pomocà którego zawodnik potwierdza odnalezienie punktu na karcie startowej.
Pierwszà czynnoÊcià jakà musi wykonaç zawodnik na starcie po otrzymaniu mapy, jest jej w∏aÊciwe zorientowanie z pó∏nocà, a nast´pnie nale˝y
wybraç drog´ do pierwszego punktu
kontrolnego. Z pozoru proste, ale
w rzeczywistoÊci tak jak szukanie ulicy, wcale
nie takie ∏atwe do zrealizowania, ale za to jaka
frajda, gdy wreszcie znajdziemy swój punkt kontrolny.
Mapy, jakich u˝ywamy podczas zawodów, sà
bardzo dok∏adne w skali 1: 10000; 15000 lub
20000, 1 cm w terenie odpowiada wówczas odpowiednio 100, 150 lub 200 metrom. Obecnie
coraz cz´Êciej stosowane sà specjalistyczne mapy do rowerowej jazdy na orientacj´ – ró˝nià si´
one od tradycyjnych map do biegu na orientacj´
przede wszystkim sposobem oznaczeniem dro˝-

ni. Wszystkie drogi sà sklasyfikowane wed∏ug
ich szerokoÊci i szybkoÊci jazdy.
Terminy najbli˝szych zawodów w tym roku:
4.10.2003 Falenica start o godzinie 11: 00,
centrum zawodów przy Szkole Podstawowej nr
216 przy ul. Wolnej,
5.10.2003 Stara Mi∏osna start o godzinie 11:
00, centrum zawodów w Gimnazjum nr 3 przy ul.
Klimatycznej 1.
Wi´cej informacji na stronach www.mtbo.republika.pl i www.orienteering.qs.pl
Janek Cegie∏ka

J¢ZYK ANGIELSKI
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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Inwestycje w Weso∏ej – plan pi´cioletni
Na zlecenie w∏adz Warszawy Rada
Dzielnicy uchwali∏a pi´cioletni plan inwestycyjny dla dzielnicy Weso∏a. Zosta∏y w nim zawarte najwa˝niejsze
(choç mamy ÊwiadomoÊç ˝e nie wszystkie) potrzeby naszej dzielnicy. Przy jego konstruowaniu Rada Dzielnicy
opar∏a si´ na tzw. parytetach w podziale Êrodków, tzn. ka˝de osiedle otrzyma∏o w skali tych pi´ciu lat kwot´ proporcjonalnà do iloÊci zameldowanych
mieszkaƒców. Dokument ten, choç
bardzo szczegó∏owy, nie jest wià˝àcy
dla w∏adz Warszawy. Mo˝na go jedynie
traktowaç w charakterze „koncertu ˝yczeƒ”, z którego to, w ramach posiadanych Êrodków, decydenci z ratusza wybiorà to, co uznajà za warte realizacji.
Jednak daje on z grubsza wyobra˝enie
o mo˝liwych kierunkach rozwoju naszej dzielnicowej infrastruktury.
Zgodnie z wytycznymi Warszawy
mieliÊmy planowaç roczne inwestycje
na poziomie tegorocznym (czyli ok. 10
mln. z∏). Jednak Rada Dzielnicy pozwoli∏a sobie na sporà doz´ optymizmu, planujàc wydatki na sporo wi´ksze kwoty. Ju˝ w pierwszych komenta-

rzach W∏adze Warszawy sugerowa∏y budowà, kwota ta zostanie przeniesiokoniecznoÊç ograniczenia naszych pla- na na budow´ ul. GoÊciniec. JeÊli nie,
nów do zak∏adanego poziomu. Nie to na wpisane do wykazu zadanie ∏awiadomo tak˝e, jaki b´dzie mia∏ wp∏yw twiej b´dzie przenieÊç Êrodki z innych
na skal´ realizowanych inwestycji, du- inwestycji, ni˝ wpisywaç t´ inwestycj´
˝o ni˝szy ni˝ zak∏adany poziom realiza- zupe∏nie od nowa.
Przedstawiajàc Paƒstwu poni˝szà tacji wp∏ywów do bud˝etu Warszawy z tebel´ z planowanymi inwestycjami jeszrenu Weso∏ej.
Kluczowa z punktu widzenia miesz- cze raz podkreÊlam jej orientacyjny
kaƒców Starej Mi∏osny inwestycja, jakà a nie wià˝àcy charakter i to, ˝e w takim
jest budowa ul. Jana Paw∏a II zosta∏a zakresie raczej na pewno nie b´dzie reuj´ta w tym wykazie w sposób symbo- alizowana. A jeÊli zdarzy∏by si´ cud
liczny. Zgodnie z prowadzonymi przez i dostalibyÊmy wszystko, o co wnioskuZarzàd Dzielnicy rozmowami z ZDM, jemy, to zawsze lepiej byç mile zaskoulica ta, jako droga powiatowa, powin- czonym, ni˝ zawiedzionym, ˝e coÊ miana byç sfinansowana z bud˝etu ZDM. ∏o byç a nie ma.
Marcin J´drzejewski
Poniewa˝, mimo licznych interwencji
radnych, nie ma
gwarancji, ˝e rozmowy te zakoƒczà
si´
pomyÊlnie,
kontynuacja budowy tej ulicy zosta∏a wpisana jako
tel.
tel. kom.
zadanie w∏asne
z minimalnà kwoDOJAZD GRATIS 24 h
t´ 100 tys. z∏. JeÊli
ZDM podejmie

TA X I - W E S O ¸ A
773 70 31,

0-601 220 910

Inwestycje na terenie dzielnicy (kwoty w tys. z∏)
Nr
kolejnoÊci
inwestycji
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
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Przewi- Poniesione
dywany nak∏ady
ca∏kowity
do
koszt
31.12.
Rozpocz. Zakoƒcz. inwestycji** 2002 r.
3
4
5
6
Termin

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO*
2

Budowa wodociàgu osiedle Stara Mi∏osna pó∏noc II etap
i projekty nowych sieci wodociàgowych
Budowa Ronda Graniczna wraz z odcinkiem ul. Jana Paw∏a II
Budowa przepustu na Kanale Wawerskim
Zakup lokalu przy ul. Jana Paw∏a II nr 23
Rozbudowa SP nr 1
Rozbudowa SP nr 3
Modernizacja boiska przy SP nr 2
Budowa Gimnazjum nr 3 osiedle Stara Mi∏osna
Koncepcja kanalizacji deszczowej w osiedlu Stara Mi∏osna
Budowa kanalizacji osiedle „Urocza-PodleÊna” z odbudowà ulic
Budowa kolektora „Groszówka” ul. Mickiewicza od ul. Narutowicza
do ul. Letniej
Budowa kanalizacji osiedle „Grzybowa” z odbudowà ulic
Budowa kanalizacji w ul. Armii Krajowej z odtworzeniem nawierzchni
ulicy z przepompownià
Budowa kanalizacji w ul. Kiliƒskiego, Moniuszki, Armii Krajowej
Kanalizacja w ul. Warszawskiej, Mickiewicza
Kanalizacja w przesiece leÊnej i przepompownia
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na modernizacj´
ulicy po robotach kanalizacyjnych
Wykonanie audytu projektu przebudowy ulicy po robotach kanalizacynych
Projekty kanalizacji
Modernizacja ul. Brata Alberta
Budowa chodnika wzd∏u˝ ul. Niemcewicza i Wspólnej ze Êcie˝kà rowerowà
Budowa ogrodzenia SP nr 4 i obiektów sportowych, Plac Wojska Polskiego 28
Modernizacja uk∏adu drogowego osiedla Plac Wojska Polskiego
Rozbudowa parkingu przy Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a
Modernizacja uj´cia wody i hydroforni – „Warszawska”
(zbiorniki retencyjne i uk∏ad pompowy II stopnia)
Modernizacja boisk przy SP nr 3, ul. Trakt Brzeski 18
Budowa kanalizacji sanitarnej osiedle Zielona z odbudowà ulic ETAP I

