s i e r p i e ƒ – w r z e s i e ƒ 2 0 0 0 r.

Nr
Od redakcji
Pogoda tego lata nas nie rozpieszcza∏a, ale wakacje to wakacje i kto tylko
móg∏ wyrwaç si´ z pracy na pewno znalaz∏ gdzieÊ choç troch´ s∏oƒca. WróciliÊmy do naszych staromi∏oÊniaƒskich domów, a tu powita∏a nas stara bieda: b∏oto, rozgrzebane budowy i kulturowa pustynia. Ale jak ju˝ opadnie nam poziom
adrenaliny po tym jak porównaliÊmy sobie nasze Osiedle z kurortami Hiszpanii, to okazuje si´, ˝e i tu znajdziemy
rzeczy, z których mo˝emy byç dumni.
Bo jednego sàsiada na olimpiadzie
mo˝emy dopingowaç, inny mia∏ niema∏y wk∏ad w budow´ wspania∏ego polskiego pawilonu na Expo.
I choç powoli i w bólach, to jednak
niektóre inwestycje posuwajà si´ do
przodu, dajàc nam promyk nadziei, ˝e
mo˝e nie tylko nasze wnuki, ale mo˝e

i my sami jeszcze doczekamy mieszkania w normalnym mieÊcie.
A tymczasem zapraszamy do lektury
kolejnego numeru naszego pisma.
Choç oddajemy go w Wasze r´ce we
wrzeÊniu, ma jeszcze taki wakacyjny
charakter. ¸owcy sensacji mogà si´ poczuç zawiedzeni, bo ostatnie miesiàce
up∏yn´∏y pod znakiem wyjàtkowego
spokoju. Ale jak zawsze mamy dla Paƒstwa wiele ciekawostek i aktualnych informacji. I jak zawsze zapraszamy
wszystkich ch´tnych do wspó∏pracy. JesteÊmy pismem mieszkaƒców Starej
Mi∏osny i dla Was drodzy sàsiedzi, waszych osàdów i problemów zawsze na
naszych ∏amach znajdzie si´ miejsce.
A na koniec, tym kilkudziesi´ciu rodzinom, które podczas wakacji wprowadzi∏y si´ na nasze Osiedle, chcielibyÊmy w imieniu swoim i wszystkich
ju˝ zakorzenionych tu d∏u˝ej sàsiadów
powiedzieç: Serdecznie witamy!

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 Sàsiedzkiego, ul. GoÊciniec 2b

23 wrzeÊnia (sobota) odb´dzie si´

zbiórka starej
odzie˝y i makulatury
samochody firmy Ekotrans b´dà na Paƒstwa oczekiwa∏y:
Na skrzy˝owaniu ulic GoÊciniec/Diamentowa oraz
Na skrzy˝owaniu ulic Jana Paw∏a II/Jod∏owa
(w okolicy Kredyt Banku)
w godz. 10-11
Na skrzy˝owaniu ulic GoÊciniec/Pogodna oraz
Na skrzy˝owaniu ulic Jana Paw∏a II/Pogodna w godz. 11-12
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wiadomoÊci sàsiedzkie
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W numerze
✔ informacje z prac Rady Dzielnicy,
Miasta i Powiatu

✔ Informacje o wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej

✔ Wielka

wyprzeda˝

w

Starej

Mi∏oÊnie

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Wodociàgi po stronie pó∏nocnej
prof. Kazimierz Dàbrowski
Sierpieƒ 1980 w bibule
Polski Olimpijczyk ze Starej Mi∏osny
Wspomnienia z wakacji
Echa wojny
Co to jest paintball
SpecjaliÊci radzà
Hufce Polskie
Og∏oszenia drobne dziÊ
na str. 28

Altruizm?
Co to takiego?
Z regu∏y teleturniejów nie oglàdam, jednak czasem trafiajà
si´ takie do zniesienia. Na przyk∏ad „Jeden z dziesi´ciu”. No
i kiedyÊ zdarzy∏o mi si´ oglàdaç. Gracze zbli˝ajà si´ do fina∏u
i wtedy pada na pozór proste pytanie: „Jak nazywamy przeciwieƒstwo egoizmu?”. Chwila ciszy, napi´cie roÊnie i pada odpowiedê. Taka raczej z gatunku tych, co podwa˝ajà wiar´
w drugiego cz∏owieka: „Nie wiem!”. Zatka∏o mnie. To ju˝ naprawd´ tak êle z naszym spo∏eczeƒstwem, ˝e nawet jego Êwiatli, bioràcy udzia∏ w teleturniejach przedstawiciele nie wiedzà,
co to jest przeciwieƒstwo egoizmu?
Póêniej pomyÊla∏em sobie, ˝e mo˝e to nie taka znowu elita
bra∏a udzia∏ w tym teleturnieju i ˝e jedna jaskó∏ka jeszcze
wiosny nie czyni. Jednak brutalna rzeczywistoÊç znów sprowadzi∏a mnie na ziemi´. Oto jeden z cz∏onków komitetu budujàcego plac zabaw, pilnujàc synka bawiàcego si´ w piaskownicy, zas∏ysza∏ od dwóch mam siedzàcych na sàsiedniej
∏aweczce (które nie wiedzia∏y, kim on jest), histori´ o tym, jak
to budowniczowie Placu Zabaw „skr´cili dla siebie TAAAAAKÑ KAAAS¢, a potem jeszcze takie huczne otwarcie
robili”. No có˝, ka˝dy ocenia innych na podstawie tego, jak
sam zachowa∏by si´ b´dàc na ich miejscu.
Dokoƒczenie na str. 10
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WieÊci
w pigu∏ce
Na sesji w dniu 24 sierpnia br. Rada Powiatu
Warszawskiego po kilku miesiàcach zw∏oki
zaopiniowa∏a pozytywnie wniosek miasta
Weso∏a o zmian´ przynale˝noÊci powiatowej.
Wed∏ug szacunków Komisji Bud˝etu Rady
Powiatu, dochody powiatu warszawskiego
wzrosnà bardziej ni˝ nak∏ady na nasze Miasto.

❍❍❍
W lipcu (miesiàc po zebraniu za∏o˝ycielskim)
zosta∏y wys∏ane dokumenty do sàdu rejestrowego w celu rejestracji stowarzyszenia
„Zrzeszenie w∏aÊcicieli mieszkaƒ i domów jednorodzinych w Starej Mi∏oÊnie”. Jak na razie
sàd nie rozpatrzy∏ wniosku.

❍❍❍
Modernizacja drugiego skrzy˝owania ulicy Jana Paw∏a II z Traktem Brzeskim (rozjazd na
Sulejówek) ruszy lada chwila. Zosta∏ ju˝ rozstrzygni´ty przetarg na jego wykonanie
Wszystkie uzgodnienia z miastem dotyczàce
przepustów wodociàgowych i kanalizacyjnych
zosta∏y ju˝ podpisane. Prace b´dzie wykonywa∏a ta sama firma, która modernizowa∏a
pierwsze skrzy˝owanie, równie˝ ul. Jana Paw∏a II z Traktem Brzeskim.

❍❍❍
Prace przy nowej szkole – gimnazjum dobiegajà
koƒca. Do koƒca tego roku zostanie doprowadzone zasilanie elektryczne do budynku i zagospodarowane otoczenie budynku. Budynek, niestety, nie b´dzie ogrodzony.

