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Papie˝ Jan Pawe∏ II
18 maja 2000 roku skoƒczy∏ 80 lat
W czasie swojego pontyfikatu og∏osi∏ kilkanaÊcie encyklik, wyda∏ Katechizm
KoÊcio∏a Katolickiego, przemierzy∏ w pielgrzymkach wi´cej kilometrów ni˝
wszyscy poprzedni papie˝e razem wzi´ci.
Za jego przyczynà rozpocz´∏y si´ na Êwiecie niezwyk∏e przemiany, które
doprowadzi∏y do upadku „imperium z∏a”, a Polsce pozwoli∏y na odzyskanie
niepodleg∏oÊci.
Kochany i podziwiany przez miliony ludzi jest bez wàtpienia darem
OpatrznoÊci Bo˝ej dla ca∏ego Êwiata.

„Codziennie si´ za Was modl´, tam, w Rzymie,
i gdziekolwiek jestem. Codziennie si´ modl´
za mojà Ojczyzn´ i modl´ si´ za ludzi pracy.
I modl´ si´ za to szczególne, wielkie dziedzictwo
polskiej „SolidarnoÊci”! Modl´ si´ za ludzi,
którzy sà zwiàzani z tym dziedzictwem,
w szczególny sposób za tych, którym wypada∏o,
czy wypada, ponosiç ofiary z tego powodu.
I modliç si´ nie przestan´, bo wiem, ˝e to jest
sprawa wielka!”
Jan Pawe∏ II, papie˝

Ojcze Âwi´ty,
w dniu Twych 80. urodzin ˝yczymy Ci
wielu jeszcze lat niesienia Ewangelii
ludziom na ca∏ej ziemi.
Obiecujemy stale mieç w pami´ci
„wielkie dzie∏a, jakich Pan dokona∏”
w dziejach naszej Ojczyzny i na naszà
maleƒkà miar´ tworzyç dobro
w Êrodowisku, w którym ˝yjemy.

S∏owa Ojca Âwi´tego po zakoƒczeniu Mszy Êwi´tej
dla ludzi pracy na Zaspie w Gdaƒsku, 12 czerwca 1987 r.

Od redakcji
Szanowni Paƒstwo!
Maj – miesiàc matur, komunii i festynów. Zawsze bardziej odÊwi´tnie wyglàda w tym miesiàcu nasze Osiedle.
Tym bardziej, ˝e finalizuje si´ prowadzona si∏ami spo∏ecznymi budowa placu zabaw dla dzieci. Dzi´ki Komitetowi
ds. Budowy Placu Zabaw, a w szczególnoÊci jego przewodniczàcej p. Ma∏gorzacie Krukowskiej oraz dzi´ki g∏ównemu sponsorowi – firmie Provident Polska dzieci z naszego Osiedla otrzymujà
w przededniu Dnia Dziecka wspania∏y
prezent.
Pami´tajcie, obdarowane maluchy, ˝e
w maju jest tak˝e Dzieƒ Mamy, i wszystkim mamom te˝ si´ coÊ od Was nale˝y.

Osiedle nieco przejrza∏o spod sterty
Êmieci dzi´ki tym, którzy poÊwi´cili sobot´ 29 maja. Choç nadal sà miejsca,
gdzie wstyd zaprosiç znajomych. Dlatego, choç kilka ton Êmieci uda∏o si´ wywieêç ze Starej Mi∏osny i plac zabaw
otwiera swoje podwoje, dla wszystkich,
którzy chcieliby zrobiç coÊ po˝ytecznego, starczy prawdziwych wyzwaƒ.
My, jako redakcja, ch´tnie Wam
pomo˝emy, poka˝emy Wasze pomys∏y i zaanga˝owanie. JeÊli wreszcie
wszyscy razem wyjdziemy ze swoich
miniaturowych ogródków i balkonów, to w koƒcu Stara Mi∏osna przestanie byç podwarszawskim placem
budowy, a stanie si´ zielonym azylem, jakiego wizjà skuszono nas do
zapisania si´ do „Mi´dzyresortowego” w po∏owie lat 80.

Stowarzyszenie Sàsiedzkie
Stara Mi∏osna

W numerze
✔ informacje z prac Rady Dzielnicy,
Miasta i Powiatu

✔ Informacje o festynach,
zawodach i turniejach

✔ Stara Mi∏osna nieco odkopana
spod zwa∏ów Êmieci

✔ Zmiany w Zespole - kolejne stowarzyszenie

✔
✔
✔
✔

SUW ju˝ widaç
Gdzie by∏o lotnisko?
Gdzie ty w∏aÊciwie mieszkasz?
O poradni psychologiczno-pedagogicznej s∏ów kilka

✔ Og∏oszenia drobne dziÊ
na str. 11
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WieÊci
w pigu∏ce
Na sesji Rady Miasta 28 kwietnia br. Zarzàd Miasta
Weso∏a otrzyma∏ absolutorium.

❍❍❍
Nowym Wiceprzewodniczàcym Rady (na miejsce po
p. Bogdanie Rodziewiczu) zosta∏ p. Edward K∏os.

❍❍❍
Zarzàd miasta Weso∏a obliczy∏, ˝e w ramach „Âwi´ta
Ziemi” zebrano i wywieziono 40 m3 Êmieci, tj. 10 ton.
Najwi´ksze zaanga˝owanie wykazali i najwi´cej Êmieci
zebrali mieszkaƒcy Starej Mi∏osny.

❍❍❍
Na sesji 18 maja Rada Miasta Weso∏a praktycznie
odstàpi∏a od rozpocz´cia budowy odcinka Torfowej (obecnie Jana Paw∏a II), przeznaczajàc na t´ inwestycj´ jedynie 35.000 z∏ na prace przygotowawcze. Zarezerwowane na t´ inwestycjà Êrodki zosta∏y
przeznaczone na: 283.000 z∏ budowa urz´du miasta,
290.000 z∏ budowa gimnazjum w Starej Mi∏oÊnie.

❍❍❍
W zwiàzku ze wstrzymaniem inwestycji budowy odcinka ul. Jana Paw∏a II Zarzàd Dzielnicy skierowa∏
wniosek o po∏o˝enie dodatkowego pasa p∏yt betonowych na przew´˝eniu tej˝e ulicy.

❍❍❍
10 czerwca odb´dzie si´ druga tura Walnego Zgromadzenia Cz∏onków MPZBDJiW. Przypominamy, ˝e
przed Walnym przedstawiciele Grup Cz∏onkowskich
powinni zorganizowaç spotkania swojej grupy cz∏onkowskiej celem przedyskutowania koncepcji przekszta∏cenia Zespo∏u w Stowarzyszenie.

❍❍❍
Staraniem ksi´dza Proboszcza, z pieni´dzy parafialnych zakupiono pianino – na potrzeby naszej szko∏y
i chórku dzieci´cego „Il canto”. Dzieci i przygotowujàca je p. Marta Makowska nied∏ugo cieszy∏y si´ nowym instrumentem. Ju˝ zosta∏ uszkodzony.

❍❍❍
Na sesji Rady Miasta 18 maja pojawi∏a si´ ekipa telewizyjna. Okaza∏o si´, ˝e na zlecenie burmistrza
Wojciechowicza „kr´ci” ... film o Weso∏ej. Ma to byç
film promujàcy nasze miasto.

Zapraszamy na VII sesj´ Rady
Dzielnicy w dniu 7 czerwca
o godz. 18.00 w sali nr 6
przy ul. Jeêdzieckiej 20.

Z prac Rady Dzielnicy
O Torfowej minorowo
Na XXV sesj´ Rady Miasta w dniu
18 maja br. Zarzàd Miasta zg∏osi∏ projekt zmian w bud˝ecie miasta na 2000
r., w którym zaproponowa∏ rozwiàzanie rezerwy inwestycyjnej w wysokoÊci
608 000 z∏ i przeznaczenie jej po po∏owie na: dofinansowanie budowy gimnazjum w Starej Mi∏oÊnie (290 000 z∏)
i budow´ siedziby urz´du miasta (283
000 z∏). Natomiast na budow´ by∏ej ulicy Torfowej Zarzàd Miasta zaplanowa∏
35 000 z∏ na sfinansowanie kosztów
prac przygotowawczych. A przecie˝
w grudniu ubieg∏ego roku przeniesiono
do rezerwy inwestycyjnej 700 000 z∏
przeznaczonych na budow´ ulicy Torfowej. Zgodnie z zapisem w protokóle
z sesji z dnia 17 grudnia 1999 r. po 4
miesiàcach 2000 r. Rada Miasta zobowiàza∏a Zarzàd do analizy wykonania
bud˝etu i ponownego przed∏o˝enia
wniosku w sprawie wniesienia na list´
realizowanych inwestycji ulicy Torfowej, je˝eli wp∏ywy do bud˝etu na to pozwolà. I Zarzàd postawi∏ wniosek
o rozwiàzanie rezerwy inwestycyjnej,
jednak w sposób przeciwny oczekiwaniom mieszkaƒców Starej Mi∏osny.
Jak informowaliÊmy Paƒstwa w poprzednim numerze „WiadomoÊci Sàsiedzkich”, przygotowania do budowy b.
Torfowej utkn´∏y wczeÊniej na etapie negocjacji z w∏aÊcicielami dzia∏ek, które
majà byç przeznaczone na poszerzenie
ulicy.
W zwiàzku z powy˝szym Rada Dzielnicy w dniu 16 maja, na zwo∏anej specjalnie w tym celu VI sesji, przyj´∏a stanowisko do projektu zmian w bud˝ecie
Miasta Weso∏a w brzmieniu:
„Rada Dzielnicy Stara Mi∏osna jest
przeciwna projektowanym zmianom
w bud˝ecie Miasta Weso∏a na 2000 r.
(zg∏oszonym na XXV sesj´ Rady Miasta Weso∏a w dniu 18 maja 2000 r.),
w cz´Êci dotyczàcej sposobu rozwiàzania rezerwy inwestycyjnej.
Rada Dzielnicy uwa˝a, ˝e Êrodki planowane na budow´ by∏ej ulicy Torfo-

wej, przeniesione na XX sesji Rady
Miasta w dniu 17 grudnia 1999 r. do rezerwy inwestycyjnej, powinny byç w ca∏oÊci przeznaczone na budow´ ulicy Jana Paw∏a II, na odcinku o uregulowanym stanie w∏asnoÊci gruntu.“
W przeddzieƒ sesji Rady Miasta stanowisko to zosta∏o z∏o˝one na r´ce
Przewodniczàcego Rady Miasta. Mimo
zgodnego protestu Rady Dzielnicy
i radnych miejskich ze Starej Mi∏osny
na sesji Rady Miasta w dniu 18 maja
Rada przyj´∏a zmiany w bud˝ecie zaproponowane przez Zarzàd.
Po tych korektach ogólne nak∏ady inwestycyjne w Starej Mi∏oÊnie spadnà
w 2000 r. do poziomu 24 %, przy niemal˝e 30 % udziale mieszkaƒców Starej Mi∏osny w ogólnej liczbie mieszkaƒców miasta.
Zgodnie z wczeÊniejszymi publicznymi deklaracjami burmistrza miasta bud˝et miasta Weso∏a na 2000 r. mia∏ byç
bud˝etem prorozwojowym, korzystnym
dla ca∏ego miasta i sprawiedliwym.
Nie ma szcz´Êcia ulica Torfowa, najbardziej staromi∏oÊniaƒska z ulic Starej
Mi∏osny. Nie doÊç ˝e wàska i wyboista,
to zabrano pieniàdze, które mia∏y byç
przeznaczone na doprowadzenie pierwszego odcinka tej ulicy do stanu godnego
imienia Wielkiego Jubilata.
Wobec zatwierdzenia przez Rad´
Miasta zmian w bud˝ecie i rozwiàzania
rezerwy inwestycyjnej Przewodniczàca
Rady Dzielnicy zwróci∏a si´ do Zarzàdu Miasta z wnioskiem o doraêne poprawienie najbardziej niebezpiecznego
przew´˝enia na ulicy Jana Paw∏a II (by∏ej Torfowej) przez u∏o˝enie dodatkowego rz´du p∏yt. Umo˝liwi∏oby to mijanie si´ samochodów na g∏ównej arterii
komunikacyjnej Dzielnicy, a tak˝e poruszanie si´ mieszkaƒców najbardziej
niebezpiecznym, bo pozbawionym pobocza, ciàgiem komunikacyjnym w Starej Mi∏oÊnie.
Przewodniczàca Rady
Ewelina Kozak

Biuro Rady
Zapraszamy Paƒstwa do biura Rady mieszczàcego si´ przy ul. Jeêdzieckiej 20, w pawilonie nad prywatnymi
gabinetami lekarskimi – p. 225. Biuro jest otwarte przez 5 dni w tygodniu w nast´pujàcych godzinach:
Poniedzia∏ek, Êroda, czwartek godz. 16.30 – 20.00, wtorek, piàtek godz. 9.00 – 12.30.
Telefon i fax nr: 773 30 24. JednoczeÊnie przepraszamy za podanie b∏´dnego numeru telefonu w poprzednim numerze „WiadomoÊci...“.
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Co s∏ychaç w gminie
XXIV sesja,
25 lutego 2000 r.
Sesja rozpocz´∏a si´ z opóênieniem
z powodu braku kworum, za to by∏a
przeprowadzona w ekspresowym tempie. Gdyby nie by∏o punktów z interpelacjami i wolnymi wnioskami zakoƒczy∏aby si´ po 1,5 godzinie. Z przykroÊcià
zauwa˝aliÊmy, i˝ Radni Miejscy ze Starej Mi∏osny spóênili si´ prawie 2 godziny, ledwie zdà˝yli na jej zakoƒczenie.
Op∏aty adiacenckie
Rada nie rozstrzygn´∏a sposobu i zakresu udzia∏u mieszkaƒców w inwestycjach ogólnomiejskich, (takich jak kanalizacja, ulice, chodniki itp.) Przewodniczàcy rady stwierdzi∏, ˝e rozstrzygni´cie sposobu wspó∏finansowania inwestycji ogólnou˝ytecznych w mieÊcie
przez mieszkaƒców powinno odbyç si´
w innej formie ni˝ zaproponowana
przez Zarzàd. Po przygotowaniu materia∏ów nale˝y przedstawiç projekt Komitetom Osiedlowym i mieszkaƒcom.
Wybór Wiceprzewodniczàcego Rady.
Na wakujàce miejsce Wiceprzewodniczàcego Rady Miasta zosta∏ wybrany
pan Edward K∏os.
Plan zagospodarowania przestrzennego
Rozpatrzenie punktu dotyczàcego
zagospodarowania przestrzennego obszarów obejmujàcych teren: Groszówki
– po∏udnie oraz Stara Mi∏osna – po∏udnie przeniesiono na nast´pnà sesj´.
Zmiany w bud˝ecie
Po pozytywnej opinii komisji finansowej
podj´to uchwa∏´ o zmianach w bud˝ecie.
Uchwa∏´ podj´to jednog∏oÊnie. Zmiany
wynika∏y ze zwi´kszeƒ i zmniejszeƒ w subwencjach uzyskiwanych przez Miasto.
Absolutorium dla Zarzàdu
Zarzàd Miasta otrzyma∏ pozytywnà
opini´ komisji rady, Regionalnej Izby
Obrachunkowej i w koƒcu ca∏ej Rady
Miasta, z wykonania bud˝etu za rok
1999. Tym samym otrzyma∏ wotum zaufania do dalszej dzia∏alnoÊci.

