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Nr
Od redakcji
Wakacyjny nastrój nieco przed∏u˝y∏
nam cykl produkcyjny aktualnego numeru naszej gazety. Cz´Êç z Paƒstwa
na pewno dostanie jà ju˝ po urlopie,
ale dla tych, którzy jeszcze si´ nie wybrali na letni wypoczynek, przygotowaliÊmy szereg tekstów, które Was, drodzy Czytelnicy, na pewno zainteresujà.
Przypominamy Wam tak˝e festyny,
których ostatnio w Starej Mi∏oÊnie by∏o wiele (Zlot Cyklistów organizowany
przez nasze Stowarzyszenie Sàsiedzkie, dwa pikniki rodzinne wg pomys∏u
Komitetu Mieszkaƒców oraz Âwi´to
Miasta Weso∏a, zorganizowane na hipodromie Legii w Starej Mi∏oÊnie).
Prócz tego, jak zwykle, publikujemy
garÊç aktualnych informacji, zapowiedzi imprez i ciekawostki z przesz∏oÊci
Starej Mi∏osny.

Na koniec jeszcze jedna informacja:
My te˝ mamy urlopy, dlatego ten numer jest numerem podwójnym (czerwiec-lipiec). Nast´pny numer, tak˝e
podwójny (sierpieƒ-wrzesieƒ) uka˝e
si´ tu˝ po wakacjach na poczàtku
wrzeÊnia. Liczymy, ˝e po wakacjach,
wypocz´ci, chwycicie za pióra i pomo˝ecie nam pisaç. Jak zwykle z radoÊcià
udost´pnimy miejsce na naszych ∏amach wszystkim, którzy chcà podzieliç
si´ swojà wiedzà i obserwacjami.
˚yczymy udanych, s∏onecznych
i spokojnych wakacji!

UWAGA!
Termin sk∏adania prac na
konkurs plastyczno-fotograficzny

Nasza Stara Mi∏osna

zosta∏ przed∏u˝ony do 25 wrzeÊnia
Szczegó∏y w regulaminie konkursu dost´pnym
w siedzibie Stowarzyszenia, ul. GoÊciniec 2b

ISSN 1509-0833

wiadomoÊci sàsiedzkie
STARA MI¸OSNA
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W numerze
✔ informacje z prac Rady Dzielnicy,
Miasta i Powiatu

✔ Informacje o festynach,
zawodach i turniejach

✔ Walne w Zespole - kolejne stowarzyszenie

✔
✔
✔
✔
✔
✔

Wodociàgi po stronie pó∏nocnej
Bezpiecznie w czasie wakacji
˚egnaj, szko∏o...
Wakacyjne propozycje MOK
Rodzinny Zlot Cyklistów
Co budujemy dalej - mini ankieta na str. 17

✔ Echa wojny
✔ Kilka s∏ów o przyrodzie: ptaki Starej Mi∏osny, ogrody, nasze psy

✔ Og∏oszenia drobne dziÊ
na str. 28

W – jak wolnoÊç

Walne w Zespole

Wakacje tu˝, tu˝. S∏oƒce, wiatr, jeziora, góry czekajà. Czas
radoÊci, relaksu, odpoczynku, ale i czas ró˝nych niebezpieczeƒstw. Wakacje dla naszych dzieci sà – tak samo jak dla nas
– uwolnieniem si´ od codziennych obowiàzków. Ich „szara rzeczywistoÊç” to szko∏a, lekcje, chodzenie na angielski, wyrzucanie Êmieci, sprzàtanie pokoju, marudzàcy i zm´czeni rodzice
itd. Wakacje przynoszà upragnionà wolnoÊç, dajà poczucie
swobody i ró˝nych mo˝liwoÊci. Wakacje wyzwalajà tak˝e ch´ç
prze˝ycia przygody, czegoÊ niecodziennego. Ta t´sknota za
przygodà mo˝e te˝ sk∏oniç nasze dzieci do eksperymentowania
z ró˝nymi u˝ywkami. Niestety, wolnoÊç ma te˝ swoje ciemne
strony.
Ostatnie trzy miesiàce roku szkolnego sp´dzi∏am w warszawskich gimnazjach prowadzàc zaj´cia z profilaktyki uzale˝nieƒ.
Cz´sto rozmawia∏am z uczniami o tym, kiedy pierwszy raz
spróbowali papierosów lub pili alkohol w wi´kszych iloÊciach.
Okaza∏o si´, ˝e najcz´Êciej wakacje sà czasem takich doÊwiadczeƒ – kolonie, obozy albo zwyk∏e w∏óczenie si´ po w∏asnym
osiedlu i poszukiwanie z nudów „specjalnych” wra˝eƒ.
Wakacje to czas ró˝nych ryzykownych zachowaƒ. Na pewno
warto odbyç przed ich rozpocz´ciem powa˝ne rozmowy ze
swoim dzieckiem i poczyniç pewne ustalenia.

W dniu 10. czerwca 2000 roku odby∏a si´ II tura Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli Mi´dzyresortowego Pracowniczego
Zespo∏u Budowy Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych.
Zgromadzenie wys∏ucha∏o sprawozdania Komisji Uchwa∏
i Wniosków Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli, której zadaniem by∏o przeanalizowanie szczegó∏owych wniosków zg∏oszonych przez Przedstawicieli podczas I tury obrad WZP, oraz
przygotowanie uchwa∏y w sprawie zmian struktury organizacyjnej MPZBDJiW.
Komisja Uchwa∏ i Wniosków WZP przedstawi∏a jedyny wariant zmian struktury organizacyjnej MPZBDJiW: powo∏anie
stowarzyszenie pn. Zrzeszenie W∏aÊcicieli Mieszkaƒ i Domów
Jednorodzinnych w Starej Mi∏oÊnie, które b´dzie zrzeszaç cz∏onków Zespo∏u i przejmie zadania Zespo∏u wraz z jego majàtkiem.
Jak by∏o wczeÊniej do przewidzenia, podstawowym problemem zmian struktury organizacyjnej Zespo∏u jest drugi podmiot gospodarczy dzia∏ajàcy w imieniu nas, cz∏onków Zespo∏u
jako MPZBDJiW Spó∏ka z o.o., zwany popularnie „Spó∏kà
ziemskà”. Prezes Zarzàdu „Spó∏ki ziemskiej” wychodzàc naprzeciw uchwale nr 2 Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli
z dnia 25. marca 2000 roku (drukujemy obok), z∏o˝y∏ na piÊmie
oÊwiadczenie podpisane przez pi´ciu udzia∏owców spó∏ki z o.o.
(ostatnia – szósta osoba figurujàca w rejestrze sàdowym jako
udzia∏owiec jest nieosiàgalna ze wzgl´du na d∏ugotrwa∏y pobyt
poza granicami RP), w którym deklarujà ca∏kowite podporzàdkowanie si´ decyzjom WZP i realizacj´ jego uchwa∏.
OczywiÊcie, prawDokoƒczenie na str. 5
nicy zwracajà uwag´

Jednak˝e zach´cam wszystkich rodziców, aby takie rozmowy toczy∏y si´ przez ca∏y rok, a nie tylko od „Êwi´ta”. Zanim jednak zaczniemy rozmow´, warto „zabezpieczyç” dziecko przed pokusami
wielkiego
Êwiata
Dokoƒczenie na str. 7
w inny sposób.
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WieÊci
w pigu∏ce
Koƒczy si´ budzàca wiele emocji budowa siedziby
Urz´du Miasta Weso∏a. Koszt zainicjowanej na ostatniej sesji poprzedniej kadencji Rady inwestycji
przekroczy∏ znacznie wst´pne kalkulacje.
Przeprowadzka Urz´du do nowej siedziby jest
planowana na sierpieƒ br.

❍❍❍
Wg planów Urz´du Miasta budowa nowej szko∏y
zostanie ukoƒczona w listopadzie br. Gminazjum, bo
ono ma si´ tam mieÊciç, przeprowadzi si´ do nowej
siedziby po jej wyposa˝eniu w lutym 2000 r.

❍❍❍
Na Walnym Zebraniu MPZBDJiW delegaci uchwalili
przekszta∏cenie Zespo∏u w Stowarzyszenie pod nazwà „Zrzeszenie W∏aÊcicieli Mieszkaƒ i Domów Jednorodzinnych w Starej Mi∏oÊnie”. B´dà do niego mogli wst´powaç jedynie obecni cz∏onkowie Zespo∏u.
Jest to ju˝ co najmniej czwarte po Stowarzyszeniu
Przyjació∏ Starej Mi∏osny, Stowarzyszeniu Sàsiedzkim Stara Mi∏osna i Stowarzyszeniu Komitet Mieszkaƒców Starej Mi∏osnej (w kolejnoÊci rejestracji) stowarzyszenie w naszej miejscowoÊci. W ten sposób
ustanawiamy kolejny rekord absurdu: mamy wi´cej
stowarzyszeƒ ni˝ dróg asfaltowych!

❍❍❍
Komisja popularnie zwana „Alkoholowà” zakupi∏a alkomat dla stra˝y miejskiej. Ma to pozwoliç eliminowaç pijanych kierowców z naszych dróg.

❍❍❍
Rozstrzygni´to przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociàgowej z przy∏àczami do
budynków dla strony pó∏nocnej dzielnicy Stara Mi∏osna og∏oszony przez Urzàd Miasta Weso∏a. Przetarg
wygra∏a firma Hydroprojekt, która okreÊli∏a wartoÊç
opracowania na kwot´ 112 270 z∏. Termin wykonania dokumentacji ustalono na 15 grudnia 2000 r.

❍❍❍
Na ulicy Mazowieckiej i I Praskiego Pu∏ku stan´∏y zapowiadane od wielu miesi´cy latarnie. A˝ przyjemnie by∏o
popatrzeç, jak wykonawcy uwijali si´ przy pracy byle tylko zdà˝yç przez Âwi´tem Miasta. Zupe∏nie jak w poprzedniej epoce... Gdyby takie Êwi´to organizowaç cz´Êciej w ró˝nych miejscach Starej Mi∏osny to mo˝e
wreszcie doczekalibyÊmy si´ porzàdnego zagospodarowania terenu.

❍❍❍
Festyn z okazji Âwi´ta Miasta kosztowa∏ ok.
200 tys. z∏., z czego prawie 160 tys. przekazali sponsorzy. Wzi´∏o w nim udzia∏, wed∏ug ró˝nych szacunków, od 10 do 15 tys. ludzi.
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Z prac Rady Dzielnicy
21 czerwca Rada Dzielnicy obradowa∏a na swojej ostatniej przedwakacyjnej sesji. Uczestniczyli w niej zaproszeni goÊcie: pan Jacek Wojciechowicz –
burmistrz Weso∏ej, pan Piotr Nowak –
prezes MPZBDJ i W, pan Jerzy Wa∏aziƒski – prezes Rady Nadzorczej Zespo∏u, Pan Wojciech Staniulis – prezes
MPZBDJ i W sp. z o.o., radni miejscy
ze Starej Mi∏osny oraz mieszkaƒcy naszej dzielnicy, w tym m.in.osoby kandydujàce w ubieg∏orocznych wyborach do
Rady Dzielnicy (z inicjatywy Zarzàdu
Dzielnicy na sesj´ zostali imiennie zaproszeni wszyscy startujàcy wówczas
kandydaci). Lista goÊci zosta∏a przygotowana szczególnie starannie w zwiàzku z zaplanowaniem sesji jako forum
dyskusyjnego mi´dzy: mieszkaƒcami –
w∏adzami Zespo∏u i spó∏ki z o.o. oraz
w∏adzami miasta. W porzàdku obrad
zaproponowano g∏ówne tematy dyskusji: spraw´ „w∏asnoÊci” oczyszczalni
Êcieków, projekt planu inwestycyjnego
miasta na lata 2001 – 2002 oraz projekt
wprowadzenia
segregacji
Êmieci
w Dzielnicy Stara Mi∏osna.
Oczyszczalnia Âcieków „Cyraneczka”
Oczyszczalnia dzia∏a ju˝ prawie 4 lata. Jej uruchomienie we wrzeÊniu
1996 r. zapoczàtkowa∏o szybki wzrost
osiedla z poziomu „bunkrów” do stanu
obecnego. Oczyszczalnia zbudowana
na terenie 46 tys. m2 (nale˝àcym formalnie do MPZBDJ i W sp. z o.o.) ze
Êrodków cz∏onków Zespo∏u oraz znacznych dotacji, m.in. z Fuduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej –
formalnie, ciàgle jest w∏asnoÊcià sp.
z o.o., tj. 6 prywatnych udzia∏owców.
W porozumieniach zawartych pomi´dzy miastem Weso∏a a Zespo∏em
i Spó∏kà w latach 1994 -1996, a dotyczàcych budowy oczyszczalni, przepompowni oraz uk∏adu kanalizacyjnego zamieszczony jest paragraf zobowiàzujàcy Zespó∏ i Spó∏k´ – po zakoƒczeniu inwestycji – „do przekazania
oczyszczalni wraz z przynale˝nym terenem gminie jako mienie komunalne”.
Zespó∏ w grudniu 1996 r. zwróci∏ si´ do
w∏adz miasta z wnioskiem o przej´cie
oczyszczalni. Ówczesne w∏adze miasta
nie przej´∏y inwestycji twierdzàc, ˝e nie
jest zakoƒczona (konkretnie uk∏ad kanalizacyjny).

Potrzeba uregulowania sprawy w∏asnoÊci oczyszczalni zosta∏a podniesiona
podczas tegorocznych obrad Walnego
Zgromadzenia Przedstawicieli MPZBDJ i W. Podczas drugiej tury obrad zosta∏ przyj´ty wniosek Macieja Susickiego i Tadeusza Walickiego zobowiàzujàcy w∏adze Zespo∏u oraz prawnego nast´pc´ Zespo∏u, tj. w∏adze powstajàcego Zrzeszenia W∏aÊcicieli Mieszkaƒ
i Domów „do podj´cia negocjacji
z w∏adzami Miasta w celu okreÊlenia
warunków i formy przekazania oczyszczalni Êcieków „Cyraneczka” wraz
z przepompownià i systemem sieci kanalizacyjnej w Starej Mi∏oÊnie na rzecz
miasta Weso∏a.”
Podczas dyskusji na sesji Rady Dzielnicy prezes Nowak w imieniu w∏adz
Zespo∏u zadeklarowa∏ ch´ç dotrzymania podpisanych porozumieƒ.
Prezes Staniulis przekonywa∏, ˝e najkorzystniejszym rozwiàzaniem dla
mieszkaƒców osiedla jest zachowanie
status uo. Miasto nie poradzi sobie
z prowadzeniem oczyszczalni. Oczyszczalnia jest przedsi´wzi´ciem deficytowym, trzeba do niej dop∏acaç miesi´cznie 5 – 7 tys. z∏. i to bez wliczania cz´Êci
kosztów administracji (oczyszczalnia
korzysta z administracji Zespo∏u). Obs∏uga eksploatacyjna roÊnie z uwagi na
zu˝ycie materia∏owe, awarie. Oczyszczalnia ju˝ dzia∏a na granicy swoich
mo˝liwoÊci. Dziennie przechodzi przez
nià 1250 m3 Êcieków (podpisano 1728
umów). Pod∏àczenie kolejnych gospodarstw wymaga budowy drugiego biomixu, wtedy mo˝liwe b´dzie pod∏àczenie nowych, max. do 3250 gospodarstw.
Wtedy oczyszczalnia obs∏ugiwa∏aby 1215 tys. mieszkaƒców. W przypadku
przej´cia oczyszczalni przez miasto ci´˝ar jej utrzymania wp∏ynie na zmniejszenie Êrodków przeznaczanych z bud˝etu miasta na inwestycje. A ponadto
wg prezesa Staniulisa us∏ugi komunalne lepiej wykonujà firmy prywatne ni˝
samorzàd.
Prezes Wa∏aziƒski dziwi∏ si´ podj´tej dyskusji. Przecie˝ w oczyszczalni
nic si´ z∏ego nie dzieje, funkcjonuje
bardzo dobrze. O jej losach zadecydujà z jednej strony cz∏onkowie Zespo∏u, a w zasadzie ju˝ przyszli cz∏onkowie Zrzeszenia, z drugiej strony Rada
Miasta Weso∏a podejmujàc ewentual-
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nie uchwa∏´ o gotowoÊci przej´cia
oczyszczalni.
Burmistrz odpowiadajàc na pytania
argumentowa∏, ˝e w ka˝dej normalnej
gminie tak wa˝ny obiekt jest w∏asnoÊcià
komunalnà. Jedynie ma∏e oczyszczalnie w zamkni´tych ma∏ych osiedlach sà
prywatnie administrowane. Struktury
miejskie sà naturalnie predestynowane
do przej´cia urzàdzeƒ komunalnych
i prowadzenia ich prawid∏owej eksploatacji, w tym m.in. prowadzenia dog∏´bnej analizy kosztów dzia∏alnoÊci.
Obecnie w Starej Mi∏oÊnie powsta∏ co
najmniej dziwny uk∏ad: sieç wodociàgowa zosta∏a przej´ta przez miasto,
a sieç kanalizacyjna nie (w tym roku zostanie zakoƒczona budowa SUW,
tj. stacji uzdatniania wody, finansowana w wi´kszej cz´Êci przez miasto, miasto przej´∏o uj´cia wody na terenie
osiedla). Zdaniem burmistrza, obecnie
trzeba rozpoczàç rozmowy na bazie dotychczasowych porozumieƒ.
Jakie wnioski p∏ynà z tej dyskusji dla
nas mieszkaƒców? Oczyszczalnia + kilkadziesiàt kilometrów rur kanalizacyjnych to system o wartoÊci kilkudziesi´ciu mln z∏otych (Zespó∏ buduje nowe
kolektory we wschodniej cz´Êci osiedla).
Dotychczasowi „w∏aÊciciele” deficytowej oczyszczalni nie chcà pozbyç si´ ci´˝aru zarzàdzania nià. Zespó∏ na razie
staç na pokrywanie comiesi´cznego deficytu (z zysków z zarzàdzania naszym
wspólnym majàtkiem). Jednak czy podo∏a kosztom odbudowy zu˝ytych urzàdzeƒ, rozbudowy sieci kanalizacyjnej,
budowy drugiego biomixu, czy nie grozi

nam bankructwo spó∏ki, prywatnej firmy? JeÊli trwajàce przekszta∏cenie Zespo∏u w Zrzeszenie zostanie zrealizowane ∏àcznie z przej´ciem majàtku spó∏ki,
to poszerzy si´ kràg w∏aÊcicieli oczyszczalni o... kilkudziesi´ciu cz∏onków
Zrzeszenia (by∏ych cz∏onków Zespo∏u).
Projekt planu inwestycyjnego miasta
na lata 2001 – 2002
Rada Miasta Weso∏a przystàpi∏a do
opracowania projektu planu inwestycyjnego miasta na drugà po∏ow´ kadencji. Na razie sporzàdzono list´ potrzeb
inwestycyjnych miasta (bez analizy finansowej). Jest to w zasadzie lista ˝yczeƒ. Ich realizacja – wg oceny burmistrza – zaj´∏aby co najmniej 3 kadencje.
Rada Dzielnicy chce opracowaç swoje
wnioski do planu miejskiego wspólnie
z Paƒstwem. Wszyscy mamy ÊwiadomoÊç, ˝e lista potrzeb inwestycyjnych
w Starej Mi∏oÊnie jest szczególnie d∏uga, dlatego nale˝y jà poddaç szczególnie skrupulatnej hierarchizacji. Komisja Infrastruktury Rady Dzielnicy jako
materia∏ do dyskusji przygotowa∏a list´
inwestycji, najpotrzebniejszych, jej zdaniem, ze wzgl´dów spo∏ecznych:
1) budowa dróg na ul. b. Torfowej,
ul. Jana Paw∏a II oraz GoÊciniec,
2) dokoƒczenie budowy szko∏y,
3) dokoƒczenie budowy stra˝nicy
O.S.P. (stan surowy nadbudowanej
cz´Êci wykonany zosta∏ w 1999 r.,
w bud˝ecie miasta nie przewidziano dotychczas prac wykoƒczeniowych, a mog∏yby si´ tam pomieÊciç
placówki kulturalne, jak biblioteka,

oÊrodek kultury itp., których tak
brakuje szczególnie m∏odej Starej
Mi∏oÊnie),
4) budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej po pó∏nocnej stronie Traktu
Brzeskiego,
5) budowa przedszkola po po∏udniowej stronie Traktu Brzeskiego,
6) budowa urzàdzeƒ i obiektów rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych,
7) zorganizowanie selektywnego wywozu Êmieci i budowa kompostowni.
Zwracamy si´ do Paƒstwa z proÊbà
o zg∏aszanie uwag i w∏asnych propozycji do przedstawionego projektu i sk∏adanie ich w biurze Rady Dzielnicy.
Projekt wprowadzenia segregacji Êmieci w Starej Mi∏oÊnie
Rada Dzielnicy wystàpi∏a do Zarzàdu
Miasta z propozycjà wprowadzenia
w Starej Mi∏oÊnie pilota˝owego kompleksowego systemu gospodarki odpadami. Rada Dzielnicy wystosowa∏a do
kilku firm zaproszenia do z∏o˝enia
ofert dotyczàcych opracowania takiego
systemu. Bli˝sze informacje przedstawimy Paƒstwu po zebraniu ofert (program koordynuje Krzysztof Kacprzak).
Przewodniczàca Rady
Ewelina Kozak
Zapraszamy Paƒstwa
do Biuro Rady Dzielnicy:
ul. Jeêdziecka 20, pawilon nad prywatnymi gabinetami lekarskimi,
p. 225, pon., Êr. czw. godz. 16.30 –
20.00, wt., pt. godz. 9.00 – 12.30.
Telefon/fax 773 30 24.