❍❍❍
Dokoƒczono remont budynku zas∏u˝onej 1000latki. M.in. wymieniono instalacje elektrycznà,
przebudowano wejÊcie. Przyby∏o 70 uczniów.
Mamy teraz 26 klas, prawie 800 uczniów. Dokonano rozbiórki starego budynku na terenie
szko∏y.

❍❍❍
Ruszy∏ rozruch Stacji Uzdatniania Wody w Starej Mi∏oÊnie. Zostanie ona oddana przed terminem. Miejmy nadziej´, ˝e tym sposobem skoƒczà si´ problemy z wodà na terenie osiedla.

❍❍❍
Do miasta zg∏osi∏ si´ przewoênik, który chce
uruchomiç lini´ komunikacyjnà z terenu osiedla
do centrum Warszawy. Przewoênik oczekuje
ju˝ tylko na zgod´ w∏adz Warszawy na „p´tl´”
pod Pa∏acem Kultury.

❍❍❍
Zosta∏y znalezione rzeczy pochodzàce prawdopodobnie z kradzie˝y na terenie osiedla
m.in. kosiarka, rzeczy znajdujà w komisariacie
w Weso∏ej.
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Z prac Rady Dzielnicy
Jesieƒ, jak zawsze w samorzàdzie to
czas konstruowania przysz∏orocznego
bud˝etu. 15 wrzeÊnia up∏ynà∏ termin
sk∏adania wniosków do bud˝etu miasta
na 2001 r. Rada Dzielnicy z∏o˝y∏a do zarzàdu miasta wnioski dotyczàce wydatków na zadania inwestycyjne w Dzielnicy w kwocie 3100000 z∏. oraz wnioski
dotyczàce wydatków bie˝àcych Dzielnicy (w tym m.in. wyposa˝enia i funkcjonowania Biura Rady) w kwocie
20000 z∏. Jako priorytetowe inwestycje
Rada Dzielnicy wskaza∏a:
1. Budow´ dróg Jana Paw∏a II (dawniej
Torfowa) i GoÊciniec – g∏ównych wewn´trznych arterii Dzielnicy.
2. Dokoƒczenie budowy szko∏y.
3. Dokoƒczenie budowy stra˝nicy OSP,
gdzie znalaz∏aby siedzib´ m.in. tak potrzebna infrastruktura kulturalno-rozrywkowa (Êwietlica, biblioteka, czytelnia, sala klubowo-widowiskowa).
4. Budow´ instalacji wodno-kanalizacyjnej po pó∏nocnej stronie Traktu Brzeskiego.
5. Budow´ przedszkola po po∏udniowej
stronie Traktu Brzeskiego.
6. Budow´ urzàdzeƒ i obiektów rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych.
7. OÊwietlenie ulic.
W bud˝ecie miasta Weso∏a na 2000 r.
na inwestycje w Starej Mi∏oÊnie przeznaczono 2400000 z∏. (∏àcznie z udzia∏em w kosztach budowy urz´du miasta),
zaÊ na funkcjonowanie Dzielnicy
10000 z∏.
Obecni na sesji Rady Dzielnicy cz∏onkowie zarzàdu miasta przyznali zasad-

noÊç przedstawionych wniosków inwestycyjnych. Burmistrz Wilk zg∏osi∏ jedynie zastrze˝enia, co do mo˝liwoÊci rozpocz´cia w przysz∏ym roku budowy ulicy GoÊciniec oraz co do koniecznoÊci
budowy drugiego przedszkola w Starej
Mi∏oÊnie.
Procedura opracowywania i uchwalania bud˝etu jest d∏uga. Nieznana jest
jeszcze wielkoÊç przysz∏orocznego bud˝etu miasta, a co za tym idzie kwota
mo˝liwa do przeznaczenia na inwestycje,
w tym na inwestycje w naszej Dzielnicy.
Cieszy jednak fakt, ˝e na sesji Rady
Dzielnicy poÊwi´conej wnioskom do bud˝etu miasta goÊçmi i uczestnikami dyskusji byli: przewodniczàcy Rady Miasta,
p. A. Jastrz´bski i wiceprzewodniczàcy
Rady, p. E. K∏os; burmistrz miasta, p. J.
Wojciechowicz oraz wiceburmistrzowie:
p. B. Wilk oraz p. B. Gutowski; radni
miejscy ze Starej Mi∏osny: p. M. Burszewska (cz∏onek Zarzàdu Miasta), p. K.
Zakrzewska, p. B. Rodziewicz, p. W. Siudek (przewodniczàcy komisji finansowej); prezes Rady Nadzorczej MPZBDJ
i W p. J. Wa∏aziƒski oraz mieszkaƒcy Starej Mi∏osny. Dzi´kujemy.
Przewodniczàca Rady Dzielnicy
Ewelina Kozak
Zapraszamy Paƒstwa
do Biura Rady Dzielnicy:
ul. Jeêdziecka 20, pawilon nad prywatnymi gabinetami lekarskimi,
p. 225, pon., czw. godz. 16.30 –
20.00; wt., Êr., pt. godz. 9.00 – 12.30.
Telefon/fax 773 30 24.

Wyniki ankiety
W poprzednim numerze naszej gazety
zamieÊciliÊmy miniankiet´ na temat tego, co mo˝na dalej budowaç obok placu
zabaw. OtrzymaliÊmy rekordowà liczb´
odpowiedzi – 270. Szkoda, ˝e z wyjàtkiem kilku, wi´kszoÊç pochodzi∏a od kil-

kuosobowej grupki entuzjastów deskorolek. Pozosta∏e ankiety wskazywa∏y na
teren rekreacyjny z boiskami oraz park
z ∏aweczkami itp. Decyzj´ o zaanga˝owaniu w kolejnà inicjatyw´ nasze Stowarzyszenie podejmie ju˝ we wrzeÊniu.

Sp∏onà∏ koÊció∏
W nocy z piàtku na sobot´ 8/9 wrzeÊnia br. doszcz´tnie sp∏on´∏a przepi´kna,
b´dàca jednym z najwspanialszych zabytków naszego regionu Êwiàtynia – drewniany, ponad 500-letni koÊció∏ w D∏ugiej KoÊcielnej (niedaleko Halinowa). KoÊció∏ ten, uznawany za per∏´ sakralnej architektury drewnianej, by∏ jednym
z najstarszych w Polsce i ca∏ej Europie. Wed∏ug wst´pnych ustaleƒ przyczynà
po˝aru by∏o podpalenie.
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Co s∏ychaç w gminie
XXVII sesja,
1 wrzeÊnia 2000 r.
Sesja odby∏a si´ chyba ju˝ po raz ostatni w sali Okr´gowego Inspektoratu Inspekcji Nasiennej przy ulicy ˚ó∏kiewskiego 17. By∏a to pierwsza sesja po przerwie
wakacyjnej. Przerwa 2-miesi´czna wyraênie zdyscyplinowa∏a radnych. Wszystkie
proceduralne punkty obrad przesz∏y wyjàtkowo sprawnie, nie wniesiono nawet
˝adnych poprawek do protoko∏u z sesji
poprzedniej.
Sesja rozpocz´∏a si´ od mi∏ego akcentu
wr´czenia dyplomów i upominków
w rozstrzygni´tym konkursie na naj∏adniejszà posesj´.
Po tak d∏ugim okresie przerwy ciekawym punktem by∏o sprawozdanie z prac
zarzàdu i komisji.
Poza tym: Postanowiono wykreÊliç
z programu sesji punkt o przyj´ciu planu
inwestycyjnego na lata 2001-2003. Mi´dzy innymi dlatego, ˝e nie wszystkie komisje zdà˝y∏y si´ z nim zapoznaç i przedyskutowaç stanowiska.
Bud˝et 2000 po pierwszym pó∏roczu oraz
zmiany w tym bud˝ecie