XXV sesja,
18 maja 2000 r.
Wybór ∏awników
Radni wybrali ∏awników z terenu miasta Weso∏a do Sàdu Okr´gowego
w Warszawie oraz do Sàdu Pracy

i Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych. WÊród wybranych nie ma mieszkaƒców Starej Mi∏osny. W przypadku zg∏oszenia dodatkowych kandydatur mo˝liwe sà wybory
uzupe∏niajàce i powi´kszenie sk∏adu
∏awników. Zainteresowanych prosimy
o zg∏aszanie si´ do Rady Dzielnicy.
Kto b´dzie dyrektorowa∏ Miejskim
OÊrodkiem Kultury?
Rada zatwierdzi∏a regulamin konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego
OÊrodka Kultury. Do 23 lutego br.
MOK kierowa∏ pan Marian Mahor,
radny Dzielnicy Stara Mi∏osna. Za jego
dyrektorowania MOK w Woli Grzybowskiej by∏ dobrze rozwijajàcym si´
oÊrodkiem kulturalnym dla ca∏ego
Miasta, a jego sekcja szachowa odnosi∏a sukcesy na szczeblu ogólnopolskim.
Dzieci i m∏odzie˝ z naszej Dzielnicy
majà utrudniony dost´p do zaj´ç organizowanych w oÊrodku, bowiem nie
majà bezpoÊredniego dojazdu do siedziby MOK. A jeszcze kilka lat temu
mieliÊmy w Starej Mi∏oÊnie fili´ miejskiego oÊrodka kultury.
Doktor Tomasz Droƒ cz∏onkiem komisji miejskiej
Doktor Tomasz Droƒ, radny Dzielnicy
Stara Mi∏osna zosta∏ powo∏any do pracy
w Komisji Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej
jako cz∏onek spoza sk∏adu Rady. Gratulujemy! Aby by∏o mo˝liwe przyj´cie pana
Dronia w sk∏ad Komisji Zdrowia musia∏
byç dokooptowany do Komisji jeszcze
jeden radny miejski. Zosta∏ nim wiceburmistrz B. Gutowski. Obecnie Komisja
sk∏ada si´ po po∏owie: z radnych miejskich i osób spoza Rady Miasta.
Miejski Fundusz Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej
Rozdysponowano nieplanowane wp∏ywy do Funduszu, w tym prawie 85 tys. z∏,
które wp∏yn´∏y tytu∏em rekompensaty za
wycink´ drzew przez MPZBDJiW na
osiedlu Akacjowa. Dodatkowe kwoty
przeznaczono g∏ównie na uzbrojenie
i obudow´ studni g∏´binowej przy SUW
Stara Mi∏osna (50 tys. z∏) oraz usuwanie
szkód wywo∏anych wiatro∏omami w lasach i ich piel´gnacj´ (30 tys. z∏).
Zmiany w bud˝ecie miasta na 2000 r.
Rada Miasta podj´∏a uchwa∏y w sprawie zmian w bud˝ecie miasta. Zmiany dotyczà przede wszystkim rozwiàzania rezerwy inwestycyjnej oraz rozdysponowania nadwy˝ki bud˝etowej z lat ubieg∏ych.

WieÊci
w pigu∏ce
15 kwietnia mia∏a miejsce zbiórka makulatury. Po
osiedlu jeêdzi∏ samochód i odbiera∏ makulatur´
z wczeÊniej umówionych punktów. Rezultaty akcji to
dwie ci´˝arówki makulatury. ProsilibyÊmy o sygna∏y,
czy warto takà akcj´ powtarzaç cz´Êciej.

❍❍❍
Liczna grupa uczniów naszej szko∏y z klas II-III zakwalifikowa∏a si´ do fina∏ów ogólnomiejskich
konkursów: matematycznego – 20 dzieci (w tym 18
z klas II) i ortograficznego – 9 dzieci. W fina∏ach
dzieci ze Starej Mi∏osny zdoby∏y: w konkursie
matematycznym – dwa 3 miejsca i dwa
wyró˝nienia; w konkursie ortograficznym – 1 i 3
miejsce oraz dwa wyró˝nienia. Gratulujemy
dzieciom i nauczycielom.

❍❍❍
Na 31 sierpnia br. ustalono termin oddania do u˝ytku
budynku Urz´du Miasta, najwi´kszej tegorocznej
inwestycji miejskiej.

❍❍❍
Przypominamy ca∏odobowy numer do patrolu Stra˝y
Miejskiej: 0-90-298-910.

Postanowiono rozwiàzaç rezerw´
w wys. 608 tys. z∏ z przeznaczeniem na:
* sfinansowanie kosztów prac przygotowawczych do budowy ul. Jana
Paw∏a II – 35 tys. z∏,
* dofinansowanie budowy gimnazjum przy Zespole Szkó∏ w Starej
Mi∏oÊnie – 290 tys. z∏
* dofinansowanie budowy siedziby
Urz´du Miasta Weso∏a – 283 tys. z∏.
Na budow´ Urz´du Miasta przesuni´to dodatkowo kwot´ 300 tys. z∏ z zaDokoƒczenie na str. 4

Rada Dzielnicy zwraca si´
z proÊbà o zg∏aszanie do
naszego biura pod nr 77330-24 budów, które ze
wzgl´du na zaniedbania inwestorów (brak ogrodzenia,
niezabezpieczone wykopy,
dzikie Êmietnisko...) powinny byç skontrolowane przez
Stra˝ Miejskà.
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Dokoƒczenie ze str. 3
dania inwestycyjnego „kanalizacja“
oraz dodatkowe Êrodki z rozdysponowania nadwy˝ki bud˝etowej.
Przeciw takiemu rozdysponowaniu
rezerwy bud˝etowej protestowali radni
ze Starej Mi∏osny. Przypomnieli, ˝e na
grudniowej sesji Rada Miasta przenios∏a do rezerwy inwestycyjnej 700 tys. z∏
planowane na budow´ ulicy Torfowej.
Na wniosek radnego ze Starej Mi∏osny,
p. W. Siudka Rada Miasta upowa˝ni∏a
Komisj´ Rewizyjnà do kontroli inwestycji budowy Urz´du Miasta w celu
wyjaÊnienia przyczyn nieoczekiwanych
wydatków, nieprzewidzianych w uchwale
bud˝etowej.
Rada Dzielnicy w przeddzieƒ sesji
z∏o˝y∏a na r´ce Przewodniczàcego Rady Miasta oficjalny protest przeciw
projektowanym zmianom w bud˝ecie.
Wobec zatwierdzenia przez Rad´
Miasta projektu rozdysponowania rezerwy inwestycyjnej Przewodniczàca
Rady Dzielnicy zwróci∏a si´ do Zarzàdu
Miasta z wnioskiem o doraêne usprawnienie najbardziej niebezpiecznego
przew´˝enia na b. ulicy Torfowej: u∏o˝enie dodatkowego rz´du p∏yt, który
umo˝liwia∏by mijanie si´ samochodów
na g∏ównej arterii komunikacyjnej naszej Dzielnicy oraz poruszanie si´
mieszkaƒców najbardziej niebezpiecznym, bo pozbawionym pobocza, ciàgiem
komunikacyjnym w Starej Mi∏oÊnie.
Po dokonanych zmianach w uchwale
bud˝etowej miasta na 2000 r. na zadanie inwestycyjne pn.:
* Budowa siedziby Rady i Urz´du

Miasta Weso∏a – przeznacza si´ wg
planu 2 900 tys. z∏., otwarcie nowej
siedziby urz´du miasta planowane
jest na 31 sierpnia br.,
* Budowa Szko∏y Nr 5 – Gimnazjum
w OÊ. (!) Stara Mi∏osna – przeznacza si´ wg planu 590 tys. z∏, najwczeÊniejsze uruchomienie gimnazjum
planowane jest na 1 luty 2001 r.,
* Prace projektowe ul. Jana Paw∏a II
– przeznacza si´ wg planu 35 tys. z∏.
Z nadwy˝ki bud˝etowej za lata ubieg∏e
przeznaczono m.in. 20 tys. z∏ na kontynuacj´ rozpocz´tej inwestycji: budowa
miejskiego boiska sportowego, tj. za∏o˝enie automatycznej instalacji nawadniajàcej p∏yt´ boiska. Zwi´kszono te˝ dotacj´
na statutowà dzia∏alnoÊç MLKS Weso∏a
o kwot´ 15 tys. z∏ – dofinansowanie masowego sportu dzieci i m∏odzie˝y.
Op∏ata adiacencka
Zarzàd Miasta przedstawi∏ projekt
ustalenia zasad partycypacji mieszkaƒców w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej w postaci op∏aty adiacenckiej.
Op∏ata adiacencka to udzia∏ w∏aÊcicieli
nieruchomoÊci w kosztach budowy
dróg i infrastruktury technicznej. Stosowanie jej reguluje ustawa o gospodarce nieruchomoÊciami. WysokoÊç
op∏aty zale˝y od wzrostu wartoÊci rynkowej nieruchomoÊci na skutek wybudowania urzàdzeƒ infrastruktury.
Zarzàd Miasta sugeruje przyj´cie
op∏aty adiacenckiej w wysokoÊci 5 z∏ za
m2 dzia∏ki, tj. ok. 33,3 % realnego
wzrostu wartoÊci dzia∏ki po doprowadzeniu kanalizacji.
Rada przyj´∏a informacj´ i, mimo
wniosku radnych ze Starej Mi∏osny

o przyj´cie przedstawionego projektu
w formie uchwa∏y, postanowi∏a wróciç do
omawiania projektu w nied∏ugim czasie.
Plany zagospodarowania przestrzennego
Rada postanowi∏a przystàpiç do sporzàdzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów: Groszówki po∏udnie oraz Starej
Mi∏osny po∏udnie. Funkcjà wiodàcà terenu Groszówki po∏udnie ma byç funkcja mieszkaniowa i rekreacyjno – sportowa, zgodnie ze studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Weso∏a oraz
uchwa∏à w sprawie uznania terenu m.
Weso∏a za zespó∏ przyrodniczo- krajobrazowy. Jako funkcj´ wiodàcà obszaru
Starej Mi∏osny po∏udnie przyj´to funkcj´ mieszkaniowo – us∏ugowà. Up∏ynà∏
okres wa˝noÊci Miejscowego Planu
Szczegó∏owego Zagospodarowania
Przestrzennego Osiedla Stara Mi∏osna
z 1994 r. istnieje wi´c pilna potrzeba
uporzàdkowania tego terenu oraz korekty granic Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego i stref chronionego
krajobrazu.
Ponadto Rada Miasta wyrazi∏a zgod´
na: zbycie w drodze przetargu terenu
ogrodków dzia∏kowych po∏o˝onych
w Weso∏ej, u zbiegu ulic Wspólnej i Jagielloƒskiej (w zachodniej cz´Êci tego
terenu zatwierdzono wczeÊniej lokalizacj´ przepompowni Êcieków); przyj´cie od MPZBDJiW darowizny na rzecz
gminy Weso∏a nieobcià˝onych nieruchomoÊci przeznaczonych pod budynek SUW w Starej Mi∏oÊnie oraz tereny ochrony bezpoÊredniej uj´ç wody.
I.A.