¸àcznie
w latach
2003-2007

PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJ¢ ZADA¡
2003
7

2004
8

2005
9

2006
10

2007
11

12

Zaanga˝owanie
Êrodków,
nak∏ady do
wykonania
po roku 2007
13

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

2003
2003
2003
2004
2003
2003
2003
2004
2003
2003

768
1 802
265
969
749
555
586
3 700
75
936

188
497
213
370
100
203
311
3
25
36

580
1 305
52
300
649
352
274
1 750
50
900

–
–
–
300
–
–
–
1 947
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

580
1 305
52
600
649
352
274
3 697
50
900

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

2001
1999

2003
2003

1 010
1 312

10
12

1 000
1 300

–
–

–
–

–
–

–
–

1 000
1 300

–
–

2002
2001
2001
2001

2004
2003
2003
2003

4 038
2 307
600
607

38
1 616
493
527

2 000
691
107
80

2 000
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

4 000
691
107
80

–
–
–
–

2002
2002
1997
2004
2004
2004
2004
2004

2003
2003
2003
2004
2004
2004
2004
2004

70
2
696
1 300
500
220
500
150

–
–
618
–
–
–
–
–

70
2
78
–
–
–
–
–

–
–
–
1 300
500
220
500
150

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

70
2
78
1 300
500
220
500
150

–
–
–
–
–
–
–
–

2004
2004
2004

2004
2004
2004

700
900
850

–
–
–

–
–
–

700
900
850

–
–
–

–
–
–

–
–
–

700
900
850

–
–
–

STARA MI¸OSNA
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2

Budowa kanalizacji sanitarnej osiedle Weso∏a Centrum-Wola Grzybowska
z odbudowà ulic (wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej) ETAP I
29 Budowa ul. GoÊciniec z chodnikiem i oÊwietleniem
30 Budowa uj´cia wody i stacji uzdatniania – „Groszówka II”
31 Budowa brakujàcych odcinków wodociàgowych
w osiedlach Stara Mi∏osna po∏udnie wraz z projektami
32 Budowa kanalizacji sanitarnej Stara Mi∏osna po∏udnie
– odcinki sieci wraz z projektowaniem
33 Projekt i wdro˝enie Miejskiego Systemu Informacji obowiàzujacego
dla Miasta Sto∏ecznego Warszawy
34 Budowa brakujàcych odcinków wodociàgowych
w osiedlach Zielona-Groszówka
35 Budowa kanalizacji sanitarnej osiedle Stara Mi∏osna pó∏noc
z odbudowà ulicy Mazowieckiej I cz´Êç
36 Budowa kanalizacji sanitarnej osiedle Stara Mi∏osna pó∏noc
z odbudowà ulicy Mazowieckiej II cz´Êç
37 Zakup agregatu pràdotwórczego do SUW Weso∏a „Centrum”
38 Zakup agregatu pràdotwórczego do SUW „Warszawska”
39 Zakup agregatu pràdotwórczego do SUW Plac Wojska Polskiego
40 Zagospodarowanie terenów przed SP nr 1
41 Zagospodarowanie terenu przed SP nr 3
42 Budowa bie˝ni oraz parkingu przy SP nr 2
43 Budowa kanalizacji sanitarnej osiedle Grzybowa z odbudowà ulic ETAP I
44 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 3 (po wykupieniu terenu)
45 Budowa kanalizacji sanitarnej osiedle Groszówka z odbudowà ulic ETAP I
46 Budowa przepustu na Kanale Wawerskim w ciàgu ul. Fabrycznej oraz projekt ulicy
47 Budowa ul. PodleÊnej
48 Budowa ul. Fabrycznej
49 Budowa ul. Jana Paw∏a II
50 Budowa Gimnazjum nr 3 – etap III, ul. Klimatyczna 1 – hala sportowa
51 Budowa wjazdu z drogi krajowej Trakt Brzeski w ulic´ lokalnà
przy skrzy˝owaniu z ul. 1. Praskiego Pu∏ku
52 Budowa placów zabaw w osiedlach (3 szt.) Zielona, Centrum,
Plac Wojska Polskiego
53 Budowa zespo∏u Êcie˝ek rowerowych i rekreacyjnych Wola Grzybowska,
Centrum, Groszówka
54 Zakup s∏upów og∏oszeniowych dla dzielnicy
55 Modernizacja uj´cia wody i hydroforni Weso∏a „Centrum”
56 Budowa kanalizacji sanitarnej osiedle Zielona z odbudowà ulic ETAP II
57 Budowa kanalizacji sanitarnej osiedle Weso∏a Centrum-Wola Grzybowska
z odbudowà ulic (wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej) ETAP II
58 Budowa kanalizacji sanitarnej osiedle Grzybowa z odbudowà ulic ETAP II
59 Budowa systemu kanalizacji deszczowej w osiedlu Stara Mi∏osna z koncepcjà
60 Budowa kanalizacji sanitarnej osiedle Groszówka z odbudowà ulic ETAP II
61 Budowa systemu monitoringu w Dzielnicy
62 Budowa budynku „A” (12 izb lekcyjnych) SP nr 2, ul. Krótka 1
63 Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu przy budynku B S.P. nr 2, ul. Krótka 1
64 Modernizacja boiska przy SP nr 4, Plac Wojska Polskiego 28
65 Budowa Êcie˝ek spacerowo-rowerowych wzd∏u˝ Kana∏u Wawerskiego
66 Zakup lokalu w stanie surowym, adaptacja i wyposa˝enie dla potrzeb Przychodni
Rejonowej nr 2, Biblioteki Publicznej, OÊrodka Kultury w osiedlu Zielona
67 Budowa ciàgu jezdno-pieszego wraz z oÊwietleniem ul. Klimatyczna
68 Budowa dzielnicowego boiska trawiastego Groszówka z ma∏à infrastrukturà
69 Modernizacja uj´cia wody i hydroforni „Urocza” (zbiornik retencyjny
i uk∏ad pompowy II stopnia)
70 Budowa kanalizacji sanitarnej osiedle Weso∏a Centrum-Wola Grzybowska
z odbudowà ulic ETAP III
71 Budowa ul. Pogodnej cz´Êç po∏udniowa
72 Modernizacja Przychodni nr 1
73 Modernizacja budynku Przedszkola Nr 27 (system ogrzewania i zmiana dachu)
74 Budowa kanalizacji sanitarnej osiedle Zielona z odbudowà ulic ETAP III
75 Budowa Szko∏y Podstawowej (14 izb lekcyjnych) w Starej Mi∏osnej
76 Budowa kanalizacji sanitarnej osiedle Grzybowa z odbudowà ulic ETAP III
77 Budowa kanalizacji sanitarnej osiedle Groszówka z odbudowà ulic ETAP III
78 Budowa ul. G∏owackiego (odcinek od ul. 1. Praskiego Pu∏ku do ul. Orlej)
79 Zakup pomieszczeƒ i adaptacja na Osiedlowy OÊrodek Kultury Stara Mi∏osna
80 Zagospodarowanie parku osiedlowego Weso∏a Centrum
81 Modernizacja sali widowiskowo-kinowej po przej´ciu obiektu od wojska
82 Pod∏àczenie osiedla Plac Wojska Polskiego do sieci kanalizacji sanitarnej
83 Budowa ul. Warszawskiej
84 Rozbudowa SUW Stara Mi∏osna – zbiornik retencyjny i dwa uj´cia wody
85 Budowa kanalizacji sanitarnej osiedle Zielona z odbudowà ulic ETAP IV
86 Budowa kanalizacji sanitarnej osiedle Weso∏a Centrum-Wola Grzybowska
z odbudowà ulic ETAP IV
87 Budowa kanalizacji sanitarnej osiedle Groszówka z odbudowà ulic ETAP IV
88 Budowa Przedszkola (3 izby) w Starej Mi∏osnej
89 Budowa kanalizacji sanitarnej osiedle Zielona z odbudowà ulic ETAP V
90 Budowa kanalizacji sanitarnej osiedle Groszówka z odbudowà ulic ETAP V
Ogó∏em
* w przypadku inwestycji realizowanych etapami – dotyczy etapu
** bez kosztów obs∏ugi kredytów
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2004
2004
2004

2004
2005
2005

2 000
2 000
1 900

–
–
–

–
–
–

2 000
100
400

–
1 900
1 500

–
–
–

–
–
–

2 000
2 000
1 900

–
–
–

2004

2007

2 600

–

–
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800

800
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–

2004

2007

1 900

–

–
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500
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1 900

–

2004

2007
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–

–

10

10

10
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–

2004
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–

–

100

100

100

100

400

100

2002

2007
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–

1 000
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1 000
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–
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2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004

2009
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2009
2006
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150
150
150
175
100
200
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1 300
300
400
800
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
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–
–
–
–
–
–

–
150
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–
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–

–
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–

–
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–
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600
1 300

–
–
–
–

–
–
–
–
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75
–
–

–
–
600
1 300

100
–
–
–

–
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–
–

200
175
600
1 300

–
–
–
–

2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005

2005
2005
2007
2005
2006
2008
2005
2006
2006

2 500
700
1 000
700
600
3 000
180
2 000
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–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

2 500
700
60
700
400
30
180
1 500
200

–
–
740
–
200
500
–
500
–

–
–
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–
–
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–
–
–
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1 000
700
600
2 030
180
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–
–
–
–
–
970
–
–
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–
–
–

–
–
–

–
–
–
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40
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–
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–
–
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–
–
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–
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–

–
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–
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–
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800
800
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800
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250
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1 400
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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–
–

–
–
740
–
–
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–
–
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50
–
800
500
800
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860
800
800
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1 600
900
800
1 500
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400
1 400
600
800
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–
–
–
–
–
2 400
–
–
500
–
–
–
–
–
–
–

2007
2007
2007
2008
2008

2007
2007
2009
2008
2008

2 000
700
2 000
1 000
500
95 566

–
–
–
–
–
5 320

–
–
–
–
–
11 539

–
–
–
–
–
18 166

–
–
–
–
–
17 100

–
–
–
–
–
17 070

2 000
700
100
–
–
13 000

2 000
700
100
–
–
76 875

–
–
1 900
1 000
500
13 370
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STARA MI¸OSNA

Zostaƒ mistrzem w szermierce
Wielki prawdziwy sport jest
w zasi´gu r´ki!
Czy chcia∏byÊ si´ kiedyÊ zmierzyç
z najlepszymi?
Spróbuj, masz t´ szans´!
Szermierka jest sztukà w∏adania bronià. Jako sport od pewnego czasu przyciàga coraz m∏odsze dzieci. Wiele imprez sportowych organizuje si´ z myÊlà
o nich, dostosowujàc przepisy i regulamin do ich mo˝liwoÊci.
Na powodzenie i ogromny rozkwit
sportu szermierczego w naszych czasach
wp∏yn´∏y w g∏ównej mierze romantyczne
tradycje propagujàce szlachetne zasady
prowadzenia walki.
Efektownà oprawà pojedynku,
w którym liczà si´ „szybkoÊç wiatru”
i „precyzja szwajcarskiego zegarka”
jest rytualny uk∏on poprzedzajàcy
i koƒczàcy walk´. Spryt i inteligencja
pozwalajà cz´sto pokonaç mocniejszego pozornie przeciwnika, a zadanie
pi´knego trafienia jest najwi´kszà nagrodà za trudy wielu çwiczeƒ.
W Szkole Podstawowej nr 3 (Trakt
Brzeski 18) ju˝ od 1,5 roku, dzi´ki
˝yczliwoÊci i poparciu pani dyrektor
Katarzyny G∏usek dzia∏a sekcja szer-

mierki UKS Victor. Zaj´cia prowadzà
fechmistrz Krzysztof Grzegorek i trener Jacek Stajszczak.
Nasze dzieci majà mo˝liwoÊç trenowania szermierk´ z jednym z najlepszych fechmistrzów w Polsce i szermierce Êwiatowej:
• bràzowy i srebrny medalista MÂW,
• olimpijczyk na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium,
• trener kadry olimpijskiej w szabli
przez 16 lat (1980–1996 r.),
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• jego wychowankowie zdobyli 19 medali w IOL, MÂW i Europy,
• w Mistrzostwach Polski we wszystkich kategoriach wiekowych jego
podopieczni zdobyli do chwili obecnej ok. 120 medali,
• w Mistrzostwach
Polski seniorów
24 z∏ote medale,
• trener CWKS
„Legia” Warszawa.
Sekcja nasza liczy 19 zawodników (Aleksander
S´czek, Adam S´czek, Pawe∏ Tomasiak, Micha∏
Tomasiak, Jakub Pi∏czyƒski, Jan Pi∏czyƒski, Micha∏ Kosiniak, Jan Sorokin,
Krzysztof Korobczuk, Wiktor Koz∏owski, Maciek Nowak, Miko∏aj Grzegorek, Konrad Rzadkiewicz, Hubert Zieliƒski, Piotr Pietruczanis, Marcin Kuczerowski, Marcin Bojar, Micha∏ Saba∏a i Mateusz Jarota). Reprezentacja
naszej sekcji bra∏a ju˝ udzia∏ w dru˝ynowych mistrzostwach Polski UKS we
florecie, zajmujàc 15 miejsce. Fachowcy uwa˝ajà, ˝e kilku naszych zawodników jest obiecujàcym narybkiem w tej
dyscyplinie sportowej. Mamy nadziej´,
˝e w tym roku ich szanse b´dà wi´ksze,
gdy˝ oprócz intensywnych treningów

3 razy w tygodniu w roku szkolnym, nasi zawodnicy podczas wakacji brali
udzia∏ w trzech zgrupowaniach sportowych. Dwa z nich odby∏y si´ w Bia∏ym
Borze, jedno w OÊrodku Przygotowaƒ
Olimpijskich ,,Start’’ w WiÊle, gdzie
w rodzinnym mieÊcie Adama Ma∏ysza
nasi zawodnicy mieli okazj´ oglàdaç

i trenowaç obok polskich mistrzów
i olimpijczyków w szermierce.
W nast´pnym numerze uka˝e si´ kolejny artyku∏ o dzia∏aniach naszej sekcji, a tak˝e wakacyjne wspomnienia
z pobytu w wy˝ej wymienionych oÊrodkach i treningach na sportowych zgrupowaniach.
Tymczasem bardzo serdecznie zapraszamy na nasze treningi wszystkich
ch´tnych do uprawiania szermierki
(wtorki i czwartki od godz. 18-tej).
Informacje i zapisy pod numerami
tel. 0-601 595 969 i 0-502 182 980
Krzysztof Grzegorek

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.

Tomasz Krukowski
Ur. 3.07.2003 r.
w Szpitalu Kolejowym
w Mi´dzylesiu.
Waga 2680 g, d∏ugoÊç 50 cm.

Maja Szmytkowska
Nasza pszczó∏ka urodzi∏a si´
3.08.2003 r.
Jest siostrzyczkà Paw∏a i Jagódki.

Micha∏ Plewnicki
Ur. 21.07.2002 r.
w Szpitalu Kolejowym
w Mi´dzylesiu.
Waga 3600 g, d∏ugoÊç 55 cm.

Aurelia Topolska
ur. 9.07.2002 r.
Codziennie karmi´ pieski,
kotki i mojego królika.

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

B A BY B O O M – R O K D O P R Z O D U !
Z okazji pierwszych urodzin naszego sklepu dla dzieci zapraszamy wszystkich do udzia∏u w loterii
z mnóstwem nagród ufundowanych przez firmy Lego, Diddl, Bruder, Nikko i Baby Boom.
Akcja trwa od 2 do 11 paêdziernika.
W sobot´, 4 paêdziernika o godzinie 12.00 zapraszamy na pokaz zdalnie sterowanych modeli
samochodów i samolotów Nikko – znanej japoƒskiej marki, po∏àczony ze specjalnà promocjà.
Drodzy Rodzice, znamy si´ od roku – pomó˝cie si´ nam rozwijaç! Co trzeba zmieniç, w czym
powinnyÊmy byç lepsze? WÊród uczestników naszej ankiety wylosujemy z∏otà kart´ BB.

N A F I N A ¸ L O T E R I I Z A P RA S Z A M Y W S O B O T ¢ ,
11.10, O GODZINIE 14.00
Nie zabraknie baloników, lizaków, cukierków i innych atrakcji –
Wpadnijcie koniecznie ... urodzinowe nagrody czekajà!