RozÊpiewaç Starà Mi∏osn´
Nie ma w Starej Mi∏oÊnie OÊrodka Kultury. Co pewien czas w sal´ koncertowà zamienia si´ nasz parafialny koÊció∏ek. Na poczàtku czerwca rozbrzmiewa∏ w nim
pi´kny wielog∏osowy Êpiew 40-osobowego chóru szkolnego ze St´˝ycy na Kaszubach.
Na razie nie mo˝emy si´ poszczyciç takim zespo∏em.
A mamy przecie˝ zdolnà m∏odzie˝, utalentowane
dzieci. Z myÊlà o nich ks. proboszcz zakupi∏ pianino.
Ich rozÊpiewaniem, a w∏aÊciwie profesjonalnà edukacjà muzycznà zaj´∏a si´ (spo∏ecznie!) Pani Marta Zamojska-Makowska. Dyrekcja naszej szko∏y u˝yczy∏a
sali do çwiczeƒ. I tak dzi´ki ∏aƒcuszkowi osób dobrej
woli powsta∏ zespó∏ „Il canto”, która po kilku tygodniach ci´˝kiej pracy Pani Marty i dzieci, ju˝ Êpiewa
publicznie. Gratulujemy i ˝yczymy wielu muzycznych
sukcesów.
E.K.
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Co s∏ychaç w gminie
XXVI sesja,
7 czerwca 2000 r.
By∏a to ostatnia sesja przed przerwà
wakacyjnà. Nast´pna odb´dzie si´ dopiero na prze∏omie sierpnia i wrzeÊnia. Sesja
mia∏a charakter porzàdkowy. Przygotowywa∏a teren pod prace Zarzàdu na tak
d∏ugi okres mi´dzysesyjny.
Ju˝ tradycyjnie, rozpocz´∏a si´ od polemiki Przewodniczàcego Rady z radnymi z terenu naszej dzielnicy dotyczàcej
zapisów w protokole z poprzedniej sesji. Wyglàda na to, ˝e wszystkie „z∏ote
myÊli” naszych radnych sà wypaczane,
a ich zachowanie êle interpretowane.
(sprawa dotyczy∏a, m.in. nie wpisania
si´ na list´ obecnoÊci pomimo obecnoÊci na sesji co uniemo˝liwia∏o zebranie
kworum i rozpocz´cie sesji). Byç mo˝e
jest to jakaÊ wy˝sza szko∏a polityki
gminnej, ale nie budzi to zrozumienia
wÊród pozosta∏ych radnych i powoduje
wy∏àcznie skonfliktowanie z pozosta∏à
cz´Êcià Rady. W trakcie sesji dyskutowano i decydowano m.in. o:

Kolejne ulice w Starej Mi∏oÊnie nazwane
Na wniosek Rady Dzielnicy Rada
Miasta nada∏a kolejne nazwy ulic: Polanki, Fraszka, Golfowa, Husarska, Liryczna, Literacka, Radosna, Marii Rodziewiczówny, Poezji, Profesora Kazimierza
Dàbrowskiego, Skoczna, Szafranowa,
Szermiercza.
Rozpatrzono zmiany w bud˝ecie miasta
na rok 2000
Proponowane zmiany przyj´to prawie
jednomyÊlnie. Po przeanalizowaniu
wp∏ywów do bud˝etu miasta za I kwarta∏
postanowiono zwi´kszyç w bud˝ecie planowane przychody, po stronie wydatków
rozdysponowano powy˝sze wp∏ywy m.in
na ochron´ zdrowia i administracje.
Wyra˝ono zgod´ na sprzeda˝ dzia∏ek –
zgodnie z za∏. w bud˝ecie miasta
Zgodnie z za∏o˝eniami do tegorocznego bud˝etu, miasto postanowi∏o przygotowaç na sprzeda˝ kolejne dzia∏ki b´dàce jej w∏asnoÊcià. Wp∏ywy z ich sprzeda˝y majà zasiliç bud˝et miasta i pomóc
w realizacji inwestycji miejskich, m.in.
budowy kanalizacji miejskiej.

Informacje z powiatu
13 czerwca br. odby∏a si´ XIII sesja
Rady Powiatu. Wbrew obawom, nie by∏a feralna. Mo˝e dlatego, ˝e poza informacjà Mazowieckiego Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Ârodowiska o stanie Êrodowiska na obszarze województwa ze szczególnym uwzgl´dnieniem powiatu miƒskiego Rada zajmowa∏a si´
przede wszystkim sprawami organizacyjnymi i formalnymi. Zosta∏ nadany
statut Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta∏càcemu im. Polskiej Macierzy
Szkolnej w Miƒsku Mazowieckim, ustalono Regulamin konkursu na stanowisko dyrektora w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz powo∏anie
Komisji konkursowych dla wy∏onienia
kandydatów na stanowisko dyrektora
Zespo∏u Szkó∏ Nr 1 oraz Centrum
Kszta∏cenia Praktycznego.
Nast´pnie po krótkiej dyskusji, w której radni SLD protestowali przeciwko
nieuwzgl´dnieniu wszystkich uwag ZNP
do Regulaminu przyznawania i wyp∏acania dodatków do wynagrodzenia oraz
nagród dla nauczycieli, Rada Powiatu
Regulamin przyj´∏a. Nieuwzgl´dnione
poprawki to m.in. ograniczenie roli
zwiàzków zawodowych w procesie przy-
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znawania nagród czy zmiana sposobu
przyznawania dodatków motywacyjnych
(dotychczas dostawali je wszyscy nauczyciele w wysokoÊci 5% wynagrodzenia – co to za motywacja?). Przyj´cie tego regulaminu otwiera mo˝liwoÊç wyp∏at pensji nauczycielskich zgodnie ze
znowelizowanà Kartà Nauczyciela.
Ârednio, nauczyciele otrzymajà ok.
400,00 z∏ podwy˝ki. Innà sprawà jest, czy
na te podwy˝ki wystarczy Êrodków.
W subwencji oÊwiatowej przyznano na
ten cel ok. 1 mln. z∏, zaÊ szacunkowy
koszt wprowadzenia tych podwy˝ek wy-

Reklamy w mieÊcie
Rozpatrywano wniosek Zarzàdu
o zasadach op∏at i lokalizacji tablic reklamowych i informacyjnych. Starano
si´ skodyfikowaç zasady ustawiania reklam w mieÊcie i wysokoÊç op∏at w zale˝noÊci od cz´Êci miasta (centrum
i okolice) oraz od standardu ulicy.
Ostatecznie przyj´to uchwa∏´ ró˝nicujàcà wy∏àcznie drogi powiatowe i gminne.Uchwa∏a oprócz op∏at za reklamy
kodyfikuje i wprowadza op∏aty za zaj´cie pasa drogowego i spowodowanie
utrudnieƒ w ruchu ulicznym.
Przyj´to darowizn´ od Zespo∏u
Miasto formalnie przyj´∏o darowizn´
dzia∏ek, na których znajdujà si´ uj´cia
wody dla SUW-u
A poza tym:
Przedstawiono stan przygotowaƒ do
akcji wakacyjnej. Z dyskusji wynika∏o,
˝e w pierwszym miesiàcu wakacji sale
gimnastyczne przy szko∏ach majà byç
czynne dla dzieci i m∏odzie˝y, dofinansowano równie˝ wyjazdy kilkudziesi´ciu dzieci z terenu gminy na wypoczynek wakacyjny.
I.A.
niesie ok. 2,6 mln. Skàd powiat weêmie
brakujàce 1,6 mln. jeszcze nie wiadomo.
Ponadto Rada Powiatu okreÊli∏a zasady nabycia, zbycia i obcià˝enia nieruchomoÊci powiatu i dokona∏a kilku korekt
w bud˝ecie powiatu.
W zwiàzku ze zwi´kszeniem kwot dotacji z Urz´du Wojewódzkiego, kolejne
korekty bud˝etu, za zgodà Komisji Bud˝etu dokona∏ Zarzàd Powiatu. Obecnie
bud˝et powiatu wynosi 64,5 mln. z∏
(w zesz∏ym roku by∏o ok. 53 mln.) i, gdyby nie sytuacja zwiàzana ze wzrostem
p∏ac nauczycieli, by∏by skromny, ale wystarczajàcy na niezb´dne wydatki i najpotrzebniejsze inwestycje.
radny powiatowy
Marcin J´drzejewski

Przed nami lato i wakacje
Od 7 sierpnia do 29 sierpnia b´dzie
trwa∏a akcja „Wakacje za jeden
uÊmiech z Miejskim OÊrodkiem
Kultury” zapraszamy dzieci od 8
do 14 lat.
G∏ównym punktem programu b´dà
dofinansowywane przez MOK i spodziewamy si´, ˝e równie˝ sponsorów
trzy atrakcyjne wycieczki autokarowe
s∏u˝àce pokazaniu pi´kna kraju i zabytków pod kierunkiem fachowców

od turystyki i osób uprawnionych do
opieki nad dzieçmi.
Dzieci, których rodzice nie zdecydujà
si´ na wys∏anie ich na kilkudniowe wycieczki, b´dà mog∏y przyjÊç do MOK
gdzie sp´dzà czas od 1000 do 1600 pod
opiekà instruktorów muzyki, plastyki
i sportu.
Mamy nadziej´, ˝e nasze propozycje
zainteresujà paƒstwa, czekamy na wasze dzieci i wczeÊniejsze zg∏oszenia.
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Z chwilà przej´cia przez Zrzeszenie zadaƒ, praw, zobowiàzaƒ oraz majàtku Zespo∏u, nie póêniej ni˝ w 6 miesi´cy po zarejestrowaniu Zrzeszenia, nastàpi tak˝e
rozwiàzanie Zespo∏u w obecnej formie.
Za przyj´ciem uchwa∏y nr 3, by∏o 1923
g∏osów przedstawicielskich, przeciwko
195, a wstrzymujàcych si´ 103.
Na czas dzia∏alnoÊci Zespo∏u w likwidacji, do chwili jego rozwiàzania, WZP
wybra∏o 9-osobowà Rad´ Nadzorczà,
w sk∏ad której wesz∏o czterech przedstawicieli „starej” Rady Nadzorczej: w osobach panów: Jerzego Wa∏aziƒskiego, Tadeusza Romanowicza, Krzysztofa Grzegorka, Kazimierza Trzeszczkowskiego

i pi´ç nowych osób: pani Haliny Suszyckiej oraz panów Konrada KuÊmierczuka,
Wac∏awa Rukata, Janusza Romaniuka,
Jacka Rembiszewskiego.
Na b∏yskawicznie zaimprowizowanym
posiedzeniu Rada Nadzorcza zarekomendowa∏a WZP pana Piotra Nowaka
na funkcj´ ostatniego Prezesa Zarzàdu
likwidowanego Zespo∏u.
WZP udzieli∏o natomiast swojej rekomendacji dla trzyosobowej Komisji Rewizyjnej w osobach panów Marcina J´drzejewskiego, Edmunda Wasilewskiego
i S∏awomira Kowzana.
Wszystkie rekomendacje zosta∏y przyj´te, po czym, wobec wyczerpania programu, Walne Zgromadzenie Przedstawicieli zosta∏o zamkni´te.
Krzysztof Kacprzak

§1
Przyjàç do wiadomoÊci sprawozdanie Komisji Wniosków
i Uchwa∏ z pracy grupy roboczej dzia∏ajàcej mi´dzy I i II
turà Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli Mi´dzyresortowego Pracowniczego Zespo∏u Budowy Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych, zwanego dalej Zespo∏em.
§2
Zaakceptowaç propozycj´ Komisji Wniosków i Uchwa∏
powo∏ania przez Przedstawicieli Walnego Zgromadzenia
Stowarzyszenia pn.: „Zrzeszenie W∏aÊcicieli Mieszkaƒ
i Domów Jednorodzinnych w Starej Mi∏oÊnie”, które b´dzie zrzeszaç cz∏onków Zespo∏u i przejmie zadania Zespo∏u wraz z jego majàtkiem.
§3
Zwróciç si´ do Uczestników Walnego Zgromadzenia
o niezw∏oczne podj´cie czynnoÊci za∏o˝ycielskich – zgodnie z Prawem o stowarzyszeniach – i wybranie komitetu
za∏o˝ycielskiego oraz uchwalenie statutu Stowarzyszenia,
z uwzgl´dnieniem projektu statutu, stanowiàcego za∏àcznik nr 1 do niniejszej uchwa∏y.
§4
Zobowiàzaç Cz∏onków Zespo∏u, którzy wstàpià do Stowarzyszenia, a w szczególnoÊci tych, którzy wejdà w sk∏ad
organów Stowarzyszenia, do efektywnej dzia∏alnoÊci doprowadzajàcej do uczynienia Cz∏onków Zespo∏u faktycznymi i prawnymi wspó∏w∏aÊcicielami majàtku zgromadzonego przez Mi´dzyresortowy Pracowniczy Zespó∏ Bu-

dowy Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych spó∏kà
z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià w Starej Mi∏oÊnie –
zgodnie z uchwa∏a Nr 2 Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli z dnia 25 marca 2000 r., stanowiàcà za∏àcznik nr
2 do niniejszej uchwa∏y.
§5
Z chwilà przej´cia przez Stowarzyszenie majàtku, zadaƒ,
praw i obowiàzków oraz zobowiàzaƒ Zespo∏u (do wysokoÊci wartoÊci przej´tego majàtku) – zawiesiç jego dzia∏alnoÊç, a nast´pnie rozwiàzaç Zespó∏.
§6
Walne Zgromadzenie Przedstawicieli zobowiàzuje wszystkich udzia∏owców Mi´dzyresortowego Pracowniczego
Zespo∏u Budowy Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych sp. z o.o. w terminie 60 dni od daty zarejestrowania
i uzyskania osobowoÊci prawnej przez „Zrzeszenie” do
zrzeczenia si´ udzia∏ów w Spó∏ce i przekazania ich na
rzecz Stowarzyszenia p.n. „Zrzeszenie W∏aÊcicieli Mieszkaƒ i Domów Jednorodzinnych w Starej Mi∏oÊnie”.
§7
Walne Zgromadzenie Przedstawicieli MPZBDJ i W cofa rekomendacj´ Pani Wies∏awie Âwietlicznej – udzia∏owcowi
MPZBDJ i W sp. z o.o.
§8
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia
Andrzej Michniewicz
Andrzej Koz∏owski
Sekretarz WZP
Przewodniczàcy WZP

Walne w Zespole
Dokoƒczenie ze str. 1
na fakt, ˝e jest to tylko deklaracja cywilna, nie majàca ˝adnego znaczenia
w kontekÊcie przepisów Kodeksu Handlowego, w oparciu o które zarówno powstaje, dzia∏a, jak i ulega likwidacji spó∏ka z o.o.
Niemniej jednak WZP zobowiàza∏o,
w swojej uchwale nr 3 z dnia 10 czerwca
2000 roku, (drukujemy poni˝ej), wszystkich udzia∏owców, którzy weszli w posiadanie udzia∏ów z rekomendacji Zespo∏u,
do zrzeczenia si´ ich na rzecz Zrzeszenia
w ciàgu 60 dni od zarejestrowania Zrzeszenia.
Uchwa∏a nr 2 z dnia z 25 marca 2000 r.
§1
Walne Zgromadzenie Przedstawicieli MPZBDJ i W uchwala
koniecznoÊç przekszta∏cenia MPZBDJ i W i MPZBDJ i W Sp.
z o.o. w jednà struktur´ organizacyjnà z osobowoÊcià prawnà i stanowiàcà Cz∏onków MPZBDJ i W jako wspó∏w∏aÊcicieli majàtku MPZBDJ i W i MPZBDJ i W sp. z o.o.
§2
Nowoutworzona osoba prawna przejmie dotychczasowe
zobowiàzania wobec Cz∏onków MPZBDJ i W.
§3
Zobowiàzuje si´ Rad´ Nadzorczà i Zarzàd MPZBDJ
i W oraz Zarzàd Udzia∏owców MPZBDJ i W Spó∏ki z o.o.
do opracowania projektów realizacji postanowieƒ § 1
i przed∏o˝enia ich w terminie 21 dni przed II turà Walnego
Zgromadzenia Przedstawicielom na Walne Zgromadzenie
Andrzej Michniewicz
Andrzej Koz∏owski
Sekretarz WZP
Przewodniczàcy WZP
Uchwa∏a nr 3 z dnia 10 czerwca 2000 roku
Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Mi´dzyresortowego
Pracowniczego Zespo∏u Budowy Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych po wys∏uchaniu sprawozdania
Komisji Wniosków i Uchwa∏ WZP, uwzgl´dniajàc przed∏o˝one przez Komisj´ wnioski z sprawie realizacji uchwa∏y
nr 2 Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli z dnia 25
marca 2000 r. uchwala:

Czy to wstyd lub haƒba?
S∏owo Zespó∏ ró˝nie si´ kojarzy
mieszkaƒcom naszego Osiedla. Jak
wskazujà wyniki jesiennych wyborów
do Rady Dzielnicy, sà to raczej skojarzenia negatywne. I nic w tym dziwnego, bo Stara Mi∏osna widzia∏a ju˝ tak
wiele zmarnowanych pieni´dzy, niespe∏nionych obietnic, starganych nerwów. Walne Zgromadzenie podj´∏o
uchwa∏y dotyczàce zmian, nie próbowa∏o natomiast odpowiedzieç na ˝adne
z trudnych pytaƒ, jakich wiele zadajà
sobie mieszkaƒcy Osiedla.

Ale czego mo˝na si´ by∏o spodziewaç, skoro wi´kszoÊcià g∏osów na Walnym dysponowali cz∏onkowie W∏adz,
etatowi pracownicy Zespo∏u bàdê osoby powiàzane z zespo∏em ekonomicznie.
Podzia∏ My i Oni by∏ widoczny od
pierwszego g∏osowania, jednak w miar´
post´pu obrad, wspólny cel, jakim by∏o
przekszta∏cenie Zespo∏u w sensownie
funkcjonujàcà i wpisanà w polski system prawny struktur´, te podzia∏y prawie zupe∏nie zatar∏.

Jednak jedno g∏osowanie znowu rozgrza∏o emocje. Sprawa dotyczy∏a wniosku Parafii o bezp∏atnà zamian´ dzia∏ek: liczàcej ok. 1.800 m2 dzia∏ki na poszerzenie ul. Torfowej, na le˝àcà po
drugiej stronie Osiedla dzia∏k´ o powierzchni ok. 2.900 m2. Du˝a cz´Êç tej
drugiej dzia∏ki le˝y w tzw. strefie
ochronnej Parku Krajobrazowego i nie
mo˝e podlegaç zabudowie, jest wi´c
znacznie mniej atrakcyjna inwestycyjDokoƒczenie na str. 6
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Czy to wstyd lub haƒba?
Dokoƒczenie ze str. 5
nie. Cel by∏ spo∏ecznie uzasadniony,
wydawaç by si´ mog∏o ˝e sprawa nie
b´dzie budzi∏a wàtpliwoÊci, a jednak
wywo∏a∏a prawdziwà burz´.
OczywiÊcie, mo˝na mieç ró˝ne poglàdy i nie ma w tym nic z∏ego. Jednak niektóre argumenty by∏y nieco jakby z innej epoki. Bo jak mo˝na mówiç, ˝e mi
koÊció∏ nie jest potrzebny, wi´c jestem
przeciw? Czy ja mam protestowaç
przeciw budowie ul. GoÊciniec, bo przy
niej nie mieszkam? Albo przeciw przekazaniu dzia∏ki pod szko∏´, bo nie mam
dzieci? Niektórzy dyskutanci chyba zapomnieli, ˝e zostali wybrani, by reprezentowaç swoich wyborców, a nie swoje poglàdy.
Jednak prawdziwym hitem by∏ zg∏oszony na koniec dyskusji przez p. S∏awomira Kowzana wniosek o utajnienie g∏osowania w tej sprawie. Ch´tnie
podchwycony przez oponentów prze-

kazania, bo jak us∏ysza∏em w kuluarach „ja to jestem przeciw tej zamianie, ale nigdy nie wiadomo, czego kiedyÊ b´d´ od ksi´dza potrzebowa∏, lepiej ˝eby nie wiedzia∏ jak g∏osowa∏em”!? Prowadzàcy zebranie p. Andrzej Koz∏owski, ∏amiàc Regulamin
obrad podda∏ go pod g∏osowanie
i wniosek zosta∏ przyj´ty przy 1.469
g∏osach za, 632 przeciw i 120 wstrzymujàcych. Nast´pnie przy 840 g∏osów
za, 1156 przeciw i 225 wstrzymujàcych
wniosek Parafii zosta∏ odrzucony. Prawo demokracji: g∏osowanie rozstrzyga. Tego kwestionowaç nie zamierzam. Ale czy to rzeczywiÊcie wstyd
lub haƒba publicznie g∏osiç swoje poglàdy? To nie czasy inkwizycji czy realnego socjalizmu. DziÊ za swoje poglàdy nie mo˝na trafiç na stos ani na Rakowieckà. Po co wi´c robiç tajemnic´?
Przecie˝ delegaci na Walne to osoby
publicznie. G∏osowali w imieniu swoich wyborców. A mo˝e chodzi∏o o to,

Delegaci którzy opowiedzieli si´
ZA JAWNOÂCIÑ g∏osowania
Zadanie Przedstawiciele zadania
02
Tomasz Zych
03
Marcin J´drzejewski
05
Krzysztof Kaêmierski
09
Jacek Milewski
10
Tadeusz Walicki
12
Eliza KwaÊniewska
13
p. S∏owikowski
16
Katarzyna Blum-Rychecky
24
Danuta Zonko
29
Maciej Susicki
32
Wac∏aw Krajewski
34 (Daków) Jerzy Ga∏ecki
Zad. Pó∏noc Micha∏ Grzywacz
Blok
114

121
Irena Lacek
123
Tomasz Wysokiƒski
124
Agnieszka Walkowska-Pielak
126
Wac∏aw Rukat
202
Andrzej Klamut
204
Dariusz Niewiadomski
207
Monika Szkultecka-D´bek
208
Krystyna Cybula
Budynki II etapu cz. 2 Anna Trzepa∏ka
2 osoby si´ wstrzyma∏y, 9 by∏o nieobecnych, 41 by∏o za tajnoÊcià g∏osowania

Przedstawiciele bloków
Ma∏gorzata Kulka

Tani Transport
Firma Handlowo - Us∏ugowa

. TANI PRZEWÓZ TOWARÓW
. PRZEPROWADZKI

˝e niektóre zadania zobowiàza∏y swoich delegatów do g∏osowania za wnioskiem Parafii?
Szanowni Paƒstwo! Demokracja to
nie tylko wi´kszoÊç w g∏osowaniu. To
przede wszystkim jawnoÊç. Ró˝ne rzeczy mówi si´ o Zespole, nie wiedzàc
o tym, co naprawd´ robi. Ró˝ne rzeczy
nadal si´ b´dzie mówi∏o, jeÊli dzia∏ania
jego W∏adz nie b´dà przejrzyste i powszechnie znane. Zamiast obra˝aç si´,
˝e ktoÊ kogoÊ obsmarowa∏ w takiej czy
innej gazetce, zróbcie wszystko, aby
mieszkaƒcy Osiedla znali prawd´, mieli pe∏nà informacj´ o tym co si´ dzieje,
bez koniecznoÊci snucia domys∏ów.
Do Paƒstwa wiadomoÊci publikujemy
list´ tych delegatów, którzy opowiedzieli si´ za jawnoÊcià uchwa∏ Walnego
Zgromadzenia. Pozostali niech pozostanà z tym problemem. Sam na sam ze
swoim sumieniem.
Marcin J´drzejewski

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

oferuje ZAKUPY NA TELEFON!!!
☛ 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!!!