Informacje z powiatu
Szanowni Paƒstwo!
W najbardziej interesujàcej nas
wszystkich sprawie, tj. zmiany przynale˝noÊci powiatowej, nadal nie ma rozstrzygni´ç. Rada powiatu miƒskiego ju˝
w marcu podj´∏a uchwa∏´ pozytywnie
opiniujàcà wniosek naszego miasta
o zmian´ powiatu, jednak druga strona,
czyli rada powiatu warszawskiego, jeszcze nie znalaz∏a czasu, aby zaczàç go
rozpatrywaç. Wprawdzie na spotkaniu
z przedstawicielami w∏adz Weso∏ej
i Sulejówka starosta warszawski obieca∏
poparcie dla szybkiego za∏atwienia
sprawy, czy jednak radni w obliczu samorzàdowej awantury w Gminie Cen-
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trum b´dà chcieli zmiany struktury powiatu – czas poka˝e.
Tymczasem pozostajemy w powiecie
miƒskim. A tam, jak na razie, bez politycznych awantur. Zarzàd powiatu, prawie jednog∏oÊnie otrzyma∏ absolutorium.
Ponadto rada powiatu zaakceptowa∏a propozycj´ zakupu nowego wozu bojowego dla jednostki Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w Miƒsku. Koszt takiego
nowego wozu wynosi ok. 400 tys. z∏. Powiat wy∏o˝y na ten zakup 300 tys., reszt´ zap∏aci KG PSP. Dzi´ki tej inwestycji
ma wzrosnàç bezpieczeƒstwo przeciwpo˝arowe powiatu. MyÊl´ jednak, ˝e
zwa˝ywszy na odleg∏oÊç od Miƒska, my

w Starej Mi∏oÊnie ca∏y czas b´dziemy
musieli liczyç na sprawnoÊç i zaanga˝owanie miejscowej jednostki OSP.
Zosta∏ tak˝e zaakceptowany wieloletni plan modernizacji dróg powiatowych. W pierwszej kolejnoÊci majà byç
modernizowane drogi: OkuniewHalinów-Brzeziny, Latowicz-Ka∏uszyn,
J´drzejów-Dobre, Stara WieÊ-Kuflew
oraz Stanis∏awów-Ml´cin-Kamionka.
Nast´pna sesja rady powiatu (otwarta dla publicznoÊci) odb´dzie si´ dnia
6 czerwca br. o godz. 15.00 w siedzibie
starostwa powiatowego.
Paƒstwa radny powiatowy
Marcin J´drzejewski

STARA MI¸OSNA

Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
serdecznie zaprasza na

RODZINNY ZLOT CYKLISTÓW

STARA MI¸OSNA
27 majagodz2000
(sobota),
10.00

2000

∏àka parafialna na zachód od ul. Jana Paw∏a II
(dawniej Torfowej)
O b o w i à z e k j a z d y w k a s k u.
Wpisowe 3.00 z∏ od zawodnika.
Organizatorzy zapewniajà nagrody-upominki
za 3 pierwsze miejsca w ka˝dej kategorii, dyplomy
dla wszystkich uczestników,
napój i pocz´stunek na mecie.

WyÊcigi kolarskie w grupach wiekowych,
kobiecej i m´skiej:
Slalom dla najm∏odszych
Dystans 1 km
Dystans 2 km
Dystans 3 km
Dystans 9 km
Dystans 6 km
Dystans 12 km

0-6
lat
7-9
lat
10-12
lat
13-15
lat
16-18
lat
19- otwarta skrócona
19- otwarta

UROCZYSTE OTWARCIE OSIEDLOWEGO PLACU ZABAW (ok. godz. 11.15)
Wyst´p teatrzyku „Czarodziej“, „Zielona Chata“, „Plus“ - gry i zabawy dla maluchów, mo˝liwoÊç jazdy na kucyku

FESTYN OSIEDLOWY

HURTOWNIA

- pokaz Mistrzów Polski i
W y s t ´ p z e s p o ∏ u „ EL I K S I R“ , p o k a z c y k l o t r i a l u - a k r o b a c j i r o w e r o w y c h ,
mo˝liwoÊç gry w paintball, pokaz sprawnoÊci OSP, pokazy d˝udo i gimnastyki (KLUB ATLAS), turniej scrabble,
kiermasze, konkursy i wiele innych atrakcji.

SPRZEDA˚ NA R
ATY

górskie
terenowe
sk∏adaki
dzieci´ce

serwis cz´Êci
rowerowe
STARA MI¸OSNA UL. MAZOWIECKA 11, TEL. 773 30 14
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Zmiast Zespo∏u – Stowarzyszenie
Zbli˝a si´ druga tura Walnego Zebrania Przedstawicieli MPZBDJiW. Zgodnie z decyzjà pierwszej tury Walnego
Komisja Uchwa∏ i Wniosków opracowa∏a projekt statutu stowarzyszenia,
w które ma przekszta∏caç si´ Zespó∏.
W sprawozdaniu Komisji czytamy:
„Wychodzàc z za∏o˝enia, ˝e Cz∏onkowie MPZBDJ
i W powinni staç si´ wspó∏w∏aÊcicielami ziemi, infrastruktury i pozosta∏ego majàtku MPZBDJ i W i MPZBDJ i W Sp. z o.o. – Komisja Uchwa∏ i Wniosków uzyska∏a deklaracje 4-ch z 6-ciu udzia∏owców MPZBDJ
i W Sp. z o.o. o przekazaniu udzia∏ów na rzecz Stowarzyszenia, co zosta∏o potwierdzone na zebraniu
grupy roboczej w dniu 15 maja br.
Komisja Uchwa∏ i Wniosków zak∏ada nast´pujàcà kolejnoÊç dalszych dzia∏aƒ:
1) Zebranie za∏o˝ycielskie Stowarzyszenia p.n.
„Zrzeszenie W∏aÊcicieli Mieszkaƒ i Domów
Jednorodzinnych“ i uchwalenie statutu – 10
czerwca 2000 roku.
2) Z∏o˝enie wniosku o zarejestrowanie Stowarzyszenia
3) Walne Zgromadzenie Cz∏onków Stowarzyszenia (wybór Zarzàdu i Komisji Rewizyjnej).
4) Obj´cie udzia∏ów w MPZBDJ i W Sp. z o.o.
przez Stowarzyszenie.
5) Przej´cie przez Stowarzyszenie zadaƒ, praw
i obowiàzków oraz majàtku Zespo∏u.“

Mo˝e to wydaç si´ dziwne, ale poruszony w tym tekÊcie wàtek formalnego
w∏adania naszym wspólnym majàtkiem
przez wspólników tzw. Spó∏ki ziemskiej
stanowi∏ najwi´kszy problem w pracach
Komisji. Niektórzy chyba zapomnieli,
w jaki sposób stali si´ jej udzia∏owcami.
Dobrze ˝e chocia˝ czterech wspólników potrafi∏o zachowaç si´ porzàdnie
i zadeklarowa∏o ustnie zrzeczenie
udzia∏ów na rzecz nowego Stowarzyszenia. Tym bardziej ˝e przy poprzedniej próbie obj´cia szerszà spo∏ecznà
w∏asnoÊcià naszego majàtku (w roku
1995) poprzez przyj´cie na wspólników
wszystkich cz∏onków Zespo∏u, uchwa∏y
Walnego nie zosta∏y zrealizowane. Jak
czytamy w innej informacji Komisji
Uchwa∏ i Wniosków:
„Uchwa∏a ta równie˝ nie zosta∏a zrealizowana. Z informacji Prezesa Zarzàdu Spó∏ki wynika, ˝e zaproponowana przez zarzàd zmiana Umowy Spó∏ki nie
uzyska∏a wymaganej kwalifikowanej wi´kszoÊci
(art. 237 kodeksu handlowego). Za zmianà g∏osowa∏o tylko trzech Udzia∏owców. Pozostali trzej
Udzia∏owcy wycofali si´ z wczeÊniej podj´tych we
w∏asnej uchwale zobowiàzaƒ oraz ca∏kowicie zlekcewa˝yli wol´ Cz∏onków Zespo∏u, których interesy
mieli reprezentowaç w Spó∏ce. Udzia∏owcy ci nie
wykazujà najmniejszej ochoty wspó∏dzia∏ania z organami Zespo∏u w realizacji ich uchwa∏.”

Co prawda uwa˝am, ˝e nowo zak∏adane stowarzyszenie b´dzie tworem
sztucznym. Jak Polska d∏uga i szeroka
nie znajdzie si´ pewnie drugiego takie-
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go dziwad∏a, aby stowarzyszenie administrowa∏o ma∏ym miastem, jakim si´
staje nasze Osiedle. Nadal pozostanie
problem dwuw∏adzy samorzàd-stowarzyszenie, problem mieszkaƒców-nie
cz∏onków stowarzyszenia itp. Jednak
w kontekÊcie dotychczasowych doÊwiadczeƒ, problemów z niektórymi
wspólnikami Spó∏ki ziemskiej, niejasnego statusu prawnego Zespo∏u b´dzie to i tak du˝y krok w stron´ normalnoÊci, mo˝e jeszcze nie pe∏nej, ale
zawsze normalnoÊci.
Dlatego zach´cam wszystkich, aby zainteresowali si´, czym ma byç i jak dzia∏aç to nowe stowarzyszenie o proponowanej nazwie „Zrzeszenie W∏aÊcicieli
Mieszkaƒ i Domów Jednorodzinnych“.
Poni˝ej podaj´ kilka najistotniejszych
zapisów z proponowanego statutu stowarzyszenia:
par. 6
„Celem Zrzeszenia jest zapewnienie swoim
cz∏onkom pomocy w budowie i rozwoju infrastruktury technicznej i spo∏ecznej Osiedla wybudowanego przez Mi´dzyresortowy Pracowniczy
Zespó∏ Budowy Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych w Starej Mi∏oÊnie oraz wspieranie
organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmujà takie
dzia∏ania.“
par. 8
1) Zrzeszenie dla realizacji swych statutowych
celów mo˝e prowadziç dzia∏alnoÊç gospodarczà wed∏ug powszechnie obowiàzujàcych zasad.
2) Dzia∏alnoÊç gospodarcza mo˝e byç prowadzona na podstawie uchwa∏y Zarzàdu okreÊlajàcej jej przedmiot i form´.
3) Dochód z dzia∏alnoÊci gospodarczych s∏u˝y
realizacji celów statutowych Zrzeszenia i nie
mo˝e byç przeznaczony do podzia∏u mi´dzy
jego cz∏onków.
par. 10
1. Cz∏onkiem Zrzeszenia mo˝e byç majàcy pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych i nie
pozbawiony praw publicznych obywatel
Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec,
tak˝e nie majàcy miejsca zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:
a) jest cz∏onkiem Mi´dzyresortowego Pracowniczego Zespo∏u Budowy Domów
Jednorodzinnych i Wielorodzinnych
w Starej Mi∏oÊnie.
b) posiada tytu∏ w∏asnoÊci (lub jego przyrzeczenie) dzia∏ki w budownictwie jednorodzinnym lub lokalu w przypadku budownictwa wielorodzinnego nabyty od
Mi´dzyresortowego Pracowniczego Zespo∏u Budowy Domów Jednorodzinnych
i Wielorodzinnych Sp. z o.o. w Starej Mi∏oÊnie oraz
c) z∏o˝y deklaracj´ cz∏onkowskà wraz
z oÊwiadczeniami, ˝e spe∏nia warunki
okreÊlone pod lit. a) i b).

par. 12
Cz∏onkowie Zrzeszenia zobowiàzani sà:
a) swojà postawà i dzia∏aniami przyczyniaç
si´ do poprawy warunków zamieszkania
w Osiedlu,
b) dbaç o porzàdek w Osiedlu i jego estetyk´,
c) tworzyç klimat sàsiedzkiego wspó∏dzia∏ania mieszkaƒców Starej Mi∏osny
d) popieraç i czynnie realizowaç cele Zrzeszenia,
e) przestrzegaç postanowieƒ statutu oraz
uchwa∏ organów Zrzeszenia,
f) regularnie op∏acaç sk∏adki,
g) wspieraç Zrzeszenie majàtkowo.
2. Cz∏onek Zrzeszenia ma prawo braç udzia∏ w ˝yciu Zrzeszenia, w szczególnoÊci:
a) przys∏uguje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
b) wnioskowaç we wszystkich sprawach dotyczàcych celów i funkcjonowania Zrzeszenia,
c) korzystaç z lokali i urzàdzeƒ technicznych
Zrzeszenia,
d) posiadaç legitymacj´ Zrzeszenia.
par. 14
Utrata cz∏onkostwa w Zrzeszeniu nast´puje przez:
1. skreÊlenie w przypadku:
a) rezygnacji pisemnej z∏o˝onej na r´ce Zarzàdu,
b) pozbawienia praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sàdu,
c) zbycia lub utraty prawa do mieszkania lub
dzia∏ki,
d) Êmierci cz∏onka,
2. wykluczenie przez Zarzàd:
a) za dzia∏alnoÊç sprzecznà ze statutem oraz
uchwa∏ami organów Zrzeszenia,
b) za zaleganie z op∏atà sk∏adki cz∏onkowskiej
przez okres 1 roku,
c) w przypadku stwierdzenia nieprawdziwoÊci z∏o˝onego oÊwiadczenia o którym mówi &10 ust. 1 lit. a) i b).

Obrady Walnego Zgromadzenia
Przedstawicieli sà zamkni´te dla publicznoÊci. Jednak wg propozycji Komisji Uchwa∏ i Wniosków zebranie za∏o˝ycielskie stowarzyszenia ma mieç
charakter otwarty. Zainteresowani mogà wi´c przybyç do OÊrodka MSWiA na
ul. Topolowà w dniu 10 czerwca br.
Niestety nikt nie jest w stanie okreÊliç
godziny rozpocz´cia tego zebrania (nie
wiadomo jak d∏ugo b´dà trwa∏y sprawy
proceduralne zwiàzane z zakoƒczeniem drugiej tury Walnego). Przypuszczalnie b´dzie to w granicach godz.
12.00 - 14.00.
Marcin J´drzejewski
Szczegó∏owe informacje i komplet materia∏ów posiadajà Paƒstwa przedstawiciele (patrz lista w nr 10 „WS”). Przed II turà Walnego powinni zorganizowaç spotkanie grupy cz∏onkowskiej celem ich
przedstawienia i zasi´gni´cia Paƒstwa
opinii na poruszane tematy.
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44 MDH-ek ARCHANRAJA
3 V 2000r. – pierwsza rocznica powstania dru˝yny
Historia mi∏oÊniaƒskiej dru˝yny harcerek si´ga „zamierzch∏ych” czasów, a proces jej tworzenia przebiega∏ bardzo burzliwie ...
Dwa lata temu pewnego wietrznego, ale
ciep∏ego jesiennego dnia przy 145 WDH-ek
Wiosna powsta∏ pluton, który w maju 1999r.
przekszta∏ci∏ si´ w dru˝yn´ próbnà, a nieca∏e pó∏ roku póêniej, 8 paêdziernika (Dzieƒ
Polskiej Harcerki), wyros∏a z niej pe∏noprawna 44 MDH-ek ... Tak si´ to wszystko
zacz´∏o ...
Nazwa naszej dru˝yny (Archandraja) wywodzi si´ z kultury staropolskiej – oznacza
grup´ najszlachetniejszych ludzi na danym
terenie – stàd te˝ i nasza obrz´dowoÊç ...
Nieustannie obracamy si´ bowiem w kr´gu
staropolskiej tradycji i obyczajów, a tak˝e
historii naszej Ojczyzny, wszystkiemu zaÊ
przewodzi oczywiÊcie literatura. Zast´py,
w których entuzjastycznie dzia∏ajà obecnie
34 harcerki, noszà nazwy s∏awnych polskich
rodów: Werda (zast´powa dh. och. Katarzyna Kieszek), Ostoja (zast´powa dh. och.
Anna Lewandowska), Poraj (zast´powa dh.
och. Karolina Sekita) oraz Rosen (zast´powa dh. och. Anna Krasowska).