Zarzàd miasta przedstawi∏ stan realizacji bud˝etu, odczytano równie˝ protoko∏ RIO w sprawie jego realizacji.
Dochody sà zrealizowana w 44%, a wydatki w 39%. Komisja finansowa zg∏osi∏a wniosek o wpisanie do protoko∏u
sesji uwagi, ˝e widzi zagro˝enie realizacji bud˝etu w zwiàzku z niezrealizowanà planowanà sprzeda˝à mienia
oraz mniejszym od przewidywanego
wp∏ywem do kasy miasta z tytu∏u podatku od osób fizycznych. Komisja, po
wyjaÊnieniach burmistrza o zwyczajowo wi´kszych wp∏ywach z podatku od
osób fizycznych w drugiej po∏owie roku (wchodzenie w wy˝sze progi podatkowe) i mniejszymi ni˝ przewidywane
wydatkami, postanowi∏a przyjàç informacj´. Dokonano równie˝ zmian w bud˝ecie w zwiàzku ze zwi´kszonymi dotacjami.
Uchwa∏a w sprawie wynagradzania nauczycieli.
Przyj´to tabele wynagradzania nauczycieli. Jest to skutek rozporzàdzenia ministra edukacji i zmian w Karcie Nauczyciela oraz wprowadzenia stopni awansu
zawodowego (kwalifikacje nauczyciela).

Stanowisko Rady Miasta w sprawie nazwy ulicy Jana Paw∏a II – Torfowej.
Skarga z∏o˝ona mi´dzy innymi na r´ce
przewodniczàcego rady, a dotyczàca sposobu zmiany nazwy ulicy Torfowej na Jana Paw∏a po kilku miesiàcach milczenia
doczeka∏a si´ odpowiedzi. Rada Miasta
Weso∏a postanowi∏a jà odrzuciç.
Ocena pracy Zarzàdu.
Po d∏ugich dyskusjach co do celowoÊci
przeprowadzenia takiej oceny, postanowiono dokonaç oceny pracy zarzàdu. Burmistrz apelowa∏, aby ocena nie by∏a zwiàzana z dodatkowymi nagrodami pieni´˝nymi.
Prosi∏, aby oceniono go za zaanga˝owanie,
wk∏ad pracy i osiàgane efekty. Poszczególni
burmistrzowie byli oceniani osobno w skali
od jednego do dziesi´ciu. Najlepiej wypad∏
w ocenie radnych burmistrz Wilk, drugie
miejsce zajà∏ burmistrz Wojciechowicz,
ostatnie burmistrz Gutowski. Dwaj pierwsi
otrzymali oceny powy˝ej 6 pkt.
Taka ocena, wed∏ug burmistrza Wojciechowicza, by∏aby uzasadniona przy
zdecydowanie mniejszym zaanga˝owaniu
czasu pracy 5-6 godzin dziennie, a nie jak
obecnie po 12 godzin. Burmistrz powiedzia∏, ˝e taka ocena go nie satysfakcjonuje i ˝e b´dzie musia∏ zweryfikowaç swoje
podejÊcie do sposobu pracy.
I.A.

Informacje z powiatu
Szanowni Paƒstwo!
Po wakacyjnej przerwie Rada Powiatu Miƒskiego zebra∏a si´ na swojej XV
sesji w dniu 29 sierpnia 2000 r. Na poczàtku sesji starosta przekaza∏ sprawozdanie z wykonania uchwa∏ Rady
oraz dzia∏alnoÊci Zarzàdu Powiatu.
Nast´pnie powiatowy inspektor sanitarny i powiatowy lekarz weterynarii
przekazali informacje o stanie bezpieczeƒstwa sanitarnego i sanitarno-weterynaryjnego na obszarze powiatu. Wynika∏o z nich, ˝e w ostatnim okresie nie
notowano wi´kszych zagro˝eƒ. By∏y
tylko cztery wypadki wykrycia wÊcieklizny (dwa w Ceg∏owie, jeden w Siennicy
i jeden w Miƒsku). Dzi´ki podj´tym
dzia∏aniom epidemia nie rozprzestrzeni∏a si´. W pierwszym pó∏roczu zanotowano w ca∏ym powiecie jedynie 12 wypadków salmonellozy, 85 zachorowaƒ
na ró˝yczk´, 28 na p∏onic´ i pojedyncze przypadki innych chorób zakaênych.
Na koniec cz´Êci informacyjnej starosta przedstawi∏ informacj´ o przebie-

gu wykonania bud˝etu powiatu za
I pó∏rocze 2000 r. Wynika∏o z niej, ˝e
bud˝et jest realizowany harmonijnie
i nie ma zagro˝eƒ jego wykonania. Dochody zrealizowano w 55,64% zaÊ wydatki w 45,26%. Niska realizacja wydatków wynika∏a z faktu, ˝e wi´kszoÊç
inwestycji powiatowych to remonty
szkó∏, realizowane w okresie wakacji.
Dlatego na koniec pó∏rocza wydatki te
jeszcze nie by∏y zrealizowane. Niepokój budzi∏ jedynie poziom realizacji
wp∏ywów z tytu∏u udzia∏u w podatku
dochodowym (powiat otrzymuje 1%
naszych podatków), który wynosi∏ zaledwie 35,6%.
W dalszej cz´Êci sesji Rada zdecydowa∏a m.in. o wydzier˝awieniu w drodze
przetargu dzia∏ki przy szpitalu miejskim
na cele budowy nowoczesnego prosektorium i kostnicy. Uchwa∏a wzbudzi∏a
bardzo wiele kontrowersji, gdy˝ jest to
podobno bardzo dochodowy interes.
Nied∏ugo na zostaç og∏oszony przetarg.
Kolejnà uchwa∏à by∏a zmiana kategorii
kilku dróg powiatowych na gminne i od-