Stara Mi∏osna
ul. Dolomitowa 2
(róg Jana Paw∏a II i Diamentowej)
tel. 773 15 58
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Informacja o zaj´ciach
odbywajàcych si´
w Aquaparku Wesolandia
1. Od wrzeÊnia rozpocz´∏y funkcjonowanie grupy aerobiku. Zaj´cia prowadzone sà przez wykwalifikowanych
instruktorów w grupach:
– poniedzia∏ek – Êroda godzina 1800
– poniedzia∏ek – Êroda godzina 1900
– wtorek – czwartek godzina 1000
– wtorek – czwartek godzina 1900
– wtorek – czwartek godzina 2000
Jednorazowa op∏ata za pojedyncze
zaj´cia wynosi 15 z∏, karnet miesi´czny
– 80 z∏otych. W miar´ zwi´kszania si´
iloÊci ch´tnych osób przewidujemy uruchamianie nowych grup.
2. Od paêdziernika rozpocznà si´ zaj´cia aquaaerobiku (aerobik w wodzie). Zaj´cia odbywaç si´ b´dà 2 razy
w tygodniu o godzinie 2000.
3. Przyjmujemy zapisy na zaj´cia
„boks dla biznesmenów” – jest mo˝liwoÊç rozpocz´cia zaj´ç od paêdziernika. Boks b´dzie si´ odbywa∏ dwa razy
w tygodniu (dni do ustalenia) o godzinie 2100. Treningi prowadzone b´dà
pod egidà trenera Polskiej Kadry Olim-

pijskiej z Sydney pana Adama Kusiora.
4. Przyjmujemy zapisy do grup nauki
taƒca u˝ytkowego. Zaj´cia odbywaç si´
b´dà raz w tygodniu w piàtki o godzinie
1900. W programie: walc, tango, foxtrot,
quick-step, rock’n roll, disco, salsa,
cha-cha, samba. Zaj´cia prowadziç b´dzie pan Robert Nadolny.
5. W ramach odnowy biologicznej
proponujemy:
Terapi´ tlenowà (seanse inhalacyjne)
– Obcià˝enia cywilizacyjne powodujà,
˝e nasz organizm jest niedotleniony,
brak tlenu w organizmie oznacza upoÊledzenie krà˝enia, upoÊledzenie wytwarzania energii, a objawami widocznymi i wyczuwalnymi sà wówczas: ogólne os∏abienie organizmu i jego odpornoÊci, bóle g∏owy, trudnoÊci z koncentracjà, apatia. Tlen jest wi´c motorem
nap´dowym dla fizycznej i psychicznej
aktywnoÊci cz∏owieka. Tlen jest eliksirem m∏odoÊci, si∏y, wydolnoÊci, pogody
ducha, jest pierwiastkiem ˝ycia. Op∏ata
za inhalacje wynosi 1 z∏oty za minut´.

Nauka p∏ywania dla maluchów
od 6 miesiàca do 5 lat
Od pierwszej soboty paêdziernika rozpoczyna si´ NAUKA P¸YWANIA DLA MALUCHÓW.
Dzieci muszà mieç co najmniej 6 miesi´cy. Grupy b´dà mia∏y maksymalnie 10 dzieci plus rodzice, czas trwania zaj´ç to 30 minut. Zaj´cia odbywaç si´ b´dà w soboty w godzinach 1100,
1130 i o 1200. Pierwszy cykl obejmuje 15 zaj´ç i b´dzie trwa∏ do koƒca stycznia 2004 roku.
Op∏ata za pierwszà edycj´ wynosi 300 z∏ (w tym zaj´cia i wst´p dla dziecka i rodzica). Nauk´ p∏ywania poprowadzi jedna z prekursorek tego typu zaj´ç w Polsce pani Bo˝ena Borys.
Po opublikowaniu informacji w poprzednim numerze WiadomoÊci Sàsiedzkich 26 rodziców zg∏osi∏o wst´pne zainteresowanie naukà p∏ywania swoich dzieci.
Rodziców, którzy zg∏aszali si´ telefonicznie pod nr 773 13 15, a do których nie uda∏o mi si´
dodzwoniç przed wydaniem tego numeru gazetki, uprzejmie prosz´ o zapisywanie swoich pociech bezpoÊrednio w Wesolandii – tel. 773 91 91.
Magdalena J´drzejewska

Otwarte skrzynki z pràdem
Do redakcji docierajà sygna∏y o niezamkni´tych skrzynkach, w których
znajdujà si´ przewody i liczniki elektryczne. W mojej najbli˝szej okolicy
znalaz∏am dwie. W dziale technicznym
Zak∏adu Energetycznego powiedziano
mi, ˝e teoretycznie powinny byç zamkni´te, ale to zawsze sprawia k∏opot
którejÊ ze stron (technikom albo u˝ytkownikom) i dopiero w nowej genera-
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cji skrzynek, z szybkami lub osobnymi
ma∏ymi drzwiczkami do odczytywania
licznika problem dost´pu obu stron
jest dobrze rozwiàzany i nie ma ju˝ ba∏aganu. Poza tym otwarta skrzynka nie
jest, zdaniem tego pana technika, niebezpieczna, poniewa˝ bez zerwania
plomby i pomajstrowania Êrubokr´tem
do pràdu si´ nie dotrze. To ostatnie nie
jest chyba prawdà, bo w obu obejrza-

Masa˝e:
• Masa˝ klasyczny cz´Êciowy 40 PLN
• Masa˝ klasyczny ca∏oÊciowy 80 PLN
• Masa˝ aromatoterapeutyczny cz´Êciowy 50 PLN
• Masa˝ aromatoterapeutyczny ca∏oÊciowy 90 PLN
• Masa˝ odcinkowy 25 PLN
6. Od paêdziernika rozpoczynajà
si´ grupowe zaj´cia nauki p∏ywania
dla dzieci i m∏odzie˝y od 6 roku ˝ycia. Zaj´cia odbywaç si´ b´dà w poniedzia∏ki i Êrody oraz wtorki
i czwartki w godzinach 1700, 1800, 1900.
Kursy prowadzone b´dà w edycjach
trzymiesi´cznych, dwa razy w tygodniu po 45 minut, w grupach 15 osobowych. Op∏ata wynosi 420 z∏ za
kwarta∏. Zaj´cia prowadzà wykwalifikowani instruktorzy.
7. Przygotowujemy zapisy do grup
nauki p∏ywania dla doros∏ych – dni i godziny zaj´ç do ustalenia.
8. Nasz AQUAPARK organizuje
równie˝ zapisy do SPORTOWEJ
SEKCJI NARCIARSKIEJ!!!. Ju˝ nied∏ugo rozpocznie si´ przygotowanie
do sezonu narciarskiego w formie treningów! W sezonie „Ênie˝nym” prowadzone b´dà obozy szkoleniowe narciarskie po∏àczone ze startami w zawodach i mo˝liwoÊcià zdobywania
uprawnieƒ szkoleniowych PZN. Czekamy na ch´tnych!
9. Proponujemy równie˝ organizacj´
przyj´ç urodzinowych dla dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych w po∏àczeniu z cz´Êcià turniejowo-zabawowà na basenie
i konsumpcyjnà w oddzielnej sali
Szczegó∏owych informacji udzielamy w recepcji i kasach oÊrodka pod
tel. 773 91 91.
Jacek Grajewski
Dyrektor Aquaparku Wesolandia
nych przeze mnie skrzynkach miejsca,
gdzie przewody ∏àczà si´ z bezpiecznikami, sà ∏atwo dost´pne. OczywiÊcie
nie próbowa∏am zdejmowaç taÊmy izolacyjnej, ˝eby si´ przekonaç, czy mnie
porazi, ale g∏upich nie siejà. Dlatego
jeÊli ktoÊ zaobserwuje niezamkni´tà
skrzynk´ mo˝e si´ domagaç jej zabezpieczenia dzwoniàc do Zak∏adu Energetycznego 778 28 20 lub do Pogotowia
Energetycznego 773 27 37.
Dorota Wroƒska
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Matka Boska ... Akacjowa?
Krzy˝e, kapliczki i figurki Êwi´tych sà
cz´stym elementem krajobrazu naszego kraju. Sà one i w miastach i na wsi.
Wiele warszawskich, przedwojennych podwórek ozdobione jest kapliczkà z figurkà Matki Boskiej. Obok zwykle stoi jakaÊ ∏aweczka, na której zbierajà si´ panie, by poplotkowaç lub zwyczajnie pomodliç si´.
Na wsiach cz´Êciej wyst´pujà krzy˝e,
stawiane przy rozstajach dróg. Natomiast przy koÊcio∏ach, oprócz Matki
Boskiej, stawiane sà cz´sto figurki
Êwi´tych, którzy opiekujà si´ danà parafià. Z wiejskimi krzy˝ami i kapliczkami cz´sto zwiàzane sà legendy mówiàce o pokutujàcych duszach, czy te˝
o zakopanych skarbach. To, ˝e krzy˝e
i kapliczki stawiane by∏y u zbiegu dróg,

wià˝e si´ z wierzeniem, ˝e „z∏y“ buszuje najcz´Êciej w∏aÊnie tam, wodzàc ludzi na pokuszenie.
W naszej Starej Mi∏oÊnie, która ma
niekwestionowane wiejskie pochodzenie, tak˝e jest kilka takich budowli.
Najstarsze z nich pochodzà z okresu
mi´dzywojennego i stojà u zbiegu ulic
Fabrycznej i Traktu Brzeskiego oraz
przy Dworkowej. Obie kapliczki sta∏y
pierwotnie w innych miejscach i zosta∏y przesuni´te na te obecne.
Kapliczka przy Fabrycznej przenios∏a
si´ nieco tylko, a powodem by∏a rozbudowa Traktu Brzeskiego. Natomiast, ta
przy Dworkowej nazwana nieszcz´Êliwie Matkà Boskà...Akacjowà, poprzednio sta∏a na terenie posesji majora
przedwojennego lotnictwa – Idzika.

Równie stary by∏ drewniany krzy˝ stojàcy kiedyÊ przy Trakcie Brzeskim. Niestety, nie znalaz∏a si´ osoba, która uratowa∏aby go i krzy˝ spróchnia∏ i zosta∏
usuni´ty. Istniejà tak˝e inne kapliczki
np. ta u wylotu I-go Pu∏ku Praskiego.
Jest to kapliczka stojàca na prywatnej
posesji u zbiegu Szosy Lubelskiej i Traktu Brzeskiego. Jest tak˝e na prywatnej
dzia∏ce przy ul. Mazowieckiej.
KiedyÊ kapliczki pe∏ni∏y swà magicznà rol´. Ozdabiane i odnawiane przez
spo∏ecznoÊci lub prywatnych opiekunów. Rozkwita∏y kolorami w Dzieƒ Bo˝ego Cia∏a, kiedy to procesje ciàgn´∏y
od jednej do drugiej. Teraz co rzadziej
mo˝na spotkaç osob´ modlàcà si´ przy
nich. Wa˝ne jednak, ˝e u nas, w Starej
Mi∏oÊnie znalaz∏y swoich opiekunów.
Bogdan Jag∏owski

Kàcik bibliofila – nowoÊci w bibliotece
„dobrych domów”, ich zwyczaje, ideologia, niezwykle barwne, niepowtarzalne stroje i oczywiÊcie d∏ugie, z za∏o˝enia zaniedbane w∏osy, za które
w Polsce by∏a nawet Êcigana i oÊmieszana. Lektura na pewno ponadczasowa. Spodoba si´ czytelnikom, którzy
pami´tajà hipizm, jak i m∏odszym, równie˝ poszukujàcym i zbuntowanym.
Iza Zych

„Hipisi w poszukiwaniu ziemi obiecanej” – Kazimierz Jankowski
„Hipisi w poszukiwaniu ziemi obiecanej” to ksià˝ka, mo˝na Êmia∏o powiedzieç, kultowa 30 lat temu, kiedy
zosta∏a wydana i wspó∏czeÊnie – po jej
wznowieniu.
Autor, doktor habilitowany nauk
medycznych, psychiatra i psychoterapeuta uwa˝any jest za promotora treningu psychologicznego w Polsce. Od
1979 roku mieszka i pracuje w Stanach
Zjednoczonych.
Pozycja, którà chcia∏am Paƒstwa zainteresowaç, adresowana jest do szerokiego grona czytelników. ¸atwa w odbiorze zawiera du˝o informacji na temat ruchu spo∏ecznego, który by∏ niewàtpliwie tyle˝ kontrowersyjny, co ciekawy. Grupa „m∏odych gniewnych”,
skupiajàca m∏odzie˝ z bogatych tzw.