U S ¸ U G I

Do tej pory by∏yÊmy na dwóch zimowiskach (w Górach Âwi´tokrzyskich i w Zakopanem), a tak˝e na jedynym obozie
(w Borach Tucholskich). Ponadto co roku
bierzemy udzia∏ w licznych imprezach i biwakach harcerskich (biwak Êw. Kingi, rajd
Olszynka Grochowska) – musz´ wspomnieç, zresztà z wielkà dumà, i˝ niedawno
zwyci´˝y∏yÊmy w grze hufca i tym samym
zdoby∏yÊmy pierÊcieƒ Bia∏ej Ró˝y ... W tym
roku równie˝ czynnie sp´dzimy wakacje,
bowiem znowu wybieramy si´ na obóz,
tym razem w bardzo du˝ym sk∏adzie ...
Najwi´ksze brawa
nale˝à si´ jednak naszej dru˝ynowej –
niezmordowanej dh.
sam. Joannie Bàk,
która nie tylko z wielkim trudem prowadzi nas od poczàtku,
ale tak˝e zawsze wybawia nas z ka˝dych
opresji
(ostatnio,
zgubiwszy si´ w lesie
z dru˝ynà, poskromi∏a panik´ wÊród har-

cerek i znalaz∏a drog´ powrotnà), udziela
równie˝ korepetycji z chemii – to tak na
marginesie, dla zainteresowanych ...
PoÊród pragnieƒ naszej dru˝yny, najwi´kszym jest elitarnoÊç – dà˝ymy do niej
wytrwale, ale przecie˝ errare humanum
est*... Zresztà „niewa˝ne jak blisko jesteÊ
osiàgni´cia swoich idea∏ów, wa˝ne, jak wysokie sà twoje idea∏y”**...
dh. och. Karolina Sekita
*„B∏àdziç jest rzeczà ludzkà”
**Robert Baden-Powell

Magdalena Gaw´cka
Danuta Olczak
STARA MI¸OSNA
OSIEDLE ZADANIE 08
DOM nr 589 tel. 773 14 30

F I N A N S O W E
05-077 Weso∏a
Os. Stara Mi∏osna, ul. Jeêdziecka 20
tel./fax 773-25-20, tel./fax 773-39-00
tel. kom. 0601 569-991

tel. (022) 773 33 54
0601 25 88 73

K r y s t y n a

J .

C y b u l a

q komputerowe analiza potrzeb
finansowych (bezp∏atnie)
q karty kredytowe
q kredyty hipoteczne
q fundusze inwestycyjne
q pracownicze programy emerytalne
q ubezpieczenia indywidualne i grupowe
q emerytury, posagi, stypendia

• Koncesja MSW •
• Autoryzacja TECHOM – kl SA 4 •
• Zezwolenie Paƒstwowej Agencji Atomistyki •

O bezpieczeƒstwo i mienie
naszych klientów
dbamy jak o w∏asne

zapraszam
serdecznie

Projektowanie i wykonywanie systemów:
– antyw∏amaniowych (wewn. i zewn.)
– przeciwpo˝arowych i oddymiania
– obserwacji telewizyjnej (wewn. i zewn.)
– kontroli dost´pu i rejestracji czasu pracy
– nag∏oÊnienia obiektów i interkomowych
Ponadto wykonywanie instalacji:
– elektrycznych
– telefonicznych
– wideodomofonowych
– TV satelitarnej
Dobór systemu monitorowania

Serdecznie zapraszam pon.–pt. 9–17

PORADY BEZP¸ATNE!
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Pierwsza Komunia Âwi´ta
w Starej Mi∏oÊnie

Dzieci z radoÊcià i wielkà gorliwoÊcià wyÊpiewywa∏y chwa∏´ Chrystusowi przez kolejne dni
bia∏ego tygodnia konkurujàc z pi´knie Êpiewajàcym, „doros∏ym“ chórem Adwentystów Dnia
Siódmego, goszczàcym w Starej Mi∏oÊnie na zaproszenie ks. Proboszcza, z okazji dorocznego
Âwi´ta Biblii, odbywajàcego si´ zawsze w naszym koÊciele parafialnym 9 maja.
W dwie pierwsze niedziele maja w naszym koÊciele pw. Âw. Antoniego
ponad 80 staromi∏oÊniaƒskich dzieci po raz pierwszy w pe∏ni uczestniczy∏o
w ofierze mszy Êwi´tej. To pokaêna gromadka, a przecie˝ cz´Êç dzieci ze
Starej Mi∏osny, uczniów szkó∏ spo∏ecznych i prywatnych, uczestniczy∏o
w swoich mszach pierwszokomunijnych w innych koÊcio∏ach.
Cieszy zmiana „komunijnej mody“: dzieci z poszczególnych klas ubrane
by∏y w jednakowe, odÊwi´tne stroje.

Na Dzieƒ Mamy
Dzisiaj Êwi´to Twoje – nadszed∏ jego dzieƒ,
Niech z Twych zmartwieƒ, Mamo, nie zostanie cieƒ!
Mamo ukochana,
UÊmiechaj si´ z rana,
Aby przez dzieƒ ca∏y
Twe oczy si´ Êmia∏y
I pami´taj, bardzo prosz´,
˚e Ci´ w swym serduszku nosz´!
Natalia Komarow lat 9

Dzieci z naszej parafii z wielkim sercem
i zaanga˝owaniem przygotowa∏a do przyj´cia sakramentu komunii siostra Rafaela,
z zakonu sióstr Jadwi˝anek. Uwielbiana
przez dzieci siostra Rafaela mieszka wÊród
nas od roku. Potrafi∏a natchnàç nasze dzieci prostà, szczerà wiarà. Oby wytrwa∏y
w niej przez ca∏e ˝ycie.

Mi∏oÊnikom muzyki klasycznej z naszego osiedla nie posiadajàcym samochodów proponujemy wspólne
wypady do warszawskich sal koncertowych. Zapewniamy transport.

W czerwcu proponujemy

„WIELKIE CHÓRY OPEROWE - Viva Moniuszko, Viva Verdi”
w Teatrze Wielkim, 11 czerwca o 1900
Bilety 32 i 45 z∏, zg∏oszenia do 31 maja, tel. 77 333 54
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PoÊwi´cenie sztandaru
OSP Stara Mi∏osna

Gimnazjum nr 3 w Weso∏ej - Starej Mi∏oÊnie
zatrudni od 1 wrzeÊnia 2000 r.
nauczyciela j. angielskiego.
Informacje w sekretariacie szko∏y:
Trakt Brzeski 18, tel. 773-39-25

W dniu 21 maja odby∏a si´ uroczystoÊç poÊwi´cenia nowego,
ufundowanego przez naszà parafi´, sztandaru Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej Stara Mi∏osna. UroczystoÊç zgromadzi∏a wielu goÊci, w tym poczty sztandarowe zaprzyjaênionych jednostek.

JesteÊmy dla ludzi! - Wywiad z prezesem
Provident Polska S.A. - Stephenem Fordem

Red: Skàd wzi´∏o si´ wasze zainteresowanie Starà Mi∏osnà i pomys∏ sponsorowania tutaj placu zabaw?
Stephen Ford: W Provident Polska S.A.
z takà samà uwagà podchodzimy i do
mniejszych miast, i do wielkich aglomeracji. Dla nas tak samo wa˝ni sà mieszkaƒcy Wroc∏awia, jak i Sochaczewa. Cieszymy si´, ˝e mogliÊmy sprawiç radoÊç
mieszkaƒcom Starej Mi∏osny, fundujàc
coÊ, co b´dzie s∏u˝y∏o wszystkim mieszkaƒcom, a szczególnie ich pociechom.
Red: Czy poprzestaniecie tylko na tym
jednym przedsi´wzi´ciu?
SF: Z pewnoÊcià nie. Nasze motto
mówi: „JesteÊmy dla ludzi”, a my stara-

my si´ je realizowaç na co dzieƒ. W najbli˝szej przysz∏oÊci planujemy organizacj´ podobnych charytatywnych wydarzeƒ na terenie ca∏ej Polski. Naszà firmà-matkà jest brytyjski Provident Financial plc, a w Anglii tego typu przedsi´wzi´cia majà d∏ugà tradycj´ i sà bardzo rozpowszechnione.
Red: No w∏aÊnie, wiem, ˝e wasza firma
mo˝e pochwaliç si´ ponad stuletnim
doÊwiadczeniem. Przypomnijmy Czytelnikom, czym zajmuje si´ Provident
Polska S.A.
SF: Tak, zgadza si´, mamy d∏ugie tradycje. W Anglii Provident Financial
dzia∏a od 120 lat. W Polsce rozpocz´liÊmy dzia∏alnoÊç w 1997 roku. Provident
Polska S.A. oferuje nowà us∏ug´ na
rynku polskim: udzielanie po˝yczek gotówkowych w domu Klienta.
Do tej pory zainwestowano 100 milionów z∏otych. Mo˝emy pochwaliç si´
tym, i˝ mamy ju˝ 120 000 Klientów, zatrudniamy 750 pracowników, a pracuje
dla nas ponad 2700 agentów. Do koƒca
tego roku Provident Polska S.A. zamierza rozszerzyç swojà dzia∏alnoÊç –
otworzymy kolejne oddzia∏y w najwa˝niejszych miastach Polski. Do koƒca
2000 roku b´dziemy ich mieç ju˝ 30.
Red: Na czym polega wyjàtkowoÊç
us∏ugi Provident Polska S.A?
SF: Jak ju˝ wspomnia∏em – udziela-

my po˝yczek gotówkowych do 2000
z∏otych Klientom Indywidualnym. Aby
otrzymaç po˝yczk´, wystarczy spe∏niç
tylko trzy warunki:
– wiek od 18 do 65 lat
– obywatelstwo polskie
– sta∏e êród∏o dochodu (pensja, emerytura lub renta)
Gdy Klient jest zainteresowany ofertà, dzwoni do biura Provident Polska
S.A., które organizuje spotkanie z odpowiednim Agentem. W dogodnej dla
siebie porze Klient zaprasza do swojego domu Agenta, który przedstawia
ofert´ Provident Polska S.A. Gotówka
jest dostarczana do domu Klienta (najpóêniej 48 godzin po pierwszym kontakcie z Agentem), sp∏aty po˝yczki odbierane sà równie˝ u Klienta. Nie wymaga si´ ˝yrantów.
Klienci oszcz´dzajà czas, który straciliby na doje˝d˝anie do centrum miasta
i na kolejki w bankach. Nie muszà ponosiç kosztów przekazów pocztowych,
ani przelewów bankowych, nie muszà
nawet mieç konta w banku. Koszty po˝yczki sà sta∏e, ju˝ przy podpisaniu
umowy Klient dok∏adnie wie, ile b´dzie
musia∏ sp∏aciç. Nie ma ˝adnych dodatkowych op∏at. Po˝yczki sà udzielane na
20 lub 30 tygodni.
Red: Dzi´kuj´ za rozmow´.
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S p r z à t a n i e Ê w i a t a w S t a re j M

W tym roku sprzàtali i mali, i duzi. 28 kwietnia dzieci ze wszystkich szkó∏ na terenie We
w poszukiwaniu ró˝nego rodzaju Êmieci pozostawionych tam najcz´Êciej przez tzw. odpowie
∏y podstawowej nr 3 w Starej Mi∏oÊnie sprzàta∏y las wzd∏u˝ ulicy Weso∏ej wiodàcej do centru
kawa∏kiem lasku ko∏o cmentarza. Akcja sprzàtania lasu by∏a cz´Êcià programu wychowan

Weso∏a zapewni∏ plastikowe worki
i r´kawice oraz wywóz Êmieci przez
firm´ Bracia ¸apiƒscy. Dzieci wzi´∏y tak˝e udzia∏ w konkursach i widowisku teatralnym o tematyce
ekologicznej.
29 kwietnia w sobot´ w Êlady
dzieci poszli równie˝ doroÊli
mieszkaƒcy Starej Mi∏osny. Oko∏o
50 z nich zebra∏o si´ w dwóch miejscach: przy ulicy Jod∏owej i Cienistej.
Niektóre rodziny przysz∏y w komplecie, w∏àcznie z maluchami w spacerówkach. Dostarczone przez Urzàd Miasta worki i r´kawice by∏y bardzo
sprawnie rozdawane przez harcerzy. Mieszkaƒcy wynosili z lasu stare butelki, puszki, pap´, papiery i szmaty. W ciàgu niespe∏na 3 godzin zebrano
ponad 300 worków z „leÊnym runem”. Najwi´kszà aktywnoÊcià w zaÊmiecaniu lasu wykazujà si´ palacze papierosów Marlboro.

Na ˝yczeni
ka˝dorazowo
wi´c jeÊli np.
legajàcym do
Jeêdzieckiej 2
Filip Snopek kl. 0A
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Mi∏oÊnie

eso∏ej przeczesywa∏y przydro˝ne lasy
edzialnych doros∏ych. Dzieci ze szkoum miasta. Nieliczna grupa zaj´∏a si´
nia pro-ekologicznego. Urzàd Miasta

ie mieszkaƒców takie akcje mogà byç powtarzane, a Urzàd Miasta
o zapewni wywóz Êmieci, pod warunkiem, ˝e sà to Êmieci z lasu. Tak
mieszkaƒcy jakiegoÊ zadania mieliby ochot´ posprzàtaç w lesie przyo ich terenu to prosimy o kontakt z Biurem Rady Dzielnicy przy ul.
20 lub pod telefonem: 773 30 24.
Ma∏gorzata Krukowska

Festyn
z okazji

Âwi´ta Miasta
17 i 18 czerwca 2000 roku
na terenie Stowarzyszenia Szwadron Jazdy R.P. (Legia)
w Weso∏ej
Rozpocz´cie imprezy ka˝dego dnia o godz. 1500.
W programie udzia∏ wezmà znane zespo∏y,
m.in. O.N.A., De Mono, rezerwat, Harlem,
Krystyna Proƒko, Norbi, Kabaret Paka.
Planujemy pokaz sztucznych ogni oraz inne atrakcje.
Szczegó∏y na plakatach.