wrotnie. Niestety
wniosek Weso∏ej
o nadanie kategorii drogi powiatowej ciàgowi Jana
Paw∏a II do Granicznej i dalej do Miedzylesia nie by∏
rozpatrywany z powodu negatywnej opinii w tej sprawie gminy Wawer. A szkoda, gdy˝ drogi powiatowe otrzymujà
subwencj´ na utrzymanie (obecnie ok.
7 tys. z∏ na 1 km). Poza tym otworzy∏oby
to mo˝liwoÊç dofinansowania w przysz∏oÊci budowy tej drogi przez powiat.
Na koniec Rada zaopiniowa∏a pozytywnie projekt herbu i flagi powiatu.
Prawa strona to po∏owa herbu województwa mazowieckiego z okresu
I Rzeczypospolitej, natomiast lewa to
po∏owa herbu miasta Miƒsk Mazowiecki, którym jest szlachecki herb Leliwa. Flagà ma byç prostokàt z czterema pasami: bia∏ym, czerwonym, ˝ó∏tym
i b∏´kitnym.
radny powiatowy
Marcin J´drzejewski
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Wielka uliczna wyprzeda˝
w Starej Mi∏oÊnie
Mój sàsiad szuka jakiejÊ rzadkiej
ksià˝ki o gadach czy p∏azach. W ka˝dym razie wyglàda to na bia∏ego kruka, którego znaleêç mo˝na tylko w jakiejÊ zakurzonej piwnicy. Zapyta∏
mnie ostatnio, czy nie uda∏oby si´
u nas zorganizowaç sprzeda˝y rzeczy
u˝ywanych, tak jak to jest w „cywilizowanych krajach zachodnich”. Ju˝ od
paru lat kupujemy u˝ywanà odzie˝ zachodnià, wi´c mo˝e i taka „wystawka”
czy te˝ z angielskiego „garage/street
sale” to nie jest z∏y pomys∏.
Na czym to polega? Otó˝ chodzi
g∏ównie o to, ˝eby sprzedaç sàsiadowi
swoje bezu˝yteczne meble, bibeloty,
ksià˝ki i tym podobne, a nast´pnie kupiç od sàsiada coÊ, co jemu zbywa
i mieç poczucie, ˝e w obu przypadkach dokonaliÊmy Êwietnej transakcji.
Oprócz humorystycznego, nale˝y tu
wspomnieç o aspekcie czysto ekonomicznym. Nawet w naszych przestronnych domach zdarzajà si´ rzeczy, na
które po prostu nie mamy ju˝ miejsca,
a które sà jeszcze w stanie pozwalajàcym na ich u˝ywanie. Z drugiej strony
sà te˝ ludzie, którym na pewno takie
rzeczy bardzo by si´ przyda∏y. Nie mówiàc ju˝ o tym, ˝e sprzedajàc lub oddajàc rzeczy podczas wystawki zaoszcz´dzamy na kosztach wywozu mebli
do komisu lub chocia˝by na wysypisko
Êmieci.
Proponujemy, aby w Starej Mi∏oÊnie
przeprowadziç ogólnodzielnicowà
sprzeda˝ i oddawanie wszystkiego, co
nam zb´dne, a co innym mo˝e si´
przydaç. Pobawmy si´ na wzór Angli-

ków lub Kanadyjczyków i troch´ pohandlujmy. Jest to zwykle tak˝e doskona∏a okazja do zamienienia kilku
s∏ów z ludêmi z sàsiedztwa i pocz´stowania ich np. kubkiem wody z sokiem
lub ciasteczkami domowego wypieku.
Jak sprawnie przeprowadziç sprzeda˝ rzeczy u˝ywanych? Mo˝na to zrobiç indywidualnie we w∏asnym gara˝u
lub na podjeêdzie. Mo˝na si´ te˝ umówiç z sàsiadami z uliczki lub zadania
i przynieÊç swoje rzeczy do jednego
miejsca (np. szko∏y, stra˝y po˝arnej
lub po prostu gara˝u innego sàsiada)
podajàc proponowane ceny za swoje
„skarby”. Nast´pnie nale˝y:
a) ustaliç termin (musi to byç sobota
lub niedziela lub oba te dni),
b) wywiesiç og∏oszenia dzieƒ wczeÊniej (zawierajàce has∏o „wystawka”, adres, strza∏ki jak dojechaç,
godziny sprzeda˝y oraz ewentualnie informacj´ o tym, co chcemy
sprzedaç),
c) wybraç i posortowaç rzeczy na
sprzeda˝ lub do oddania,
d) powk∏adaç ksià˝ki, p∏yty, naczynia,
itp... do kartonów, tak ˝eby przychodzàcy mogli je swobodnie oglàdaç,
e) przygotowaç jakieÊ „umilacze” typu ciasteczka, kawa, herbata... dla
przychodzàcych,
f) uzbroiç si´ w cierpliwoÊç,
g) liczyç na to, ˝e nie b´dzie padaç,
a w razie deszczu mieç przygotowane miejsce w gara˝u na rzeczy
i dla odwiedzajàcych kupujàcych,
h) zamieÊciç og∏oszenia w prasie,
w sekcji rzeczy u˝ywanych.

Poniewa˝ nie by∏o w Starej Mi∏oÊnie
jeszcze ani jednej sprzeda˝y gara˝owej, chcemy to Paƒstwu u∏atwiç.
Ustalamy jeden termin wspólny
dla wszystkich, tj. sobota 30 wrzeÊnia w godzinach 10-15 lub d∏u˝ej.
Prosimy o zg∏aszanie ch´ci udzia∏u,
lokalizacji oraz miejsc sprzeda˝y
i ewentualny spis rzeczy na sprzeda˝, w siedzibie Stowarzyszenia Sàsiedzkiego osobiÊcie lub telefonicznie (773-32-70).
Majàc Paƒstwa zg∏oszenia naniesiemy je na map´, która nast´pnie b´dzie
rozdawana w jednym punkcie zbiorczym w dniu wystawki. Stowarzyszenie
Sàsiedzkie zamieÊci jedno zbiorcze
og∏oszenie w Gazecie Wyborczej informujàce o tej najwi´kszej wyprzeda˝y w rejonie Warszawy.
Co zwykle cieszy si´ du˝ym powodzeniem podczas takich imprez?
◗ ksià˝ki, CDs, gry komputerowe,
◗ zabawki,
◗ meble,
◗ dzieci´cy i m∏odzie˝owy sprz´t sportowy,
◗ ubrania dla dzieci i doros∏ych,
◗ naczynia kuchenne,
◗ akcesoria samochodowe,
◗ materia∏y budowlane niezu˝yte podczas ró˝nych remontów,
◗ nasiona kwiatów i warzyw,
◗ wszelkiego rodzaju dziwne rzeczy,
o których nigdy nawet nam si´ nie
Êni∏o, zanim nie zajrzeliÊmy do gara˝u sàsiada!
˚ycz´ wszystkim mi∏ej zabawy oraz
sukcesów w opró˝nianiu swoich gara˝y i strychów z niepotrzebnych bambetli, jak i sukcesów „finansowych”,
bo takie te˝ si´ mogà zdarzyç.
Ma∏gorzata Krukowska
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PROJEKTOWANIE I WYKONYWANIE SYSTEMÓW:

Rok za∏o˝enia 1984

✓ sygnalizacji w∏amania i napadu
✓ sygnalizacji po˝aru, oddymiania i gaszenia
✓ dozoru telewizyjnego i wideofonów
✓ kontroli dost´pu i rejestracji czasu pracy
✓ nag∏aÊnianie obiektów
✓ instalacji telefonicznych
✓ instalacji elektrycznych
Dobór systemów monitorowania

mgr in˝. JAN ZYGMUNT
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05-077 Weso∏a
os. Stara Mi∏osna
ul. Jeêdziecka 20
tel./fax 773-39-00
tel./fax 773-25-20
tel. kom. 0601 569 991

STARA MI¸OSNA

WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
zarzàdzone na dzieƒ 8 paêdziernika 2000r.
Zasady ogólne
wynikajàce z ustawy z dnia 27 wrzeÊnia 1990 roku o wyborze Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku, Nr 47,
poz. 544)
Art. 2. Wybory sà powszechne: prawo wybierania ma ka˝dy obywatel polski, który najpóêniej w dniu g∏osowania koƒczy 18 lat.
Art. 3. Nie majà prawa wybierania osoby:
1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sàdu,
2) pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybuna∏u
Stanu,
3) ubezw∏asnowolnione prawomocnym orzeczeniem sàdu.
Art. 4. Wybory sà równe; wyborcy biorà udzia∏ w wyborach na równych zasadach.
Art. 5. Wybory sà bezpoÊrednie; wyborcy wybierajà Prezydenta Rzeczypospolitej bezpoÊrednio; g∏osowaç mo˝na tylko osobiÊcie.
Art. 8b. 1. Je˝eli w wyborach, o których jest mowa w ustawie, ˝aden z kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej nie uzyska wi´cej ni˝ po∏ow´ wa˝nie oddanych g∏osów, czternastego dnia po pierwszym g∏osowaniu przeprowadza si´ ponowne g∏osowanie.