Zamówienia przyjmujemy pod numerem: 773-19-68
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!

TOM LAW’S SCHOOL OF ENGLISH

INTENSYWNE KURSY WAKACYJNE
24.07.2000 – 4.08.2000
7.08.2000 – 18.08.2000

LEKCJE INDYWIDUALNE
SUMMER SPECIAL 50% OFF
for new students

samochodem Polonez Truck ∏ad. 900 kg

tel. (022) 773 38 79, 0 606 956 529
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W – jak wolnoÊç
Dokoƒczenie ze str. 1
Przede wszystkim rodzice muszà dobrze
rozwa˝yç, gdzie pos∏aç swoje dziecko – na
jaki obóz, koloni´, wycieczk´. Na rynku
istnieje olbrzymia gama ró˝nych wakacyjnych propozycji. Wiele z nich wyglàda
z zewnàtrz bardzo atrakcyjnie, jednak
w praktyce okazuje si´ inaczej. Szczególnie przestrzegam przed obozami m∏odzie˝owymi, na których podstawowà atrakcjà
jest „czas wolny”. Organizatorzy zapewniajà wy˝ywienie, kilka wycieczek i wieczorne ogniska oraz dyskoteki. Natomiast
m∏odzie˝ w ciàgu dnia robi to, na co ma
ochot´, np. w∏óczy si´ po mieÊcie, siedzi
w pokojach. Wi´kszoÊç sytuacji, w których
m∏odzie˝ pozostawiona jest sama sobie
i nie ma mo˝liwoÊci aktywnego i atrakcyjnego sp´dzenia czasu, sk∏ania jà do si´gania po u˝ywki. Zanim wi´c poÊlemy dziecko na obóz, warto sprawdziç, czy:
q kadra wychowawców ma przygotowanie pedagogiczne i doÊwiadczenie
w pracy z m∏odzie˝à;
q istnieje szczegó∏owy program obozu
(sprawdziç, ile czasu wolnego majà
dzieci);
q jakie atrakcje oferowane sà uczestnikom;
q czy istnieje regulamin i normy obowiàzujàce dzieci na wyjeêdzie (warto wymagaç od organizatorów, aby jasno
okreÊlili dzieciom, ˝e na obozie obowiàzuje zakaz palenia papierosów, picia alkoholu i brania narkotyków).
Zach´cam rodziców, aby wybierali takie
obozy, na których dziecko ma szans´ rozwijaç swoje zainteresowania, prze˝yç du˝o
wra˝eƒ (np. konie, ˝agle, wspinaczka), doÊwiadczyç, ˝e czas wolny mo˝na sp´dziç
intensywnie, ciekawie, emocjonujàco.
A teraz przechodz´ ju˝ do samej rozmowy.

Jak porozmawiaç z dzieckiem
przed wyjazdem na wakacje
Wielu rodziców czuje si´ w obowiàzku
ostrzec swoje dzieci przed ró˝nymi niebezpieczeƒstwami wakacyjnymi czy te˝ wyraziç swoje zdanie na ten temat, ale nie za
bardzo wie, jak i robi to w zwiàzku z tym
krótko i nieporadnie. Dzieci s∏yszà wi´c od
rodziców teksty typu: „tylko nie rób g∏upot”, „szanuj si´”, „nie szalej za bardzo”,
„uwa˝aj na siebie” itp. Z regu∏y odpowiadajà równie lakonicznie: „dobra”, „matka,
nie wyg∏upiaj si´”, „nie przesadzaj” itd. Ta-

ka gra w ciuciubabk´ nie ma za bardzo
sensu, jeÊli chcemy potraktowaç spraw´
powa˝nie i byç powa˝nie potraktowani
prze nasze dziecko. Co warto zrobiç:
q uprzedziç dziecko, ˝e chce si´ z nim
powa˝nie porozmawiaç;
q znaleêç troch´ czasu i spokojnà chwil´ na rozmow´;
q przygotowaç si´ do rozmowy (aby przebieg∏a ona sprawnie i krótko, a nie zamieni∏a si´ w niekoƒczàce „kazanie”);
q wyraziç jasno swoje stanowisko – niezgod´ na u˝ywanie papierosów, alkoholu, narkotyków!
q uzasadniç swoje stanowisko, dlaczego
tak myÊlimy, dlaczego nam zale˝y, aby
dziecko nie bra∏o, nie pali∏o itd.;
q wys∏uchaç,co dziecko ma do powiedzenia, podyskutowaç o ró˝nych sytuacjach, które mogà si´ zdarzyç (np. namawianie przez grup´, presja rówieÊników, ktoÊ zaoferuje coÊ za darmo itp.)
i jak wtedy dziecko mo˝e si´ zachowaç;
q zobowiàzaç dziecko do tego, ˝e nie
b´dzie si´gaç po u˝ywki (mo˝e obiecaç, umówiç si´);
q uprzedziç o konsekwencjach z∏amania
zasady (np. zakaz kolejnego wyjazdu,
wczeÊniejsze powroty do domu, cofni´cie ró˝nych przywilejów).
To, czy dziecko weêmie do serca naszà
rozmow´, zale˝y w du˝ej mierze od ca∏ego procesu wychowania – czy mamy z nim
dobrà relacj´, czy uczymy je odpowiedzialnoÊci za siebie i innych, samodzielnoÊci, czy sami jesteÊmy dla niego wzorem do naÊladowania. Musimy w du˝ej
mierze zaufaç mu, ˝e wybierze dobrze,
ale nie wszystko da si´ przewidzieç.

JeÊli dziecko bierze
Na koniec kilka wa˝nych informacji
dla rodziców, którzy odkryjà, ˝e ich
dziecko zacz´∏o braç narkotyki (wed∏ug
ulotki Bene Vobis).
„Gdy wiesz, ˝e twoje dziecko bierze:
q Nie bój si´ prawdy. Czas dzia∏a na waszà niekorzyÊç.
q Uznaj fakt, ˝e ma kontakt z narkotykami lub ju˝ jest uzale˝nione.
q Dzia∏aj. Nie licz na to, ˝e problem sam si´
rozwià˝e, bez twojego udzia∏u.
q Pami´taj, ˝e od ciebie w∏aÊnie oczekuje
pomocy w sytuacji zagro˝enia.
q Nie ufaj temu, co mówi, gdy masz pewnoÊç, ˝e jest zagro˝one uzale˝nieniem.
Pami´taj, ˝e m∏odzi ludzie wierzà na
ogó∏, ˝e im si´ uda, ˝e si´ nie uzale˝nià.

q Uwa˝nie obserwuj jego ˝ycie, dowiaduj
si´, co robi i z kim sp´dza czas.
q Nie idê na ˝adne „uk∏ady”, nie zgadzaj si´ nawet na najmniejsze dawki
narkotyku.
q Nie obawiaj si´ konfrontacji z dzieckiem. Gdy masz dowody na to, ˝e bierze, przedstaw mu je.
q Zdobàdê adresy wszystkich poradni
i punktów konsultacyjnych, które mogà udzieliç specjalistycznej pomocy
terapeutycznej waszej rodzinie. Skorzystaj z pomocy specjalistów. Przygotuj si´ pod ich kierunkiem m.in. do
rozmowy z dzieckiem.
q Nie chroƒ go przed konsekwencjami
jego czynów.
q Nie pisz usprawiedliwieƒ, nie t∏umacz
go wobec szko∏y i znajomych. Taka postawa pozwala dziecku tkwiç w uzale˝nieniach i pog∏´biaç je.
q Ustal, jakie zasady wspó∏˝ycia b´dà
obowiàzywa∏y od tej chwili.
q Daj sobie prawo do przeglàdania jego
rzeczy, zaglàdania do jego skrytek, interweniowania w jego sprawy osobiste.
q Nie zniech´caj si´ nieudanymi próbami.
q Nie poddawaj si´. Twoje dziecko nie
jest stracone.
Twoje dziecko znajduje si´ w trudnej sytuacji. Zmiana zachowaƒ, jakiej b´dziecie
od niego oczekiwaç, mo˝e oznaczaç zerwanie ze znajomymi, sympatià, bàdê rezygnacj´ z ulubionych rozrywek i miejsc. Daj
mu w tym okresie du˝o wsparcia i pomocy.
Szczególnie, gdy konieczna oka˝e si´ terapia zwiàzana z uzale˝nieniem”.

Gdzie szukaç pomocy
q Poradnia Uzale˝nieƒ (MONAR)
ul. Powstaƒców Wielkopolskich 17,
tel. 823 65 31
q Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Wspólna 35 m. 8, tel. 621 11 51
q Poradnia dla dzieci i m∏odzie˝y
ul. Dzielna 7, tel. 831 19 20; 831 19 66
q Poradnia uzale˝nieƒ
ul. Dzielna 7, tel. 831 78 43
q Bezp∏atna infolinia Towarzystwa Powrót z „U” – tel. 0 800 201 17
q Telefon zaufania (Narkomania: Pomoc rodzinie) – 844 44 70
q M∏odzie˝owy OÊrodek Psychologiczny (tylko dla m∏odzie˝y, która nie
jest uzale˝niona i ich rodziców)
ul. Boryszewska 4, tel. 848 61 66
Z ˝yczeniami udanych wakacji
Joanna W´grzynowska – psycholog,
pracownik Stowarzyszenia „Bli˝ej Dziecka”,
sympatyk Starej Mi∏osny
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Lekarz radzi
Ustawa o Powszechnym Ubezpieczeniu Zdrowotnym zmieni∏a system finansowania Êwiadczeƒ zdrowotnych
i wprowadzi∏a poj´cie sk∏adki ubezpieczeniowej, której jesteÊmy p∏atnikami
i która sta∏a si´ podstawà finansowania
opieki zdrowotnej.
W zwiàzku z zapisami tej ustawy, prawo do korzystania z bezp∏atnych Êwiadczeƒ zdrowotnych majà wszyscy, którzy
sà p∏atnikami tej sk∏adki.
Wyje˝d˝ajàc na urlop warto pami´taç
o zabraniu ze sobà dokumentu potwierdzajàcego fakt naszego ubezpieczenia, a wi´c potwierdzajàcy nasze
prawo do korzystania z bezp∏atnych
Êwiadczeƒ zdrowotnych.
Brak takiego dokumentu, w przypadku zachorowania poza miejscem naszego zamieszkiwania i poza obszarem
dzia∏alnoÊci naszego lekarza podstawo-

wej opieki zdrowotnej, narazi nas na
obowiàzek pokrycia kosztów zwiàzanych z uzyskanymi Êwiadczeniami zdrowotnymi (sà oczywiÊcie odst´pstwa od
tej zasady uj´te w Ustawie, np. wypadek, zatrucie, poród, itp...).
Warto wi´c zapami´taç, ˝e fakt naszego ubezpieczenia potwierdza jeden
z nast´pujàcych dokumentów:
1. Aktualna legitymacja ubezpieczeniowa – wg obowiàzujàcych zasad
wpis potwierdzajàcy ubezpieczenie
zachowuje wa˝noÊç do 6 miesi´cy.
2. Ostatni odcinek emerytury
3. Ostatni odcinek renty
4. Pasek wynagrodzenia otrzymywany
od pracodawcy za aktualny lub poprzedni miesiàc (na pasku zawsze
umieszczona jest informacja o wysokoÊci sk∏adki ubezpieczeniowej)
5. ZaÊwiadczenie p∏atnika, i˝ dana
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dr. T. Droƒ
Je˝eli ju˝ mowa o portfelach to przypominam, i˝ dobrze jest mieç dwa portfele,
jeden do oddania w razie napadu i nie radz´, aby by∏ ca∏kiem pusty.
˚ycz´ czytelnikom, aby nikomu rady te
si´ nie przyda∏y.
Jan Zygmunt

Bezpieczny dom i osiedle

cji monitorowania, uzupe∏niony o dobre
zabezpieczenia mechaniczne.
Radz´ jednak rozwa˝yç t´ mo˝liwoÊç.
Mo˝na uzgodniç z firmà instalatorskà
etapowe wykonywanie systemu, tj, za∏o˝enie systemu pu∏apkowego zbudo05-077 Weso∏a
wanego z: centrali
Os. Stara Mi∏osna, ul. Jeêdziecka 20
alarmowej z akumutel./fax 773-25-20, tel./fax 773-39-00
latorem, sygnalizatel. kom. 0601 569-991
tora zewn´trznego,
urzàdzenia za∏àcza• Koncesja MSW •
jàcego i wy∏àczajà• Autoryzacja TECHOM – kl SA 4 •
cego oraz z jednej
• Zezwolenie Paƒstwowej Agencji Atomistyki •
lub dwóch czujek
zamontowanych
Projektowanie i wykonywanie systemów:
w ciàgach komuni– antyw∏amaniowych (wewn. i zewn.)
kacyjnych, a póêniej
– przeciwpo˝arowych i oddymiania
zrealizowaç dalsze
– obserwacji telewizyjnej (wewn. i zewn.)
rozbudowywanie
systemu w miar´ po– kontroli dost´pu i rejestracji czasu pracy
trzeb i zasobów fi– nag∏oÊnienia obiektów i interkomowych
nansowych.
Ponadto wykonywanie instalacji:
Przy bardziej za– elektrycznych
sobnym portfelach sà
– telefonicznych
jeszcze inne mo˝liwo– wideodomofonowych
Êci techniczne ostrze– TV satelitarnej
gania o nieproszonych goÊciach ju˝
Dobór systemu monitorowania
przed wtargni´ciem
do naszego obiektu,
Serdecznie zapraszam pon.–pt. 9–17
o czym postaram si´
PORADY BEZP¸ATNE!
równie˝ napisaç.

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

Zbli˝ajà si´ miesiàce urlopowe, w których cz´Êciej pozostawiamy swoje domy
i mieszkania zamkni´te jedynie na klucz.
Dobrze jak ten przys∏owiowy „klucz” to
drzwi antyw∏amaniowe z solidnymi zamkami.
Poza drzwiami nie lekcewa˝my mo˝liwoÊci wtargni´cia przez inne otwory i to cz´sto te, które uwa˝amy za zbyt trudne do
sforsowania, jak ma∏e okienka gara˝owe,
piwniczne, lufciki czy klapy dachowe.
OczywiÊcie, partery sà zagro˝one w∏amaniem przez wszystkie otwory, a szczególnie poprzez balkony.
Opuszczajàc swój dobytek najlepiej poprosiç najbli˝szych sàsiadów o zwrócenie
uwagi na podejrzane osoby lub odg∏osy,
aby powiadomili policj´ oraz stra˝ miejskà.
Policja tel. 773-40-04, 0-603-391-585
oraz 997 i kom. 112
Stra˝ Miejska tel. 773-56-99 i 0-90-298910
Tanim kosztem mo˝na upozorowaç naszà obecnoÊç kupujàc w sklepie elektrycznym programator, który w ustawionym
przez nas czasie w∏àczy Êwiat∏o lub radio.
Nale˝y przy tym pami´taç, aby te urzàdzenia by∏y oddalone od ∏atwopalnych materia∏ów i by∏y co jakiÊ wy∏àczane.
OczywiÊcie, pisa∏em ju˝ we wczeÊniejszych numerach, ˝e najbardziej profesjonalnym zabezpieczeniem, ale i bardziej
kosztownym jest elektroniczny system sygnalizacji w∏amania i napadu z powiadomieniem radiowym i telefonicznym do sta-

osoba, za którà odprowadza sk∏adk´ na ubezpieczenie zdrowotne,
zosta∏a wraz z cz∏onkami rodziny
zg∏oszona do ubezpieczenia
6. W przypadku osób, które ubezpieczy∏y si´ dobrowolnie, egzemplarz
umowy wraz z dowodem wp∏acenia
sk∏adki na ubezpieczenie zdrowotne za ostatni miesiàc
7. W wyjàtkowych przypadkach (cz´Êç
Êwiadczeniodawców mo˝e to zakwestionowaç) za dowód ubezpieczenia mo˝e pos∏u˝yç ksià˝eczka
RUM, aktualna legitymacja szkolna
lub studencka, czy wreszcie oÊwiadczenie osoby ubezpieczonej o odprowadzaniu sk∏adki na ubezpieczenie zdrowotne, ze wskazaniem kasy,
do której dana osoba nale˝y.
Koƒczàc chcia∏bym ˝yczyç Wszystkim dobrego wypoczynku i jak najmniej k∏opotów ze zdrowiem.