Grand Prix Mazowsza
w Biegu na Orientacj´
23-25 czerwca 2000 r.
Weso∏a, Klub KoÊciuszkowca, ul. Wojska Polskiego

Zainteresowanych startem prosz´
o zg∏oszenia: 773-13-15 (wieczorem),
e-mail: marcin@najcomp.com.pl, fax: 870-13-84
Marcin J´drzejewski

Og∏oszenia drobne
Chcesz wyjÊç do kina, teatru lub na imprez´ – zaopiekuj´ si´ twoim dzieckiem, Sylwia Sipko, tel.: 773-31-19.
Sprzedam Cinquecento 700, rok produkcji 1997, przebieg 40 000 km, cena: 12 tys. z∏. tel.: 0-604 25-85-32.
Sprzedam tanio sukni´ Êlubnà bez trenu, rozmiar 38, tel. 773-25-84 (wieczorem).
Przygotowywanie do egzaminów z rysunku na architektur´ oraz na ASP,
malarz po warszawskiej ASP, tel.: 795-70-76.
Nauka j´zyka francuskiego – wszystkie poziomy (od lipca), tel. 773-33-54.
Sprzedam stó∏ bilardowy, tanio, tel.: 773-12-06 lub Bar „Liwa” na ul. Marmurowej (Zadanie 13).
Zatrudni´ bardzo sumiennà i dok∏adnà panià do prasowania i sprzàtania
raz w tygodniu: 0-602-232-587.
Potrzebuj´ pani do opieki nad 7-miesi´cznà dziewczynkà na 10 godzin
dziennie: 773-32-42 Magda Fràczak
M∏ody, pracujàcy m´˝czyzna bez na∏ogów wynajmie pokój w Starej Mi∏oÊnie
lub okolicy lub zaopiekuje si´ domem w budowie, tel.: 773-34-39.
Gimnazjum nr 3 w Weso∏ej - Starej Mi∏oÊnie zatrudni od 1 wrzeÊnia 2000 r.
nauczyciela j. angielskiego. Informacje w sekretariacie szko∏y: Trakt Brzeski 18, tel. 773-39-25
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SUW jaki jest i co to jest?
wynosiç 60 m3/h. W tym roku do stacji b´dà pod∏àczone dwie studnie, te które sà
najbli˝ej usytuowane w stosunku do stacji. W nazewnictwie osiedlowym sà to
studnie numer 3 i 4. Praca
stacji b´dzie w ca∏oÊci
zautomatyzowana. Urzàdzenia b´dà tylko cyklicznie
doglàdane i konserwowane.
Prace odbywajà si´ zgodnie z harmonogramem. Na
dzieƒ dzisiejszy, jak mogà
zauwa˝yç Ci, którzy chodzà
na spacery ulicà Fabrycznà,
stan surowy budynku stacji, jak i zbiornika retencyjnego jest ju˝ zakoƒczony.
Fachowcy mówià „prace kubaturowe sà
na ukoƒczeniu, teraz przystàpimy do
monta˝u urzàdzeƒ
technologicznych.”
Wykonawca przewiduje, ˝e byç mo˝e uda si´ je zakoƒczyç przed ostatecznym terminie
i rozpoczàç rozruch
ju˝ jesienià. Rozruch stacji b´dzie
trwa∏ oko∏o jednego miesiàca. Jest to
czas potrzebny do
dopracowania dzia∏ania
urzàdzeƒ,
zdezynfekowania
sieci itp.
Obieg wody w staAutoryzowany Przedstawiciel Firmy INDECO
cji b´dzie nast´pujàcy. Woda t∏oczona
SZAFY
przez dwie (w pierwZ DRZWIAMI SUWANYMI
szym etapie) studnie
o wydajnoÊci 60m3/h
ZABUDOWA WN¢TRZ
ka˝da, trafiaç b´dzie
doskonale pasujà do Paƒstwa: na teren SUW-u, tutaj zostanie naposypialni, przedpokoi, kuchni, biur, banków, hoteli,
wietrzona (napopensjonatów, gabinetów, garderób
wietrzenie
wody
umo˝liwia
proces
ZABUDOWUJEMY
wytràcania niepo˝àKOMPLEKSOWO
danych pierwiastLOKALE BIUROWE, HOTELE,
ków) i trafi na filtry,
BANKI, SKLEPY itd.
gdzie zostanie wy-

Coraz cz´Êciej do naszej ÊwiadomoÊci
i ucha dociera tajemnicze s∏owo SUW.
Dla „nie wtajemniczonych” rozszyfrujmy zatem ten skrót – SUW to Stacja
Uzdatniania Wody. Jest to jeden z podstawowych elementów wodociàgu miejskiego. Budowa SUW na naszym Osiedlu b´dzie odbywa∏a si´ etapami. Wynika to mi´dzy innymi z faktu, ˝e na
dzieƒ dzisiejszy mieszka mniej ni˝ po∏owa zaplanowanej liczby mieszkaƒców. Pierwszy etap pozwoli ju˝ zasiliç
wodociàg, choç jego wydajnoÊç nie
osiàgnie wartoÊci docelowej. Zgodnie
z podpisanymi umowami ten etap powinien zakoƒczyç si´ 30 listopada tego
roku.
Docelowo Stacja b´dzie zasilana z 6
studni g∏´binowych (w tym jedna w rezerwie), wydajnoÊç ka˝dej ze studni ma

EKSPOZYCJA: pon-pt 11-19, sob 10-14, DOM MEBLOWY „CELT“ - „Z¸OTA KACZKA“
WARSZAWA, UL. TAMKA 40, TEL. 827 58 81, 827 05 00 w. 326, 828 98 98
BIURO: pon-pt 9-17, tel. 773 17 77, 0-601 22 70 52, 0-501 074 222, tel./fax 773 32 80

12

tràcony z wody mangan oraz ˝elazo.
Woda uzdatniona
trafi do zbiornika

wyrównawczego. Jest to olbrzymi walec
betonowy o Êrednicy 12 m, wysokoÊci 6
metrów i pojemnoÊci 500 m3. Zbiornik
ten b´dzie spe∏nia∏ rol´ retencyjnà. Pozwoli magazynowaç nadwy˝ki wody
w przypadku mniejszego zapotrzebowania, jak równie˝ ma wystarczajàcà wydajnoÊç w momentach zwi´kszonego poboru
wody, przy zapotrzebowaniu wody wi´kszym ni˝ wydajnoÊç pomp. Tego elementu SUW niewàtpliwie b´dà nam zazdroÊciç mieszkaƒcy innych osiedli Weso∏ej.
Ich stacje SUW nie posiadajà takich
zbiorników.
Woda ze zbiornika wyrównawczego poprzez zestaw hydroforowy trafiaç b´dzie
do wodociàgu i w dalszym biegu do naszych kranów. Stacja w docelowym rozwiàzaniu b´dzie posiada∏a trzy zbiorniki
wyrównawcze o pojemnoÊci 1500 m3,
sk∏adaç si´ b´dzie z 9 filtrów, w pierwszym etapie b´dzie ich 4. Pe∏na wydajnoÊç
tego zestawu liczona jest na 540 m3/h
(w pierwszym etapie 220 m3/h), przy ciÊnieniu 0,43 Mpa.
Woda w wodociàgu nie b´dzie chlorowana, choç w przypadkach awaryjnych takich, jak rozszczelnienie sieci,
w przypadku zagro˝enia bakteriologicznego, na wniosek Sanepidu b´dzie poddawana czasowemu chlorowaniu. Takie
chlorowanie b´dzie mia∏o miejsce równie˝ w momencie rozruchu Stacji.
Teren Stacji jest strefà ochronnà, b´dzie w momencie uruchomiania Stacji
ju˝ ca∏kowicie ogrodzony, z pe∏nym zagospodarowaniem terenu, zasadzonymi drzewami i trawà.
Robert W´grzynowski
W nast´pnym numerze
o wodociàgach po stronie pó∏nocnej.
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Ca∏kiem dobra wieÊ
„Gdzie ty w∏aÊciwie mieszkasz?” to
pytanie s∏ysz´ od niemal ka˝dej osoby,
której podaj´ swój adres. Ka˝dej odpowiadam ze s∏odkim uÊmiechem:
„Na wsi”. I tak si´ zaczyna rozmowa,
poniewa˝ ta odpowiedê wywo∏uje pe∏en wspó∏czucia wykrzyknik „Naprawd´?! A co ty tam robisz?” Pytanie samo w sobie doÊç idiotyczne, bo, prawd´ powiedziawszy, robi´ to samo, co
inni w innych cz´Êciach Êwiata (galaktyki?) – po prostu mieszkam, ale...
UÊmiecham si´ równie s∏odko i odpowiadam: „Pas´ g´si, kury, krowy doj´”.
W tym miejscu mój rozmówca zaczyna
mgliÊcie kojarzyç, ˝e najwyraêniej robi´ sobie z niego ˝arty i przewa˝nie
pada tu pe∏ne niedowierzania pytanie:
„Naprawd´?”. Czasami, gdy mam wyjàtkowo dobry humor, brn´ dalej, a˝
do momentu, w którym osiàgam punkt
„optimum kretynizmu” (bo w koƒcu
nawet dziecko nie uwierzy, ˝e do najbli˝szego przystanku autobusowego
je˝d˝´ na osio∏ku, a o telewizji i komputerach nikt tu nie s∏ysza∏ – swojà
drogà przepraszam wszystkie dzieci za
porównanie, ˝adne dziecko nie wplàta∏oby si´ w tak bezsensownà dyskusj´). Czasami jednak w tym miejscu
koƒcz´ wyg∏aszanie peanów pod adresem „powrotu na ∏ono natury” i wracam do realiów – czyli do naszej wsi.
No w∏aÊnie - czy mieszkanie „na
wsi“ to „dopust bo˝y”? Chyba nie. Pomijajàc to, ˝e mamy problemy z komunikacjà, drogami i kilkoma innymi
szczegó∏ami, które przecie˝ zawsze
mo˝na ulepszyç, mamy coÊ, czego nie
da si´ „przebiç” – szczególnà atmosfer´. Znajomi z Warszawy patrzà na
mnie z niedowierzaniem, gdy opowiadam im o budowie o∏tarza na procesj´
St. Mi∏osna
ul. Jana Paw∏a II 66
(obok Banku)

tel. 773 11 08

Bo˝ego Cia∏a, przy której zaj´cie znalaz∏o pó∏ ulicy / zadania. Zaj´cie – czyli okazj´ do postania, oparcia si´
o p∏ot, pogadania z sàsiadami (znajomymi i jeszcze nie) i sp´dzenia mi∏ego
wieczoru (choç niekoniecznie na pracy
fizycznej). I tak chyba powinno wyglàdaç ˝ycie „na wsi”. Spokojniej, troch´
wolniej (i nie tylko dlatego, ˝e w wolne
dni wszyscy przesiadajà si´ z samochodów na rowery) i troch´ mniej anonimowo.
Wszystko brzmi bardzo pi´knie,
ale... W∏aÊnie, nie da si´ (i chyba nawet nie chcia∏abym) zapomnieç
o tym, ˝e ˝yjemy w tych, a nie innych
czasach, i ˝e pewnych spraw nie uda
nam si´ za∏atwiç bez pomocy urz´dów. Tak, urz´dy wszelkiej maÊci sà
miejscem zbyt cz´stych spotkaƒ Polaków. Sp´dzamy w nich d∏ugie godziny, wype∏niamy tony papierków zadajàc sobie pytanie „po co?” (musimy je
po prostu lubiç, bo sensu wi´kszego
to i tak nie ma) i stoimy w kolejkach
(nostalgia po „ustroju ogonkowym”?). A wi´c, gdy spotka was takie
szcz´Êcie, jakie przypad∏o mi w udziale, i nagle, jak za dotkni´ciem czarodziejskiej ró˝d˝ki, zniknà wszystkie
wasze dokumenty – pora otworzyç
szampana albo raczej spakowaç plecak (proponowany Êpiwór, jedzenie
na miesiàc i ci´˝arówka lektur) bo
oto przed wami pojawia si´ okazja
odwiedzenia urz´dów.
Teraz opowiem wam nie-bajk´
o moim dowodzie rejestracyjnym,
a dok∏adnie o jego wtórniku. Poniewa˝
postanowi∏am tymczasowo zrezygnowaç z pasienia nierogacizny na rzecz
jazdy na ∏y˝wach, musia∏am udaç si´
do Warszawy (wiecie, ta wi´ksza wioska, niedaleko
naszej). Stwierdzi∏am, ˝e mój
ulubiony osio∏ek
mo˝e nie wytrzy-
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maç takiej wyprawy, wi´c zabra∏am
mniej romantyczne, choç odrobin´
szybsze zwierz´, które akurat bezczynnie sta∏o w moim gara˝u (vel stodole,
jak kto woli). Wyprawa skoƒczy∏a si´
tym, ˝e po jakimÊ czasie wraca∏am do
domu, ale tym razem ju˝ bez dokumentów (pamiàtka z wycieczki?). Zadzwoni∏am do naszego komendanta
policji z pytaniem „I co mam teraz zrobiç?”. Okaza∏o si´, ˝e z cz∏owiekiem,
którego w ˝yciu na oczy nie widzia∏am,
rozmawia si´ jak z dobrym sàsiadem.
Chwil´ póêniej zadzwoni∏am do Urz´du Miasta, gdzie pani na moje pytanie
„Jak d∏ugo to potrwa?” poprosi∏a mnie
o moje dane, i gdy 15 minut póêniej
odwiedzi∏am jà – wtórnik ju˝ by∏ gotowy. Ca∏oÊç trwa∏a 10 minut i to tylko
dlatego, ˝e do kasy trzeba przejÊç przez
ulic´ do sàsiedniego budynku.
W przerwie mi´dzy wyk∏adami postanowi∏am pobawiç si´ w OBOP. Spyta∏am kole˝ank´ i jednoczeÊnie sàsiadk´, czy wie, ile czasu czeka si´ na wyrobienie wtórnika dowodu rejestracyjnego. Po chwili namys∏u powiedzia∏a,
˝e co najmniej tydzieƒ. W tym momencie do rozmowy w∏àczy∏ si´ kolega, szcz´Êliwy mieszkaniec Warszawy,
który stwierdzi∏ „˚artujesz! Ojciec
czeka∏ na wtórnik trzy tygodnie!”.
A wi´c, je˝eli lubicie kolejki, czekanie, t∏umy i wiecznie niezadowolonych
z ˝ycia ludzi – nie znajdziecie u nas nic
dla siebie – uciekajcie do Warszawy.
W przeciwnym przypadku – mo˝e lepiej tu zostaç. Osio∏ka, co prawda, tu
˝adnego nie widzia∏am, podobnie jak
i ulic, oÊwietlenia i wielu innych rzeczy, które sà w Warszawie – ale to sà
tylko elementy, które z czasem si´ pojawià (mo˝e i osio∏ka si´ dorobimy).
Na razie mamy to, co mo˝na nazwaç
naprawd´ dobrze dzia∏ajàcà wsià. Dobrze jest mieszkaç w du˝ym mieÊcie,
ale chyba znacznie lepiej obok.
tut

TA X I - W E S O ¸ A
tel.