Organy wyborcze
Art. 9. Wybory przeprowadzajà:
Paƒstwowa Komisja Wyborcza utworzona na podstawie odr´bnych przepisów;
2) Okr´gowe Komisje Wyborcze;
3) Obwodowe Komisje wyborcze.
Art. 16. 1. Obwodowe Komisje Wyborcze, w sk∏adzie od 5 do 9 osób, powo∏uje najpóêniej do dnia 17 wrzeÊnia 2000 r. (21 dni przed dniem wyborów) Zarzàd
Miasta. Kandydatów do komisji zg∏aszajà spoÊród wyborców miasta pe∏nomocnicy komitetów wyborczych lub upowa˝nione przez nich osoby. Z urz´du w sk∏ad komisji wchodzi, jako jej cz∏onek, osoba wskazana przez burmistrza miasta spoÊród
pracowników samorzàdowych Urz´du lub miejskich jednostek organizacyjnych.
2. Do sk∏adu obwodowej Komisji Wyborczej zg∏asza si´ po jednym kandydacie komitetu wyborczego najpóêniej w 30 dniu przed dniem wyborów
(do dnia 8 wrzeÊnia 2000 r.). W wypadku wi´kszej liczby zg∏oszonych Kandydatów, ni˝ wynosi sk∏ad Komisji, sk∏ad komisji ustala si´ w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez Zarzàd Miasta.
3. Je˝eli liczba kandydatów zg∏oszonych (do dnia 11 wrzeÊnia 2000 r.),
b´dzie mniejsza od minimum sk∏adu (5 osób), uzupe∏nienia sk∏adu Komisji
dokona Zarzàd Miasta spoÊród kandydatów dodatkowo zg∏oszonych przez
pe∏nomocników komitetów wyborczych w ciàgu 3 dni po 8 wrzeÊnia 2000 r.
czyli do 11 wrzeÊnia 2000 r.
4. Je˝eli mimo przed∏u˝enia terminu liczba zg∏oszeƒ kandydatów b´dzie
mniejsza od 5 osób (minimum w komisji), uzupe∏nienia sk∏adu Komisji dokonuje Zarzàd Miasta spoÊród wyborców.
5. Sposób zg∏aszania kandydatów, wzór zg∏oszenia oraz szczegó∏owe zasady powo∏ywania obwodowych Komisji Wyborczych, w tym tryb przeprowadzania losowania, okreÊla w drodze rozporzàdzenia minister ds. administracji publicznej na wniosek Paƒstwowej Komisji Wyborczej.
1)

Obwody g∏osowania
Art. 22. 1. G∏osowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
przeprowadza si´ w sta∏ych obwodach g∏osowania utworzonych na obszarze
miasta na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95,
poz. 602 i Nr 160, poz. 1060).
Na terenie miasta Weso∏a g∏osowanie przeprowadzone b´dzie w sta∏ych 7
obwodach zgodnych z Obwieszczeniem Burmistrza Miasta Weso∏a z dnia 29
sierpnia 2000 r.

Spisy wyborców
Art. 25. 1. Osoby, którym przys∏uguje prawo wybierania, wpisuje si´ do
spisu wyborców.
2. Wyborca mo˝e byç wpisany tylko do jednego spisu.
Art. 27. 2. Spis wyborców sporzàdza si´ w Urz´dzie Miasta w terminie do
24 wrzeÊnia 2000r.

Art. 31. 1. Wyborca przebywajàcy czasowo na obszarze miasta w okresie
obejmujàcym dzieƒ wyborów mo˝e byç dopisany do spisu wyborców na w∏asny wniosek, wniesiony do Urz´du w terminie do dnia 28 wrzeÊnia 2000 r.

Informacji udziela Referat Spraw Obywatelskich
pod nr tel. 773-59-25.
Art. 37.1. Spis wyborców jest udost´pniany do wglàdu w Urz´dzie Miasta
w godzinach pracy od 25 wrzeÊnia do 5 paêdziernika 2000 r.
Art. 38. 1. W okresie udost´pniania spisu do wglàdu ka˝dy mo˝e wnieÊç
do organu, który sporzàdzi∏ spis wyborców, reklamacj´ w sprawie nieprawid∏owoÊci sporzàdzenia spisu.
2. Reklamacj´ wnosi si´ pisemnie bàdê do protoko∏u.
3. Reklamacj´ rozpatruje si´ w ciàgu 48 godzin od daty jej wniesienia.
Art.39a. Obwodowa Komisja Wyborcza dopisuje w dniu g∏osowania do
spisu wyborców;
1) osob´ przedk∏adajàcà zaÊwiadczenie o prawie do g∏osowania, do∏àczajàc zaÊwiadczenie do spisu.
2) osob´ pomini´tà w spisie, je˝eli udokumentuje, i˝ stale zamieszkuje na
terenie obwodu g∏osowania, a Urzàd Miasta potwierdzi, ˝e nie otrzyma∏
zaÊwiadczenia o utracie przez nià prawa wybierania,
3) obywatela polskiego stale zamieszkujàcego za granicà, na podstawie wa˝nego polskiego paszportu, odnotowujàc numer paszportu oraz miejsce
i dat´ jego wydania w rubryce „uwagi”, wpisujàc adnotacj´ o g∏osowaniu
na ostatniej wolnej stronie paszportu.
Art.49.1. G∏osowanie odbywa si´ w lokalu obwodowej komisji wyborczej
w ciàgu jednego dnia bez przerwy, mi´dzy godzinà 600 a 2000.
Art.69.1. Wyniki g∏osowania i wyniki wyborów Paƒstwowa Komisja Wyborcza
podaje do wiadomoÊci publicznej w formie obwieszczenia.
Pe∏nomocnik ds. wyborów dla miasta Weso∏a
Danuta Opalko

W sobot´ po Êw. Franciszku,
7 paêdziernika
Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
wraz z Radà Dzielnicy
zaprasza

mi∏oÊników psów
na imprez´ plenerowà
Od godz. 1200 na ∏àce parafialnej obok koÊcio∏a.
W programie m.in.:
☞ pokaz tresury psów,
☞ pokaz fryzjerstwa zwierz´cego,
☞ porady weterynaryjne,
☞ a Paƒstwa czworono˝ni przyjaciele
b´dà mogli wziàç udzia∏
w konkursie psiej pi´knoÊci.
Zainteresowanych wspó∏pracà prosimy
o kontakt z Biurem Rady tel: 773-30-24
Zapraszamy do wspólnej zabawy
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Gniazdo Rodzinne w Weso∏ej
26 sierpnia br. w Weso∏ej w uroczystoÊç Matki Bo˝ej Jasnogórskiej Fundacja „Gniazdo Rodzinne” otworzy∏a
pierwszy Dom Seniora. Dom ten mieÊci si´ przy parafii OpatrznoÊci Bo˝ej
w Weso∏ej. Oficjalne otwarcie i poÊwi´cenie by∏o poprzedzone uroczystà
mszà Êwi´tà koncelebrowanà przez jego ekscelencj´ ks. biskupa Kazimierza
Romaniuka ordynariusza Diecezji warszawsko-praskiej. Po uroczystej mszy
wszyscy oficjalni goÊcie i zgromadzeni
parafianie udali si´ do wspania∏ego budynku mieszczàcego si´ poni˝ej koÊcio∏a. Mieszczà si´ tu pokoje dwui jednoosobowe, kuchnia, sto∏ówka, sala do rehabilitacji hydroterapeutycznej, gabinet lekarski, sala gimnastyczna.
Podczas oficjalnego otwarcia przemawiali zaproszeni goÊcie oraz sam gospodarz ks. pra∏at Stefan Wysocki, za∏o˝yciel fundacji. W∏adze miasta Weso∏a uhonorowa∏y ks. pra∏ata medalem
20- lecia miasta Weso∏a za zas∏ugi, ˝yczàc mu kolejnych wspania∏ych lat ˝ycia i zaanga˝owania w dzia∏alnoÊç
duszpasterskà i spo∏ecznà
Wszystkie pokoje sà jeszcze puste,
bez mebli. Jak t∏umaczy∏ ks. pra∏at wynika to z przyj´tego za∏o˝enia, ˝e
mieszkaƒcy domu b´dà tu przybywaç
z w∏asnymi meblami, z meblami, które
niejednokrotnie towarzyszy∏y im przez
ca∏e ˝ycie. Ma to spowodowaç wi´kszà