STARA MI¸OSNA

A mo˝e by tak... do sanatorium?
Je˝eli cierpisz na dolegliwoÊci reumatyczne, ortopedyczne, neurologiczne,
pourazowe, je˝eli masz k∏opoty z uk∏adem krà˝enia, a na dodatek mieszkasz
przy ruchliwej ulicy czy szosie i je˝eli
wydajesz coraz wi´ksze pieniàdze na leki – zaufaj medycynie naturalnej i pomyÊl o leczeniu sanatoryjnym.
Nie musi to byç wyjazd bardzo daleki.
Uzdrowisko, w którym leczy si´ (i to
bardzo skutecznie) wymienione schorzenia, le˝y tylko 220 km od Warszawy
i dojechaç tam mo˝na pociàgiem i autobusem. Jest to po∏o˝one w województwie Êwi´tokrzyskim Busko-Zdrój.
Najwi´kszym bogactwem tego uzdrowiska sà wody siarczkowe, pochodzàce
z pok∏adów gipsowych (unikat na skal´
Êwiatowà). Ich lecznicze w∏aÊciwoÊci
wià˝à si´ z wch∏anianiem (w postaci jonu) dwuwartoÊciowej siarki przez przewód pokarmowy, skór´, drogi oddechowe i drogi rodne pacjenta. W wyniku tego nast´puje aktywizacja procesów biochemicznych, przeciwzapalnych, przeciwreumatycznych i odtruwajàcych. Kàpiele czy kuracja pitna uodporniajà organizm, obni˝ajà poziom cholesterolu
i cukru we krwi, ∏agodzà bóle, poprawiajà ruchomoÊç stawów. Nast´puje ponadto odka˝anie skóry i regeneracja naskórka. Te korzystne procesy wewn´trzne zachodzàce w organizmie sprawiajà,
˝e kàpiele siarczkowe majà ogólne dzia∏anie odm∏adzajàce.
Kuracja w postaci kàpieli w wodzie
siarczkowej ma wyjàtkowe znaczenie
dla mieszkaƒców wielkich miast, zatruwanych spalinami samochodowymi,
gdy˝ usuwa z organizmu nadmiar metali ci´˝kich.
Równie wa˝nym bogactwem Buska
Zdroju sà solanki jodkowo-bromkowe
z g∏´bszych pok∏adów morza mioceƒskiego sprzed milionów lat. Kàpiel solankowa uzupe∏nia wa˝ne mikroelementy w organizmie, poprawia krà˝enie obwodowe i poprawia wydolnoÊç
mi´Ênia sercowego, a tak˝e wzmacnia
system nerwowy i odpornoÊç na choroby. Obie wody – siarczkowa i solanka –
zawierajà liczne, wa˝ne dla organizmu
biopierwiastki, takie jak sód, potas, magnez, selen, jod, ˝elazo i inne.
Leczenie kàpielami mo˝e byç wspomagane równie˝ wa˝nà dla organizmu
kuracjà pitnà. „Buskowianka”, natural-

na woda mineralna z pok∏adów margli karza pierwszego kontaktu skierowanie
kredowych (na terenie rezerwatu), uzu- na leczenie sanatoryjne i nast´pnie
pe∏nia skutecznie gospodark´ mineral- zgod´ Mazowieckiej Kasy Chorych
nà organizmu, dostarczajàc wiele pier- (Warszawa ul. Sienkiewicza 12), po
wiastków, koniecznych dla prawid∏owej czym wyjechaç na 24 – lub 21- dniowy
przemiany materii u∏atwiajàcych od- pobyt w sanatorium. W chwili obecnej
chudzanie. Sà to: wapƒ, magnez, potas, koszt takiego pobytu wynosi oko∏o 140
– 160 z∏. (przed sezonem). Takie leczebrom, jod, selen, fluor, cynk, stront.
Kuracja w Busku Zdroju mo˝e byç nie przys∏uguje choremu raz na 2 lata –
bardzo skuteczna, a przy tym mo˝e ∏à- tak jest w chwili, gdy pisz´ te s∏owa, ale
czyç si´ z mi∏ym odpoczynkiem wÊród sytuacja ta mo˝e ulec zmianie.
Innà drogà jest uzyskanie od lekarza
nieska˝onej przyrody, bo uzdrowisko
to le˝y w malowniczej okolicy, ca∏kowi- pierwszego kontaktu skierowania na lecie pozbawionej przemys∏u – co naj- czenie ambulatoryjne w sanatorium \na
mniej w promieniu 50 km nie ma ˝ad- 2 lub 3 tygodnie. Podobno (nie sprawnych wi´kszych zak∏adów przemys∏o- dza∏am tego, ale informacj´ mo˝na uzywych. Powietrze jest wi´c tu czyste, kli- skaç od lekarza pierwszego kontaktu)
mat ∏agodny, z wyjàtkowo du˝à liczbà skierowanie takie mo˝na otrzymaç codni s∏onecznych. JednoczeÊnie liczne rocznie, uzyskujàc ka˝dorazowo zgod´
imprezy kulturalne i wycieczki krajo- Mazowieckiej Kasy Chorych. Na podznawcze mogà zapewniç tak potrzebnà stawie takiego skierowania w Biurze
Planowania Zabiegów w Busku otrzynam wszystkim rozrywk´.
Poniewa˝ w Busku Zdroju mo˝na si´ muje si´ dwie wizyty lekarskie i dwa zaleczyç i wypoczywaç przez ca∏y rok, le- biegi dziennie za darmo. Mieszkanie
piej jest pojechaç tam poza letnim trzeba za∏atwiç we w∏asnym zakresie
szczytem, a wi´c na przyk∏ad wiosnà – prywatnie za ∏ó˝ko w jedno- lub dwulub wczesnà jesienià. W ten sposób osobowym pokoju p∏aci si´ tej wiosny
mo˝na wykorzystaç posezonowe ulgi 15 z∏. Poza sezonem jest du˝o wolnych
i uniknàç kolejek do ró˝nych zabiegów kwater prywatnych, po∏o˝onych blisko
zak∏adów leczniczych. Wy˝ywienie te˝
wodoleczniczych.
O tym, jak skutecznie leczà kàpiele trzeba sobie zapewniç prywatnie, ale
siarczkowe, przekona∏am si´ sama, w tym okresie obiad (z trzech daƒ)
rozmawiajàc z pacjentami, leczàcymi kosztowa∏ oko∏o 9 z∏.
Do Buska Zdroju mo˝na tak˝e wyjesi´ „siarkà” w Busku. Spotka∏am tam
ludzi, którzy poruszajà si´ samodziel- chaç zupe∏nie prywatnie. Ceny oraz wanie tylko dlatego, ˝e od wielu lat co ro- runki zakwaterowania i wy˝ywienia sà
ku odwiedzajà to uzdrowisko. Widzia- takie, jak wy˝ej poda∏am.
Wszelkie informacje dotyczàce za∏am tam równie˝ pacjentów, którzy po
jednej, choç d∏u˝szej kuracji (15 kà- biegów w uzdrowisku mo˝na uzyskaç
pieli siarczkowych) stan´li na w∏a- na miejscu, w Busku Zdroju, w Biurze
snych nogach, choç przyjechali do Planowania Zabiegów w przychodni
uzdrowiska z laskà lub kulami. Nic uzdrowiskowej lub telefonicznie (0-41)
dziwnego, ˝e ja równie˝ sta∏am si´ go- 378-24-25, wewn´trzny 270 lub 277.
Zach´cam do skorzystania z kuracji
ràcà zwolenniczkà leczenia kàpielami
mineralnymi – zgodnymi z wskazania- sanatoryjnej.
Anna Szczerbiƒska
mi medycyny naturalnej – i uwa˝am,
˝e kuracja taka jest
znacznie wartoÊciowsza dla organizmu cz∏owieka
ni˝ przy u˝yciu farmaceutyków.
w zarzàdzaniu firmà handlowà, medialnà, dystrybucyjnà
Jak sobie zorganizowaç
leczenie
(finanse, marketing, organizacja pracy, organizacja struktur wg Lean Managment).
w Busku Zdroju?
Telefony: 773-13-69, 0603 865-285 oraz poczta elektroniczna:
Najkorzystniej
kkr@atomnet.pl
jest uzyskaç od le-

Szukam pracy.
Mam doÊwiadczenie
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Rozstania nadszed∏ czas...
Szko∏a Podstawowa, do której ucz´szcza∏yÊmy przez tyle lat, zawsze pozostanie w naszych pami´ciach jako miejsce, gdzie uczono nas nie tylko suchych wzorów i formu∏ek,
ale tak˝e logicznego myÊlenia i rozumnego
post´powania. Wspaniali pedagodzy wprowadzali uczniów w tajemniczy Êwiat nauki,
a zarazem uczyli, jak byç uczciwym, szlachetnym i dobrym cz∏owiekiem... – jak byç
prawdziwym Polakiem.
Przyszed∏ ju˝ moment rozstania...
To czas, by podsumowaç wszystkie lata
sp´dzone w tej szkole. Kiedy przywracamy
wspomnienia sprzed szeÊciu lat, widzimy
dwie przera˝one dziewczynki, które niedawno zmieni∏y miejsce zamieszkania i zosta∏y
przeniesione do nowej szko∏y. Tutaj nasuwa
si´ obraz pierwszych twarzy, jakie wtedy ujrza∏yÊmy. Obydwie czu∏yÊmy si´ przeraêliwie nieswojo, widzàc grupk´ zgranych dzieciaków, które rozmawiajà o ostatnich wspólnie sp´dzonych urodzinach. Szybko jednak
okaza∏o si´, ˝e to by∏y wyjàtkowo przyjazne
osóbki, które momentalnie „przygarn´∏y”
nas do siebie i uzna∏y za „swoje”.
Tak zacz´∏y si´ cudowne lata...
Od tamtej chwili chodzenie do szko∏y sta∏o
si´ bardziej przyjemnoÊcià ni˝ obowiàzkiem
nauki. ˚adna z nas nie zdawa∏a sobie sprawy
z ci´˝kiej pracy, jaka nas czeka∏a.
Dzisiaj jest ju˝ ostatni dzieƒ, kiedy widzimy si´ wszyscy w tym samym gronie. Ka˝dy
z nas uÊmiecha si´ z sentymentem i niejednemu kr´ci si´ w oku ∏za...
Oglàdamy si´ za siebie i widzimy twarz
bardzo zmartwionà... Tak! To nasza wychowawczyni, która stara si´ zapanowaç nad
ogólnie panujàcym ba∏aganem w naszej klasie. Kiedy tak na Nià patrzymy, widzimy
osob´ o ogromnym sercu, do której zawsze
mog∏yÊmy pójÊç i powiedzieç o wszystkim,.
Ona nas potrafi∏a zrozumieç, a w miar´ swoich mo˝liwoÊci pomaga∏a przetrwaç w najtrudniejszych sytuacjach. To na Jej g∏ow´
spad∏o wychowawstwo klasy z∏àczonej z cz´-

Êci dwóch innych i dodatkowo paru nowych
buziaczków. DzieliliÊmy si´ wtedy na podgrupy, wcià˝ Êcierajàce swoje poglàdy. Lecz
znalaz∏a si´ osoba, która po∏àczy∏a nasze si∏y i stworzy∏a jednà wspania∏a grup´ ludzi.
Z ca∏ego serca dzi´kujemy Jej za to!!!
Teraz robimy obrót o kolejne dziewi´çdziesiàt stopni. Tu widzimy naszych znajomych ze szko∏y. To z nimi dzieli∏yÊmy wszyst-

W nastroju zadumy, pewnej melancholii i m∏odzieƒczej refleksji ostatni rocznik klas ósmych uroczystym
polonezem po˝egna∏ odchodzàcà w przesz∏oÊç oÊmioklasowà szko∏´ podstawowà.

kie smutki i radoÊci. To byli i sà prawdziwi
przyjaciele, na których zawsze mog∏yÊmy
polegaç.
Przypomina nam si´ jedna z wycieczek
szkolnych, kiedy pojecha∏yÊmy do Zakopanego. Wcià˝ jednak tkwià nam w g∏owach
dyskoteki i wszelkie imprezy szkolne. One
najbardziej zbli˝a∏y nas do siebie. Pomaga∏y
si´ wyszumieç, wykrzyczeç i wyszaleç. To by∏y chwile, gdy wszyscy taƒczyliÊmy, chwile,
kiedy zapominaliÊmy o zmartwieniach. Liczy∏a si´ tylko dobra muzyka i wspaniali
przyjaciele. Bo czym jest Êwiat i ˝ycie ludzkie
bez kogoÊ, na kim nam zale˝y, kogoÊ, kto
u˝ycza ramienia w potrzebie i podaje d∏oƒ,
gdy upadniemy.
W tej szkole prze˝y∏yÊmy niezapomniane
mi∏oÊci, a znajomi, którzy opuÊcili nas nieco

W zupe∏nie innym nastroju ˝egna∏y si´ ze szko∏à najm∏odsze dzieci.
Z radoÊcià wita∏y wakacje i bez smutku ˝egna∏y swojà ma∏à szko∏´.
Prawdziwà furor´ zrobili ch∏opcy z klas III brawurowo taƒczàcy kankana.
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wczeÊniej, tak naprawd´ pozostanà z nami
do koƒca. I choç trudno nam to pojàç, nadszed∏ czas, byÊmy i my odesz∏y...
Teraz zdaje nam si´, ˝e Ênimy albo raczej,
˝e to jakiÊ koszmar, z którego nie mo˝emy
si´ obudziç. Nie mo˝emy sobie wyobraziç,
˝e kolejnego 1. wrzeÊnia nie zobaczymy
w szkolnych ∏awach tych samych kole˝anek
i kolegów, ˝e nie b´dà nas uczyli ci sami nauczyciele.
Znowu si´ obracamy. Tu stoi Pani Dyrektor,
a wokó∏ niej jeszcze kilka Paƒ Nauczycielek.

Czy one sà uÊmiechni´te?! Mo˝e i tak, bo muszà mieç nas serdecznie dosyç po tych wszystkich wybrykach, jakie nierzadko nam si´ zdarza∏y. A mo˝e jednak troch´ jest im smutno,
bo przecie˝ i nam zdarza∏o si´ wnosiç w ich ˝ycie chwile radoÊci i dumy.
Bardzo dzi´kujemy za wielkà wyrozumia∏oÊç ca∏emu Gronu Pedagogicznemu, dzi´kujemy Paniom Kucharkom za smaczne obiadki
i dzi´kujemy naszym „ciociom”, które cierpliwie wyciera∏y pod∏og´, bo nam nie chcia∏o si´
zmieniaç butów.
– MyÊl´ o ostatniej klasówce, na której
wreszcie uda∏o mi si´ Êciàgnàç bez przy∏apania...
– A ja myÊl´ o ostatnich zawodach sportowych, na których si´ Êwietnie bawi∏am.
MyÊlimy o balu, o naszej ostatniej wspólnej zabawie. O tym jak bardzo byliÊmy przej´ci, gdy taƒczyliÊmy poloneza i o tym, ˝e
ostatni raz razem mogliÊmy si´ wytaƒczyç,
wyskakaç i wykrzyczeç! I myÊlimy równie˝
o tym, ˝e ...To ju˝ jest koniec, nie ma ju˝ nic,
jesteÊmy wolni...
Pozostajà nam jedynie zdj´cia i cudowne
wspomnienia i choç ˝al Êciska nam serca, wierzymy, ˝e kiedyÊ powrócimy jeszcze wszyscy
w nasze ulubione miejsca... choçby w wyobraêni, bo nasza „podstawówka„ nie by∏a jedynie
murowanym budynkiem, ale wspólnotà Nauczycieli i Uczniów, która by∏a i zawsze b´dzie
dla nas naszym drugim domem!
Bogna i Agnieszka
absolwentki Szko∏y Podstawowej nr 3
w Starej Mi∏oÊnie

STARA MI¸OSNA

„Jak˝e nie p∏onàç w podzi´ce”
Pod takim has∏em przebiega∏o tegoroczne po˝egnanie ósmoklasistów ze szko∏à.
Od wielu lat imprezy okolicznoÊciowe w naszej
szkole sà na wysokim poziomie. Bywa∏y monta˝e
s∏owno-muzyczne, inscenizacje, przedstawienia
teatralne.
My, nauczyciele – zawsze ˝a∏owaliÊmy, ˝e tych
wspania∏ych imprez nie mo˝na by∏o pokazaç
szerszemu forum. Sytuacja zmieni∏a si´ z chwilà
wybudowania sali gimnastycznej. (z roku na rok
zapraszane jest coraz wi´ksze grono goÊci, a sà nimi g∏ównie rodzice „naszych” dzieci.)
Cieszymy si´ mogàc zaprezentowaç uczniów
ich najbli˝szym w nieznanej im roli: konferansjera prowadzàcego przedstawienie, artysty, wzorowego ucznia w poczcie sztandarowym lub te˝

zwyk∏ego ucznia prezentujàcego si´ w stroju galowym otoczonego gronem najbli˝szych przyjació∏.
Z pewnoÊcià rodzicom serce wzrasta w tych momentach, a niejednemu ∏za si´ w oku zakr´ci. Tegoroczne po˝egnanie nasi absolwenci rozpocz´li
polonezem dedykowanym nauczycielom oraz
wszystkim pracownikom szko∏y. Sàdzàc po jakoÊci
wykonania taƒca, dostojnoÊci i powagi taƒczàcych
35-ciu par, wdzi´cznoÊç uczniów jest wielka.
Potem by∏y szaleƒstwa dyskotekowe pod dyskretnà opiekà matek i ojców.
Cz´Êç oficjalna zakoƒczenia roku szkolnego
rozpocz´∏a si´ mszà Êw. S∏owa pouczenia, jakich
udzieli∏ m∏odzie˝y ksiàdz proboszcz, na d∏ugo powinny zapaÊç jej w pami´ci, a serdeczne ˝yczenia
natchnàç jà si∏ami na d∏ugi okres ˝ycia.

Trakt Brzeski 175 tel. (0-22) 773 23 32
fax (0-22) 773 38 10
materia∏ów budowlanych
i wykoƒczeniowych

SPRZEDA˚

* p∏yty gipsowo-kartonowe
* sufity mineralne
* tapety z w∏ókna szklanego
* farby, kleje, lakiery
* systemy dociepleƒ
* cement, wapno, papa
* ceg∏a, klinkier
* pokrycia dachowe

* stolarka AL, PCV
* ˝aluzje, verticale
* rolety antyw∏amaniowe

NAJTA¡SZE P¸YTY GIPSOWO-KARTONOWE
BEZP¸ATNY TRANSPORT NA TERENIE STAREJ MI¸OSNY
SULEJÓWEK
WARSZAWA

SIEDLCE

L
LUB

STARA MI¸OSNA

300 m

IN

ZAPRASZAMY w godz. 7.30-17.30

Nast´pnie g∏ówna uroczystoÊç: zaproszeni goÊcie, nauczyciele w pierwszym rz´dzie, naprzeciw
absolwenci, przy mikrofonach artyÊci – pe∏na gala, ró˝e w r´kach m∏odzie˝y i oczekiwanie na ten
wa˝ny moment, a˝ uzyskam Êwiadectwo i mo˝na
b´dzie o mnie powiedzieç „absolwent”.
W tym momencie par´ s∏ów o tych, którzy jeszcze rok temu prosili, by nazywaç ich dzieçmi, a teraz z ca∏à pewnoÊcià mo˝na nazwaç m∏odzie˝à.
Rocznik ten by∏ wyjàtkowy. M∏odzie˝ dorodna,
zadbana, uzdolniona, màdra, otoczona wielkà
troskà rodziców. Ta m∏odzie˝ w roku milenijnym
odchodzi jako ostatni rocznik ósmoklasistów,
dzieci uczonych na wysokim poziomie w starym
systemie szkolnym i wed∏ug dotychczas obowiàzujàcych ambitnych programów, a przecie˝ to oni
osiàgn´li niespotykany dotàd ponadprzeci´tny
poziom. Ârednia ocen w klasach przekracza 4,2.
Wielu z nich jest ju˝ przyj´tych do szkó∏ Êrednich.
Tymczasem program artystyczny w wykonaniu
uczniów zachwyci∏ nas wszystkich.
„Jak˝e nie pisaç wiersza
jak˝e nie p∏onàç w podzi´ce
za Êwiat∏o co si´ rozszerza,
za dar najpi´kniejszy, za wiedz´”.
W takiej tonacji absolwenci dzi´kowali swoim
wychowawcom i nauczycielom. Pada∏y goràce
s∏owa: pochyliç g∏owy, dzi´kowaç za trud i serce,
pe∏ne wielkiej serdecznoÊci oczy nauczyciela, bezmierny d∏ug wdzi´cznoÊci.
By∏y te˝ s∏owa kierowane do kolegów:
„Ju˝ wspólnej drogi pryska czar
ostatni uÊcisk ràk
niech serca nasze grzeje ˝ar
najmilszych wspomnieƒ kràg.”
Tutaj musz´ zwróciç si´ do absolwentów i przypomnieç to, co kiedyÊ im mówi∏am: pami´tajcie,
˝e przyjaênie zawarte w dzieciƒstwie i we wczesnej
m∏odoÊci sà najtrwalsze, niezawodne i zobowiàzujàce. Dajà one wielkà si∏´ w póêniejszym ˝yciu.
M∏odzie˝ jest zdecydowana zdobywaç Êwiat, który dziÊ stoi przed nià otworem, takie jest jej odwieczne prawo. My, nauczyciele, uczyliÊmy ich podejmowania wyzwaƒ, zach´caliÊmy do dzia∏ania, wspieraliÊmy w inicjatywach. SzlifowaliÊmy te wspania∏e diamenty, które promieniujà dziÊ ciep∏em i wdzi´cznoÊcià. Pad∏o wiele serdecznych s∏ów od uczniów, od
ich rodziców, by∏y kwiaty, wzruszenie i ∏zy.
Potem w klasach ju˝ tylko zdj´cia i uÊciski, wymiana ˝yczeƒ i podzi´kowaƒ. Ka˝da z nas wychowawczyƒ odchodzàcych klas ósmych zaskoczona jest tyloma wyrazami wdzi´cznoÊci, jakie tego dnia us∏ysza∏a.
Dzi´kujemy Wam za nie, bo to w∏aÊnie takie momenty dodajà nam energii do dalszej pracy w tym tak
trudnym, a ukochanym przez nas zawodzie.
Cichymi bohaterkami imprezy sà nasze Panie
Polonistki, które od lat çwiczà dzieci w pi´knej intonacji tekstu. Corocznie nasi uczniowie zbierali
wi´kszoÊç nagród w konkursach recytatorskich
na szczeblu gminnym, zdobywa∏y nagrody i wyró˝nienia w konkursie „Ma∏a Syrenka”. Nasze
panie polonistki równie˝ piszà scenariusze przepi´knych przedstawieƒ, takich, jak choçby to,
o którym mia∏am przyjemnoÊci opowiedzieç.
wychowawczyni klasy 8 b
Krystyna Tomaszewska
P.S. jest do nabycia kaseta z ca∏ej uroczystoÊci
(polonez, bal, fragmenty Mszy Êw., rozdanie Êwiadectw)
tel. 773-34-98
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Miejski OÊrodek Kultury
Rok szkolny 1999/2000 MOK zakoƒczy∏
kilkoma imprezami podsumowujàcymi
prac´ w sekcjach zainteresowaƒ.
Konkurs plastyczny obejmujàcy swym zasi´giem szko∏y i sekcj´ plastycznà OÊrodka
Kultury zach´ci∏ m∏odych plastyków do
pracy, której efekty mi∏o zaskoczy∏y organizatorów. Ze szko∏y Nr 2, Szko∏y Nr 4
i Szko∏y Spo∏ecznej otrzymaliÊmy ∏àcznie
78 obrazów. Prace te utworzy∏y imponujàcà
wystaw´ prezentowanà w sali widowiskowej MOK. Trzeba podkreÊliç, ˝e poziom
prac by∏ niezwykle wysoki, a uj´cie tematu
godne szczerego podziwu.
3 czerwca b.r. o godzinie 1200 zebra∏o si´
jury w sk∏adzie: Maria Diksa, Gra˝yna Tucholska, Pawe∏ Sadlej, Janusz Maciàg, Katarzyna K´piƒska. Z trudem i w poczuciu,
i˝ wi´kszoÊç prac godna by∏a nagrodzenia
jury wy∏oni∏o 6 laureatów
W grupie dzieci starszych: I – nagroda Jerzy Ros∏on S Sz. P. Nr 12,
II – nagroda Marta Joachimiak MOK Weso∏a,
III – nagroda Piotr Foland S. Sz. P. Nr 12.
W grupie dzieci m∏odszych: I – nagroda Ola
Rakowska MOK Weso∏a, II – nagroda Mateusz Trzciƒski MOK Weso∏a, III – nagroda
Aneta Gucwa MOK Weso∏a i 10 wyró˝nionych: Marcin Kaminski, Marta Krawczyk,
Kuba Paulski, Marcin Diksa, Alicja Klinkosz, Marta Aluna, Zuzanna Trzciƒska,
Micha∏ Biwan, Krzysztof Michalak, Marta
Górska.
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy,
oraz dzi´kujemy dzieciom i nauczycielom,
pod opiekà których powsta∏y te obrazy.
Tym, którzy podj´li naszà inicjatyw´, dzi´kujemy i spodziewamy si´ dalszej wspó∏-

pracy artystycznej i podobnych sukcesów
w przysz∏oÊci.
Up∏ywajàcy rok szkolny w klasie fortepianu, prowadzonej przez panià Swiet∏an´
Park´, zakoƒczy∏ si´ koncertem. Uczniowie
mali i duzi zagrali utwory odpowiadajàce
wiekowi i umiej´tnoÊciom, dostarczyli s∏uchajàcym powodu do wzruszeƒ i podziwu.
Zosta∏y wr´czone Êwiadectwa, dyplomy
i nagrody.
24 czerwca odby∏a si´ kameralna impreza muzyczna „Wieczór romansu rosyjskiego”. Zaproszeni goÊcie wys∏uchali lirycznych utworów wokalnych A. War∏amowa,
P. Bulachowa, M. Glinki, B. Okud˝awy
w oryginalnej wersji j´zykowej. Gwiazdà
wieczoru by∏a pani Bo˝ena Klasa wykonawczyni wi´kszoÊci utworów wokalnych, wspania∏ym debiutem poszczyciç si´ mo˝e pani
Alina Ostrowska, która równie˝ z ogromnym wdzi´kiem Êpiewa∏a rosyjskie romanse.
Przy herbacie impreza znacznie si´ przed∏u˝y∏a, a duszà towarzystwa by∏ z-ca burmistrza Stanis∏aw Gutowski, który tak Êwietnie
opowiada∏ dowcipy, ˝e uczestnicy spotkania
postanowili rekomendowaç pana burmistrza do udzia∏u w programie telewizyjnym
Mariusza Czajki. Wszystkich, którzy przeoczyli tak udane przedstawienie, zapraszamy jesienià, Piknik – Weso∏a, który odby∏ si´
na hipodromie Legii sta∏ si´ okazjà do wyst´pów sekcji tanecznych. „Mali” wystàpili
w trzech taƒcach: walcu, czaczy i sambie.
Grupa taƒca nowoczesnego zataƒczy∏a autorski uk∏ad pana Marcina B∏a˝ejewskiego
– opiekuna sekcji tanecznej MOK. Po sile
oklasków mo˝emy przypuszczaç, i˝ podoba∏y si´ oba wyst´py.