Literatura beletrystyczna dla doros∏ych:
1. Szczygielski M. – Pl-Boy
2. Sussman P. – Zaginiona armia Kambyzesa
3. Mroczkowska M. – Kronika Kobiety
Samotnej
4. Bernhardt W. – Mroczna SprawiedliwoÊç
5. Christie A. – Próba niewinnoÊci
Literatura popularnonaukowa:
1. Kruk E. – Warmia i Mazury
2. Pawlikowska B. – Blondynka Êpiewa
w Ukajali
3. Barber R. – Rycerze i rycerskoÊç
4. Schleyen K. –
Lwowskie Gaw´dy
5. Lewis B. – Muzu∏maƒski Bliski
Wschód
Literatura
dla
dzieci:

1. Delahaye G. – Martynka zajmuje si´
dzieçmi
2. Wilson J. – Dziewczynka w walizkami
3. Dahl R. – BFO
4. Johns E. – Niech ˝yje Olly Haker
Ponadto ksi´gozbiór zosta∏ wzbogacony o du˝à iloÊç ksià˝ek przedstawiajàcych histori´ ró˝nych krajów, m.in.
Ukrainy, Czechos∏owacji, Hiszpanii,
USA i in.

UWAGA!
Do poprzedniego numeru W.S.
wkrad∏ si´ chochlik. Na stronie
ósmej w kàciku bibliofila, tam gdzie
widnieje tekst: Literatura dla m∏odzie˝y powinno byç: Literatura popularnonaukowa, a tam, gdzie: Literatura dla najm∏odszych powinno
byç: Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y.
Serdecznie przepraszamy!
Iza Zych

Piel´gniarka:

♥ opieka ♥ piel´gnacja
♥ zabiegi w domu pacjenta
tel. 773 28 21, 0-506 032 318
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Najpi´kniejsze ogrody Starej Mi∏osny
Dzi´ki przeprowadzonemu konkursowi przekonaliÊmy si´, ˝e w Starej Mi∏oÊnie jest wiele pi´knych ogrodów, tarasów i balkonów wartych obejrzenia.
DziÊ pragn´ przybli˝yç Paƒstwu wyró˝nione przez nas miejsca.
Wyró˝niony, urzàdzony z pasjà
ogród p. Macieja Skolimowskiego z ul.
Cienistej 45 (fot 1–6). W ka˝dym miejscu tego ogrodu widaç du˝à dba∏oÊç
o szczegó∏y, w∏aÊciciel nie zapomnia∏
tak˝e o ∏adnym otoczeniu domu
(fot. 3). Ogród jest w du˝ej cz´Êci zimozielony, ale mimo to nie wydaje si´
monotonny ze wzgl´du na jasne akcenty kolorystyczne- kwitnàce byliny i ciekawie skomponowanà ogrodowà architektur´.
fot.3 Pan Maciej Skolimowski zadba∏ o zieleƒ równie˝ przed swojà posesjà tworzàc przedogródek.
fot.4
Oryginalnà
rabat´
w „sercu” ogrodu podkreÊla
stary pieƒ który s∏u˝y tu za
element dekoracyjny – po nim
zaczà∏ si´ wspinaç bluszcz.

fot.1 Na ciemnym tle cisa ∏adnie kontrastujà ciep∏e
kolory kwiatów liliowca i jasny
fiolet funkii.

fot.2 Ka˝dy szczegó∏ na swoim miejscu:
w spokojnym
zakàtku ogrodu
postawiono eleganckà ∏aweczk´.
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Uwaga laureaci konkursu
na najpi´kniejszy ogród i balkon
Starej Mi∏osny!
Wr´czenie nagród za udzia∏ w tym konkursie nastàpi na zakoƒczenie 48-godzinnego
meczu w dniu 5 paêdziernika o godz. 1700
na boisku przy Gimnazjum nr 3.

fot.5 „Drzwi” ogrodu otwiera treja˝ z
Tworzy on ramy ogrodowego obrazu i

STARA MI¸OSNA

fot.6 Jasne akcenty bylin wspó∏grajà ze
Êcie˝kami ogrodowymi z piaskowca.

Od strony ul. Cieplarnianej 43 mo˝na zobaczyç zimozielony taras p.
Goschorskich
(fot. 7), który wyró˝niliÊmy w naszym konkursie.
Jego wn´trze urzàdzone jest w stylu
rustykalnym, który
pasuje do ca∏oÊci uroczego domu z drewnianych bali i zadbanego ogrodu ze starodrzewem (fot. 8).

fot.8 Na tarasie i ca∏ym
ogrodzie dominuje styl
rustykalny.

fot.9 Te kaktusy p. Wiesio∏ek hodujà od czasów
studiów, gdy jest s∏oneczne lato pi´knie kwitnà.

fot.7
Na ∏adnym zimozielonym tarasie p. Goschorskich uwag´ zwraca oryginalny kwitnàcy stolik.

Wyró˝niono ciekawy balkon p. Miry Wiesio∏ek z ul. Hiacyntowej (fot. 9)
Rosnàce w ceramicznych donicach
kaktusy wprowadzajà egzotyczny klimat po∏udnia. Ciep∏a tonacja donic
∏adnie komponuje si´ z klinkierem.
Gdy jest s∏oneczne lato, kaktusy pi´knie kwitnà, a ich kolekcja stale si´
rozrasta.
Wszystkim zwyci´zcom i wyró˝nionym gratulujemy i zapraszamy po odbiór dyplomów i nagród w dniu
5 paêdzienika o godz. 1700 na
boisku przy Gimnazjum nr 3.
W kolejnych numerach
postaram si´ zaprezentowaç
Paƒstwu kolejne wyró˝nione
najpi´kniejsze staromi∏oÊniaƒskie ogrody, tarasy
i balkony. Dzi´kuj´ za pomoc w przeprowadzeniu
konkursu i realizacji sesji fotograficznej Izie Antosiewicz oraz Magdalenie J´drzejewskiej.
Ula Wróblewska
artis@w.pl
773 36 12, 0601 336 462
Zdj´cia:
Iza Antosiewicz (1–8),
Ula Wróblewska (9).

z zimozielonym bluszczem.
podkreÊla oÊ widokowà.
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Przypomnienie
W ogrodzie:
Jesienià sadzimy drzewa i krzewy liÊciaste ozdobne i owocowe z „go∏ym korzeniem”. Takie sadzonki sà znacznie
taƒsze od tych w doniczkach, warto wi´c
teraz posadziç liÊciasty ˝ywop∏ot np.
z dobrze znoszàcego ci´cie ligustru.
Jeszcze do po∏owy paêdziernika mo˝emy przesadzaç krzewy iglaste.
Koƒczymy sadzenie roÊlin cebulowych,
jeÊli sà mniej odporne na mróz nale˝y je
Êció∏kowaç. To równie˝ ostatni okres na
sadzenie bylin. Usuwamy zmarzni´te
kwiaty letnie robiàc miejsce dla bratków,
stokrotek i niezapominajek. W miejscu
pó∏cienistym mo˝emy posadziç k∏àcza
konwalii. Dalie i pacioreczniki (Canny)
wykopujemy po pierwszych silniejszych
przymrozkach i przenosimy na przezimowanie do ch∏odnego pomieszczenia.
Z trawnika usuwamy opad∏e liÊcie
(mo˝na kompostowaç na ziemi´ liÊciowà), w po∏owie paêdziernika ostatni
raz kosimy trawnik.

Przed pierwszymi mrozami oczyszczamy i przenosimy do domu pompy
i filtry z oczka wodnego. Wyjmujemy
pistie, salwinie i hiacynty wodne i zimujemy je w ciep∏ym pomieszczeniu. RoÊliny zimujàce zabezpieczamy i zostawiamy w stawie. Z dna zbiornika usuwamy mu∏ i gnijàce resztki roÊlin.
Na balkon i taras:
Chcàc przygotowaç do przezimowania
roÊliny balkonowe i ochroniç przed nocnymi przymrozkami czyÊcimy je, oglàdamy szukajàc szkodników, skracamy p´dy. Ustawiamy w os∏oni´tych przed wiatrem miejscach. Wnoszenie do pomieszczenia powinniÊmy nieco opóêniç i poczekaç z tym na wi´ksze przymrozki
(zw∏aszcza takie roÊliny jak fuksje, wawrzyn, cytrusowe, oleander). Przygotowujemy miejsce na wra˝liwe na mróz roÊliny w jasnym pomieszczeniu o temperaturze 5–10°C. JeÊli takiego nie posiadamy, wa˝na jest zasada: im ciemniejsze
pomieszczenie, tym temperatura powinna byç ni˝sza i suchsze pod∏o˝e.
Ula Wróblewska
ARTIS. Architektura krajobrazu

Apel do Czytelników!
Nasze „WiadomoÊci Sàsiedzkie”
wydawane sà raz na miesiàc w 4000
egzemplarzy. ChcielibyÊmy, by by∏y
dost´pne dla wszystkich mieszkaƒców Starej Mi∏osny. Wiemy jednak,
˝e sà jeszcze miejsca, gdzie nie docierajà nasi kolporterzy.
Stàd nasza proÊba o podawanie
do wiadomoÊci redakcji, kto z Paƒstwa nie otrzymuje naszego pisma
do skrzynki. A mo˝e sà miejsca,
gdzie „WiadomoÊci” docierajà podwójnie?
Mam nadziej´, ˝e wspó∏praca
z Wami – Drodzy Czytelnicy – zaowocuje sprawnym dostarczaniem
kolejnych numerów na terenie ca∏ej
Starej Mi∏osny. Podaj´ numer telefonu, pod który nale˝y kierowaç sugestie zmian: 773 38 70.
Pozdrawiam
Izabela Antosiewicz

Psie smutki i ludzkie nieszcz´Êcia
Przy le˝àcym bli˝ej Warszawy wylocie
al. Jana Paw∏a jest niewielki sklepik. Przy
tym sklepie, uwiàzany do budy ∏aƒcuchem siedzi smutny ma∏y pies. Pytajà ludzie o tego psa: dlaczego tak zawsze przy
tej budzi siedzi? Pewnie na spacer nie
chodzi, pewnie nie zadbany? Ta rubryka
jest po to ˝eby takie sprawy wyjaÊniaç,
wi´c wyjaÊni∏am, choç trudna to by∏a rozmowa. Pies z ca∏à pewnoÊcià nie jest
szcz´Êliwy, kilka miesi´cy temu zmar∏a jego w∏aÊcicielka. Zwierz´ciem opiekuje
si´ teraz jej matka, która z racji wieku
i prze˝ytej tragedii niewiele ma si∏y do
poÊwi´cenia zwierz´ciu. Najbardziej podstawowe potrzeby psa sà zaspokojone,
dostaje wod´ i jedzenie. Buda, jak zapewnia obecna w∏aÊcicielka, jest podwójna
i ocieplona. Kiedy sklep jest zamkni´ty
pies jest spuszczany wewnàtrz ogrodzenia, ale tylko na krótki czas, bo wydostaje
si´ za ogrodzenie i sàsiedzi majà pretensj´. Te pretensje o psa, zarówno od strony mi∏oÊników zwierzàt, jak i sàsiadów,
którym on przeszkadza, sà grubo ponad
si∏y obecnej w∏aÊcicielki. Dla niej wyglàda
to tak, jakby psie smutki wyrasta∏y ponad
ludzkie nieszcz´Êcia. Dlatego, zgodnie
z jej proÊbà, goràco prosz´ wszystkich zainteresowanych o nie n´kanie jej dalszymi uwagami. Niestety, tyle tylko mo˝na
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zrobiç dla cz∏owieka, dla psa – znacznie
wi´cej. JeÊli ktoÊ b´dzie si´ chcia∏ si´ tym
zajàç, w∏aÊcicielka ch´tnie da smycz i pozwoli go zabieraç na spacer. MyÊl´, ˝e
przeglàd budy przed zimà i do∏o˝enie zamykajàcej wejÊcie klapki te˝ si´ da za∏a-

twiç. A wi´c drodzy mi∏oÊnicy psów, spo∏ecznicy i harcerze, jeden ma∏y pies czeka
na waszà dobrà wol´!
Serdecznie prosz´ o kontakt:
Dorota Wroƒska tel. 773 35 04 e-mail:
dwronska@o2.pl

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

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

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Nasz adres:

Weso∏a – Stara Mi∏osna,
www.odnowa.nes.pl
ul. Diamentowa 759, ZADANIE 10, tel. 773-14-97
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Kolonie w Karpaczu
W dniach 14–26.07 czterdziestoosobowa grupa uczniów wyjecha∏a na kolonie zorganizowane przez nauczycieli
ze Szko∏y Podstawowej nr 3 w Warszawie-Weso∏ej. Tym razem wypoczywaliÊmy w Karpaczu. Miasto znane z zimowych szaleƒstw przywita∏o nas pi´knà

Najwa˝niejszym wydarzeniem okaza∏a si´ wyprawa do Pragi czeskiej.
Podczas ca∏odziennej wycieczki mogliÊmy podziwiaç pi´kne zabytki tego
miasta: zwiedziliÊmy Katedr´ Âw. Wita, podziwialiÊmy zmian´ warty przed
Pa∏acem Prezydenckim, wypowiadaliÊmy ˝yczenia na MoÊcie Karola i jechaliÊmy praskim metrem.
Niezapomnianych wra˝eƒ dostarczy∏a nam wycieczka do „Skalnego Miasta”. Z prawdziwym zachwytem patrzyliÊmy na oryginalne formy skalne.
Opowiadane przez przewodnika legendy o Kochankach, Karkonoszu, Rynku
S∏oni, wprowadza∏o nas w magiczny
nastrój.

panoramà gór, które mieliÊmy szczery
zamiar zdobywaç. Niestety, w planie
znalaz∏o si´ tyle atrakcji, ˝e ambitne
za∏o˝enia zdobywania szczytów ograniczy∏y si´ do Ânie˝ki. Có˝ to by∏a za wyprawa! Wszyscy zostali nagrodzeni
przez pana przewodnika dyplomami za
prawdziwie turystycznà postaw´.