wi´ê z nowym miejscem zamieszkania
i podkreÊliç domowoÊç warunków.
Wszystkie pokoje nie posiada∏y jeszcze
wizytówek na drzwiach. Pokój nr 1 by∏
wyjàtkiem, na nim widnia∏o nazwisko
Broniewski-Orsza, dowódca Szarych
Szeregów.
A teraz troch´ historii.
Fundacja „Gniazdo Rodzinne”
Wspólnota Osób Starszych Pod Jednym Dachem zosta∏a za∏o˝ona 10 lat
temu z inicjatywy ks. pra∏ata. Celem
statutowym fundacji by∏o zapewnienie
ludziom starszym, samotnym opieki.
Plac pod budow´ domu uzyska∏a
w roku 1990 od gminy Weso∏a. Pierwsze prace budowlane rozpocz´∏y si´,
równie˝ 10 lat temu, ale dopiero rok
temu ruszy∏y pe∏nà parà. Jak mówi ks.
pra∏at, przyspieszenie i zakoƒczenie
prac zawdzi´cza fundacja b∏ogos∏a-

wieƒstwu papie˝a Jana Paw∏a II udzielonemu za∏o˝ycielowi, 1,5 roku temu
w Castel Gandolfo.
Tabliczki z nazwiskami ludzi oraz nazwami firm b´dàcych fundatorami budowy Domu Seniora znalaz∏y swoje
miejsce w g∏ównym holu tego obiektu.
Ks. pra∏at zapytany, czym b´dzie teraz zajmowa∏a si´ fundacja, odpowiedzia∏: „budowà dalszych gniazd rodzinnych”
˚yczymy ks. pra∏atowi i fundacji wiele si∏y i wytrwa∏oÊci w dzia∏aniach, które podejmujà dla dobra nas wszystkich.
Bo jak powiedzia∏ jeden z goÊci, „wszyscy b´dziemy kiedyÊ ludêmi starymi.”
Robert W´grzynowski

Spo∏eczny Komitet Budowy
Sieci Wodociàgowo-Kanalizacyjnej
w Dzielnicy Stara Mi∏osna – strona pó∏nocna
Informujemy, ˝e w dn. 19 kwietnia
2000 r. rozstrzygni´ty zosta∏ 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´ 112.270,00 z∏.
Termin wykonania dokumentacji
ustalono na 15 grudnia 2000 r., wykonanie projektu pozwoli na okreÊlenie wielkoÊci kwoty potrzebnej dla wykonania
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inwestycji, b´dàc podstawà do umieszczenia w bud˝ecie miasta na rok 2001
70% tej kwoty zgodnie z porozumieniem zawartym przez SKBS W-K,
a Urz´dem Miasta Weso∏a w 1997 r. Ponadto informujemy, ˝e zosta∏a rozpocz´ta i jest w znacznym stopniu zaawansowana budowa stacji uzdatniania wody
dla dzielnicy Stara Mi∏osna przy ul. Fabrycznej, b´dàca wa˝nym ogniwem ca∏ej inwestycji majàcej na celu popraw´
w zaopatrzeniu w wod´ dobrej jakoÊci
wszystkich mieszkaƒców.
W zwiàzku z pozytywnà opinià zarzà-

du MZBDJiW dotyczàcà mo˝liwoÊci
przyj´cia Êcieków bytowo-gospodarczych z domów mieszkalnych z pó∏nocnej cz´Êci dzielnicy Stara Mi∏osna przez
oczyszczalni´ Êcieków „Cyraneczka”, jak
równie˝ dzi´ki przychylnoÊci zarzàdu
miasta, który doceniajàc wag´ problemu
zwiàzanego z ochronà Êrodowiska oraz
potrzebami mieszkaƒców uzna∏ za celowe uj´cie budowy kanalizacji w bud˝ecie
miasta w nadchodzàcych latach, otwiera
si´ mo˝liwoÊç rozpocz´cia tej inwestycji
w najbli˝szym czasie.
W zwiàzku z powy˝szym SKBS W-K

STARA MI¸OSNA
wraz ze Stowarzyszeniem Sàsiedzkim,
zwracajà si´ do wszystkich zainteresowanych mieszkaƒców i w∏aÊcicieli firm o poparcie finansowe w ramach 30% udzia∏u
mieszkaƒców w kosztach w/w inwestycji.
Z uwagi na szacunkowy koszt projektu kanalizacji, ok. 200.000 z∏, proponujemy wp∏aty w wysokoÊci 500,00 z∏. od
posesji mieszkalnej oraz 5.000,00 z∏. od
nieruchomoÊci, w których prowadzona
jest dzia∏alnoÊç gospodarcza.
Wykonanie w szybkim terminie projektów wraz z kosztami kanalizacji oraz
wodociàgu, który ma byç gotowy
15 grudnia 2000 r. pozwoli∏aby zarzàdowi miasta na wystàpienie o niskoprocentowy kredyt z funduszy skierowa-

nych na te cele przez instytucje Unii Europejskiej, a tym samym znacznie przyspieszy∏a wykonanie w/w inwestycji.
W zwiàzku z tym przypominamy
o mo˝liwoÊci wp∏at, które mo˝na dokonywaç dwojako; z zaznaczeniem czy zainteresowany wp∏aca na wodociàg czy
na kanalizacj´.
Urzàd Miasta Weso∏a – Spo∏eczny
Komitet Budowy Sieci Wodociàgowej
i Kanalizacyjnej w Starej Mi∏oÊnie strona pó∏nocna Bank Spó∏dzielczy Halinów O/Weso∏a
R.K. MR Bank S.A. O/Warszawa
Nr 8019-1010-101-3600-36-11
albo jako darowizn´ na cele ochrony
Êrodowiska, na konto: Stowarzyszenie

Sàsiedzkie Stara Mi∏oÊna
PEKAO S.A. I O/Sulejówek
Nr 10701021-12830-2221-0100
Przypominamy, ˝e darowizn´ tà
mo˝na odliczyç od podstawy opodatkowania (dochodu), zgodnie z art. 26.
ust. 1 p. 9B Ustawy z dnia 26 lipca 1991
roku, o podatku dochodowym od osób
fizycznych.
Szczegó∏owych informacji udzielajà:
Wiceprzewodniczàcy Stowarzyszenia
– pan Józef WojtaÊ, tel.773-21-54
Wiceprzewodniczàcy Komitetu –
pan in˝. Bronis∏aw Rutkowski tel. 77339-33
Przewodniczàcy SKBS W-K
Lidia Roz∏ucka