Wakacje za jeden uÊmiech z Miejskim OÊrodkiem Kultury
zapraszamy dzieci i m∏odzie˝ od 7 do 14 lat
Wycieczka 5-dniowa od 7 sierpnia do 11 sierpnia w Tatry i Pieniny
I dzieƒ – Wyjazd z Weso∏ej godz. 600. Przyjazd do Krakowa, zwiedzanie: Sukiennice,
Stary Rynek, KoÊció∏ Mariacki, Wawel. Wyjazd do Bukowiny Tatrzaƒskiej – zakwaterowanie, obiadokolacja.
II dzieƒ – Êniadanie, wycieczka do Morskiego Oka, obiadokolacja.
III dzieƒ – Êniadanie, wyjazd autokarem do Ku˝nic, wjazd kolejkà linowà na Kasprowy
Wierch, obiadokolacja, ognisko.
IV dzieƒ –Êniadanie, Wyjazd do Kuênic, wycieczka na Kopieniec, obiadokolacja.
V dzieƒ – Êniadanie, Wyjazd w Pieniny Czorsztyn, Niedzica, Sp∏yw Dunajcem.
Powrót do domu (obiad) Przyjazd do Weso∏ej godz. 2000 – 2100.
Wycieczka 5-dniowa od 14 sierpnia do 18 sierpnia w Karkonosze
I dzieƒ – Wyjazd z Weso∏ej godz 600. Przyjazd do Wroc∏awia, zwiedzanie: Panorama
Rac∏awicka, godzinna przeja˝d˝ka autobusem „Rumcajs”, wizyta w ZOO
u paƒstwa Gucwiƒskich. Przyjazd do Karpacza, obiadokolacja.
II dzieƒ – Êniadanie, Wyjazd wyciàgiem na Kop´ i dojÊcie na Ânie˝k´. Obiadokolacja,
ognisko.
III dzieƒ – Êniadanie, Wyjazd do Czech – Trutnov i Miasto Skalne, „Safari”, obiadokolacja, dyskoteka.
IV dzieƒ – Âniadanie, wyjazd do Szklarskiej Por´by, zwiedzanie muzeum Kryszta∏ów
i Szlachetnych Kamieni, Wodospad – Wysoki Kamieƒ, Zakr´t Êmierci, obiadokolacja, ognisko.
V dzieƒ – Êniadanie, zwiedzanie Âwiàtyni Wang, Karpacz.
Powrót do domu ok. godz. 20.

Informacje: MOK Weso∏a, ul. Starzyƒskiego 21, tel. 773 55 99
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W ramach pikniku wystàpi∏y tak˝e zespo∏y muzyczne MOK pod wspólnà nazwà „Betsaido”. Trwajàcy ponad godzin´
koncert muzyki m∏odzie˝owej przed∏u˝ony zosta∏ o bisy.
Korzystajàc z tej samej okazji zaprezentowa∏a si´, powsta∏a w tym roku modelarnia samochodowa. Pokazy odby∏y
si´ na specjalnie do tego celu wytyczonym torze samochodowym. Rozgrywano
konkurencje w klasie ET -10 2 WD (modele z nap´dem elektrycznym w skali 1:10
z nap´dem na dwa ko∏a.)
Niestety, pierwszego dnia imprezy aura
nam nie sprzyja∏a, ulewny deszcz rozmy∏
przygotowany tor i po kilku jazdach turniejowych wstrzymano rozgrywanie jakichkolwiek konkurencji.
Drugiego dnia nie zawiod∏a nas pogoda ani organizatorzy, którzy na nowo
przygotowali tras´ dla modeli. Jako
pierwsze rozegrano jazdy indywidualne
na czas. Zawodnicy musieli przejechaç
cztery okrà˝enia. W tej konkurencji
pierwsze miejsce zdobyli Tomasz Pietrowski i Micha∏ Jaszczuk uzyskujàc identyczne czasy.
Jako drugie rozegrano wyÊcigi zespo∏owe, w których jednoczeÊnie bra∏y udzia∏
wszystkie modele. W tej konkurencji bezkonkurencyjny okaza∏ si´ Micha∏ Konikowski dystansujàc swoich kolegów o jedno okrà˝enie.
Pokazy modelarskie wzbudzi∏y ogromne
zainteresowanie, p´dzàce po murawie
modele z pr´dkoÊcià ok. 40 km/h wzbija∏y
na zakr´tach fontanny piasku. Dla wielu
oglàdajàcych pokazy te by∏y pierwszà okazjà do zetkni´cia si´ z modelarstwem samochodowym. Mamy nadziej´, i˝ odbyte
pokazy zach´cà wielu m∏odych ludzi do
zainteresowania si´ tà dyscyplinà modelarstwa. Równie˝ w ramach festynu odby∏
si´ doroczny turniej bryd˝a sportowego.
Tradycyjnie ju˝ turniejowi patronowa∏
burmistrz Miasta Weso∏a, a g∏ównymi organizatorami, dzi´ki którym przedsi´wzi´cie to mia∏o szans´ powodzenia, byli:
Edward K∏os, Witold Kikolski i Henryk
Makaruk. Wzi´∏o udzia∏ 21 par, a wynik
liczony by∏ na zapis maksymalny.
A oto wyniki tych zmagaƒ: I miejsce –
B. Rumiƒska, S. Rumiƒski, II miejsce –
W. Król, S. Wojda, III miejsce – W. Maciejczuk, A. Skotarski; najlepsza para
z Weso∏ej – W. Bernaczak, H. Makaruk;
najlepsza para mixtowa – J. Kudokas, K.
Kudokas.
Wszystkich, którzy w zwiàzku z rozgrywanym turniejem zainteresowali si´ bryd˝em, zapraszamy w ka˝dy piàtek o godz.
1900 do MOK.
Joanna Rakowska
Katarzyna K´piƒska
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Przed pierwszym dzwonkiem
o dojrza∏oÊci szkolnej
Dzieci o prawid∏owym rozwoju psychofizycznym powinny w wieku 7 lat
osiàgnàç dojrza∏oÊç szkolnà. Przyj´to,
˝e gotowoÊç dziecka do podj´cia nauki
w szkole, to taki stan w jego ˝yciu i psychofizycznym rozwoju, który rokuje powodzenie w nauce.
Dojrza∏oÊç szkolna obejmuje dojrza∏oÊç intelektualnà, manualno-motorycznà, spo∏ecznà oraz odpowiedni rozwój fizyczny dziecka.
Mówiàc o dojrza∏oÊci szkolnej ma si´
na myÊli zarówno odpowiedni poziom
wieku, poziom myÊlenia, mowy, pami´ci, jak i zdolnoÊç do analizy i syntezy
wzrokowej oraz s∏uchowej. Te umiej´tnoÊci majà bezpoÊredni wp∏yw na nauk´ czytania i pisania.
W zakresie sprawnoÊci manualno –
motorycznych nale˝y zwróciç uwag´ na
koordynacj´ ruchów ca∏ego cia∏a, sprawnoÊç ruchowà r´ki, stronnoÊç cia∏a
i zwiàzany z tymi funkcjami poziom prac
graficznych, umiej´tnoÊç pos∏ugiwania
si´ o∏ówkiem i inne czynnoÊci manualne.
Dojrza∏oÊç emocjonalno-spo∏eczna
to samodzielnoÊç dziecka, umiej´tnoÊç
przystosowania reakcji uczuciowych
i zachowania do nowych sytuacji, zdolnoÊci do koncentracji uwagi, która pozwala doprowadziç wykonywanà czynnoÊç do zamierzonego celu.

Rodzice, których niepokoi zbyt wolne
tempo rozwoju psychomotorycznego
swojego dziecka zarówno w okresie
przedszkolnym jak i tu˝ przed rozpocz´ciem nauki szkolnej, mogà skorzystaç
z porad psychologów lub innych specjalistów w naszej Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Sulejówku (ul. Kombatantów 10, tel. 783 58 58; 783 97 71).
Ka˝de dziecko ma swojà indywidualnà drog´ rozwoju. Jednak wi´kszoÊç
funkcjonuje odpowiednio dla wieku
dziecka. Ale zdarza si´, ˝e u niektórych
dzieci stwierdzamy przyspieszenie rozwoju, a u innych jego opóênienie.
Jest to bardzo wa˝ne przy ocenie dojrza∏oÊci szkolnej.
Sà dzieci, które w wieku 6 lat osiàgajà w rozwoju psychofizycznym poziom
dobrze rozwini´tego 7-latka i majà
mo˝liwoÊç rozpocz´cia nauki w klasie
pierwszej z rocznym przyspieszeniem,
o ile dziecko to przed dniem 1 wrzeÊnia
ukoƒczy 6 lat.
Decyzj´ o przyspieszeniu podejmuje
dyrektor szko∏y, po uzyskaniu pozytywnej opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (rejonowej), w której stwierdzono, ˝e dziecko jest dojrza∏e do wczeÊniejszego rozpocz´cia nauki w kl. I.
W ocenie dziecka oprócz odpowiednio wysokiego poziomu inteligencji

psycholog w Poradni bierze pod uwag´
tak˝e umiej´tnoÊci koncentracji uwagi,
radzenia sobie z pora˝kami, gotowoÊç
do wykonywania zadaƒ na polecenie,
umiej´tnoÊç podporzàdkowania si´ jak
i zrównowa˝enie emocjonalne.
W naszej praktyce poradnianej cz´Êciej
spotykamy si´ jednak z dzieckiem niedojrza∏ym do nauki w wieku 7 lat, które ma
dobrze rozwini´tà mow´ i zdolnoÊci myÊlenia s∏owno – poj´ciowego a zaburzonà
zdolnoÊç do analizy wzrokowej, s∏uchowej, motoryk´ bàdê lateralizacj´.
Sà to niedobory rozwojowe le˝àce cz´sto u podstaw stwierdzanej w póêniejszych latach dyslekcji bàdê dysgrafii.
Niektóre z dzieci majà niski poziom myÊlenia, s∏abo wykszta∏cone poj´cie liczby,
s∏abà pami´ç przy jednoczeÊnie dobrym
poziomie pozosta∏ych zdolnoÊci.
Inne znowu sà niedojrza∏e emocjonalnie, spo∏ecznie i zachowaniem swoim,
reakcjami przypominajà dzieci m∏odsze.
Je˝eli dziecko rozwija si´ z opóênieniem, bàdê w sposób nieharmonijny –
warto rozwa˝yç rozpocz´cie nauki
szkolnej z rocznym opóênieniem. Klasa
zerowa nie jest obowiàzkiem szkolnym,
ale okresem przygotowawczym do
szko∏y. Okres ten mo˝e byç wyd∏u˝ony
o jeden rok. W ten sposób dajemy
dziecku niedojrza∏emu do nauki szkolnej – szans´ na wyrównanie niedoborów rozwojowych. Powtarzajàc zerówk´ mo˝e korzystaç z zaj´ç korekcyjnych
na terenie naszej Poradni lub szko∏y.
Anna Padzik – psycholog

Âpiewajàce „Il canto”
Pragn´ powiadomiç Paƒstwa, ˝e ju˝ od
4 miesi´cy dzia∏a zespó∏ wokalny „IL
CANTO” nale˝àcy do naszej Parafii. Wyra˝am wdzi´cznoÊç dla Ksi´dza Proboszcza, który ufundowa∏ niezb´dny instrument – pianino, bez którego zaj´cia chóralne nie mog∏yby si´ odbywaç.
Chcia∏abym pochwaliç pilne dziewczynki, które ogromnie du˝o pracowa∏y i coraz
wi´cej potrafià. Mam nadziej´, ˝e coniedzielne ich koncerty o godzinie 11 ju˝
wkrótce b´dà tradycjà.
W zwiàzku z narastajàcymi potrzebami
chóru, zwracam si´ z uprzejmà proÊbà do
Paƒstwa o wspó∏udzia∏ w rozwiàzaniu problemu. Podczas mszy Êwi´tej potrzebny b´dzie drugi instrument – keyboard 4 – oktawowy. JeÊli ktoÊ z Paƒstwa móg∏by ofiarowaç w ramach wsparcia chóru lub odsprzedaç taki instrument Parafii, dziewczynki i ja

b´dziemy
b a r d z o
wdzi´czne.
Moja praca
nad rozwijaniem g∏osów dzieci´cych zosta∏a
ukierunkowana
na
stworzenie
profesjonalnego chóru, który móg∏by w przysz∏oÊci
braç udzia∏ w konkursach. Ju˝ dzisiaj
dziewczynki, oprócz programu sakralnego,
przygotowa∏y niespodziank´ dla dzieci
szkolnych na zakoƒczenie roku. Dzielnie
pracowa∏y nad uk∏adem choreograficznym
mojego autorstwa. Mog∏am podjàç takie
wyzwanie, gdy˝ posiadam wykszta∏cenie

wokalno – aktorskie, dyrygenckie i rytmiczne. Mam nadziej´, ˝e ju˝ wkrótce pi´kny
Êpiew dziewczynek zyska aprobat´ Paƒstwa. Ch´tnych pragnàcych rozpoczàç nauk´ muzyki pod moim kierunkiem zapraszam do Studia Muzycznego, które mam
zamiar otworzyç ju˝ na jesieni.
Marta Zamojska-Makowska
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Dla ka˝dego coÊ mi∏ego – czyli II Rodzinny Zlot Cyklistów
Ju˝ dziÊ mo˝emy napisaç, „jak co roku,
w Starej Mi∏oÊnie odby∏ si´ festyn rowerowy”, choç mo˝e w∏aÊnie w tym roku takie stwierdzenie to troch´ ma∏o. By∏a to
impreza ∏àczona. Oprócz wyÊcigów rowerowych, które myÊl´ ˝e sta∏y si´ tradycjà
Starej Mi∏osny, odby∏o si´ otwarcie Placu
Zabaw. Obie cz´Êci festynu cieszy∏y si´
ogromnym zainteresowaniem, by∏y momenty, kiedy nawet ze sobà konkurowa∏y.
Rodzice nie wiedzieli, jak si´ rozdwoiç,
potroiç (w przypadku posiadania dwójki,
trójki pociech), bo jak tu obejrzeç teatrzyk o „Smoku Wawelski”, wystartowaç
w konkursie i wziàç udzia∏ w dopingowaniu wyÊcigu najstarszej latoroÊli.
Dzi´ki sponsorom, sàsiadom pracujàcym w przygotowaniu i prowadzeniu,
uda∏o si´
stworzyç
naprawd´
wspania∏à
atmosfer´
festynu, festynu pozbawionego komercji,
tak
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wszechw∏adnie wkradajàcej si´ w nasze
˝ycie. G∏ównym za∏o˝eniem festynu, dla
odró˝nienia od piwno – kie∏basianych
pikników, by∏a rodzinna atmosfera. StarliÊmy si´ zapewniç atrakcje dla ka˝dej
grupy wiekowej, a dzia∏o si´ naprawd´
wiele.
Tym, co nie dotarli na festyn i otwarcie
Placu Zabaw, mo˝emy tylko powiedzieç
„˝a∏ujcie, by∏o Êwietnie”. Postaramy si´
opisaç, jak wyglàda∏ nasz festyn.
Jeszcze przed oficjalnym otwarciem festynu przed namiotem g∏ównego s´dziego pojawi∏ si´ nieprzebrany t∏um kolarzy,
zapisy do poszczególnych kategorii wiekowych trwa∏y nieprzerwanie do ostatnich chwil przed startami.
O godzinie dziesiàtej przez zamkni´tà
bram´ placu zabaw zaglàda∏y zaciekawione dzieci. Poprzedniego wieczora, kiedy
wyrywaliÊmy co wi´ksze chwasty, mieliÊmy przedsmak zabawy, która mia∏a rozpoczàç si´ po oficjalnym otwarciu placu
o godzinie 1130.
Na ∏àce sàsiadujàcej z placem ju˝ od
godziny 1000 organizowane by∏y gry, zabawy i konkursy dla przedszkolaków w wykonaniu „Zielonej Chaty” oraz dla nieco

starszych dzieci gry sprawnoÊciowe przygotowane przez oÊrodek rehabilitacji
„Plus”. Obie firmy zorganizowa∏y to spo∏ecznie. Bardzo podoba∏y nam si´ szanty
˝eglarskie i prawdziwa tratwa w wykonaniu maluchów, a tak˝e troska rehabilitantów o sprawnoÊç fizycznà naszych dzieci.
Po drugiej stronie ulicy mo˝na by∏o zobaczyç przygotowujàcych si´ do pokazów
cyklotrialowców oraz olbrzymie nadmuchiwane pole do gry w paintbool. Z g∏ównej estrady dochodzi∏y ju˝ dêwi´ki muzyki, gra∏ nam zespó∏ „Eliksir” muzyk´ rozrywkowà klasycznà, a brzmienie skrzypiec
Êwietnie komponowa∏o si´ z otaczajàcym
terenem i charakterem imprezy
Festyn si´ rozkr´ca∏. WyÊcigi rowerowe
by∏y zaplanowane w 7 grupach od najm∏odszych do grupy otwartej dla trowe˝ystów pe∏noletnich. Na wniosek „niedzielnych” rowerzystów przygotowano tras´
skrócona dla doros∏ych (6 km), by∏a to
odpowiedê organizatorów na g∏osy mieszkaƒców o zbyt wyczerpujàcym wyÊcigu,
o dziwo nikt nie zg∏osi∏ si´ do tej grup.
O 1045 ruszy∏ slalom rowerowy dla dzieci do lat 6. Teren wyÊcigu zosta∏ wyznaczony w bezpoÊrednim sàsiedztwie placu
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w Stara Mi∏osna 2000

nicy otrzymywali dyplomy oraz drobne
upominki. Nagrody za pierwsze miejsca
by∏y wspania∏e – oprócz ró˝norakich akcesoriów rowerowych by∏y pi∏ki, puzzle,
pontony, maski do nurkowania, deski do
p∏ywania, koszulki i wiele, wiele innych.
By∏ krótki moment, kiedy zabrak∏o czapek, ale jeden z naszych sponsorów, pan

foto: Anna Szewczyk

km, tradycyjnie ju˝ trasa bieg∏a dooko∏a
koÊcio∏a, zastanawiamy si´ czy nie ustaliç
górskiej premii na najwy˝szym podjeêdzie, ale to przysz∏oÊç. Dalej w poszczególnych kategoriach odbywa∏y si´ starty
zgodnie z regulaminem zawodów. Robert
W´grzynowski, który by∏ koordynatorem
festynu, sprawdza∏ czy wszystko idzie
zgodnie planem oraz co niewàtpliwie
sprawia∏o mu radoÊç, wr´cza∏ tak hojnie przekazane przez sponsorów nagrody dla uczestników i zwyci´zców.
Wr´czanie dyplomów odbywa∏o si´ na
podium, którym na t´
chwil´ stawa∏a si´ estrada.
Uczestnicy wyÊcigów z niecierpliwoÊcià oczekiwali na
oficjalne og∏oszenie wyników i ukoronowanie ich
wysi∏ków. Wszyscy uczest-

foto: Anna Szewczyk

zabaw. S∏upki, jak co roku, ustawi∏ pan
Robert Wyszomirski z Auto Szko∏y, ˝eby
maluchy na 2-, 3- i 4-kó∏kach mog∏y si´
troch´ poÊcigaç.
O 1130 nastàpi∏o uroczyste otwarcie placu zabaw. Ma∏gorzata Krukowska, wiceprezes Stowarzyszenia Sàsiedzkiego
przedstawi∏a „krótkà histori´” budowy
placu i podzi´kowa∏a wszystkim, którzy
przyczynili si´ do jego powstania. Jako
drugi zabra∏ g∏os prezes firmy Provident
Polska – Stephen Ford. Swoje przemówienie odczyta∏ po polsku, gdy˝, mimo i˝
jest Anglikiem, specjalnie na t´ imprez´
nauczy∏ si´ kilkunastu zdaƒ. Najlepiej wysz∏o mu „˚yczymy dobrej zabawy”. Nast´pnie burmistrz Jacek Wojciechowicz
podzi´kowa∏ Stowarzyszeniu Sàsiedzkiemu za trud w∏o˝ony w budow´ placu zabaw oraz zapewni∏, ˝e miasto wesprze nast´pnà inicjatyw´ zagospodarowania terenu pod plac dla starszej m∏odzie˝y.
Wst´g´ przeci´∏y dzieci: Ania Mierzejewska i Micha∏ Antosiewicz. Po czym ponad setka dzieci wbieg∏a na plac zabaw.
Za nimi wszed∏ ksiàdz Kamilem, który
ten plac poÊwi´ci∏ i dokona∏ karko∏omnego zjazdu na jednej ze zje˝d˝alni.
RównoczeÊnie z otwarciem placu zabaw odby∏ si´ start do wyÊcigu na trasie 1