ByliÊmy tak˝e w Szklarskiej Por´bie,
w Cieplicach, na Chojniku, obejrzeliÊmy Wroc∏aw.
Popo∏udnia up∏ywa∏y nam w duchu
sportowym. WygraliÊmy dwa mecze
w pi∏k´ no˝nà, rozegraliÊmy wiele spotkaƒ siatkarskich, kilkakrotnie odwiedziliÊmy miejscowy basen. Niemniejszà
popularnoÊcià cieszy∏y si´ wieczorne
dyskoteki i wieczornice. Obszerne sprawozdanie z kolonii mo˝na znaleêç w napisanym wspólnie przez wszystkich
uczestników „Dzienniku Kolonisty”.
Marianna Tomasiak
Gra˝yna ˚a∏obka
Barbara Buga

Kolonijne wspomnienia
1 wrzeÊnia – rozpocz´cie roku szkolnego 2003/2004 mamy ju˝ poza sobà.
Przed uczniami wiele dni nauki, wyt´˝onej pracy.
Jednak˝e myÊl´, ˝e jeszcze niejednokrotnie wrócimy wspomnieniami do
s∏onecznych dni minionego lata.
Sàdz´, ˝e z przyjemnoÊcià do tych
letnich chwil wracajà uczestnicy kolonii letniej w Dobczycach – Ja∏owcowa
Góra.
Odby∏a si´ ona w dniach

30.06–12.07.2003 r. Zosta∏a zorganizowana przez Biuro Turystyczne „PARYS“, a prowadzona przez nauczycieli
ze Szko∏y Podstawowej nr 3 – panie
Izabel´ Buczkowskà i Bo˝en´ Wojciechowskà oraz przez lekarza z Przychodni „Pogodna” – panià Ew´ Szychliƒskà. Uczestników by∏o 44 w bardzo ró˝nym wieku – gdy˝ by∏y dzieci
zarówno ze szko∏y podstawowej, gimnazjum, jak i liceum. Mo˝e przez to
wszyscy czuliÊmy si´, jak w jednej du˝ej
rodzinie.
Dobczyce – ma∏e, ale bardzo ∏adne miasteczko po∏o˝one jest oko∏o 25 km od
Wieliczki, natomiast Ja∏owcowa Góra to oÊrodek wypoczynkowy, w którym byliÊmy
zakwaterowani. Zajmuje on
powierzchni´ oko∏o 10 ha,
jest ogrodzony i bezpieczny.
Na terenie oÊrodka znajduje
si´ basen odkryty, boiska do
siatkówki, pi∏ki no˝nej, plac

zabaw dla dzieci, miejsca na ogniska,
sto∏y do tenisa, Êwietlica do zabaw i organizacji dyskotek.
KoloniÊci byli zakwaterowani w pokojach o bardzo dobrym standardzie –
2, 3, 4-osobowych z ∏azienkami.
Urocze panie z kuchni dba∏y o nasze
˝o∏àdki, podajàc smaczne, obfite
i urozmaicone jedzonko.
Na terenie oÊrodka koloniÊci brali
udzia∏ w licznych konkursach, zabawach i grach sportowych.
Tak˝e wybraliÊmy si´, ale ju˝ autokarem, do Krakowa, Szczawnicy i Rabki.
MyÊl´, ˝e kolonie te by∏y dobrà okazjà
do wypoczynku dla dzieci, a sàdzàc
z wielu wypowiedzi kolonistów – Êwietnà zabawà.
Bo˝ena Wojciechowska
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Betoniarnia w centrum osiedla?!
Wczesny ranek, osiedle powoli budzi
si´ do ˝ycia. Jedni ju˝ sà na nogach
i szykujà si´ do wyjÊcia, inni dopiero leniwie przeciàgajà si´ w ciep∏ym ∏ó˝eczku, a jeszcze inni, którzy nie muszà rano wstawaç, smacznie sobie chrapià.
Nagle sennà cisz´ rozdziera pot´˝ny

ha∏as, to kompresor zaczà∏ t∏oczyç cement. Nie wszystkim dane jest cieszyç
si´ spokojnym porankiem. Betoniarnia
przy ulicy Jeêdzieckiej zaczyna prac´
wczeÊnie (ok. 6 rano) i nawet w weekend nie zwa˝a na ludzi mieszkajàcych
w okolicy. Dokuczliwy sàsiad nierzadko
zak∏óca tak˝e nocnà cisz´,
ci´˝arówki nie raz dowo˝à
i wysypujà ˝wir nocà.
W dzieƒ nie jest du˝o lepiej. Ha∏asujàc, kurzàc
i rozsiewajàc wokó∏ spaliny
przyje˝d˝ajà i odje˝d˝ajà
wielkie wywrotki. Sama
betoniarnia te˝ ha∏asuje,
emituje do otoczenia wielkie iloÊci py∏u cementowego, a ˝eby by∏o przyjemniej
„upi´ksza“ krajobraz niechlujnymi barakami, maszynami, ha∏dami piachu
i ˝wiru oraz paskudnym,

ponurym p∏otem. Wszystko to dzieje
si´ w Êrodku osiedla, praktycznie pod
oknami mieszkaƒców, na granicy Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, na

terenie, który wg planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczony
jest pod zabudow´ mieszkalnà.
Betoniarnia by∏a dawniej zapleczem
budowlanym dla nowego osiedla i powsta∏a jeszcze w poczàtkach jego budowy. Zak∏ad, b´dàcy wtedy w∏asnoÊcià
MZBDWiJ, mia∏ zamknàç dzia∏alnoÊç
wraz z zakoƒczeniem budowy osiedla.
W 1994r. zosta∏ jednak wydzier˝awiony pani Barbarze Pawelskiej, cz∏onkowi MZBDWiJ.
Umowa mia∏a wygasnàç z koƒcem 1997r. Obecnie mamy rok
2003, a betoniarnia nadal funkcjonuje. Dzieje si´ tak, mimo i˝
sàsiedzi betoniarni od lat toczà
walk´ o jej zamkni´cie lub przeniesienie. Pozwolenia na budow´ zak∏adu brak, ale mieszkaƒcy
ju˝ od 1996r. sà jedynie odsy∏ani
z jednego urz´du do drugiego,
a skargi i podania nie przynoszà
˝adnych efektów. Jak d∏ugo jeszcze betoniarnia b´dzie okolicznym mieszkaƒcom zatruwaç ˝ycie (dos∏ownie i w przenoÊni)?
Justyna Ko∏akowska

GABINET STOMATOLOGICZNY
lek. stomatolog Beata Bedra

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

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

Przyjmujemy dzieci w wieku 1,5–5 lat
Oferujemy:
• Opiek´ ca∏odobowà
• Zabawy w ogrodzie
• Zaj´cia z logopedà
• Rytmik´
• Gimnastyk´ korekcyjnà

• Nauk´ p∏ywania na basenie
• Angielski
• Plastyk´
• Teatrzyki (w Robusiu)
• Zdrowe, smaczne posi∏ki

Stara Mi∏osna, ul. Magnolii 3, tel. 773-28-91
www.e-firmy.pl/robus

STARA MI¸OSNA

Niepe∏nosprawni
CzeÊç, na imi´ mam Ma∏gosia. Ma∏o
kto mnie zna. Rzadko wychodz´ z domu, mieszkam w bloku na pierwszym
pi´trze. Przyjecha∏am do Starej Mi∏osny
przed czterema laty. Jestem lekarzem
z drugim stopniem specjalizacji wszystko by∏o normalnie. Jeêdzi∏am codziennie do pracy, a Êwiat sta∏ otworem. Nie
wszystko jednak potrafimy przewidzieç.
Zacz´∏o si´ z∏e chodzenie, potykanie,
trudnoÊci z prowadzeniem samochodu,
liczne zwolnienia w pracy, z∏y stosunek
do cz´stych nieobecnoÊci i koniecznoÊç
przejÊcia na rent´. Dla m∏odej osoby
pozosta∏ szok i koniecznoÊç rozpocz´cia
nowego dziwnego ˝ycia.
Jak wyglàda teraz moje ˝ycie codzienne? Niepe∏nosprawnoÊç nie ustàpi∏a mimo aktywnej rehabilitacji.
Na leczenie interferonem nie mam
co liczyç z powodu bardzo wysokich
kosztów (ok. 30000 z∏ rocznie przez co
najmniej okres dwóch lat – a moja renta to dochód mniejszy ni˝ 12000 z∏
rocznie) Có˝ pozostaje? – trwam.
Ilu nas pokrzywdzonych przez ˝ycie
jest tutaj w Starej Mi∏oÊnie? Tak jak
liczby mieszkaƒców nie uda∏o si´ do tej
pory policzyç, tym bardziej liczba niepe∏nosprawnych pozostaje zagadkà. Jakie dysfunkcje wyst´pujà u ludzi? Mo˝e
fizyczne, a mo˝e psychiczne? A nasze
dzieci, czy na pewno sà zdrowe, czy sie-

dzà tak jak ca∏a reszta niepe∏nosprawnych oddzielone od spo∏eczeƒstwa
wstydliwie zamkni´te w domach? Czasami tylko bardzo nieÊmia∏o przemknie
si´ wózek z inwalidà ci´˝ko pchany po
wybojach przez um´czonà matk´.
W ca∏ej populacji Polski, jak równie˝
Europy, do której ju˝ nas prawie przyj´li liczba niepe∏nosprawnych wynosi
ok. 10% czyli w naszym osiedlu ok.
500–700 osób. Gdzie oni sà?
Ogólnie tutaj u nas jest bardzo dobrze. Wszyscy chodzà po ulicach
uÊmiechni´ci, zdrowi, szcz´Êliwi. Dzieci radosne bez istotnych problemów.
Tylko mo˝e nasze drogi nie nadajà
si´ do chodzenia nawet dla tak zwanych dzisiaj zdrowych, a co dopiero dla
chorych z dysfunkcjà narzàdu ruchu,
Êlepych, niedowidzàcych itp.
Ka˝de udogodnienie by∏oby dla nas
bardzo wa˝ne. Jak nie mo˝na zbudowaç drogi, to trzeba pomyÊleç o chodnikach i oÊwietleniu. To zawsze przyjemniej chodziç „swoim pasem ruchu“
a nie przemykaç si´ pomi´dzy rozp´dzonymi samochodami. Brakuje te˝
nam podjazdów, obni˝onych kraw´˝ników. Nawet w kochanym drewnianym
koÊció∏ku zapomniano o trzech stopniach schodów. Nie wprowadzono
podjazdu dla wózków ani por´czy.
Trudno dotrzeç w osiedlu do tzw. insty-

tucji wy˝szej u˝ytecznoÊci (np. op∏aty
za Êcieki sà na trzecim pi´trze bez windy za to z oszcz´dnoÊciowo ciemnym
korytarzem), urzàd gminny jest 4–5 km
oddalony od nas, praktycznie nie ma
sklepów, gdzie niepe∏nosprawny móg∏by swobodnie wjechaç wózkiem.
Przede wszystkim brakuje nam miejsca do wzajemnej integracji. Wymiana
doÊwiadczeƒ, mo˝liwoÊç spotkania
z innymi jest bardzo wa˝na. Potrzebne
nam jest miejsce, u˝ywany komputer
z internetem, telefon, miejsce na pó∏ce
na akta, dwa stoliki i troch´ krzese∏.
Dobrze by∏oby zatrudniç jednà osob´
na etat mo˝e op∏acanà z funduszu osób
niepe∏nosprawnych. Wszyscy mamy
baga˝ doÊwiadczeƒ ˝yciowych. DoÊwiadczenie ka˝dego z nas mo˝e byç
cenne. Brakuje nam te˝ ludzi dobrej
woli, wolontariuszy, do których w razie
pilnej potrzeby moglibyÊmy zwróciç si´
z proÊbà o pomoc. Przyda∏by si´ te˝ lokalny Êrodek transportu.
Czy mo˝na wykluczyç te 10% populacji?
W mediach ka˝dego dnia s∏ychaç
o koniecznoÊci dbania o niepe∏nosprawnych i o nowych udogodnieniach,
a co u nas? Jaka istnieje mo˝liwoÊç integracji tego Êrodowiska? A mo˝e
mo˝na nas w rozsàdny sposób wykorzystaç. Zwykle mamy du˝o czasu, renty i ch´tnie w∏àczylibyÊmy si´ w jakàÊ
prac´ spo∏ecznà.
Ma∏gosia