Obozowe
naszych
O
bozowe llato
ato n
aszych harcerzy
harcerzy
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SPRZEDA˚ NA R
ATY

górskie
terenowe
sk∏adaki
dzieci´ce

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

STARA MI¸OSNA

Tom Law’s School of English
w

Weso∏ej-Starej Mi∏oÊnie od 1997 roku

773-32-70
773-33-70

Rozpocz´cie zaj´ç od 18 wrzeÊnia
Zapraszamy dzieci, m∏odzie˝ i doros∏ych
na kursy j´zykowe
ANGIELSKI
NIEMIECKI
FRANCUSKI
HISZPA¡SKI

oraz zaj´cia teatralne i plastyczne
Zaj´cia odbywajà si´ w siedzibie szko∏y w Starej Mi∏oÊnie
przy ul. GoÊciniec 2B (naprzeciwko Szko∏y Podstawowej nr 3)
oraz w Weso∏ej-Centrum w Szkole Spo∏ecznej przy ul. Armii Krajowej 9.
Prowadzimy lekcje dla firm na terenie gmin Weso∏a, Wawer, Rembertów, Sulejówek i Wiàzowna.
Oferujemy tak˝e t∏umaczenia pisemne i ustne.

Zapewniamy
*
*
*
*

Nauk´ w ma∏ych grupach (6-8 osób) lub indywidualnie
Profesjonalnych i sympatycznych lektorów (9 nauczycieli w tym czterech „native speakers“)
Sal´ multimedialnà i widowiskowà (przedstawienia uczniów), przestronne pomieszczenia do nauki
oraz poczekalni´ dla dzieci i rodziców
Mi∏à atmosfer´ i bezpoÊredni kontakt z nauczycielami i w∏aÊcicielami szko∏y

FCE * MATURA * EGZAMINY WST¢PNE * KONWERSACJE
BEZP¸ATNA ROZMOWA I TEST KWALIFIKACYJNY

Zarzàd Miasta Weso∏a
og∏asza przetargi nieograniczone
na wynajem pomieszczeƒ (powierzchni) w nowej siedzibie Urz´du Miasta Weso∏a ul. 1. Praskiego Pu∏ku 33
do Êwiadczenia us∏ug, zwiàzanych z obs∏ugà Mieszkaƒców i Urz´du Miasta.
Wynajem obejmuje:
1) pomieszczenie o powierzchni 36m2 na parterze – preferowane us∏ugi notarialne,
2) pomieszczenie o powierzchni 29m2 na parterze wie˝y wraz z w´z∏em sanitarnym i pomieszczeniem w piwnicy o powierzchni
28m2 – preferowany kiosk, us∏ugi ubezpieczeniowe, reklamowe, itp.
3) pomieszczenie o powierzchni 37m2 w piwnicy z oddzielnym wejÊciem – preferowane us∏ugi poligraficzne,
4) pomieszczenie bufetu z zapleczem o ∏àcznej powierzchni 87m2.
Szczegó∏owe informacje uzyskaç mo˝na w Urz´dzie Miasta Weso∏a
– Filia przy ul. Armii Krajowej 98 pod nr tel. 773-71-97 – osoba upowa˝niona pani Helena Kielewska.
Oferty nale˝y sk∏adaç w Sekretariacie Urz´du Miasta Weso∏a przy ul. 1. Praskiego Pu∏ku 21, budynek „A” w terminie do dnia
22 wrzeÊnia 2000 r. w godzinach: poniedzia∏ek – 1000 – 1800, wtorek – piàtek 800 – 1600.
Zast´pca Burmistrza Miasta Weso∏a (-) Bogdan Wilk

na wynajem pomieszczeƒ (powierzchni) na biura i us∏ugi w budynku „B” Urz´du Miasta Weso∏a
przy ul. 1. Praskiego Pu∏ku 21.
Szczegó∏owe informacje uzyskaç mo˝na w Urz´dzie Miasta Weso∏a
– Filia przy ul. Armii Krajowej 98 pod nr tel. 773-71-97 – osoba upowa˝niona pani Helena Kielewska.
Oferty nale˝y sk∏adaç w Sekretariacie Urz´du Miasta Weso∏a przy ul. 1. Praskiego Pu∏ku 21, budynek „A” w terminie do dnia
22 wrzeÊnia 2000 r. w godzinach: poniedzia∏ek 1000 – 1800, wtorek – piàtek 800 – 1600.
Zast´pca Burmistrza Miasta Weso∏a (-) Bogdan Wilk
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Dokoƒczenie ze str. 1
Innym razem, jeden z radnych dzielnicy zas∏ysza∏, ˝e lepiej gdyby Rada, zamiast przejadaç pieniàdze na swoje diety, wreszcie pobudowa∏a ulice. Wiem, ˝e
ktoÊ wyliczy∏, ˝e z diet wszystkich 700
radnych Warszawy poprzedniej kadencji mo˝na by wybudowaç most siekierkowski. Ale dlaczego nikt nie chce uwierzyç, ˝e Rada naszej Dzielnicy – Starej
Mi∏osny pracuje ca∏kowicie spo∏ecznie,
nie pobierajà ˝adnych diet ani nawet nie
rozliczajàc wykonywanych z domowych
telefonów rozmów s∏u˝bowych?
Czy s∏awetny homo sovieticus tak
g∏´boko zakorzeni∏ si´ w naszej ÊwiadomoÊci, ˝e gubimy takie poj´cia, jak
praca spo∏eczna, zaufanie, poÊwi´cenie? Czy przytoczeni w cytowanym
w niniejszym numerze „WiadomoÊci”
tekÊcie prof. Kazimierza Dàbrowskiego prezesi, cz∏onkowie rad nadzorczych i zarzàdów tak si´ rozplenili
w naszej rzeczywistoÊci, ˝e brakuje ju˝
miejsca dla prawdziwych spo∏eczni-

ków? I czy okreÊlenie „spo∏ecznik”,
które kiedyÊ by∏o wyró˝nieniem, teraz
ma staç si´ obelgà?
Czy czasy politycznej poprawnoÊci,
w których na z∏odzieja mówi si´ uczciwy inaczej, a na oszusta finansowego –
uprawiajàcy kreatywne myÊlenie finansowe, spowodujà, ˝e s∏owo altruizm zniknie na zawsze z naszego j´zyka na zawsze i zastàpi je np. okreÊlenie dysfunkcyjny w realizowaniu w∏asnych korzyÊci?

Aby tak nie by∏o, zakoƒcz´ cytatem zas∏yszanym kiedyÊ dawno
(przepraszam, nie sprawdzi∏em êród∏a): „Bo˝e, spraw, aby si´ nam
chcia∏o chcieç, tak jak teraz nam si´
chce nie chcieç...” Bo roboty w Starej Mi∏oÊnie jest pe∏no, a czasy, ˝e
ktoÊ nam da, odesz∏y bezpowrotnie.
Nasze b´dzie to, co b´dziemy potrafili zrobiç sobie sami.
Marcin Jedrzejewski

Akcja Wyborcza SolidarnoÊç
serdecznie zaprasza na spotkanie
z pos∏em na Sejm Rzeczypospolitej

p. Andrzejem Smirnowem,
które odb´dzie si´ w Szkole Podstawowej nr 3 w Starej Mi∏oÊnie
w dniu 19 wrzeÊnia (wtorek) o godz. 19.00.
W programie spotkania m.in. losy ustawy warszawskiej,
co dalej z uw∏aszczeniem, reforma systemu podatkowego.
Serdecznie zapraszamy.