W trakcie pikniku rozegrano Turniej scrabbla,
od lewej: Wies∏aw Kilar (II miejsce), Hanna Bàbik,
Krystyna J. Cybula, Krzysztof Kacprzak (I miejsce),
Agnieszka Gryglewicz (III miejsce).
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Józef WojtaÊ z firmy Domeko, szybko
uzupe∏ni∏ magazyn nagród.
O 1210 rozpocz´∏o si´ przedstawienie
teatrzyku Czarodziej pt. „Smok Wawelski”. Po przedstawieniu, wszystkie dzieci
dosta∏y torebki z cukierkami ufundowane
przez firm´ Provident. Po godzinie 13
rozpoczà∏ si´ konkurs plastyczny zorgani-

zowany przez panià El´ Lipiec, a równolegle z konkursem odbywa∏a si´ minidyskoteka z konkursami dla dzieci prowadzona przez pana Jarka Katan´.
Na uboczu na „twardym gruncie” przez
ca∏y czas imprezy, a w szczególnoÊci po
zapowiedziach z estrady, mo˝na by∏o podziwiaç sprawnoÊç m∏odych ludzi dokonujàcych ró˝norakich akrobacji rowerowych. Specjalnie na t´ okazje zosta∏a zbudowana rampa do skoków, wr´cz podniebnych, a˝ dziw ˝e to wszystko mo˝na
zrobiç na rowerze przypominajàcym ten
stojàcy w naszej piwnicy.
Za wysokà siatka na du˝ym wygrodzonym polu, po krótkiej zapowiedzi mistrza
Polski paintballu, odby∏y si´ bitwy na ˝elowe kulki. Zgromadzi∏y ono wielu widzów podziwiajàcych, mo˝e troch´ zachowawczà, wymian´ „ognia”. Obie dru˝yny chcia∏y wygraç, ostrzeliwali si´ wi´c
spoza nadmuchiwanych walców i sto˝ków
wychylajàc tylko na chwile oddania strza∏u. Po ka˝dej bitwie na pole wpada∏y dzieciaki i zbiera∏y resztki „amunicji”, taka ˝elowa kulka zawsze mo˝e si´
przecie˝ przydaç.
Dzi´ki klubowi Atlas na estradzie mogliÊmy podziwiaç grup´
tanecznà bardzo wygimnastykowanych dziewczàt. Za ka˝dym

razem zbiera∏y rz´siste brawa. JednoczeÊnie paƒstwo Rybicycy umo˝liwili ch´tnym przeja˝d˝k´ na kucach. Cieszy∏a si´
ona olbrzymim zainteresowaniem dzieci.
O godzinie 14 wystartowa∏ wyÊcig doros∏ych, zmagajàcych si´ na najd∏u˝szej trasie. Trwa∏ jeszcze turniej scrabbla, który,
mamy nadziej´, zaowocuje zawiàzaniem
grupy stale grajàcej w t´ nie wàtpliwie
rozwijajàcà gr´.
Po zakoƒczonych wyÊcigach najstarszych grup wiekowych przedstawiciel
sponsora Nationale Nederlanden wr´cza∏
wspania∏e puchary dla zwyci´zców.
Wszystkie imprezy dobiega∏y koƒca. Jedynie plac zabaw nie pustosza∏ i tak jest
do dnia dzisiejszego. Co cieszy i jest jedynà, ale jak˝e wspania∏à nagrodà – „zap∏atà” dla wszystkich organizatorów i sponsorów Festynu.
Robert W´grzynowski
Ma∏gorzata Krukowska
fot.: M. J´drzejewska, I. Antosiewicz,
A Szewczyk

Specjalne podzi´kowania dla sponsorów:
Fundatorami nagród i imprez towarzyszàcych byli: G∏ówny sponsor festynu
RUCH S.A., firma PROVIDENT POLSKA g∏ówny sponsor Placu Zabaw, firma
PUSZ, firma DOMEKO, firma WHEELER, firma GIPS-HAUSE, firma ARKON – hurtownia rowerów, Urzàd Miasta
Weso∏a, wydawca AUTO BIZNES, Restauracja GOÂCINIEC – wspania∏y pocz´stunek dla zawodników, NATIONALE
NEDERLANDEN, Delikatesy MAXIMA
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– s∏odkoÊci dla najm∏odszych i nie tylko.
Impreza uda∏a si´ dzi´ki pracy wielu spo∏eczników pracujàcych przy budowie i póêniejszym demonta˝u estrady, namiotów,
wytyczaniu i oznakowywaniu tras, budowie
pochylni dla cyklotrialowców, obs∏udze
biura i trasy wyÊcigu. Dla nich wszystkich
ogromne dzi´ki.
ChcielibyÊmy jeszcze podzi´kowaç panu
Witkowi Czerskiemu z TV POLSAT za
zorganizowanie nam profesjonalnego na-

g∏oÊnienia i obs∏ug´ tego sprz´tu podczas
trwania imprezy przy Placu Zabaw, oraz
oczyszczalni Êcieków „CYRANECZKA”
za udost´pnienie nam pràdu i wody.
Wszystkim zaanga˝owanym w sukces festynu dzi´kujemy!
Robert W´grzynowski – koordynator festynu,
Ma∏gorzata Krukowska – organizator
otwarcia Placu Zabaw,
Krzysztof Kokociƒski – odpowiedzialny
za cz´Êç sportowà.
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Wyniki rywalizacji sportowej ZLotu Cyklistów
PANIE
k. 0 – 6 lat
I. Karolina Kornecka
II. Paulina K∏osiƒska
III. Julia Kozak
IV. Marta Tronina
k. 10 – 12 lat
I. Joanna Jarosz
II. Jagoda Màka
III. Natalia Wrzesiƒska
IV. Anita Strza∏kowska
V. Dagmara Grzegorczyk
VI. Martyna Nowosielska
k. 7 – 9 lat
I. Magdalena Pawlina

II. Justyna Pyka∏o
III. Anna Tretkiewicz
IV. Honorata Kozak
V. Krystyna Domaszczyƒska
VI. Natalia Dymowska
k. 13 – 15 lat
I. Emilia Czosnowska
II. Dagna Zakrzewska
k. 16 – 18 lat
I. Paulina Wasyk
II. Marianna Raszkowska
k. 18 lat i powy˝ej
I. Magdalena Gaw´cka
PANOWIE
m. 0 – 6 lat

I. Antoni Niewiadomy
II. Szymon Nosek
III. Tomasz Grabiƒski
IV. Bart∏omiej Szelàg
V. Andrzej Marzec
VI. Tomasz Kotniewicz
m. 10 – 12 lat
I. Marcin Macio∏ek
II. Karol Leszczyk
III. Micha∏ Lewiƒski
IV. Micha∏ Grom
V. Zygmunt Pawlina
VI. Krzysztof Bia∏kowski
m. 13 – 15 lat
I. Pawe∏ Krzemiƒski

II. Filip Piechocki
III. Marcin Markowski
IV. Daniel Walicki
V. Piotr Bojarski
VI. Marcin Borkowski
m. 16 – 18 lat
I. Piotr Kochaƒski
II. ¸ukasz Malesza
m. 18 lat i powy˝ej
I. Jacek Mróz
II. Piotr Macio∏ek
III. Krzysztof Kokociƒski
IV. Krzysztof Jezioraƒski
V. Maciej Piechocki
VI. Marcin Ko∏buk

Krótka historia budowy Placu Zabaw
Otwarcie Placu Zabaw 27 maja br. ¸apiƒskich z Weso∏ej. W ciàgu miniochyba zaskoczy∏o nawet najwi´kszych nego roku prowadziliÊmy liczne akcje Co budujemy
optymistów w Starej Mi∏oÊnie. Równie˝ zbierania funduszy na plac zabaw, tj.
burmistrz Jacek Wojciechowicz dwa ra- kiermasze, kwesty na festynach, wysta- dalej?
zy sprawdza∏ dat´ na zaproszeniu. Nie wy dzie∏ sztuki oraz bal charytatywny.
JesteÊmy niezmiernie wdzi´czni za
wszystkie darowizny od osób prywatnych i od firm, które w sumie wynios∏y
prawie 10.000,00
Tymczasem jednak ciàgle brakowa∏o
nam Êrodków na wyposa˝enie placu.
I wtedy zjawi∏a si´ firma Provident Polska S.A. z propozycjà sfinansowania zakupu wszystkich zabawek, nawierzchni
twardych oraz tego wszystkiego, co jest
niezb´dne do otwarcia Placu Zabaw.
Ten zastrzyk finansowy w postaci ponad
50 tysi´cy z∏otych pozwoli∏ nam
dok∏adnie zrealizowaç koncepcj´ architektonicznà pani Scheiner oraz w pe∏ni
wyposa˝yç ten plac. Wszystkie zabawki
znajdujàce si´ na placu wykona∏a firma
Akant pana Jacka S∏awiƒskiego, natomiast przepi´kne alejki z kostki brukowej sà dzie∏em firmy Wars-Bruk pana
Krzysztofa Kaêmierskiego. Szczegó∏owe
rozliczenie wszystkich kosztów zwiàzanych z budowà placu zabaw jest do wglàdu w siedzibie Stowarzyszenia Sàsiedzkiego w ka˝dy wtorek w godzinach 19-21
lub po uprzednim telefonicznym umówieniu si´ pod numerem: 773-32-70.
Chcia∏am jeszcze raz bardzo podzi´kowaç firmie Provident Polska, ˝e doceni∏a nasz projekt i zechcia∏a sponsorowaç w∏aÊnie ten plac zabaw i przyczyni∏a si´ do realizacji marzeƒ i potrzeb
naszych dzieci, które majà nareszcie
swoje miejsce w Starej Mi∏oÊnie.
Ma∏gorzata Krukowska

Plac zabaw powsta∏ i cieszy si´ ogromnà popularnoÊcià. Tak˝e tych „troch´ starszych maluchów”. Jeden z nich (ok. 1,70 wzrostu) zapytany,
czy nie jest troszk´ za stary na takie huÊtawki, odpowiedzia∏: „Ale ja nigdy nie mia∏em okazji si´ huÊtaç jak by∏em ma∏y. A poza tym, co mog´ tu robiç?”
Wychodzàc naprzeciw Wam „wi´ksze maluchy” Stowarzyszenie Sàsiedzkie postanowi∏o
zbudowaç tak˝e coÊ dla Was. Mamy kilka propozycji, nie chcemy ich jednak Wam narzucaç.
Prosimy wi´c o wype∏nienie poni˝szej mini-ankiety (wpisujàc liczby od 1 do 3 przy poszczególnych propozycjach) i wrzucenie jej do skrzynek kontaktowych Stowarzyszenia (sà w pawilonie DOMEKO i przy koÊciele) lub przekazanie
ich w inny sposób cz∏onkom Stowarzyszenia.
Mo˝e razem zbudujemy coÊ ciekawszego dla
Was ni˝ huÊtawki?
Proponuj´ zbudowaç:
- Boiska do siatkówki i kosza
- Tor skateboardowy
- Âwietlic´ na fili´ Domu Kultury
- Miejsce piknikowe ze sta∏ym grillem
- Plac sportowo-rekreacyjny
- inne: .............................................................
........................................................................
........................................................................
..................................................................

$

by∏oby to mo˝liwe, gdyby nie udzia∏ firmy Provident Polska S.A., która jest
g∏ównym sponsorem tego placu.
Minà∏ ponad rok od pierwszego spotkania Komitetu ds. Budowy Placów
Zabaw. Komitet stworzy∏o kilka mam
zainteresowanych tym, aby ich pociechy nie by∏y skazane na samotnà zabaw´ w przydomowych mini-ogródkach,
ale by mog∏y spotykaç si´ i bawiç z innymi dzieçmi na terenie, który b´dzie
przyjazny zarówno dla dzieci, jak i rodziców. Od listopada roku 1999 Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
wzi´∏o na siebie rol´ inwestora zast´pczego i faktycznie prowadzi∏o i nadzorowa∏o prawie wszystkie prace budowlane (z wyjàtkiem prac prowadzonych
przez firm´ Vena).
Dzia∏ka pod plac zabaw zosta∏a udost´pniona przez MZBDJiW, projekt
placu zabaw opracowa∏a nieodp∏atnie
pani Ma∏gorzata Scheiner – architekt
zieleni mieszkajàca w Starej Mi∏oÊnie,
uporzàdkowaniem terenu pod inwestycj´ zaj´∏y si´ firmy Domeko i Vena, beton pod ogrodzenie ofiarowa∏a firma
Paw-Bud, siatk´ nieodp∏atnie naciàgn´∏a firma pana Milewskiego, wykorzystujàc bramki i s∏upki ofiarowane
przez Domeko i Ven´. W tym momencie w∏àczy∏ si´ Urzàd Miasta Weso∏a,
który zapewni∏ nam Êrodki na posadzenie drzew i krzewów oraz na wykonanie
pól piaskowych przez firm´ Braci

Mam lat: .........................................................
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górskie
terenowe
sk∏adaki
dzieci´ce

serwis cz´Êci
rowerowe
STARA MI¸OSNA UL. MAZOWIECKA 11, TEL. 773 30 14
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Piknik Rodzinny Komitetu Mieszkaƒców

GoÊciem honorowym pikniku by∏
burmistrz Weso∏ej p. Jacek Wojciechowicz, który s´dziowa∏, b´dàcy g∏ównà
atrakcjà pikniku mecz . Dla dzieci zorganizowano konkursy, doroÊli mogli odpoczàç przy piwie.
Wieczorem piknik zamieni∏ si´ w regularnà dyskotek´.
Organizatorzy (Komitet Mieszkaƒców) zapowiadajà organizacjà takich pikników co miesiàc.

Fot. M. J´drzejewska

Rozstrzygni´cie konkursu
na najpi´kniejszà posesj´ w Weso∏ej
W dniu 20 czerwca rozstrzygni´to konkurs na najpi´kniejszà posesj´ i wy∏oniono zwyci´zców. Pod uwag´ brano estetyk´, pomys∏owoÊç i zagospodarowanie terenu zielenià.
Za oryginalnoÊç, ciekawe rozwiàzania,
wysokie walory estetyczne, wspaniale
wkomponowany w zieleƒ dom i pi´kno
ogrodu przyznano miejsca:
I – Gra˝ynie i Markowi Szmitom
z ul. Aptecznej,
II – Zofii i Tadeuszowi ¸ojkom
z ul. Mazowieckiej,
III – Miros∏awowi Kaczorkowi z ul. Uroczej.
Wyró˝nienia otrzymali:

Rozdanie nagród odb´dzie si´ na najq Bo˝ena Zar´ba z ul. Dobrej – za pi´knie wypiel´gnowany i ciekawie zapo- bli˝szej sesji Rady Miasta, na którà ww.
zostanà zaproszeni. Wszystkich zainterewiadajàcy si´ ogód;
q Jolanta Bystryk z ul. Kwiatowej – za w∏a- sowanych zapraszamy do udzia∏u w konsnà inwencj´ twórczà i du˝à iloÊç kwiatów; kursie za rok.
Za Urzàd Miasta Weso∏a
q Ryszard Rakowiecki z ul. Kubusia PuBogdan Wilk
chatka – za naturalny ogród tworzàcy ostoj´ dla zwierzàt;
q Eugeniusz Kropielnicki z ul. Armii Krajowej – za
ogród pe∏en warzyw i kwiatów.
tel.
tel. kom.
Zwyci´zcom i wyró˝nionym serdeczDOJAZD GRATIS 24 h
nie gratulujemy.

TA X I - W E S O ¸ A
773 70 31,

0-601 220 910
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Âwi´to Miasta 17-18 czerwca br.

Tegoroczne Êwi´to Miasta zorganizowane na terenie Legii
w Starej Mi∏oÊnie zgromadzi∏o od 10 do 15 tys. ludzi. Estrada
wr´cz b∏yszcza∏a od gwiad (wyst´powali m.in.: De Mono,
O.N.A., Harlem, kabaret Paka, Latino Dance, Rezerwat, Country Road, Krystyna Proƒko, Norbi), stoiska wokó∏ oferowa∏y zm´czonym uczestnikom posi∏ek i coÊ do picia. Dla dzieci by∏y konkursy i zabawy (niestety w znacznie mniejszej iloÊci
ni˝ w roku ubieg∏ym). By∏y tak˝e pokazy zespo∏ów amatorskich i grup sportowych z Weso∏ej. Na zakoƒczenie odby∏ si´
wspania∏y pokaz sztucznych ogni.

Fot. archiwum Miasta
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Po kolory
kszta∏tem
zafalowa∏o ˝ycie
∏àki rozpostar∏y parasole barw
przed rozÊpiewanym deszczem
wiatr rozbuja∏ huÊtawk´ nastrojów
w pi´knych kolorach
jeszcze...
Niepostrze˝enie mija poranek. Powietrze staje si´ mniej rzeÊkie. S∏oƒce
traci swà czerwieƒ i oblewa si´ z∏otym
blaskiem.
Postanawiam wracaç do domu. Wybieram d∏u˝szà tras´.
Jad´ wzd∏u˝ kana∏u i spoglàdam na
wod´. Gdzieniegdzie p∏ywajà wodoro-

¸AZIENKI 2001
ceramika sanitarna
wanny
kabiny
baterie
grzejniki
meble ∏azienkowe
glazura
terakota
gresy
schody klinkierowe
p∏ytki elewacyjne
i inne dodatki

z tym og∏oszeniem 5% rabatu

Rankiem wychodz´ na balkon. Przestrzeƒ zalana Êwiat∏em. Niebo bez jednej chmurki. Wieje delikatny wietrzyk.
Ubieram si´ w dres, pakuj´ suchy prowiant, wyprowadzam z gara˝u rower
i jad´ do lasu. Wje˝d˝am w leÊna drog´. Przede mnà po obu stronach stojà
wysmuk∏e sosny.
Ich korony b∏yszczà Êwie˝à zielenià.
Cienie drzew przecinajà poprzecznie
drog´, gdy˝ s∏oƒce mam z prawej strony. Skr´cam w lewo. Spod kó∏ podnoszà si´ do lotu bia∏e i kolorowe motyle.
Przyhamowuj´, aby ˝adnego nie
skrzywdziç i przyglàdam si´ ich pi´knym skrzyd∏om.
Gorzej jest z mrówkami, które te˝ na
drodze majà swojà prac´. Zakopa∏am
si´ w piasku i omal nie upad∏am, ale
peda∏ujàc zawzi´cie wyjecha∏am na
lepszy szlak.
Doje˝d˝am do mostku, pod którym
p∏ynie wàska wstà˝ka wody. Zatrzymuj´ si´ na chwil´ i patrz´ w dó∏. Dno kana∏u jest a˝ mosi´˝ne od blasku, a woda przep∏ywa z∏oto-srebrzystym pasem,
udrapowana w maleƒkà falk´.
Pokonuj´ przestrzeƒ blasków i cieni.
Zatrzymuj´ si´ w pasie brzóz. Tak
wspaniale bielejà wÊród sosen. Przytulam si´ do jednej z nich. Dotykam bia∏ej, g∏adziutkiej kory. Przesuwam r´kà
po zgrubieniach porysowanych czernià.
Las dzisiaj szumi tak cichutko. Wiatr
mknie w leÊnej przestrzeni. Ws∏uchuj´
si´ w odg∏osy przyrody zamyÊlona.
Rozk∏adam kocyk pod brzozà od
strony polany i siadam, odchylajàc g∏ow´ w stron´ s∏oƒca. Jest cudownie.
Moje niespokojne myÊli próbuj´ zamknàç w wersy:
Ukryte
pod bràzowà ∏uskà
dotkni´te ciep∏em
przebudzi∏o si´ ˝ycie
ca∏e w zieleni i kwiatach
zapachnia∏o nadziejà rosy
niebo zafalowa∏o chmurà
rozÊpiewanà ptactwem
i przelotnym deszczem
wiatr
rozwia∏ dêwi´ki
rodzàcym si´ ˝yciem
Nadal trzymam o∏ówek w d∏oni, Êciskajàc go pod wp∏ywem nap∏ywajàcych
przemyÊleƒ:
Na zawsze
zostaƒcie kolory
nieba i ziemi
i przezroczyste przestworza
ju˝ rozla∏y si´ soki
zielenià
zapachem

sty. W toni falujà odbite korony drzew
i przybrze˝nych krzewów.
Skr´cam w Êcie˝k´ biegnàcà przez ∏àk´. Ptaki ko∏ujà w powietrzu i jak spadochrony opadajà na ziemi´. Drepczà leciutko i wydziobujà z roÊlin smako∏yki.
Tu˝ za ∏àkà na wzgórzu stoi drewniany
koÊció∏ z dwiema wie˝yczkami wkomponowany w warstw´ roz∏o˝ystych sosen.
Otulajà go ze wszystkich stron. Ich
szum wdziera si´ w cisz´ Êwiàtyni.
Obok jest usypany kopiec. Przyglàdam
si´ g∏azom wciÊni´tym w jego zbocza.
Na górze widnieje krzy˝.
A tu˝ obok a˝ kipi ˝ycie. Wycofuj´ si´.
Z∏ociste mlecze pozwalajà mi przenieÊç si´ w dzieciƒstwo...
Irena ¸ukszo

PRZEDSTAWICIELSTWO
FIRM:
VILLEROY&BOCH,
JACOB DELAFON,
KORALLE, POOL-SPA,
HUPPE, KO¸O, ORAS,
EXCELLENT, EKA PLAST,
HANS GROHE, SANPLAST,
i inne...

PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO,
TRANSPORT
ul. Trakt Brzeski 175
05-077 Zakr´t Weso∏a 4
tel.: (022) 773 24 52
fax: (022) 773 38 10

KOMPLEKSOWE WYPOSA˚ENIE
I WYKONAWSTWO ¸AZIENEK
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Echa wojny
W drugim numerze naszego pisma
z kwietnia ub. roku ukaza∏ si´ interesujàcy artyku∏ ksi´dza proboszcza Jerzego
Banaka opisujàcy histori´ parafii w Starej Mi∏oÊnie. Wspominajàc okres wojny
Autor przypomina, ˝e istniejàcy tu koÊció∏ zosta∏ – wraz z wi´kszoÊcià domów
mieszkalnych – ca∏kowicie zniszczony
podczas walk toczonych jesienià 1944 r.
Âlady tych dramatycznych wydarzeƒ
sprzed ponad pó∏ wieku mo˝na dostrzec
jeszcze dziÊ. Poros∏e lasem wzniesienia
ciàgnàce si´ wzd∏u˝ po∏udniowego kraƒca Osiedla znaczà zygzakowate linie
okopów, prostokàtne stanowiska dzia∏
i liczne, choç ju˝ p∏ytkie i cz´Êciowo zaroÊni´te leje po bombach i pociskach artyleryjskich, a w rejonie Pohulanki fragmenty pot´˝nego, ˝elbetowego bunkra.
Na szczegó∏owy opis stoczonej tu
w 1944 r. bitwy natrafi∏em w wydanej w r.
1994 ksià˝ce „Na oczach Kremla – tragedia walczàcej Warszawy w Êwietle dokumentów rosyjskich”. jest to zbiór dyrektyw, meldunków i analiz dotyczàcy dzia∏aƒ wojsk Pierwszego Frontu Bia∏oruskiego, obejmujàcy okres lipiec – paêdziernik 1944, zbadany w archiwach
w Moskwie i opracowany przez zespó∏
pracowników Wojskowego Instytutu Historycznego z Warszawy.
Zacznijmy od przypomnienia sytuacji
na tym odcinku frontu pod koniec lipca
1944 r. Szybko posuwajàce si´ na zachód
jednostki pancerne Frontu Bia∏oruskiego
opanowa∏y 30 lipca Radzymin i Wo∏omin
i w tym samym dniu czo∏gi 16 Korpusu

Pancernego dotar∏y do rejonu Stara Mi∏osna. Wydawa∏o si´, ˝e Warszawa,
a przynajmniej jej cz´Êç prawobrze˝na zostanie zdobyta „z marszu”. To w∏aÊnie
m.in. spowodowa∏o decyzj´ rozpocz´cia
powstania w Warszawie w dniu 1 sierpnia.
Tymczasem Niemcy, bojàc si´ utraty
wa˝nego punktu strategicznego, Êciàgn´li posi∏ki, w tym dywizje pancerne,
które w dniach 4 i 5 sierpnia stoczy∏y

lina, aby nie udzielaç pomocy walczàcej
Warszawie. Jak przyznajà przytoczone we
wspomnianej ksià˝ce dokumenty rosyjskie, okres ten wykorzystali Niemcy do
budowy umocnionych pozycji na pierwszej rubie˝y obrony, ciàgnàcej si´ od lasu
ko∏o Niepor´tu przez Strug´, Zielonk´,
Pohulank´ i Mi´dzylesie do miejscowoÊci
Zbytki. Rubie˝ ta przebiega∏a na grzbiecie okolicznych wzgórz i obejmowa∏a betonowe i drewniano – ziemne stanowiska
bojowe, trzy linie transzei, zapory z drutu
kolczastego, je˝e przeciwczo∏gowe oraz

fot. K. Kijak
Mogi∏a na Macierówce

zaciek∏a walk´ pod Wo∏ominem. Obie
strony ponios∏y dotkliwe straty, jednak
zaj´cie Warszawy „z marszu” okaza∏o
si´ niewykonalne.
Na nast´pne pi´ç tygodni dzia∏ania
ofensywne praktycznie usta∏y, co, jak nale˝y przypuszczaç, wynika∏o z decyzji Sta-

g´stà sieç pól minowych. Interesujàcy nas
15 km odcinek obsadza∏y od miejscowoÊci
S∏upno do Weso∏ej trzy pu∏ki w´gierskiej
I Dywizji Kawalerii a od Pohulanki do
miejscowoÊci Zbytki (d∏ugoÊç frontu 10
km) dwa pu∏ki 73 dywizji piechoty wehrmachtu. Trzeci pu∏k tej dywizji broni∏ rubie˝y Weso∏a – Zakr´t (5 km). Ewentualny odwód stanowi∏a rozmieszczona w rejonie Marek III Dywizja Pancerna SS
„Totenkopf”.
Najs∏abszym miejscem obrony by∏
dziesi´ciokilometrowy odcinek Pohulanka – Zbytki, majàcy na przednim skraju
obrony wspomniane dwa pu∏ki piechoty
(oko∏o 4000 ludzi), 26 czo∏gów i 96 r´cznych karabinów maszynowych, a w g∏´bokoÊci taktycznej – 30 czo∏gów, 72 dzia∏a i batalion budowlany.
Przygotowujàc natarcie dowództwo
Frontu Bia∏oruskiego zgromadzi∏o
znaczne si∏y. By∏ to przede wszystkim
Ósmy Korpus Pancerny Gwardii, wyposa˝ony w 220 wozów bojowych oraz pi´ç
dywizji piechoty, w tym I Polska Dywizja

fot. K. Kijak
Bunkier na Pohulance
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Dokoƒczenie na str. 23
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Dokoƒczenie ze str. 22
Piechoty im. Tadeusza KoÊciuszki. Nacierajàce wojska dysponowa∏y równie˝
wielkà przewagà w sile ognia, widocznà
szczególnie na tzw. g∏ównym odcinku
prze∏amania, obejmujàcym rejon Stara
Mi∏osna – Zbytki. Wed∏ug wspomnianych dokumentów na jeden kilometr linii frontu przypada∏o tu 62 ci´˝kich i 110
r´cznych karabinów maszynowych, 62
moêdzie˝e, 54 dzia∏ ci´˝kich i 59 lekkich,
12 dzia∏ pancernych, 29 czo∏gów i 82 wyrzutnie rakietowe. Zgromadzono wielkie
iloÊci amunicji, dowo˝onej na stanowiska z magazynów w Miƒsku.
4 wrzeÊnia przygotowane do natarcia
wojska wizytowa∏ dowódca frontu, marsza∏ek Rokossowski. Jego decyzjà rozpocz´cie dzia∏aƒ przesuni´to z 9 na 10
wrzeÊnia. Tego dnia o godzinie 1155 rozpoczà∏ si´ huraganowy ogieƒ artyleryjski
na pozycje niemieckie. Po trwajàcej ponad godzin´ nawale ruszy∏y czo∏gi i piechota, którà wyprzedza∏ artyleryjski

„Wa∏ ogniowy”. Ponadto natarcie wspiera∏y bombowce i samoloty szturmowe 16
Armii Lotniczej. W pierwszym dniu po
zaci´tych walkach wojska nacierajàce
opanowa∏y rejon Anina i Glinek i wysz∏y
na po∏udniowy i po∏udniowo-zachodni
skraj Starej Mi∏osny.
W nocy z 10 na 11 wrzeÊnia ruszy∏o natarcie z rejonu Macerówki (tak pisownia
w dokumentach) w kierunku pó∏nocnym
przez Starà Mi∏osnà i Groszówk´. Po dalszych, zaciek∏ych walkach w rejonie Rembertowa, Wawra, Zielonki i Goc∏awia nacierajàce wojska opanowa∏y 14 wrzeÊnia
Prag´ i dotar∏y do brzegów Wis∏y. Po drugiej stronie rzeki spowita dymami po˝arów i wstrzàsana eksplozjami dogorywa∏a
w nierównej walce Warszawa.
Jak podajà êród∏a rosyjskie, straty
wojsk niemieckich i ich sprzymierzeƒców wynios∏y ponad 8 tysi´cy ˝o∏nierzy
i oficerów. Do niewoli wzi´to zaledwie
400 jeƒców. Te same êród∏a okreÊlajà
enigmatyczne straty w∏asne jako „niewielkie”. Wydaje si´ to ma∏o prawdopo-

dobne, poniewa˝ tylko Pierwsza Dywizja
Piechoty WP straci∏a w „operacji praskiej” 343 poleg∏ych, 1436 rannych i 109
zaginionych – ∏àcznie 1888 oficerów,
podoficerów i szeregowych.
Tyle historii. Na zakoƒczenie wypada
przestrzec wszystkich mieszkaƒców spacerujàcych po lesie przed dotykaniem czy
wydobywaniem z ziemi zardzewia∏ych,
metalowych przedmiotów. Tereny te by∏y
wprawdzie po wojnie rozminowane, jednak przy tak wielkim nasileniu ognia mog∏a pozostaç w ziemi pewna iloÊç bomb
czy pocisków, które nie eksplodowa∏y
i nie zosta∏y wykryte. Jakiekolwiek amatorskie próby rozbrajania takich niewybuchów koƒczà si´ tragicznie, o czym
Êwiadczy niedawny wypadek w lasach
niepor´ckich. Ktokolwiek natrafi na taki
podejrzany przedmiot, powinien miejsce
oznakowaç i natychmiast powiadomiç
najbli˝szy posterunek policji.
Tekst i zdj´cia Krzysztof Kijak

Kolektory s∏oneczne
Zbierajàc materia∏y reklamowe do
wydanej przez Stowarzyszenie mapy
Starej Mi∏osny, natrafi∏am na przyk∏ad
ekologicznego myÊlenia i jego zastosowania na co dzieƒ. Firma Elmas Bis zamontowa∏a ekologiczne êród∏o ciep∏a,
tj. kolektory s∏oneczne. Umówi∏am si´
z w∏aÊcicielem firmy panem Stanis∏awem Sowa, aby dowiedzieç si´ czegoÊ
wi´cej o tej nowoczesnej instalacji.
Na dachu budynku gospodarczego
ustawione sà trzy kolektory s∏oneczne,
natomiast w ∏azience znajduje si´ 300litrowy zasobnik, panel sterowania
z zabezpieczeniem oraz pompka
Grundfos do pompowania p∏ynu
w obiegu zamkni´tym. Instalacja ta
dzia∏a ju˝ rok i jej w∏aÊciciele mogli zaobserwowaç dzia∏anie tego urzàdzenia
w praktyce. Latem woda podgrzewa si´
nawet do 83 stopni Celsjusza, co zapewnia temperatur´ kàpielowà wody
przy ciàg∏ym zu˝yciu. Dla przyk∏adu
podam, ˝e w ciàgu dnia z ciep∏ej wody
korzysta 5 osób w biurze, a wieczorem
z natrysku korzysta 8 osób. W s∏oneczne dni radoÊç majà równie˝ dzieci, które pluskajà si´ w basenie z wodà podgrzanà tak˝e przez kolektory. W sezonie wiosennym i jesiennym mo˝na wy-

korzystaç t´ energi´ do podgrzewania
wody w basenach krytych oraz w ogrodach zimowych, które cieszà si´ u nas
rosnàcà popularnoÊcià.
Zimà kolektory s∏oneczne s∏u˝à raczej do dogrzewania domu, gdy˝ najwy˝sza temperatura, jakà uda∏o si´ uzyskaç paƒstwu Sowa, to 53 stopnie w lutym oraz 56 stopni w marcu. Je˝eli zima
jest s∏oneczna, to mo˝na liczyç na takie
w∏aÊnie temperatury podgrzanej wody.
Latem natomiast, kolektory mogà pobieraç energi´ nawet przy niedu˝ym zachmurzeniu i ogrzewaç wod´ do temperatury oko∏o 50 stopni.
Podstawowa instalacja przewidziana
dla rodziny 4-osobowej sk∏ada si´ zwykle z nast´pujàcych elementów: dwóch
kolektorów, zasobnika 270 litrów, sterowania z zabezpieczeniem oraz pompki.
Koszt urzàdzeƒ to oko∏o 6700 z∏, a monta˝ waha si´ od 2500-3500 z∏. Koszty
zwiàzane z eksploatacjà systemu sà marginalne i dotyczà jedynie pompki, która
pompuje mieszank´ glikolu w obiegu
zamkni´tym. Amortyzacja nak∏adów
poniesionych na zakup systemu, przy
obecnych ciàgle wzrastajàcych cenach
energii jest bardzo krótka.
Kto powinien zainteresowaç si´ ta-

kim êród∏em energii? Na pewno osoby
lub firmy korzystajàce z du˝ej iloÊci ciep∏ej wody, posiadacze du˝ych domów,
basenów i ogrodów zimowych. Ale chyba przede wszystkim ci, którym bliska
jest idea ekologicznych êróde∏ energii,
które nie zanieczyszczajà atmosfery
oraz nie wyczerpujà zasobów naturalnych.
Alternatywnymi êród∏ami energii powinien zainteresowaç si´ tak˝e nasz
rzàd, który, jak na razie, traktuje je na
równi z komputerami i telefonami komórkowymi i obarcza 22% stawkà VAT.
Mamy nadziej´, ˝e lobbing, prowadzony mi´dzy innymi przez mieszkaƒca
Starej Mi∏osny – by∏ego ministra
Ochrony Ârodowiska- pomo˝e w zredukowaniu stawki VAT do poziomu 0.
Ale na razie musimy podziwiaç lokalnych przedsi´biorczych marzycieli, takich jak pan Stanis∏aw, którzy zobaczyli, uwierzyli i kupili. Dzia∏anie urzàdzenia mo˝na obejrzeç w siedzibie firmy
Elmas Bis przy ul. Lubelskiej 32 (trasa
na Lublin) lub umówiç si´ telefonicznie
na prezentacj´ pod numerami telefonów: 773-34-43 lub 789-0-789.
Margo
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O reumatyzmie
Choroby reumatyczne sà nies∏ychanie rozpowszechnione. Nie ma chyba
cz∏owieka, który by w pewnym okresie
swego ˝ycia nie zetknà∏ si´ z nimi sami
lub u swoich najbli˝szych. Jak podajà
statystyki ró˝nych krajów, u co czwartego cz∏owieka doros∏ego wyst´pujà
dolegliwoÊci spowodowane chorobami
reumatycznymi.
Niektóre z tych chorób wywo∏ujà tylko
ból, inne mogà powodowaç zniekszta∏cenia stawów i kr´gos∏upa, a jeszcze inne
prowadzà do powstania wad serca.
Jak z nimi walczyç? Jak nie dopuÊciç
do rozwoju choroby? Co zrobiç, aby
zmniejszyç ból, jak zapobiec zniekszta∏ceniom? Czy gimnastykowaç si´,
czy te˝ le˝eç bez ruchu? Jak si´ od˝ywiaç? Jak si´ ubieraç? Oto pytania,
które nasuwajà si´ choremu. Na omówienie tych spraw cz´sto nie wystarcza
czasu podczas wizyty u lekarza.
Co to jest reumatyzm (goÊciec)? Jest
to nazwa popularna, nie okreÊlajàca,
z jakim rodzajem reumatyzmu mamy
do czynienia. Istnieje bowiem wiele ró˝-

nych chorób reumatycznych, nazwanych równie˝ chorobami goÊçcowymi.
Majà one odmienne przyczyny i przebieg. Do najwa˝niejszych z nich nale˝à:
q goràczka reumatyczna,
q reumatoidalne zapalenie stawów,
q zesztywniajàce zapalenie stawów
kr´gos∏upa,
q choroba zwyrodnieniowa stawów
i kr´gos∏upa,
q reumatyzm tkanek mi´kkich.
W leczeniu chorób reumatycznych
istotnà rol´ odgrywa prawid∏owo postawiona diagnoza oraz jak najszybciej podj´ty proces leczenia farmakologicznego i specjalistycznej rehabilitacji ruchowej. Dzi´ki wczesnemu
wykryciu choroby i odpowiednio pro-

wadzonej rehabilitacji pod okiem
specjalisty, stosujàc nale˝ycie dobrane leki mo˝emy znacznie opóêniç
proces rozwoju choroby oraz uniknàç
cz´sto ju˝ nieodwracalnych zmian,
zniekszta∏ceƒ i ograniczeƒ ruchomoÊci ràk, kolan, ∏okci, bioder, barków
i kr´gos∏upa.
Wszystkich tych, którzy majà k∏opoty ze stawami lub cierpià z powodu
nie ust´pujàcego bólu, serdecznie zapraszamy do naszego oÊrodka. Tutaj
pod okiem lekarzy specjalistów oraz
fachowych rehabilitantów postaramy
si´ Paƒstwu pomóc.
Wojciech Rudziƒski
OÊ. Stara Mi∏osna ul. Diamentowa 759
Zadanie 10
tel. 773-14-97

PRYWATNY OÂRODEK REHABILITACYJNY
O F E R U J E :

☛ DOMOWE WARUNKI
☛ POBYTY CZASOWE
☛ OPIEK¢ LEKARSKÑ (INTERNISTA, NEUROLOG, SPECJALISTA DO
SPRAW REHABILITACJI, ORTOPEDA TRAUMATOLOG)
☛ 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:
åwiczenia w odcià˝eniu zapobiegajà ograniczeniom ruchu oraz zniekszta∏ceniom stawów

Weso∏a - Stara Mi∏osna,
ul. Diamentowa 759, ZADANIE 10 Tel. 773-14-97

Masz k∏opot z psem?
Zak∏ad Szkolenia Psów AS – to firma,
która swà profesjonalnà dzia∏alnoÊç
rozpocz´∏a na poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych, zwracajàc szczególnà uwag´ na relacj´ mi´dzy cz∏owiekiem
i psem, zw∏aszcza na to, ˝eby te stosunki by∏y zrozumia∏e zarówno dla ludzi,
jak i naszych czworono˝nych przyjació∏.
Zdajàc sobie spraw´ z faktu, ˝e sama
tresura – nauka poszczególnych çwiczeƒ, nie rozwiàzuje naszych k∏opotów
z psem, staramy si´ ∏àczyç stron´ tech-
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nicznà zaj´ç z wyt∏umaczeniem naszym
kursantom tego, jak rozumuje pies, jakà
ma hierarchi´ wartoÊci i dopiero po
zrozumieniu tych czynników staramy
si´ modelowaç tak zachowanie naszego
pupila, by jak najlepiej dostosowaç je
do ˝ycia w naszym wysoko zurbanizowanym spo∏eczeƒstwie. Dlatego proponujemy ró˝norodne formy szkolenia –
dostosowane do potrzeb poszczególnych w∏aÊcicieli i ich psów. Mogà byç to
spotkania weekendowe, gdzie przewod-

nik w grupie innych osób, pod okiem instruktora uk∏ada swego psa, mo˝na
równie˝ pozostawiç go na okres szkolenia w naszym hotelu lub zdecydowaç si´
na dojazd instruktora do domu. Majàc
nadziej´, ˝e ka˝dy z Paƒstwa znajdzie
w naszym oÊrodku odpowiednià form´
sp´dzenia wolnego czasu wraz ze swym
pupilem, ∏àczàc przyjemne z po˝ytecznym – zapraszamy na najbli˝sze szkolenie wakacyjne w Weso∏ej.
Izabela i Pawe∏ Studziƒscy.
Zainteresowanych prosimy o kontakt:
tel. 779 41 00, 0 603 645 737
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Listy o ogrodach
dziç do okien
i rynien naszego domu. nie
mówiàc o zaciemnieniu
i wyja∏owieniu
gleby w obr´bie
korony.
Nasze staromi∏oÊniaƒskie
ogródki nie majà zbyt wielkich
rozmiarów, sà
nawet ca∏kiem
ma∏e, sadêmy
wi´c niedu˝e drzewa, a przede wszystkim krzewy. Oto propozycja niedu˝ych
drzew o znacznych wartoÊciach dekoracyjnych:
– klon ginnala,
– klon palmowy odm. Atropurpureum, Dissectum
– G∏óg odm.
Nazwa obiektu lub urzàdzenia
Odleg∏oÊç minimalna (w m.)
Paul Scarlet
drzew
krzewów
– Jab∏oƒ purObiekty budowlane wysokoÊci ponad 7 m
5
1,5
purowa
odm.
Obiekty budowlane wysokoÊci mniejszej ni˝ 7 m
4
1,5
Eleyi, Lemoinei,
Stopy murów oporowych, stromych skarp i tarasów
1
0,5
Chopinii
Ogrodzenia wysokoÊci 2 m i wy˝sze
4
1
– Leszczyna
S∏upy sieci oÊwietleniowej, trakcyjnej itp.
2
2
purpurowa
Kraw´dzie Êcie˝ek ogrodowych i parkowych
0,75
0,4
– Grujecznik
Kraw´˝niki jezdniowe
2
0,5
japoƒski
Linie przewodów gazowych
2
2
– Wiàz polny
Kraw´dzie kana∏ów sieci cieplnej
2
1
Wredei
Linie przewodów kanalizacyjnych i wodociàgowych
1
1
– WiÊnia
jaLinie kabli elektrycznych
1,5
0,8
poƒska odm. Am-