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

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

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

17

STARA MI¸OSNA

Niepe∏nosprawni – normalna sprawa
Rok 2003 og∏oszono w Unii Europejskiej Rokiem Osób z Niepe∏nosprawnoÊcià.
W Polsce i innych krajach podj´to
wiele dzia∏aƒ, inicjatyw, które majà mi´dzy innymi na celu podnosiç ÊwiadomoÊç spo∏eczeƒstwa o niepe∏nosprawnoÊci, zwi´kszyç tolerancj´ dla tej grupy
osób, wprowadziç praktyczne rozwiàzania. O tym si´ pisze i czyta. Ale jak realizacja tych szczytnych celów przebiega
w naszym najbli˝szym otoczeniu?
Zauwa˝amy w najnowszych budynkach u˝ytecznoÊci publicznej podjazdy
czy windy. Tak naj∏atwiej poprzez rozwiàzania architektoniczne „za∏atwiç“
problemy osób niepe∏nosprawnych.
OczywiÊcie, te zwykle kosztowne udogodnienia sà wa˝ne, gdy˝ likwidujà
funkcjonalne bariery, ale mo˝e trudniejsze bywajà do pokonania bariery
psychologiczne zwiàzane z kontaktem
z osobami niepe∏nosprawnymi. I to zarówno ze strony osób zdrowych, jak
i niepe∏nosprawnych.

Gdy Twoje dziecko
ma trudnoÊci szkolne, emocjonalne, jest nadpobudliwe lub
sprawia problemy wychowawcze

p r o p o n u j e m y
■
■
■
■
■

konsultacje, porady
badania psychologiczne
badania pedagogiczne
badanie dojrza∏oÊci szkolnej
reedukacj´ dzieci
dyslektycznych
■ terapi´ myÊlenia matematycznego dzieci m∏odszych

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

Ci pierwsi bojà si´ zaanga˝owania, odpowiedzialnoÊci, ci
drudzy braku akceptacji, bycia
ci´˝arem dla innych.
Jednak wcale tak nie musi byç.
Integracja osób zdrowych i niepe∏nosprawnych daje wszystkim
korzyÊci i radoÊç. Nam zdrowym
jednak ∏atwiej jest zrobiç ten
„pierwszy krok“, czasem w dos∏ownym tego s∏owa znaczeniu.
Mo˝e macie Paƒstwo sàsiadk´ lub
sàsiada, któremu mo˝na przynieÊç
Êwie˝e pieczywo, zawieêç do fryzjera
czy odprowadziç dziecko do szko∏y.
A mo˝e jest osoba niepe∏nosprawna,
która mog∏aby pomóc w przepisywaniu
komuÊ tekstów na komputerze, popilnowa∏aby domu, poza∏atwia∏aby telefonicznie szereg spraw...
Jest wiele rodzajów fizycznej czy psychicznej niepe∏nosprawnoÊci i ka˝da
z tych osób ma inne mo˝liwoÊci i ograniczenia. Wiem, ˝e takie osoby sà
wÊród nas.

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

Sklep piekarsko-cukierniczy

„PAKO”
zaprasza po Êwie˝e pieczywo i ciasta domowe
Torty na zamówienie
pon.–pt. 7.00–19.00, sob. 7.00–15.00
Warszawa-Weso∏a „Centrum Pogodna”, ul. Jana Paw∏a II 25
tel. 0-601 157 262, 0-601 178 418
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Pozwólmy sami sobie na troch´ ˝yczliwoÊci, nie czekajmy na inicjatywy rzàdowe, programy gminne czy propagand´ medialnà, przecie˝ niepe∏nosprawni
to nasza normalna sprawa.
Szanowni Paƒstwo! Piszcie do nas
w interesujàcych Was sprawach, problemach. Zawsze mo˝ecie te˝ skorzystaç z Centrum Informacyjnego dla
Osób Niepe∏nosprawnych w Warszawie
ul. Dzielna 1, tel. 831 85 82, 831 01 39,
www.niepe∏nosprawni.info.
Beata Niewiadomy
psycholog

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

Sklep „Sempre”
Buty w∏oskie,
swetry, jeans
Weso∏a-Centrum „Pogodna”, ul. Jana Paw∏a II 23/25 B4

STARA MI¸OSNA

Czy˝ ∏atwo jest byç uczniem w naszej
polskiej, wspó∏czesnej szkole?
Niestety, niektórzy nauczyciele niejed- przewidywania. Pewnej dziewczynie czegoÊ
nokrotnie nadu˝ywajà swojej w∏adzy. Po- to zabrak∏o, mo˝e zwyk∏ego: „Jak sp´dzilitrafià bardzo boleÊnie zraniç swoich pod- Êcie wakacje?“ albo po prostu: „Bardzo si´
opiecznych, sà niedyskretni, wymagajà za wami st´skni∏am“.
dobrego zachowania, punktualnoÊci – saInny m∏ody cz∏owiek, z budowy bardzo
mi nie zawsze dajàc dobry przyk∏ad. szczup∏y, us∏ysza∏ od nauczyciela: „Co móUczniowie bywajà zastraszani w myÊl za- wisz? Nie s∏ysz´! S∏ysz´ tylko chrz´st kosady: dostaniesz jedynk´ – weêmiesz si´ Êci!“ MyÊl´, ˝e ten m∏ody cz∏owiek, byç mow koƒcu do nauki!!!
˝e przewra˝liwiony na punkcie swojego wyJedynki, szczególnie w liceach sà wszech- glàdu, zapami´ta te s∏owa do koƒca ˝ycia.
obecne i wcale niekoniecznie za, co wydaJest wielu nauczycieli i wychowawców
wa∏oby si´ logiczne, ca∏kowity brak wiedzy. wspania∏ych i màdrych. Chwa∏a im za to
A uczyç si´ czasami nie chce, bo lekcje by- wielka, gdy˝ zawód przez nich wykonywany
wajà po prostu nudne, co zauwa˝ajà ju˝ na- nie nale˝y do ∏atwych. Powiedzenie: „obyÊ
wet Êrednio zdolni uczniowie. Ci zdolni po- musia∏ cudze dzieci uczyç“ mimo i˝ u˝ywane
nad miar´ nie zawsze sà przez kadr´ lubiani. w z∏ych intencjach, zawiera w sobie pewnà
Niestety, jest tajemnicà poliszynela, ˝e màdroÊç.
zdarzajà si´ w szko∏ach przypadki samoW tych trudnych i niespokojnych czasach
bójstw m∏odych ludzi, którzy nie mogli sobie dobry pedagog to skarb, bo wspierajàc dom
poradziç za szkolnymi problemami spot´go- pomaga dziecku zg∏´biç tajniki przysz∏ego,
wanymi jeszcze z∏à postawà nauczyciela.
doros∏ego ˝ycia; szko∏a marzeƒ to nie tylko
Pewna dziewczyna opowiada∏a o sytuacji, budynek do zdobywania wiedzy...
jaka mia∏a miejsce w jednym z warszawZbli˝a si´ Dzieƒ Nauczyciela. B´dà wr´czaskich liceów. Otó˝ w dniu rozpocz´cia roku ne kwiaty, laurki, sk∏adane ˝yczenia. Mo˝e na
szkolnego, czyli tu˝ po wakacjach, „st´sk- przyk∏ad takie?: Kochany Panie Nauczycielu,
niona“ wychowawczyni tak powita∏a swojà my wiemy, ˝e to trudne, ale spróbuj nas poklas´: I tak jesteÊcie najgorsi, nawet od- lubiç, a my polubimy ciebie.“
szed∏ od was Iksiƒski! (Iksiƒski notabene
Iza Zych
odszed∏, bo chcia∏
zmieniç profil, a klaSzanowni Paƒstwo!
s´ bardzo lubi∏), a na
Serdecznie zapraszamy do nowego,
pierwszej, powakacyjnej lekcji posypaotwartego od 3.09.2003 r.
∏y si´ s∏owa, których
sklepu spo˝ywczo-przemys∏owego „SAS”
s∏uchajàc nie trzeba
byç psychologiem,
przy ulicy Irysów 9
aby stwierdziç, ˝e
(Dojazd z ulicy Pogodnej skr´ciç za sklepem mi´snym
coÊ jest nie tak:
„AS” w drugà ulic´ w lewo)
„Igrekowski, ty na
Sklep czynny codziennie w godz. 600-2200
pewno b´dziesz mia∏
poprawk´, a potel. 0602 350 870
prawki sà tak trudne,
W sklepie m.in.:
wi´c jej na pewno
Goràce kajzerki
nie zdasz!“ PozazKurczaki z grilla
droÊciç zdolnoÊci
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Nie dawno opinià publicznà wstrzàsn´∏y
chuligaƒskie wybryki m∏odzie˝y pewnego
toruƒskiego technikum budowlanego.
Uczniowie przez ca∏à godzin´ lekcyjnà zn´cali si´ fizycznie i psychicznie nad nauczycielem j´zyka angielskiego. Jeden z nich filmowa∏. TaÊma pos∏u˝y∏a potem za dowód
przest´pstwa. Zachowanie tych parunastoletnich wyrostków jest bezsprzecznie naganne i godne pot´pienia. MyÊl´ jednak, ˝e
problem jest bardziej z∏o˝ony.
We wszystkich szko∏ach, kuratoriach,
wreszcie w Ministerstwie zawrza∏o. I tak jest
zawsze. Wrze wtedy, jak ju˝ coÊ si´ stanie,
cz´sto bardzo powa˝nego. A przecie˝ problemy sà i narastajà, jeÊli si´ ich nie rozwiàzuje, albo udaje, ˝e ich nie ma. Ca∏a ta sytuacja sk∏oni∏a mnie do refleksji i przemyÊleƒ,
ale – przewrotnie – od strony tej drugiej, czyli z pozycji ucznia. Niekoniecznie tego z toruƒskiego technikum. Bo czy˝ ∏atwo jest byç
uczniem w naszej polskiej, wspó∏czesnej
szkole? Z rozrzewnieniem wspominamy (ci,
co ju˝ nauki pobrali) nauczycieli z tzw. powo∏ania, czyli traktujàcych swój zawód jak pos∏annictwo. A có˝ to oznacza? Na pewno mi∏oÊç do cz´sto krnàbrnych i czupurnych duszyczek, na pewno wiara i konsekwentne dà˝enie do celu, jakim jest uformowanie i wykszta∏cenie wy˝ej wymienionych i wreszcie
traktowanie czasu pracy i zap∏aty za nià w taki sposób, aby ten s∏abszy, czyli uczeƒ, nie
musia∏ siedzieç na lekcji w poczuciu winy, ˝e
kradnie cenny czas nauczycielowi, a co gorsze – odpowiada za jego problemy finansowe. A niestety, zdarza si´ tak, wcale nie rzadko. Frustracja w tym zawodzie jest wielka.
Cz´sto rzeczywistoÊç przegrywa z idea∏ami i marzeniami. Uczyç i wychowywaç jest
bardzo trudno; jeÊli si´ ju˝ jednak takà profesj´ wybiera – to z pe∏nymi konsekwencjami, z radoÊciami i trudnoÊciami, z ca∏okszta∏tem z∏o˝onoÊci procesu ukszta∏towywania m∏odego cz∏owieka i przekazywania
mu wiedzy.
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BUDUJ DOM Z
05-077 Stara Mi∏osna
ul. Trakt Brzeski 75
tel. (022) 773 21 55
fax (022) 773 30 41
pn. – pt. 8.00 – 19.00
sob.
9.00 – 15.00