773 70 31, tel. kom. 0-601 220 910
DOJAZD GRATIS 24 h
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Kàcik bibliofila - nowoÊci w bibliotece
W upalne dni mi∏o jest wygodnie u∏o˝yç si´ na zacienionym hamaku
w ogródku, czy te˝ usiàÊç w ch∏odzie
mieszkania na wygodnej kanapie ze
wspania∏à lekturà. Dla ch´tnych czytelników nasza biblioteka znowu okaza∏a
si´ mieç ca∏à gam´ nowych tytu∏ów: powieÊci na upalne dni, ksià˝ki do zabawienia znu˝onych upa∏em i s∏oƒcem
dzieci, popularno-naukowe dla ciekawskich i inne... Oto niektóre z nich:
PowieÊci:
„Jeden dzieƒ Iwana Denisowicza” A.
So∏˝enicyn
„Golgota” B. Reiss
„Korzystaj z nocy” D. Koonz
„Pierwszy krok w chmurach. Nast´pny
do raju” M. H∏asko
„Paragraf 22” J. Heller
„Esther” S. Chwin
„Miasteczko Cove” C. Coulter
„Dziecko” T.L. Hayden
Literatura popularno-naukowa:
„Religie dla ˝ó∏todziobów” B. Toropov,
L. Buckles
„Mazowsze – tradycja i wspó∏czesnoÊç”
„Literatura i przyroda. Antologia ekologiczna”
Literatura m∏odzie˝owa:
„Czas Abrahama” K. Siesicka

Hitchcock dla m∏odzie˝y. Pi´ç nowych
tytu∏ów.
Literatura dzieci´ca:
„Najpi´kniejsze bajki o zwierz´tach.
Niesforny kaczorek”
„Wombelki nocna wycieczka” E.
Beresford
„Jeremiasz Kostka” J. Dole
„Sto zabaw dla dzieci 3-letnich”
Ksià˝ki fachowe, wydawnictwa encyklopedyczne i s∏ownikowe:
„Byç matkà doros∏ych dzieci”
MieÊcicka-Mellibruda L.
„Sztuka obserwacji, czyli jak poznaç
prawd´...” J. Dimitrius
„S∏ownik postaci literackich” A. Z.
Makowiecki
„S∏ownik symboli” J.E. Cirlot
„Religie dla ˝ó∏todziobów”
Ksià˝ka ta jest przewodnikiem po
najwa˝niejszych religiach i wierzeniach
Êwiata, napisana prosto i przejrzyÊcie,
dajàca odpowiedzi na wiele pytaƒ i wyjaÊniajàca wiele zjawisk. Znajdziemy tu
opisy religii, ich za∏o˝ycieli, praktyki
i obrz´dy. Autorzy podkreÊlajà znaczenie dialogu ekumenicznego i uczà, jak
ten dialog prowadziç. W dzisiejszym
Êwiecie, u progu nowego tysiàclecia,

Firma WARS-BRUK

dzia∏ajàca w Starej Mi∏oÊnie od 6 lat oferuje Paƒstwu us∏ugi
brukarskie. Wykonujemy:

– wjazdy do gara˝y
– chodniki
– Êcie˝ki ogrodowe
– parkingi.
wystawiamy rachunki VAT

P 773 10 96, 0501 075 963
mini

DELIKATESY

Czynne: codziennie 6.30
w niedziele 9.00

- 21.00
- 15.00

maxima

ARTYKU¸Y SPO˚YWCZE I CHEMICZNE ✦ DU˚Y
WYBÓR PRASY ✦ POKARM DLA ZWIERZÑT ✦
OWOCE ✦ WARZYWA ✦ UPOMINKI ✦ DOGODNY
DOJAZD ✦ PARKING ✦ NISKIE CENY ✦
SAMOOBS¸UGA
u nas kupisz
szybko tanio
i prawie wszystko
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St. Mi∏osna
Zad. 10 dz 627
przy ulicy Jana Paw∏a II
tel. 773-25-30
(dawna OBWODNICA)

stykamy
si´ z ró˝nymi relig i a m i
i ka˝dy powinien
znaç chocia˝ podstawy innych wierzeƒ, aby
umieç si´
do
nich
ustosunkowaç, umieç odró˝niç religi´ majàcà
tysiàce lat tradycji od niebezpiecznej
sekty. Dzi´ki tej ksià˝ce mo˝na poznaç
chrzeÊcijaƒstwo, islam, hinduizm, buddyzm, konfucjanizm, taoizm, bahaizm
i inne wa˝ne systemy religijne – nowe
i istniejàce od dawna.
Agnieszka Gruszczyƒska

Biblioteka Publiczna w Starej
Mi∏oÊnie jest czynna
pon., wt., czw. 13-18
Stara Mi∏osna ul. Trakt Brzeski 28
(w budynku OSP)

Gabinet Stomatologiczny
lek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko
LECZENIE DZIECI I DOROS¸YCH
RTG Z¢BÓW
Godziny otwarcia: pon., Êr., czw. 16-21
wtorek
9-12
Gabinet ma podpisanà umow´
z Mazowieckà Kasà Chorych
Tel. 773-21-12
Weso∏a, Osiedle Stara Mi∏osna, zadanie 24, dzia∏ka 1411

Tani Transport
Firma Handlowo - Us∏ugowa

. TANI PRZEWÓZ TOWARÓW
. PRZEPROWADZKI
samochodem Polonez Truck ∏ad. 900 kg

tel. (022) 773 38 79, 0 606 956 529

STARA MI¸OSNA

Lotnisko
W dwudziestoleciu mi´dzy wojnami
na obrze˝ach Lotniska zacz´∏y powstawaç domy. Pojawi∏y si´ nazwiska: Dymarscy, Skowyrscy, Muszyƒscy, a tak˝e
Jag∏owscy.
W okresie II wojny Êwiatowej Lotnisko, oczywiÊcie, zaj´li Niemcy, którzy
stacjonowali w hangarze i stojàcych
obok budynkach. Z tym, ˝e byli to tacy
nieco dziwni Niemcy. Starzy mieszkaƒcy Starej Mi∏osny wspominajà o skoÊnych oczach i wystajàcych, mongolskich koÊciach policzkowych. Prawdopodobnie byli to Tatarzy z armii W∏asowa. O jeszcze innych Niemcach mówiàcych po polsku (Âlàzacy, Poznaniacy...?), wspominajà inni. O tych, którzy
wywozili mi∏oÊniaƒskich ˚ydów, nie
mówi nikt.
Po II wojnie Êwiatowej Lotnisko
znów zacz´∏o pe∏niç funkcj´ szybowiska. Nadal te˝ by∏o wykorzystywane do
làdowaƒ prawdziwych samolotów, ale
teraz by∏y to ju˝ zwyk∏e „kukuruêniki“.
Czasem odbywa∏y si´ tu ma∏e çwiczenia
poligonowe, a z okalajàcych Lotnisko
krzaków grzmia∏y dzia∏a, wÊród których
oczywiÊcie kr´ci∏y si´ okoliczne dzieciaki. Potem bawiliÊmy si´ pozosta∏oÊcia-

Lotnisko powinno byç w ka˝dej szanujàcej si´ miejscowoÊci, np. Nowy
Jork, Londyn, Pary˝, Warszawa. By∏o
wi´c i w Starej Mi∏oÊnie. Le˝àcy na pograniczu z powstajàcà wtedy Weso∏à
(Platformà) teren zosta∏ nied∏ugo po
zakoƒczeniu I wojny Êwiatowej przeznaczony na lotnisko dla szybowców.
Wykorzystywane oczywiÊcie do làdowaƒ i startów prawdziwych samolotów.
Powsta∏e wtedy szybowisko i szko∏a
otoczone by∏o prawie bezleÊnymi wydmami piaskowymi, a na jego skraju od
strony Starej Mi∏osny wybudowano
hangar.
Najwy˝szà górà piaskowà by∏a (ale
znacznie wy˝szà ni˝ obecnie) ta po lewej – jak idziemy ul. Szkolnà w kierunku Weso∏ej – stronie. Po prawej, wÊród
leÊnych wydm, funkcjonowa∏o jedno
z licznych miejscowych „kàpielisk“,
czyli tzw. Zupa. By∏o to maleƒkie,
obecnie ju˝ nie istniejàce jeziorko.
P∏ytkie, po∏àczone z jeszcze mniejszym,
stanowi∏o miejsce, gdzie mo˝na si´ by∏o latem kàpaç, a na piaszczystym brzegu urzàdzaç prawdziwe jak dziÊ pikniki.
Sama zaÊ nazwa – Zupa, informowa∏a,
˝e by∏o ciep∏o i p∏ytko.

mi (ale nie tylko) wojskowych petard.
Nadal chodziliÊmy na Zup´ i usi∏owaliÊmy, najpierw sankami, a póêniej na
nartach zje˝d˝aç z tej najwy˝szej wydmy po lewej stronie.
Wraz z pojawieniem si´ w latach
szeÊçdziesiàtych w domach za Lotniskiem energii elektrycznej, Lotnisko
zajà∏ WKS Lotnik, który zagospodarowa∏ hangar i domy obok niego, Wtedy
te˝ w Starej Mi∏oÊnie ujrzeliÊmy konie
sportowe.
Obecnie jest to oÊrodek sportów konnych eksploatowany przez Szwadron
Jazdy Polskiej, oraz miejsce festynów
ró˝nych sponsorów.
Na zakoƒczenie chcia∏bym dodaç, ˝e
wtedy gdy Weso∏a i Stara Mi∏osna by∏y
samodzielnymi miejscowoÊciami, to
granica mi´dzy nimi przebiega∏a zaraz
za Lotniskiem, a konkretnie przez podwórko pani Skowyrskiej i to w tak
dziwny sposób, ˝e pani ta mieszka∏a
jeszcze w Starej Mi∏oÊnie, ale jej koza
ju˝ w Weso∏ej.
P.S. Kana∏ek Wawerski – to rów Maciczny, a nie tak jak wydrukowano –
Macie˝ny.
Bogdan Jag∏owski

P

e∏ne

W

yposa˝enie

¸

azienek

glazura, terakota, gresy, ceramika sanitarna, kabiny, grzejniki
IMPORTER I DYSTRYBUTOR
05-077 STARA MI¸OSNA
Trakt Brzeski 75
tel. (0-22) 773 21 55
fax (0-22) 773 30 41
WARSZAWA POWSIN
ul. Waflowa 1,
tel. (0-22) 651 65 58
ceramika, baterie, wanny, kabiny z saunà, hydromasa˝e
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Ptaki Starej Mi∏osny - Kuku∏ka
cie, poniewa˝ ch´tnie lata nad
otwartymi terenami, nie kryjàc si´
wÊród drzew.
Gniazd nie zak∏ada i jaj nie wysiaduje. Podrzuca je innym ptakom, z regu∏y mniejszym, z rodziny wróblowatych, najcz´Êciej pokrzewkom i pliszkom. Jedna samiczka kuku∏ki sk∏ada stopniowo,
w odst´pach dwu- trzydniowych
do dwudziestu jaj. Jaja sà stosunkowo
ma∏e, o zmiennej barwie, przewa˝nie,
choç nie zawsze, dostosowanej do barwy
jaj ptaków, którym zosta∏o podrzucone.
Cz´sto przy sk∏adaniu jaja przez samiczk´ asystuje samiec kuku∏ki, który siada
w widocznym miejscu i stara si´ odwróciç
uwag´ w∏aÊcicieli gniazda. Piskl´ kuku∏ki
wykluwa si´ po 12-13 dniach, a po 20 dniach pobytu w gnieêdzie jest gotowe do jego opuszczenia.
Przybrani rodzice
zazwyczaj nie dostrzegajà dodatkowego jaja i pilnie je
wysiadujà, a póêniej wytrwale karmià piskl´ wielokrotnie od nich
KONSULTACJE RÓWNIE˚ U KLIENTA
wi´ksze. W gnieêdzie jest tylko jedZdrowa i bardzo skuteczna dieta odchudzajàca w formie no piskl´, ponieniskokalorycznych, pe∏nowartoÊciowych gotowych posi∏ków pro- wa˝, kiedy ma∏a
kuku∏ka wyjdzie ze
dukcji brytyjskiej. Âredni ubytek wagi: 2,5-3 kg tygodniowo.
skorupki, w prze-