Lato to pora ogrodów. Zak∏adamy,
porzàdkujemy, a przede wszystkim
przebywamy w nich obserwujàc to
ka˝dego dnia zmieniajàce si´ pi´kno.
W∏aÊnie o tej zmiennoÊci i o tym, ˝e
mamy do czynienia z organizmem ˝ywym, który charakteryzuje proces
wzrostu powinniÊmy pami´taç, sadzàc
drzewa w naszych ogrodach i wzd∏u˝
naszych p∏otów.
Warto pami´taç, ˝e przeci´tna wielkoÊç du˝ego drzewa to 8 m Êrednicy korony i systemu korzeniowego i powy˝ej
10 m wzrostu. Takie wymiary powinniÊmy braç pod uwag´ sadzàc du˝e drzewa, takie jak klony, kasztanowce, buki,
jesiony, jawory, d´by nawet brzozy
choç tu korona jest w´˝sza.
Je˝eli posadzimy du˝e drzewo w odleg∏oÊci mniejszej ni˝ 5 m od domu, to
jego ga∏´zie w przysz∏oÊci b´dà wcho-

manogawa, Kiku-Shidarre Sakura
Sumak
Octowiec
Âliwa wiÊniowa odm. Atropurpurea.
Pami´tajmy te˝, ˝e drzewa lub krzewy nie powinny byç sadzone zbyt blisko
ró˝nych obiektów w terenie (tak˝e
ukrytych pod ziemià), z uwagi na mo˝liwoÊç zniszczenia fundamentów przez
system korzeniowy, zarastania przewodów kanalizacyjnych, a tak˝e koniecznoÊç dost´pu do przewodów infrastruktury. Poni˝ej podaj´ za A. Bartoszewiczem tabel´ minimalnych odleg∏oÊci
sadzenia drzew i krzewów od ró˝nych
obiektów i urzàdzeƒ w terenie.
Kochani Sàsiedzi, „pami´tajmy
o ogrodach” i o tym, ˝e roÊliny, które
sadzimy, rosnà, a kiedyÊ mogà osiàgnàç
ogromne rozmiary.
Ma∏gorzata Scheiner
–
–
–

Przysmaki kuchni staromi∏oÊniaƒskiej
Awokado – mas∏o z lasu
Owoc w kszta∏cie gruszki, ma skórk´ zielonà, b∏yszczàcà, zielonkawy lub
˝ó∏ty mià˝sz i wielkà pestkà. Âredni
owoc zawiera 200 kalorii, wapƒ, ˝elazo, fosfor, sporo prowitaminy A oraz
witaminy z grupy B, stanowi te˝ doskona∏e êród∏o witaminy E. „MaÊlana
gruszka” ze wzgl´du na du˝à iloÊç witamin, sk∏adników mineralnych, b∏onnika, bia∏ka i t∏uszczu bez cholesterolu zalecana jest osobom ze sk∏onnoÊcià do mia˝d˝ycy. Nie zawiera równie˝ prawie wcale cukru.
Wybieramy owoce bez plamek,
uszkodzeƒ skórki, uginajàce si´ lekko
pod dotkni´ciem palca.

Sa∏atka z awokado i fety
1 awokado, 1/2 kostki fety, 2 du˝e twar-

de pomidory, 1 ma∏a cebula, du˝y zàbek czosnku, sok z po∏owy cytryny, sól,
pieprz, cukier, 2-3 ∏y˝ki oliwy z oliwek
lub oleju sa∏atkowego.
Posiekany czosnek utrzeç z pieprzem, solà, cukrem, ∏y˝eczkà soku
cytrynowego i oliwà. Ser, pomidory
(sparzone wrzàtkiem i obrane ze
skórki) pokroiç w kostk´, cebul´ posiekaç. Awokado umyç, przekroiç
wzd∏u˝, wyjàç pestk´, zdjàç skórk´,
natychmiast skropiç sokiem z cytryny (bez cytryny ciemnieje i traci
apetycznà barw´), pokroiç w kostk´.
Wszystkie sk∏adniki po∏àczyç, polaç
sosem, wymieszaç. Wstawiç na 3-4
godziny do lodówki. Przed podaniem u∏o˝yç na liÊciach „strz´piastej” sa∏aty (niekoniecznie) przy-

braç plasterkami cytryny i listkami
Êwie˝ej melisy.

Awokado z jajkiem
1 awokado, 3 jajka ugotowane na twardo, sok z po∏owy cytryny, Êrednia cebula, sól, bia∏y mielony pieprz.
Cebul´ posiekaç, jajka zemleç
w maszynce do migda∏ów (lub rozgnieÊç starannie widelcem). Awokado
rozkroiç, usunàç pestk´, wyjàç ∏y˝eczkà mià˝sz, skropiç cytrynà. W misce
utrzeç zmielone jajka, cebul´, awokado na jednolità mas´, dodaç sól
i pieprz do smaku.
Prze∏o˝yç do salaterki, przybraç
czàstkami pomidorów.
Podawaç z szynkà.
Ma∏gorzata Zygmunt
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Ptaki Starej Mi∏osny – Pieg˝a
Pieg˝e wyst´pujà w prawie ca∏ej Eurazji, z wyjàtkiem zachodniej Francji,
pó∏nocnej Skandynawii i Wielkiej Brytanii oraz Pó∏wyspu Iberyjskiego.
W Polsce sà gatunkiem Êrednio licznym. Jest to ptak przelotny. Zjawia si´
wczeÊniej ni˝ inne pokrzewki, zwykle
w drugiej po∏owie kwietnia. Okres l´-

W koƒcu kwietnia w naszym ogródku
pojawi∏a si´ para ma∏ych, zwinnych,
szaro-bia∏ych ptaszków. Ze êdêb∏ami
suchej trawy przelatywa∏y tu˝ nad naszymi g∏owami, znika∏y w ˝ywop∏ocie,
Êwiergota∏y i klekota∏y.
Drugi raz zawarliÊmy z nimi bli˝szà
znajomoÊç w pierwszej dekadzie czerwca.
KtóregoÊ dnia rano us∏yszeliÊmy z kàta
ogrodu powtarzane wielokrotnie i donoÊnie „tek, tek, tek“ i ujrzeliÊmy cztery piskl´ta biegajàce szybko po ziemi w ró˝nych kierunkach, a nad nimi na ga∏´ziach
bzu nawo∏ujàcych rodziców. Ta sielanka
trwa∏a raptem dwa czy trzy dni i ca∏a rodzina znikn´∏a z naszego ogródka.
By∏y to pieg˝e – najmniejsze i naj∏adniejsze z rodziny pokrzewek. Majà oko∏o 12 cm d∏ugoÊci, szarà g∏ówk´, szary
p∏aszczyk i bia∏awy brzuszek. Odzywajà
si´ krótkim powtarzanym wielokrotnie
„cek”, alarmujà twardszym, nierytmicznie powtarzanym „tek”. Âpiew pieg˝y
sk∏ada si´ z dwóch cz´Êci: bardzo cichego, s∏yszalnego tylko z bliska Êwiergotu
oraz donoÊnego dwusekundowego klekotu na jednej nucie.

gowy trwa od maja do lipca. Samce
przylatujà dzieƒ wczeÊniej ni˝ samice
i zajmujà terytorium l´gowe. Gniazdo
budujà zwykle na poczàtku maja w g´stych krzewach, na wysokoÊci oko∏o 1
m. Budulcem na gniazdo sà suche ∏ody-

gi i êdêb∏a trawy wzmocnione cz´sto
z zewnàtrz paj´czynà. Po wybudowaniu
gniazda samica sk∏ada 4-6 bia∏ych
w doÊç du˝e szare i bràzowe plamki jaj.
Plamki tworzà pierÊcieƒ wokó∏ zaokràglonego koƒca jaja. Jaja wysiadujà oboje rodzice przez 11-13 dni. Piskl´ta
przebywajà w gnieêdzie oko∏o dwóch
tygodni. Po wylocie z gniazda rodzice
karmià jeszcze piskl´ta przez pewien
czas.
Pieg˝a jest mniej p∏ochliwa ni˝ inne
pokrzewki, dopuszcza cz∏owieka w pobli˝e gniazda. To typowy ptak parków
i ogrodów, unikajàcy du˝ych kompleksów leÊnych. Osiedla si´ w miejscach
dobrze oÊwietlonych, ale jednoczeÊnie
cz´Êciowo
zacienionych.
˚eruje
w zwartym gàszczu ga∏àzek i liÊci, ale
Êpiewajàcego samca doÊç cz´sto mo˝na
zobaczyç na wynios∏ych, widocznych
miejscach. Przy ˝erowaniu porusza si´
jeszcze szybciej i zwinniej ni˝ inne pokrzewki. Na zimowiska w po∏udniowej
Europie i pó∏nocnej Afryce odlatuje we
wrzeÊniu.
Nale˝y dodaç, ˝e ma∏a pieg˝a cz´sto
wychowuje piskl´ kuku∏ki w swoim
gnieêdzie.
Anna Susicka
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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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Z ˝ycia parafii
1. Kalendarz Litrugiczny
20 lipca czwartek – o godz. 1800 doroczna
Msza Âwi´ta za Zmar∏ych Czes∏awów
i Czes∏awy
26 lipca Êroda – o godz. 1800 doroczna
Msza Âwi´ta za Zmar∏e Anny. W niektóre
bardziej popularne imieniny odprawiane sà
u nas Msze Âwi´te imieninowe za Êp. Solenizantów danego dnia. Nale˝y ich wpisywaç
na sta∏à list´, ˝eby ka˝dego roku w imieniny
mieli Msz´ Âwi´tà.
23 lipca niedziela – W zwiàzku ze zbli˝ajàcym si´ dniem Êw. Krzysztofa – Patrona
Kierowców po Mszach Âwi´tych w dniu dzisiejszym jest dodatkowe poÊwi´cenie pojazdów, które nie by∏y poÊwi´cone na Autosacrum. Przypomnijmy, ˝e g∏ówne poÊwi´cenie pojazdów odbywa si´ w naszej Parafii
zawsze u progu sezonu letniego, to jest
w ostatnià niedziel´ kwietnia.
6 sierpnia niedziela – Âwi´to Przemienienia Paƒskiego. 50. rocznica poÊwi´cenia naszego KoÊcio∏a przez Prymasa Tysiàclecia.
13 sierpnia niedziela – Jako w drugà niedziel´ miesiàca na Mszy Âwi´tej o godz. 1230
sprawowany jest Sakrament Chrztu Âwi´tego. Ofiary z dnia dzisiejszego przeznaczone
sà jak zawsze z drugiej niedzieli miesiàca na
budow´ Seminarium Duchownego.
15 sierpnia wtorek – UroczystoÊç Wniebowzi´cia NajÊwi´tszej Maryi Panny – g∏ówne
i najwa˝niejsze Êwi´to maryjne zwane Êwi´tem Matki Bo˝ej Zielnej. Porzàdek S∏u˝by
Bo˝ej jak w ka˝dà niedziel´. ObecnoÊç na
Mszy Âwi´tej obowiàzkowa. Na ka˝dej
Mszy Âwi´tej poÊwi´cenie zió∏ i kwiatów.
Zachowajmy ten pi´kny zwyczaj. Wszystkie

ofiary sk∏adane dzisiaj na tac´ przeznaczone sà na KUL.
26 sierpnia sobota – Âwi´to NMP Cz´stochowskiej. Porzàdek pó∏Êwiàteczny: 900;
1600; 1800; i 2000.
1 wrzeÊnia piàtek – Pierwszy piàtek miesiàca. Rozpocz´cie roku szkolnego. Msza
Êw. dla dzieci o godz. 900 i 1600. Spowiedê dla
dzieci i m∏odzie˝y codziennie a˝ do 8 wrzeÊnia. Dzieci z klas podstawowych: III, IV, V,
VI rozpoczynajà odprawianie dziewi´ciu
pierwszych piàtków miesiàca (spowiedê
i Komunia Âwi´ta). Na ka˝dej Mszy Âwi´tej
modlitwy za ofiary wojny.
2 wrzeÊnia sobota – Pierwsza sobota miesiàca. O godz. 815 Ró˝aniec i modlitwy fatimskie. O godz. 1800 doroczna Msza Âwi´ta za Zmar∏ych: Bronis∏awów i Bronis∏awy
oraz Stefanie i Stefanów. Klasy gimnazjalne
odprawiajà zgodnie z or´dziem fatimskim –
pi´ç pierwszych sobót (spowiedê i Komunia
Âwi´ta; rano o godz. 900 lub wieczorem
o godz. 1800).
3 wrzeÊnia niedziela – Pierwsza Niedziela
Miesiàca: o godz. 1300 Msza Âwi´ta z przeb∏agalnà procesjà eucharystycznà. Przychodzà
bielanki i asysta. Od tej niedzieli zaczyna si´
nieco zmieniony rozk∏ad mszalnych nabo˝eƒstw niedzielnych. O godz. 1030 wprowadzona zostaje dodatkowa Msza Âwi´ta dla
dzieci przygotowujàcych si´ do pierwszej Komunii Âwi´tej. Do puszek przed KoÊcio∏em
zbiórka ofiar na Bazylik´ Licheƒskà.

II. WiadomoÊci z parafii

q W piàtek 9 czerwca podczas Dni Dzi´kczynienia za Rok 2000 poÊwi´cona zosta∏a
przydro˝na kapliczka Serca Jezusowego. Figura Chrystusa, naturalnych rozmiarów stoi na trzyAutoryzowany Przedstawiciel Firmy INDECO
metrowej kolumnie.
SZAFY
Kapliczka usytuowana przy zbiegu ulic
Z DRZWIAMI SUWANYMI
Mazowieckiej i NiZABUDOWA WN¢TRZ
zinnej stoi na placu,
gdzie w nie istniejàdoskonale pasujà do Paƒstwa: cej ju˝ dziÊ willi by∏y
odprawiane pierwsypialni, przedpokoi, kuchni, biur, banków, hoteli,
sze Msze Âwi´te.
pensjonatów, gabinetów, garderób
W latach dwudziestych, gdy nie by∏o
ZABUDOWUJEMY
jeszcze parafii ani
KOMPLEKSOWO
koÊcio∏a, przyje˝d˝a∏
LOKALE BIUROWE, HOTELE,
tu z Warszawy ks.
BANKI, SKLEPY itd.
Wac∏aw Lipiƒski, by
w prywatnym domu
EKSPOZYCJA: pon-pt 11-19, sob 10-14, DOM MEBLOWY „CELT“ - „Z¸OTA KACZKA“
dla okolicznej ludnoWARSZAWA, UL. TAMKA 40, TEL. 827 58 81, 827 05 00 w. 326, 828 98 98
Êci odprawiaç niedzielnà liturgi´. Po
BIURO: pon-pt 9-17, tel. 773 17 77, 0-601 22 70 52, 0-501 074 222, tel./fax 773 32 80

siedemdziesi´ciu latach na obecnà posesj´
Paƒstwa Lipiƒskich wróci∏ Chrystus, by zostaç tam na zawsze. Mo˝na si´ zadumaç.
q Od 28 czerwca jest w naszej Parafii
ks. Kazimierz Ko∏oszko, który przeszed∏
na emerytur´ i przydzielony zosta∏ do pomocy duszpasterskiej u nas. Przez ostatnie
25 lat ks. Ko∏oszko by∏ proboszczem Parafii Êw. Wac∏awa na Goc∏awku. WczeÊniej
by∏ proboszczem w Ceg∏owie k. Miƒska.
Jako wikariusz pracowa∏ w: Mogielnicy
oraz w par. Âw. Józefata i par. Âw. Wawrzyƒca w Warszawie.
q W pierwszym tygodniu paêdziernika
(1.-8.X) jest planowana pielgrzymka na Podole (Lwów, Kamieniec Podolski, Czortków, Buczacz, Chocim, ˚ó∏kiew). Prowadzi
p. Ró˝a Soko∏owska. Koszt 560 z∏. + 50 $.
Pierwszà rat´ 200 z∏. nale˝y wp∏acaç przy
zapisie, jak zwykle w ksi´garence, do dnia
27 sierpnia. Z kolei w poczàtkach listopada
(4.-12.XI) planowana jest samolotowa pielgrzymka – wycieczka do Rzymu – jeszcze
w ramach Roku Jubileuszowego. Prowadzi
ksiàdz Proboszcz. W programie zwiedzanie
Rzymu. Noclegi w centrum miasta. Zapisy
po uprzedniej rozmowie u Ksi´dza Proboszcza. Jest mo˝liwoÊç op∏aty w ratach.
q Od pierwszej niedzieli wrzeÊnia wprowadzony zostaje nowy rozk∏ad porannej
i po∏udniowej S∏u˝by Bo˝ej w niedziele.
Pierwsza Msza Âwi´ta o godz. 730; druga
o 900 – dla m∏odzie˝y; trzecia o 1030 – dla
dzieci przygotowujàcych si´ do pierwszej
Komunii Âwi´tej. Pozosta∏e dzieci b´dà si´
zbieraç o godz. 1200. Ostatnia Msza Âwi´ta
b´dzie o godz. 1300. Po po∏udniu bez zmian.
q W dniu 2 lipca odby∏ si´ w naszej
Êwiàtyni szczególnie uroczysty obrz´d
chrzcielny. W trzeciej minucie roku
2000 urodzi∏ si´ w Warszawie, w szpitalu Êw. Zofii, synek naszych parafian –
pp Krystyny i S∏awomira Podo∏owskich.
Ch∏opczykowi nadano na Chrzcie Âwi´tym imi´ Mateusz. Chrzestnymi byli
p.Jacek Szuba i p. Ma∏gorzata Przybysz.
q Na temat naszego koÊcio∏a napisana zosta∏a praca magisterska w SGGW – Wydzia∏ Technologii Drewna. Pani Alicja Filipczuk 6 lipca obroni∏a prac´ zatytu∏owanà
„Ocena stanu zachowania drewnianych
elementów konstrukcyjnych koÊcio∏a w Starej Mi∏oÊnie”. Swoje badania autorka prowadzi∏a tzw. metodà rezystograficznà. Polega ona na pomiarze oporów wiercenia cienkim wiert∏em w celu zbadania g´stoÊci rozk∏adu substancji drzewnej. Rezystograf
przesuwa metalowe wiert∏o w g∏àb i mierzy
opór skrawania przy sta∏ej iloÊci obrotów
1500 na minut´. Praca napisana zosta∏a pod
kierunkiem dr hab. Krzysztofa Krajewskiego w Zak∏adzie Ochrony Drewna.
ks. Jerzy Banak
proboszcz
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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

Kawy i herbaty
z ca∏ego Êwiata

wy !
No lep
sk

Firma WARS-BRUK

q kawy i herbaty – ponad 150 smaków!
q dzbanki, czajniki, fili˝anki
Degustacja na miejscu
Przyjdê, spróbój!
Czynne 7 dni w tygodniu
Weso∏a, ul. I Praskiego Pu∏ku 10, tel. 0606 29 65 65

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

St. Mi∏osna
Zad. 10 dz 627
przy ulicy Jana Paw∏a II
tel. 773-25-30
(dawna OBWODNICA)

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

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

–
–
–
–
–
–

profilaktyka
leczenie zachowawcze
leczenie dzieci
RTG z´bów
laseroterapia
protetyka

– naprawa protez
– leczenie chirurgiczne

(0-22) 773 38 83
✆ 0-602 351 757

05- 077 Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238
na przeciwko nowej szko∏y, zad. 33 dz. 1983

Og∏oszenia drobne
Do wynaj´cia dom w Starej Mi∏oÊnie wolnostojàcy z ogródkiem. Ca∏kowicie wykoƒczony. Cena do negocjacji. tel. 0606 994-681; 0-29 76-14-180.
Na festynie rowerowym (27.05) pozostawiono rower m∏odzie˝owy, kolor zielony.
Na uczciwego znalazc´ czeka 8-letni ch∏opiec tel. 773-26-26; 0501 074-222.
Profesjonalnie rozlicz´ ksià˝k´ przychodów i rozchodów, VAT, ZUS tel. 773-26-93.
Przyjm´ sprzàtanie, prasowanie i inne prace domowe. Osoba solidna, dok∏adna,
czysta. tel. 0604 16-99-85.
Szko∏a Podstawowa Nr 3 w Weso∏ej – Starej Mi∏oÊnie zatrudni od 1 wrzeÊnia
2000 r. nauczyciela matematyki. Informacje w sekretariacie szko∏y: Trakt Brzeski 18, tel. 773-39-25.
Zaopiekuj´ si´ dzieckiem lub osobà starszà oraz podejm´ ró˝ne prace domowe
tel. 773-25-87.
Sprzedam p∏yty chodnikowe rozbiórkowe wielkoÊç 35x35 cm i 50x50 cm. W cenie
z∏omu, wiadomoÊç: Weso∏a, tel. 773-58-58 (praca), 773-46-21 (wieczorem).
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