Warszawa
Powsin
ul.
Wa f l o w a
1
tel. (022) 651 65 58
pn. – pt. 9.00 – 18.00
sob.
9.00 – 15.00

najciekawsze PROJEKTY
najdogodniejsze KREDYTY
najtaƒsze MATERIA¸Y

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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System zagospodarowania wody deszczowej
Ulewy w Polsce znane sà od setek lat.
Kilka razy w roku nasze tereny nawiedzajà pot´˝ne burze, które powodujà
zalewanie gara˝y i piwnic. W pami´ci
mamy jeszcze ostatnià ulew´, która
spowodowa∏a ogromne straty na terenie Starej Mi∏osny, Weso∏ej, Sulejówka
i okolic. Wiele piwnic i pomieszczeƒ
poni˝ej poziomu terenu zosta∏o zalanych. Woda dostawa∏a si´ do Êrodka
wszelkimi mo˝liwymi szczelinami
w oknach i drzwiach. Wynika∏o to
z faktu, i˝ ziemia gruntowa nie nadà˝a∏a odbieraç wody m.in. z rynien. Podczas ostatniej ulewy wed∏ug danych
meteorologicznych spad∏o wody
150l/s*ha. Firma WAVIN proponuje
bardzo ciekawe rozwiàzanie zagospodarowania wody deszczowej.
System zagospodarowania wody
deszczowej Azura
W przypadku braku kanalizacji deszczowej powstaje nierozwiàzany problem odprowadzenia wody deszczowej
na terenie dzia∏ki – system rynnowy
koƒczy si´ najcz´Êciej na poziomie terenu. Rozwój terenów pod zabudow´
jednorodzinnà i urbanizacja przyczyniajà si´ do systematycznego wzrostu
iloÊci Êcieków deszczowych (utwardzane nawierzchnie, chodniki, powierzchnie dojazdowe, budynki).
Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego w∏aÊciciel posesji jest odpowiedzialny za zagospodarowanie wody
deszczowej nanoszonej w obr´b dzia∏ki.
Problem mo˝na rozwiàzaç za pomocà
systemu Azura przeznaczonego do rozsàczania wody deszczowej w ziemi.
G∏ównym produktem systemu Azura sà
skrzynki rozsàczajàce. Dzi´ki skrzynkom rozsàczajàcym powstajà podziemne obszary magazynowania wody deszczowej, która nast´pnie wsiàka w grunt.

W sk∏ad systemu Azura wchodzà:
• skrzynka rozsàczajàca,
• geow∏óknina – odpowiednio dobrana do skrzynek rozsàczajàcych,
• studzienka osadnikowa,
• elementy ∏àczàce.
Instalacja skrzynek rozsàczajàcych
Azura po∏àczona jest od strony dop∏ywu z systemem odprowadzania wody
deszczowej z dachu (tj. rynnami i rurami spustowymi) lub z powierzchni
utwardzonych terenu. Dobór iloÊci
skrzynek rozsàczajàcych uzale˝niony
jest od powierzchni odwodnienia (dachu) i rodzaju gruntu.
System mo˝na montowaç w terenach
zielonych jak i terenach o du˝ych obcià˝eniach zewn´trznych.
Zalety systemu Azura:
• mo˝liwoÊç rozsàczania wody deszczowej na ma∏ej powierzchni dzia∏ki,
• ∏atwy i prosty monta˝,
• rozsàczanie pionowe i poziome,
• 43% Êcian skrzynek zawiera otwory,
• ∏atwoÊç w budowaniu modu∏owym,
• redukcja kosztów zwiàzanych z odprowadzeniem wód opadowych do
kanalizacji deszczowej,
• odpornoÊç na krótkotrwa∏e obcià˝enie dopuszczalne 200 kPa,
• doczyszczanie tlenowe w warstwie
glebowej.
Monta˝:
1. Prace rozpoczynamy od wykonania wykopu o wymiarach wi´kszych o 40 cm
od wielkoÊci kompletu skrzynek rozsaczajacych. W dnie wykopu wykonujemy
pod∏o˝e ˝wirowe o g∏´bokoÊci 30 cm.
2. W skrzynce rozsàczajàcej wycinamy
otwór do w∏àczenia króçca.
3. Montujemy króciec ze skrzynkà rozsàczajàcà.
4. Skrzynki rozsàczajàce w poziomie ∏àczymy ze sobà za pomocà klipsów ∏àczàcych,
a w pionie za pomocà rurek ∏àczàcych.

-3

piaski grube (10 )
piaski Êrednie (10-4)
piaski drobne (10-5)
piaski pylaste i gliniaste (10-6)

100
1,20
6
2,40
12
3,20
16
4,00
20

Kontakt:
Infolinia bezp∏atna: 0-800 161 555,
www.wavin.pl
Przedstawiciel Handlowy firmy WAVIN:
Pawe∏ Borychowski, tel. 0-691 710 609
Dealer: ELMAS, ul. Lubelska 32
Tel. 789-0-789, 773-34-43

Przyk∏adowe zestawienie
dla powierzchni ok. 150 m2, dla gruntów
s∏aboprzepuszczalnych (k=1*10-6),
nat´˝enie deszczu 150 l/s*ha

Przyk∏adowe zestawienie liczby skrzynek rozsàczajàcych
dla nat´˝enia deszczu 150 l/s*ha
powierzchnia odwadniana [m2]
v [m3]
liczba skrzynek rozsàczajàcych
v [m3]
liczba skrzynek rozsàczajàcych
v [m3]
liczba skrzynek rozsàczajacych
v [m3]
liczba skrzynek rozsàczajàcych

5. Na dnie wykopu rozk∏adamy geow∏óknin´, na nià uk∏adamy skrzynki
rozsàczajàce.
6. Starannie owijamy skrzynki rozsàczajàce geow∏ókninà na zak∏adk´, co
najmniej 15 cm. Wykop dooko∏a zasypujemy obsypkà ˝wirowà (nie stosowaç ˝wiru o ostrych kraw´dziach).
Minimalne przykrycie skrzynek:
• tereny zielone – 40 cm
• tereny o obcià˝eniach zewn´trznych
(np. ruch drogowy) – 80 cm
Minimalna odleg∏oÊç od budynku:
• 2,0 m – budynki z izolacjà
• 5,0 m – budynki bez izolacji
Istnieje mo˝liwoÊç pod∏àczenia wód
drenarskich do skrzynek rozsàczajàcych Azura. W takich przypadkach
nale˝y zachowaç minimalnà odleg∏oÊç
1 metra od posadowienia dna skrzynki rozsàczajàcej do poziomu wody
gruntowej. Nie nale˝y równie˝ dopuÊciç do takiej sytuacji, gdy takie rozwiàzanie dodatkowo nawadnia grunt
wokó∏ budynku i powoduje zawilgocenie fundamentów i Êcian. Szczególnà uwag´ nale˝y zwróciç, gdy do systemu Azura pod∏àczone sà wody
deszczowe odprowadzane zarówno
z powierzchni dachowej, jak i z systemu drena˝u opaskowego.
Poni˝ej przedstawiamy przyk∏adowe
zestawienie liczby skrzynek rozsàczajàcych zapewniajàcych prawid∏owe odebranie wody deszczowej.

150
1,60
8
3,20
16
4,60
23
5,20
26

200
2,00
10
4,00
20
6,00
30
6,60
33

Lp.
1
2
3
4
5
6
7

Nazwa wyrobu
Skrzynka rozsàczajàca
Klips ∏àczàcy
Geow∏óknina 2 x 50 m
Króciec
Studzienka deszczowa
Sto˝ek betonowy 315
Pokrywa betonowa 315

IloÊç sztuk
26
50
1
1
1
1
1
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Listy do redakcji
PRL wróci∏?
Z jakà˝ nostalgià wspominamy minione czasy. Czasy naszej
beztroskiej m∏odoÊci. Sklepów pe∏nych pustych pó∏ek, za∏atwianych spod lady bezcennych produktów pierwszej potrzeby,
d∏ugich kolejek i wielu podobnych atrakcji, które powodowa∏y,
˝e nasze ˝ycie nabiera∏o g∏´bszego sensu egzystencji wr´cz
swoistej filozofii ˝ycia.
Dzisiaj z niesmakiem s∏ysz´ s∏owa: „dzieƒ dobry”, „w czym
mog´ panu pomóc”, „dzi´kuj´”, itp. Te wszystkie nic nie znaczàce zwroty, sztuczne uÊmiechy. Pewnie taka jest kolej rzeczy,
czyli jak to màdrzy ludzie mówià – ewolucja.
KtoÊ kiedyÊ powiedzia∏, ˝e nie wchodzi si´ dwa razy do tej samej rzeki. Mia∏ chyba na myÊli, ˝e to co by∏o to ju˝ si´ nie powtórzy. Jednak si´ myli∏.
Eureka!
Ja znalaz∏em takie miejsce, gdzie czas si´ zatrzyma∏. I to tu
w centrum naszej Starej Mi∏osny przy ul. Jana Paw∏a II.
Nasz rodzynek
Nie powiem dok∏adnie gdzie, bo t∏umy ch´tnych powàchaç lub
poczuç na w∏asnej skórze t´tno tych minionych lat utrudni∏yby
mi mo˝liwoÊç osobliwego „powrotu do przesz∏oÊci”. Wyglàda
to z pozoru normalnie. Niby cyfrowo, profesjonalnie. I to i tamto, w pó∏ godziny.
A wystarczy ma∏y pretekst, a˝eby ods∏oniç magicznà kurtyn´
czasu.
Trzeba zamówiç zrobienie kilku odbitek fotograficznych. Dla
tych, którzy nie chcà wchodziç w zbyt du˝e koszty, bo nie majà w tym momencie potrzeby robienia zdj´ç, a pragnà prze˝yç
niezapomniane chwile proponuj´ zrobienie jakiejkolwiek kopii
ksero. Jest to naprawd´ niewielki koszt, a satysfakcja gwarantowana. Mo˝e niestety zdarzyç si´ sytuacja nieprzewidziana:
np. kopia b´dzie poprawna. Wówczas proponuj´ zleciç wykonanie jakiejÊ arcytrudnej operacji: np. powi´kszyç dwukrotnie dowód osobisty. Zdradz´, ˝e jest to jeden z kluczy do otwarcia bramy niezapomnianych prze˝yç. Dopiero si´ zaczyna. Seria prób
i b∏´dów. Twarz ciemna, litery zamazane. W nast´pnej kopii na
odwrót. Data urodzenia nieczytelna, strony wchodzà na siebie,
itp. Uzbiera si´ tego troch´, oj uzbiera. Im wi´cej tym lepiej.
I w tym momencie nast´puje kulminacja. Przychodzi do p∏acenia. To jest ten moment, który powoduje, ˝e nasza adrenalina roÊnie (odpowiedzialna po cz´Êci za naszà witalnoÊç), proporcjonalnie do iloÊci kopii a co za tym idzie do iloÊci wydanych przez
nas pieni´dzy. Trzeba przyznaç, ˝e ci m∏odzi ch∏opcy mieli dobrà szko∏´, bo znajà tajniki post´powania z klientem a przecie˝
nie z autopsji. Trzeba „buliç”, „wyskakiwaç z kasy” i koniec. To
nic, ˝e po∏owa wykonanej pracy do kosza. P∏aciç i ju˝.
Wówczas proponuj´ sprowokowaç, czyli zachowaç si´ jak typowy mi´czak i powiedzieç:
– Ale˝ prosz´ pana. Z jakiej racji mam p∏aciç za coÊ, co zosta∏o êle wykonane nie z mojej winy
Wtedy si´ posypie, och si´ posypie. Kiedy si´ przegapi ten moment, nie nastawi uszu, piersi i wszelkich organów odpowiedzialnych za doznania psychofizjologiczne to si´ nie prze˝yje
w pe∏ni tego co jest kwintesencjà doznaƒ ludzi twardych, ˝àdnych mocnych wra˝eƒ, ekstrem. Ja mam to za sobà. To jest nie
do opisania. To trzeba prze˝yç.
To jest jak rozbudzony na∏óg palenia papierosów. Ciàgnie. Mam
nieodpartà ochot´ powrotu, prze˝yç to jeszcze raz. Naprawd´
polecam.
Mo˝e nast´pnym razem wydarzy si´ coÊ, co pozwoli, ˝e stan´
si´ s∏awny w okolicy nie tylko z moich wàtpliwych talentów literackich, ale równie˝ zafunkcjonuj´ medialnie.
Proponuj´ stworzenie gabloty pt.: „Tych klientów nie obs∏ugujemy”.
By∏bym zaszczycony zainicjowaniem tak szczytnej idei ku s∏u˝bie i chwale naszej ma∏ej spo∏ecznoÊci.
Z powa˝aniem
Krzysztof Kad∏ubowski
„˝ywy dinozaur”
PS. Wszelkie postacie oraz miejsca sà fikcjà literackà i nie z tej
epoki.
●●●
Szanowna redakcjo,
Jestem nowym mieszkaƒcem osiedla Stara Mi∏osna i od niedawna czytam „WiadomoÊci Sàsiedzkie”, w których z troskà piszecie o ˝yciu i funkcjonowaniu osiedla, dlatego te˝ postanowi∏am opisaç swoje bardzo nieprzyjemne zdarzenie, które mia∏o
miejsce 12.09.2003 ko∏o godz. 14.00 w Delikatesach przy Trakcie Brzeskim (nie znam jeszcze nazwy) przy samej stacji BP.
W tym dniu wybra∏am si´ na zakupy, by∏am z wózkiem i Miecià,
mojà miesi´cznà córkà. Niestety nie zosta∏am wpuszczona do
sklepu – pani przy kasie niegrzecznie poinformowa∏a mnie, ze
nie wolno mi wejÊç na teren sklepu z wózkiem. Poczu∏am si´
w tym momencie bardzo dotkni´ta i dyskryminowana, poniewa˝ nigdy dotàd nie przytrafi∏o mi cos tak okropnego, w wielu
nawet du˝o mniejszych sklepach nikt mnie nie potraktowa∏