Kuku∏ka, pospolita w ca∏ej Polsce, to
jedyny europejski paso˝yt l´gowy. Przylatuje w koƒcu kwietnia, a odlatuje od koƒca lipca do poczàtku paêdziernika.
Kuku∏ka to typowy ptak parków, sadów i ogrodów oraz luênych, widnych
lasów. Ka˝dy samiec zajmuje terytorium o powierzchni kilku kilometrów,
z którego odp´dza inne samce tego gatunku. Ptaki ˝erujà wÊród ga∏´zi drzew,
rzadko krzaków, wyjàtkowo na ziemi.
Kuku∏ka ˝ywi si´ przewa˝nie gàsienicami motyli, przy czym zjada równie˝ gàsienice w∏ochate, których unika wi´kszoÊç ptaków. ˚erujàca kuku∏ka trudna
jest do obserwacji, poniewa˝ siedzi
wÊród g´stych liÊci. Naj∏atwiej zobaczyç
kukajàcego samca, gdy˝ zajmuje on
wtedy wynios∏e, eksponowane miejsce.
Cz´sto mo˝na zobaczyç kuku∏k´ w lo-

tel. 773 37 77

ciàgu pierwszych 3 dni wyrzuca wszystkie
jaja i piskl´ta z gniazda. RoÊnie szybko,
gdy˝ korzysta z pokarmu, który by∏ przeznaczony dla ca∏ej gromadki pisklàt. Wyrzucanie jaj i pisklàt przez m∏odà kuku∏k´ jest odruchem czysto mechanicznym,
w ten sam sposób piskl´ kuku∏ki usuwa
z gniazda wszystkie inne przedmioty, na
przyk∏ad wrzuconà tam umyÊlnie kulk´
papieru.
Kuku∏ka wielkoÊcià i sylwetkà przypomina pustu∏k´, jest troch´ wi´ksza
od go∏´bia, ubarwieniem zaÊ krogulca.
Ró˝ni si´ technikà latania – szybkie
uderzenia skrzyde∏ dajà wra˝enie drgania w powietrzu.
W ubarwieniu wyst´pujà dwie odmiany: stalowosiwe i szarobràzowe. Z tym ˝e
szarobràzowe bywajà tylko samice.
Samiec tokuje powszechnie znanym
donoÊnym kukaniem, w podnieceniu
wydaje te˝ ró˝ne inne, chrypiàce i gdaczàce dêwi´ki. Samica odzywa si´ g∏oÊnym chichoczàcym trelem.
Anna Susicka

Jak rozruszaç kr´gos∏up
Wi´kszoÊç zg∏aszajàcych si´ do poradni ortopedycznych i reumatologicznych stanowià chorzy z bólami lub innymi dolegliwoÊciami kr´gos∏upa.
Okresowo, a niekiedy przez wiele miesi´cy, sà oni niezdolni do pracy, a jeÊli
nawet jej nie przerywajà, sà mniej wydolni. Dlatego te˝ w dzisiejszym artykule wrócimy raz jeszcze do tematu do-
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legliwoÊci zwiàzanych z kr´gos∏upem.
Choroby kr´gos∏upa ograniczajà wydolnoÊç ruchowà, n´kajà uporczywoÊcià, ciàgnà si´ latami i zniech´cajà
zdrowych poza tym ludzi do aktywnoÊci, do czynnego ˝ycia i dzia∏ania.
Wprawdzie wi´kszoÊç zniekszta∏ceƒ
i bólów kr´gos∏upa n´ka ludzi starszych, ale mogà one wyst´powaç równie˝ u osób dojrza∏ych i silnych, a tak˝e
u m∏odzie˝y. Przyczyny dolegliwoÊci
mogà byç ró˝ne, mo˝na wiàzaç je z wadami rozwojowymi, wrodzonymi, wadami rozwojowymi z okresu dzieci´cego, z niew∏aÊciwym, nie fizjologicznym
trybem pracy i wypoczynku, z urazami,
z procesami zapalnymi itp. W wielu
przypadkach mo˝na zapobiec pojawieniu si´ wad i bólów kr´gos∏upa, wyst´-

powaniu lub nasilaniu si´ dolegliwoÊci
w okresie, zanim wytworzà si´ zmiany
nieodwracalne, to jest wtedy, gdy przyszli pacjenci przewa˝nie nie odczuwajà
jeszcze potrzeby zasi´gania porady lekarskiej. Ból ujawnia pewnà nieprawid∏owoÊç lub toczàcy si´ proces chorobowy. Mo˝e to byç proces zarówno roz-
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O Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
s∏ów kilka...
W cywilizacji zachodniej wypada
mieç swojego psychoanalityka lub psychologa.
U nas dobrze jest mieç „swojego“
dentyst´, ale do kontaktów z psychologiem ciàgle jeszcze niewiele osób chce
si´ przyznawaç. Troskliwi rodzice biegnà do lekarza z ka˝dà infekcjà, a tak˝e wtedy, gdy dziecko jest zupe∏nie
zdrowe, ˝eby fachowe oko pediatry
oceni∏o, czy fizyczna kondycja pociechy
jest prawid∏owa.
Rozwój psychiczny natomiast jest pozostawiony bez kontroli i korekcji.
Swoje niepokoje próbujemy rozwiaç
w rozmowach z sàsiadami, znajomymi,
krewnymi liczàc na to, ˝e „jakoÊ to b´dzie“.
Najcz´Êciej dopiero w czasie nauki
szkolnej dajà o sobie znaç ró˝ne braki.
Zupe∏nie niespodziewanie okazuje si´,
˝e zamiast oczekiwanych sukcesów
nasz màdrala przynosi do domu uwagi
nauczycielki, nie mo˝e zapami´taç tabliczki mno˝enia albo zupe∏nie nie potrafi dogadaç si´ z kolegami w klasie.
Niektórzy rodzice ju˝ w tym momencie zaczynajà poszukiwaç fachowej pomocy, inni czekajà, ˝e problemy same
poczynajàcy si´, jak i daleko zaawansowany. Wczesne rozpoznanie i usuni´cie sytuacji i czynników mogàcych
wp∏ywaç szkodliwie na stan kr´gos∏upa
mo˝e ochroniç chorego przed rozwini´ciem si´ choroby, a wi´c chroniç od
przykrych i trudnych do usuni´cia jej
nast´pstw.
Aby temu zapobiec, nale˝y jak najcz´Êciej wprawiaç nasz kr´gos∏up
w ruch, ju˝ 10-15 minut codziennie wystarczy, by nie „rdzewia∏”. Wszystkim
ch´tnym, którym nie obca jest dba∏oÊç
o stan ich kr´gos∏upa, podajemy 4 proste çwiczenia, które wykonywane systematycznie poprawià stan mi´Êni,
oraz ruchomoÊç kr´gos∏upa. åwiczenia te mo˝na wykonywaç samemu
w domu. Jednak gdy coÊ boli, lepiej
zg∏osiç si´ po pomoc do specjalisty.
Wszystkich ch´tnych zapraszamy do
naszego oÊrodka.

si´ rozwià˝à, albo majà nadziej´, ˝e
dziecko „wyroÊnie“ z tego.
Poniewa˝ samorozwiàzywalnych problemów jest niewiele, po kilku latach
powa˝ne, albo bardzo powa˝ne trudnoÊci zmuszajà rodziców do prze∏amania
dotychczasowych oporów i odwiedzenia psychologa.
Aktualnie mo˝na taka wizyt´ z∏o˝yç
w funkcjonujàcych od dawna publicznych Poradniach PsychologicznoPedagogicznych (nieodp∏atnie) lub
w prywatnych gabinetach psychologicznych (odp∏atnie).
Mi∏ym zaskoczeniem jest zwykle dla
rodziców informacja, ˝e nie sà tam wymagane ˝adne skierowania. Konieczne
jest jednak wczeÊniejsze ustalenie terminu wizyty.
Dodatkowym atutem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych jest to, ˝e
wspó∏pracujàce tam zespo∏y psychologów, pedagogów, logopedów i lekarzy
konsultantów dajà szans´ na wnikliwà
i wszechstronnà diagnoz´, terapi´ lub
tylko porad´.
Wprawdzie wychowanie dziecka jest
wspólnà troskà rodziców i szko∏y, jednak rodzice mogà zastrzec, ˝e placów-

Anna Padzik
Dyrektor PPP w Sulejówku

PRYWATNY OÂRODEK REHABILITACYJNY
O F E R U J E :

☛ DOMOWE WARUNKI
☛ POBYTY CZASOWE
☛ OPIEK¢ LEKARSKÑ (INTERNISTA, NEUROLOG, SPECJALISTA DO
SPRAW REHABILITACJI)
☛ 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
OÂRODEK ÂWIADCZY RÓWNIE˚ US¸UGI W ZAKRESIE:
REHABILITACJI, MASA˚U, FIZYKOTERAPII
DLA OSÓB DOCHODZÑCYCH.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Nasz adres:

Wojciech Rudziƒski
tel. 773 14 97

ka, do której dziecko ucz´szcza, nie b´dzie informowana o wynikach badaƒ.
Nauczyciele proponujàcy rodzicom
wizyt´ z dzieçmi w PPP spotykajà si´
z ich niech´cià i ró˝nego rodzaju
uprzedzeniami, a cz´sto przecie˝ mo˝na potraktowaç t´ propozycj´ jako
szans´. W poradni rodziców nie zmusza si´, a jedynie przekonuje; radzi –
ale nie nakazuje.
W ostatnich latach coraz cz´Êciej trafiajà do poradni dzieci zg∏aszane przez
rodziców i jest to nowy objaw. Rodzic
szukajàcy rozwiàzania problemu i pracownik poradni potrafiàcy obiektywnie
na ten problem spojrzeç to korzystny
uk∏ad dajàcy szans´ sukcesu.
Najbli˝sza publiczna Poradnia PP
mieszczàca si´ w Sulejówku przy ul.
Kombatantów 10 (tel. 783 58 58;
tel./fax 783 97 71) s∏u˝y mieszkaƒcom
Halinowa, Sulejówka, Weso∏ej. W przypadkach szczególnych przyjmujemy
tak˝e interesantów spoza tego terenu.
Bli˝sze informacje o pracy poradni –
w nast´pnym numerze.

Weso∏a - Stara Mi∏osna,
ul. Diamentowa 759, ZADANIE 10 Tel. 773-14-97
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Nowoczesne metody leczenia skolioz
Rehabilitacja ruchowa jest dziedzinà medycyny, w której w ostatnich latach zasz∏o
wiele zmian. Bardzo szybki rozwój i lata
pracy wybitnych specjalistów weryfikujà
wiele dotychczasowych metod leczenia.
Lekarze zacz´li odkrywaç nowe przyczyny
powstawania wad postawy.
Przyk∏adem mo˝e byç leczenie skolioz
(bocznego skrzywienia kr´gos∏upa).
Jest to jedna z najpowa˝niejszych wad
postawy, która nie leczona lub leczona nieprawid∏owo mo˝e prowadziç do nieodwracalnych zmian.

przestrzeni lat i zaczyna byç dostrzegana,
kiedy jest wi´ksza i utrwalona.
Wp∏yw miednicy na rozwój skoliozy
stwierdzi∏ równie˝ prof. Karski, Kierownik
Katedry Ortopedii Dzieci´cej AM w Lublinie. Na tej podstawie opracowa∏ nowoczesnà
metod´ leczenia, która w sposób zasadniczy
ró˝ni si´ od metody stosowanej poprzednio.
W starej metodzie poprzez wzmacnianie
mi´Êni starano si´ wytworzyç sztywny gorset mi´Êniowy utrzymujàcy kr´gos∏up. Ten
sposób niejednokrotnie prowadzi∏ do pog∏´bienia i utrwalenia wady.
Natomiast w swoim
leczeniu prof. Karski
opiera si´ na fizjologicznym rozciàganiu
mi´Êni przykurczowych
w obr´bie miednicy
i kr´gos∏upa, co prowadzi do równowagi mi´Êniowej mi´dzy jednà

Nieleczone lub niew∏aÊciwie leczone skoliozy prowadzà do
nieodwracalnych zmian w strukturze kr´gos∏upa

Na podstawie wielu badaƒ przeprowadzonych na szerokiej populacji dzieci, Êwiatowej
s∏awy specjalista terapii manualnej prof. Lewit stwierdzi∏, ˝e przyczynà skolioz mogà byç
zaburzenia w obszarze miednicy i w obr´bie
górnego odcinka szyjnego kr´gos∏upa.
Prof. Lewit zauwa˝y∏ równie˝, ˝e liczba
zachorowaƒ na skolioz´ jest wprost proporcjonalna do wieku dzieci.
U dzieci starszych obserwujemy znacznie
wi´cej skolioz ni˝ u dzieci w wieku 3-5 lat.
Skr´cenie miednicy pojawia si´ w okresie, gdy dziecko uczy si´ siadaç i chodziç,
szczególnie wtedy, gdy zbyt wczeÊnie zaczyna przyjmowaç pionowe ustawienie kr´gos∏upa. Nale˝y uÊwiadomiç sobie, ˝e nie wolno skracaç okresu raczkowania.
Olbrzymim b∏´dem jest zmuszanie dziecka
do wczesnego siadania, chodzenia z prowadzeniem za ràczk´ i umieszczanie w chodziku.
Te wszystkie elementy przecià˝ajà (poczàtkowo niedostrzegalnie) stawy krzy˝owobiodrowe prowadzàc do objawów skr´cenia miednicy. Wtedy w∏aÊnie zaczyna
kszta∏towaç si´ niew∏aÊciwa postawa i niew∏aÊciwy stereotyp ruchowy dziecka a potem doros∏ego. Nale˝y wiedzieç równie˝, ˝e
skoliozy gwa∏townie powi´kszajà si´
w okresie przyspieszonego roÊni´cia jak
i przy nawyku stania wy∏àcznie na prawej
nodze.
Istniejàca nawet niewielka skolioza podczas stania na jednej nodze rozwija si´ na
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i drugà stronà cia∏a.
W naszej pracy stosujemy metod´ prof.
Karskiego wspomagajàc jà terapià manualnà (dzia∏ajàc na kluczowe punkty na szyi
i w miednicy).

Ten sposób leczenia przynosi du˝o lepsze
efekty w porównaniu do starych metod
çwiczeƒ.
Im wczeÊniej zaczniemy leczyç skolioz´,
tym szybszy i ∏atwiejszy b´dzie powrót do
zdrowia. Nie leczona lub niew∏aÊciwie leczona skolioza prowadzi do nieodwracalnych zmian i powa˝nych dolegliwoÊci w ˝yciu doros∏ym.
W nast´pnych artyku∏ach b´dziemy
omawiaç inne wady postawy oraz prawid∏owe sposoby badania dzieci. Wszystkich
rodziców, którzy zauwa˝yli jakieÊ nieprawid∏owoÊci w rozwoju narzàdu ruchu u swoich pociech serdecznie zapraszamy na bezp∏atnà
konsultacj´ do naszego OÊrodka Rehabilitacji.
OÊrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
mgr Beata i Jacek Horszczaruk
Stara Mi∏osna ul. S∏onecznej Polany 5
tel. 773-22-53

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

05-075 Weso∏a Zielona, ul. Wspólna 20b
tel./fax 773 47 54, fax 815 40 76
OÂRODEK REHABILITACJI
I ODNOWY BIOLOGICZNEJ
mgr Beata i Jacek Horszczaruk

● TERAPIA MANUALNA KR¢GOS¸UPA
● REHABILITACJA PO URAZACH
● LECZENIE:
- zmian zwyrodnieniowych
- dyskopatii
- skolioz
● FIZYKOTERAPIA
● MASA˚E
● GIMNASTYKA KOREKCYJNA DLA DZIECI – INDYWIDUALNA
I GRUPOWA
● GIMNASTYKA DLA PA¡
- aerobic, stretching, çwiczenia kszta∏tujàce

BEZP¸ATNE KONSULTACJE

Tel. 773 22 53

Os. Stara Mi∏osna
ul. S∏onecznej Polany 5

STARA MI¸OSNA

Informacje z Parafii
28 maja, niedziela
Godz. 12.30 Prymicyjna Msza Êw. neoprezbitera ks. Mariusza
Lecha.
1 czerwca, czwartek
UroczystoÊç Wniebowstàpienia Paƒskiego. Porzàdek nabo˝eƒstw,
jak zawsze w Êwi´ta koÊcielne, które sà dniami pracy i nauki.
2 czerwca, I-szy Piàtek
Msze Êw.: godz. 9.00; 16.00 – szkolna i 18.00. Spowiedê przed
Mszami Êw.
4 czerwca, niedziela
Renowacja Misji Âw. Prowadzà Ksi´˝a Pallotyni.
11 czerwca, niedziela Zielone Âwiàtki
Niedziela Zes∏ania Ducha Âwi´tego. Wszystkie ofiary z dnia
dzisiejszego sà przeznaczone na misje prowadzone przez Ksi´˝y
Pallotynów.
13 czerwca, wtorek
Godz. 18.00 (lub 20.00; do wyboru) Rocznica I-szej Komunii
Êw. jako w UroczystoÊç Tytu∏u KoÊcio∏a – Êw. Antoniego. Jest to
doroczny nasz odpust, porzàdek S∏u˝by Bo˝ej pó∏Êwiàteczny.
17 czerwca, sobota
Pielgrzymka do sanktuariów Suwalszczyzny. Wyjazd o godz.
5.00 rano. Zapisy w ksi´garence do 10 czerwca.
22 czerwca, czwartek Bo˝e Cia∏o
Uroczysta Msza Êw. wraz z procesjà z okazji Bo˝ego Cia∏a
o godz. 9.30. W tym dniu pozosta∏e Msze Êw. jak w niedziel´: jeszcze o godz. 8.00; 16.00 i 18.00. Bo˝e Cia∏o jest wielkim Êwi´tem –
jest publicznym wyznaniem naszej wiary, dlatego na trasie przejÊcia procesji, tak jak to jest w polskim zwyczaju, dekorujemy
okna, balkony i ogrodzenia. Bardzo o to prosimy.

list do redakcji
Chcia∏bym podzi´kowaç Radzie Dzielnicy za zorganizowanie sprzàtania lasu.
MyÊl´, ˝e jest to jedna z niewielu mo˝liwoÊci dzia∏ania na rzecz lokalnego Êrodowiska, która przynosi tak szybkie i wymierne efekty.
ZebraliÊmy razem z synem 4 pe∏ne worki Êmieci, niestety to tylko drobna
cz´Êç tego, co nale˝a∏oby zrobiç. Prosimy o kontynuacj´ tej tak potrzebnej akcji
i mamy nadziej´, ˝e nast´pnym razem b´dzie nas wi´cej.
Pawe∏ Scheiner
P.S. A mo˝e by tak pomyÊleç o segregacji Êmieci na naszym osiedlu i ewentualnym ustawieniu publicznych pojemników na odpadki. Mo˝e wtedy mniej
Êmieci trafia∏oby do lasu.

Sklep MUCHOMOR
ul. Borkowska 24/1 (przy drodze do Mi´dzylesia)

oferuje ZAKUPY NA TELEFON!!!

Program renowacji Misji Âwi´tych
Niedziela - 4 czerwca: Rozpocz´cie Renowacji Misji Âwi´tych.
8.00 Msza Êw. z naukà dla wszystkich.
9.30 Msza Êw. z naukà dla wszystkich.
11.00 Msza Êw. Prymicyjna Ksi´dza Mariusza Lecha z naukà dla dzieci.
12.30 Msza Êw. Prymicyjna Ksi´dza Mariusza Lecha z naukà dla wszystkich.
16.00 Coniedzielna Msza Êw. za Zmar∏ych z naukà dla wszystkich. Po Mszy Êw. Nabo˝eƒstwo czerwcowe.
18.00 Msza Êw. z naukà dla wszystkich.
20.00 Msza Êw. z naukà dla m∏odzie˝y. Na Mszach Êw. o 8.00; 9.30; 11.00 i 12.30
Êpiewa chór dzieci´cy ze szko∏y w St´˝ycy na Kaszubach.
Poniedzia∏ek - 5 czerwca
9.00 Msza Êw. z naukà dla wszystkich. Po Mszy Êw. konferencja dla niewiast.
15.00 Spotkanie misyjne z dzieçmi klas 0 - III.
16.00 Spotkanie misyjne z dzieçmi klas IV - VII.
17.30 Nabo˝eƒstwo czerwcowe. Msza Êw. z naukà dla wszystkich. Po Mszy Êw.
konferencja dla niewiast.
20.00 Msza Êw. z naukà dla wszystkich. Po Mszy Êw. konferencja dla niewiast.
Wtorek - 6 czerwca
9.00 Msza Êw. z naukà dla wszystkich. Po Mszy Êw. konferencja dla m´˝czyzn.
15.00 Spotkanie misyjne z dzieçmi klas 0 - III.
16.00 Spotkanie misyjne z dzieçmi klas IV - VII.
17.30 Nabo˝eƒstwo czerwcowe. Msza Êw. z naukà dla wszystkich. Po Mszy Êw.
konferencja dla m´˝czyzn.
20.00 Msza Êw. z naukà dla wszystkich. Po Mszy Êw. konferencja dla m´˝czyzn.
Âroda - 7 czerwca
9.00 Msza Êw. z naukà dla wszystkich. Po Mszy Êw. 160 Nowenna do Matki Bo˝ej Nieustajàcej Pomocy i konferencja dla Czcicieli Matki Bo˝ej (˚ywy Ró˝aniec, Wspólnota Fatimska).
15.00 Spotkanie misyjne z dzieçmi klas 0 - III: Zakoƒczenie.
16.00 Spotkanie misyjne z dzieçmi dla klas IV - VII. Zakoƒczenie.
17.30 Nabo˝eƒstwo czerwcowe. Msza Êw. z naukà dla wszystkich. Po Mszy Êw.
konferencja dla rodziców dzieci przygotowujàcych si´ do rocznicy I- ej Komunii Âwi´tej.
20.00 Msza Êw. z naukà dla wszystkich. Po Mszy Êw. konferencja dla ruchów koÊcielnych (Rodziny Nazaretaƒskie, Akcja Katolicka, Rodzina Polska, Ruch
Obrony ˚ycia im. Walentego Majdaƒskiego, Wspólnota Rodzin Kap∏aƒskich,
Forum Kobiet Katolickich, Neokatechumenat, Odnowa w Duchu Âwi´tym).
Czwartek - 8 czerwca Dzieƒ Przeb∏agania - przez ca∏y dzieƒ wystawienie i adoracja NajÊwi´tszego Sakramentu.
9.00 Msza Êw. i nauka dla wszystkich. Przeb∏aganie za grzechy nasze i ca∏ego
Êwiata. Wszystkim Chorym i starszym osobom na tym spotkaniu b´dzie
udzielany Sakrament Chorych.
17.30 Nabo˝eƒstwo czerwcowe. Msza Êw. nauka dla wszystkich. Przeb∏aganie za
grzechy nasze i ca∏ego Êwiata.
19.00 I misyjne spotkanie dla m∏odzie˝y (m∏odzie˝ kl. VIII, szkó∏ ponadpodstawowych i Êrednich).
20.00 Msza Êw. i nauka dla wszystkich. Przeb∏aganie za grzechy nasze i ca∏ego
Êwiata. Po Mszy Êw. zawiàzanie Wspólnoty Modlitewnej Rodzin Kap∏aƒskich.
Konferencja dla przynale˝àcych do tej Wspólnoty.
Piàtek - 9 czerwca Dzieƒ NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa
9.00 Msza Êw. i nauka dla wszystkich. Odnowienie poÊwi´cenia rodzin NajÊwi´tszemu Sercu Pana Jezusa.
11.00 Spotkanie misyjne matek i babç z niemowlakami, ma∏ymi dzieçmi i przedszkolakami. Msza Êw. w intencji najm∏odszego pokolenia Parafian oraz oddanie dzieci NajÊwi´tszemu Sercu Pana Jezusa.
17.30 Nabo˝eƒstwo czerwcowe. Msza Êw. i nauka dla wszystkich. Odnowienie poÊwi´cenia rodzin NajÊwi´tszemu Sercu Pana Jezusa.
19.00 II misyjne spotkanie dla m∏odzie˝y.
20.00 Msza Êw. i nauka dla wszystkich. Odnowienie poÊwi´cenia rodzin NajÊwi´tszemu Sercu Pana Jezusa.

☛ zamówienia rozwozimy na terenie ca∏ej Starej Mi∏osny
☛ przy zamówieniu powy˝ej 30,00 PLN - dostawa GRATIS!!!
☛ do zakupów powy˝ej 75,00 PLN - COCA-COLA 1l GRATIS!!!
☛ do zakupów powy˝ej 50,00 PLN - HELLENA ORAN˚ADA 1,25l GRATIS!!!

Sobota - 10 czerwca
9.00 Msza Âw. w intencji ma∏˝eƒstw, konferencja i odnowienie Êlubów ma∏˝eƒskich.
17.30 Nabo˝eƒstwo czerwcowe. Msza Êw. w intencji ma∏˝eƒstw, konferencja i odnowienie Êlubów ma∏˝eƒskich.
19.00 III misyjne spotkanie dla m∏odzie˝y. Msza Êw. i nauka.

Zamówienia przyjmujemy pod numerem: 773-19-68

Niedziela - 11 czerwca: Zakoƒczenie Renowacji Misji Âwi´tych
8.00 Msza Êw. z naukà dla wszystkich.
9.30 Msza Êw. z naukà dla wszystkich.
11.00 Msza Êw. z naukà dla dzieci.
12.30 Msza Êw. z naukà dla wszystkich.
16.00 Coniedzielna Msza Êw. za Zmar∏ych z naukà dla wszystkich. Po Mszy Êw.
Nabo˝eƒstwo czerwcowe.
18.00 Msza Êw. z naukà dla wszystkich.
20.00 Msza Êw. z naukà dla m∏odzie˝y.

Dostawy w godzinach:
- dni powszednie i soboty: od 8.00 do 22.00
- w niedziele i Êwi´ta: od 9.00 do 21.00

Oferujemy Paƒstwu:
● Artyku∏y spo˝ywcze, mi´so, w´dliny, warzywa i owoce
● Napoje, soki, wody mineralne ● Artyku∏y monopolowe,
wyroby tytoniowe ● Chemi´ gospodarczà, artyku∏y tekstylne
● Pras´ codziennà i czasopisma ●

Akceptujemy karty kredytowe!
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SALON ODZIE˚Y M¢SKIEJ

Pan Jan
zaprasza na zakupy

GARNITURY
MARYNARKI
SPODNIE
KOSZULE ...
SULEJÓWEK,
ul. KOMBATANTÓW 64, tel. 783-37-00

PRZYJDè, ZOBACZ, KUP!!!
OGRODY projekty❦wykonanie❦konserwacja

OÂRODEK REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ

OCZKA WODNE kaskady❦wodospady

mgr Beata i Jacek Horszczaruk

❦strumienie❦g∏azy❦kamienie

AEROBIC

Zbigniew Mironiuk

NAJKORZYSTNIEJSZE PO¸ÑCZENIE AEROBIKU, STRETCHINGU I CALLANETICSU

KONKURS

ul. GoÊciniec 123 m. 6
05-077 Weso∏a Stara Mi∏osna
tel.: (0-22) 773 26 44
kom.: 0-603 75 39 44

STARA MI¸OSNA pismo mieszkaƒców Starej Mi∏osny.

na temat

TEL. 773 22 53

Os. Stara Mi∏osna
ul. S∏onecznej Polany 5, Zadanie 29 dom 1640

Nasza Stara Mi∏osna
MALARSTWO

GRAFIKA

q MA¸A ARCHITEKTURA OGRODOWA
q KOWALSTWO ARTYSTYCZNE
q GOTOWE TRAWNIKI Z ROLI q FONTANNY:
NIETYPOWE, FIRMOWE, DOMOWE, OGRODOWE
qT¢˚NIE LECZNICZE DOMOWE
q EKSPERTYZY RADIESTEZYJNE q FENG SHUI

FOTOGRAFIA

Cenne nagrody we wszystkich 3 kategoriach
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