22

Og∏oszenia drobne

w ten sposób. Nie rozumiem jak w∏aÊciciel sklepu móg∏ wydaç
takie polecenie, w∏aÊciwie nakazujàc mamom pozostawienie
swoich dzieci na ulicy w trakcie robienia zakupów. OczywiÊcie
zrezygnowa∏am z zakupów i zapewniam, ˝e po tej sytuacji nigdy
ju˝ ich robiç w tym sklepie nie b´d´. Prosz´ o wydrukowanie
mojego listu i krótki komentarz. Mo˝e w ten sposób do w∏aÊciciela dotrze bezmyÊlnoÊç jego w∏asnych poleceƒ.
Nowa
(Imi´ i nazwisko do wiadomoÊci redakcji)
●●●
ChcielibyÊmy na ∏amach „Wiadomosci” podzieliç si´ krótkà refleksjà na temat naszych rodzinnych wycieczek na nowy basen
Aquapark Wesolandia.
Od momentu otwarcia odwiedzilismy Wesolandie trzy razy i za
ka˝dym razem bawilismy si´ Êwietnie! Gratulujemy w∏aÊcicielom przede wszystkim pomys∏u, smaku i bardzo ciekawych
rozwiàzaƒ, ale i odwagi dêwigni´cia tak olbrzymiej inwestycji.
Basen jest elegancki i czyÊciutki, woda ciep∏a (zw∏aszcza
w cz´Êci brodzikowo-zabawowej, z której najch´tniej korzysta
nasza dziesieciomiesi´czna córeczka!), a kompleks dodatkowych atrakcji (restauracja, bilard, salka zabaw dla dzieci) pozwala w pe∏ni odpoczàç.
Do tej pory byliÊmy goràcymi zwolennikami Warszawianki. Ju˝
nie jesteÊmy. Z dwóch wzgl´dów. Obiektywnych – woda w Wesolandii jest cieplejsza i „nie szczypie w oczy”, mamy na basen
bli˝ej a poza tym nie giniemy w t∏umie brzechczàcych si´ cia∏.
I subiektywnych – uwa˝amy, ˝e nale˝y wspieraç lokalnà przedsi´biorczoÊç – tylko dzi´ki nam u˝ytkownikom takie i podobne
inicjatywy moga si´ rozwijaç.
Namawiamy wszystkich do odwiedzenia Wesolandii. Wierz´,
˝e pierwsza wizyta zapoczàtkuje dlugotrwa∏a przyjaêni z nowà
p∏ywalnià. Na uciech´ i zdrowie naszych dusz i cial!
AZS
(Imi´ i nazwisko do wiadomoÊci redakcji)

Dzi´kujemy!
Poruszone niedolà bezdomnych
i porzuconych zwierzaków znajdujàcych si´ w schronisku w WarszawieFalenicy, postanowi∏yÊmy zorganizowaç akcj´ zbierania pieni´dzy. Odby∏a si´ ona w naszej szkole, wÊród dzieci klas 0–VI.
Kwota 260 z∏otych wp∏yn´∏a od
dzieci z klas 0- III pod koniec czerwca.
Schronisko „Azyl pod Psim Anio∏em” prowadzi pani Agnieszka Brzeziƒska, która od 20 lat poÊwi´ca ca∏y
swój czas zwierz´tom, rezygnujàc zupe∏nie z ˝ycia osobistego. Pod jej
opiekà znajduje si´ oko∏o 100 zwierzàt w wi´kszoÊci znalezionych, wyrzuconych przez w∏aÊcicieli, cz´sto
okaleczonych. Wszystkie sà ofiarami
ludzkiej g∏upoty i okrucieƒstwa.
Pragniemy serdecznie podzi´kowaç
wszystkim dzieciom, które swoje
drobne kieszonkowe przeznaczy∏y na
rzecz potrzebujàcych bezdomnych
zwierzàt.
Mamy nadziej´, ˝e nasza akcja nie b´dzie ostatnià, a tak godna postawa ma∏ych dzieci zadecyduje w du˝ym stopniu
o tym jaka b´dzie nasza przysz∏oÊç.
Majka Delura, Anna Dudek
nauczycielki w SP nr 3 w Starej Mi∏oÊnie

◗ Nauczycielka udziela korepetycji z j´zyka niemieckiego,
tel. 78 35 382.
◗ Rosyjski – korepetycji udziela student SGH, tel. 0-607 950 617.
◗ Historia – korepetycje, przygotowania do egzaminów udzieli
student prawa, tel. 773 35 77.
◗ Âwie˝e powietrze potrzebne do ˝ycia jak woda – najtaƒsza
wentylacja z odzyskiem ciep∏a 0-605 086 126.
◗ Angielski sam wchodzi do g∏owy! Lekcje indywidualne. Ju˝ 10
lat w Starej Mi∏oÊnie! Tel. 773 11 23, 0-601 37 97 35.
◗ Poszukuj´ sprzàtania na osiedlu – tel. 0-604 432 583.
◗ Kominki bez komina – ˝ywy ogieƒ, do ka˝dego mieszkania.
Tel. 795 71 88.
◗ Manicure, pedicure, henna, tanio. Terminy uzgadniane telefonicznie: 795 71 88.
◗ Angielski, matematyka. Nauka w domu ucznia. Tel. 773 30 13.
◗ ORIFLAME – naturalne szwedzkie kosmetyki – promocje, prezenty, we wrzeÊniu wpisowe tylko 9 z∏, tel. 0-604 393 406.
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem 8–9 godzin dziennie.
Tel. 0-604 432 583, 773 14 75.
◗ Do opieki nad pi´ciolatkiem w niepe∏nym wymiarze godzin.
Tel. 77 33 256 po 18.00 lub 0-609 98 00 34.
◗ Zatrudni´ opiekunk´ do pó∏rocznego dziecka. Tel. 773 16 96.
◗ Poszukuj´ osoby do nauki j´zyka angielskiego i matematyki,
klasa VI, dwa razy w tygodniu, Stara Mi∏osna, tel. 773 38 96,
0-606 733 903.
◗ Sprzedam dywan 3 x 4 m i stó∏ z krzes∏ami, tel. 773 38 96.
◗ J´zyk polski. Dochodz´. Tel. 773 20 92.
◗ Lekcje hiszpaƒskiego – native speaker, tel. 773 16 29.
◗ Przyjm´ wspó∏lokatorki do mieszkania w bloku – oddzielne
pokoje – tel. 0-600 028 627.
◗ Zatrudni´ kelnerów, tel. 773 30 02.
◗ Uczciwa, z doÊwiadczeniem i z referencjami zaopiekuje si´
dzieckiem lub podejmie si´ sprzàtania mieszkania.
Tel. 0-608 689 118.
◗ Kupi´ dzia∏k´ budowlanà lub dom w budowie. Tel. 777 36 70,
0-600 927 435.
◗ Kompleksowe projektowanie wn´trz. Tel. 0-601 338 669,
0-602 229 262.
◗ Us∏ugi domowe – bezpy∏owe trzepanie oraz pranie suchà pianà
dywanów i tapicerki meblowej, tel. 783 28 37, 0-606 752 724.
◗ Uczciwa,z doÊwiadczeniem i z referencjami zaopiekuje si´
dzieckiem lub podejmie si´ sprzàtania mieszkania. tel. 0-608689-118.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego. Wszystkie stopnie nauczania. tel
773-28-07.
◗ Zatrudni´ solidnego, operatywnego pracownika z doÊwiadczeniem gastronomicznym w klubie tenisowym „Pohulanka”. tel.
0-602 240 800.
◗ Student socjologii pomo˝e w odrabianiu lekcji, nauce, równie˝
udzieli korepetycji z j´z. angielskiego w zakresie szko∏y podstawowej i gimnazjum. tel. 773 28 91.
◗ J´z. rosyjski – korepetycje, t∏umaczenia (z dojazdem do
ucznia). tel. 773 54 53.
◗ Poszukuj´ do prasowania osoby z doÊwiadczeniem tel. 0-694
39 77 13
◗ Pilnie poszukuj´ pracy biurowej lub jako sprzedawczyni.
tel. 773 33 85.
◗ Kupi´ u˝ywany kominek ˝eliwny. tel. 773 32 43.
◗ Sprzedam wiklinowy koszyk dla niemowl´cia „moj˝eszówka”
z bia∏ym baldachimem i poÊcielà, cena 200 z∏, tel. 783 48 78.
◗ Sprzedam m∏odzie˝owà kanap´ rozk∏adanà do spania z pojemnikiem na poÊciel w bardzo dobrym stanie, cena 300 z∏. tel. 0602 470 241.
◗ Zapraszam dzieci i m∏odzie˝ na zaj´cia plastyczne od X 2003 r.
Jestem absolwentkà wydzia∏u malarstwa warszawskiej AWSP.
Mam doÊwiadczenie w pracy z dzieçmi i m∏odzie˝à. Mo˝liwoÊç
przygotowania do egzaminu do liceum i na studia. Zaj´cia
indywidualne lub w kameralnych grupach. Tel.: 773 17 05,
0 694 635 115.

Og∏oszenia drobne publikujemy za darmo.
Najlepiej przesy∏aç je mailem na adres:
wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl
Rada Rodziców przy
Szkole Podstawowej nr 3 w Starej Mi∏oÊnie
sk∏ada serdeczne podzi´kowania
w∏aÊcicielom apteki przy ulicy Fabrycznej
za pomoc w wyposa˝eniu
szkolnego gabinetu lekarskiego
w niezb´dne lekarstwa i Êrodki opatrunkowe.

STARA MI¸OSNA

Firma WARS-BRUK

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

Zapraszamy do sklepu

RYBNO–GARMA˚ERYJNEGO
Polecamy w szerokim asortymencie:
• 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”)

e-mail: warsbruk@o2.pl

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

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