Dà˝enie do doskonalenia siebie i innych
Pragniemy przybli˝yç ludzi zarówno
zwiàzanych z naszym Êrodowiskiem,
jak i ˝yjàcych wÊród nas. Tym bardziej
˝e dwoje z nich: Maria Rodziewiczówna i prof. Kazimierz Dàbrowski zostali
ostanio patronami dwóch naszych staromi∏oÊniaƒskich ulic.
„Znani, ale nie poznani” do takich
mo˝na zaliczyç Kazimierza Dàbrowskiego (1902-1980) doktora medycyny
i filozofii, prof. zwycz. Polskiej Akademii Nauk w 1958-64, kier. zak∏adu PAN
i dyrektora sanatorium w Zagórzu.
Poni˝ej zamieszczamy przedruk jednej z prac Profesora opublikowanej
w ksià˝ce p.t. „Trud istnienia” (wyd. II
i III Wiedza Powszechna. OMEGA)
„W ró˝nych systemach wychowawczych zaleca si´ przed rozpocz´ciem pracy nad przebudowà moralnà spo∏eczeƒstwa przejÊç proces przekszta∏cenia samego siebie. Niewàtpliwie pewien stopieƒ wyrobienia wewn´trznego musi
mieç ka˝dy, kto rozpoczyna autentycznà
prac´ spo∏ecznà, jednak˝e czasowe nast´pstwo obu faz pracy jako zasada – nie
wydaje si´ rzeczà s∏usznà. ÂwiadomoÊç
w∏asnej niedoskona∏oÊci, zaniepokojenie
w stosunku do samego siebie, potrzeba
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realizacji idea∏u i zwiàzana z tym koniecznoÊç wewn´trznych przekszta∏ceƒ
powinny iÊç w parze z podnoszeniem poziomu spo∏eczeƒstwa.
Zmieniaç, udoskonalaç grup´, w której ˝yjemy, mo˝emy tylko wtedy, gdy potrafimy pracowaç nad w∏asnym rozwojem. W przeciwnym przypadku nast´puje
wypaczenie pracy spo∏ecznej, poniewa˝
staje si´ ona pozorem, pracà „na niby”,
pokrywà dla postaw i celów cz´sto nic
z nià nie majàcych wspólnego. Dlatego
s∏uszne sà zastrze˝enia w stosunku do
pracy spo∏ecznej osobników bez zdolnoÊci do przeróbki wewn´trznej, bez zdolnoÊci do realizowania konkretnego idea∏u osobistego. Mamy tutaj do czynienia
z brakiem uspo∏ecznienia autentycznego.
WÊród tzw. pracowników spo∏ecznych
mo˝na wyró˝niç kilka grup. Przede
wszystkim mielibyÊmy do czynienia
z grupà osobników ma∏o uzdolnionych
lub niedo∏´gów ˝yciowych, których
sk∏onnoÊci do pracy spo∏ecznej opierajà
si´ cz´sto na nieuÊwiadomionych tendencjach szukania opieki dla siebie.
Innà grup´ stanowià jednostki, dla
których praca spo∏eczna jest tylko „okrasà ich dzia∏alnoÊci zawodowej lub oka-

zjà do ∏atwego zaspokojenia pró˝noÊci
i ambicji”. Z tej grupy rekrutujà si´ ró˝nego typu „prezesi”, „przewodniczàcy”,
„cz∏onkowie zarzàdu”, których czynnoÊci polegajà na wy∏adowaniu potrzeb
ambicjonalnych poprzez dzia∏anie pozorne i nie wymagajàce wi´kszego trudu.
Nad zagadnieniem Êwiadomie i celowo
organizowanej „pracy spo∏ecznej” obliczonej na w∏asny zysk materialny – nie
b´d´ si´ zatrzymywa∏.
Osobnik chcàcy realizowaç prace spo∏eczne na poziomie osobowoÊci musi dokonywaç przeróbki wewn´trznej w∏asnych, pozornych, sztucznych, tymczasowych, nawykowych postaw; musi dojÊç do
umiej´tnoÊci wykrywania ich w grupie
spo∏ecznej, aby w pracy nad tà grupà,
a przede wszystkim w pracy z tà grupà
przekroczyç wszystkie te mechanizmy,
w których instynkt samozachowawczy czy
instynkt w∏adzy, uczucie l´ku czy potrzeba
„Êwi´tego spokoju” ukrywajà si´ za szyldem czy za pozorem dobra spo∏ecznego.”
Tablica upami´tniajàca Kazimierza
Dàbrowskiego znajduje si´ przy koÊciele parafialnym w Starej Mi∏oÊnie.
El˝bieta Ko∏buk

STARA MI¸OSNA

Najnowsza historia Polski
Polski Sierpieƒ 1980 r. Dla jednych wzruszajàca przesz∏oÊç, dla innych legenda, dla
jeszcze innych „owczy p´d”. Wszystkie media przez ostatni miesiàc pe∏ne by∏y relacji i wspomnieƒ. Nie chcemy ich powielaç, jedynie dla przypomnienia atmosfery
„Tamtych Dni” publikujemy, wygrzebany z domowego archiwum, ten anonimowy
wiersz. Mo˝e wydawaç si´ dziÊ nieco naiwny, tak jak naiwna musia∏a si´ wtedy wydawaç wiara w upadek socjalizmu. Przepisywany na maszynie do pisania, na cienkiej
bibu∏ce, dziÊ mo˝e Êmieszyç. A nieca∏e dwadzieÊcia lat temu, za samo jego posiadanie, mo˝na by∏o przez sàd wojskowy, w tzw. „trybie doraênym”, zostaç skazanym na
3 lata wi´zienia (i to „bez zawiasów”). I jeszcze pod rozwag´ malkontentom: czy to
dzisiaj mamy ci´˝kie czasy, czy po prostu mamy krótkà pami´ç?
Redakcja
By∏ Gomó∏ka, cz∏owiek prawy,
Tak czekali pe∏ni wiary,
bo za polskie cierpia∏ sprawy.
czeka∏ m∏ody, czeka∏ stary,
Polsk´ ch´tnie by wyzwoli∏
tak cierpliwie czeka∏ lud
lecz có˝, Chruszczow nie pozwoli∏.
na komunistyczny cud.
Narzeka∏ wi´c lud na W∏adka,
chocia˝ by∏ on jak matka,
wywalili nam cz∏owiekaGierek tylko na to czeka∏.

Gierek bajerowa∏ g∏ow´,
˝e trudnoÊci sà przejÊciowe.
Lecz nikt si´ nie zatruwa∏,
bo wiadomo – partia czuwa.

Teraz, po dziesi´ciu latkach
wspominajà ludzie W∏adka
i ˝a∏ujà teraz masy,
˝e odesz∏y tamte czasy.

Tak p∏yn´∏y b∏ogie lata,
lecz có˝ dzieje si´ u kata?
Miast odnowy i poprawy
coraz gorzej stojà sprawy.

By∏o mi´so i bekony,
pol´dwica, balerony,
cukru, cha∏wy, czekolady
nie sprzedawa∏ nikt spod lady.

Najpierw cukier zniknà∏ w dali,
mi´sa coraz mniej dawali.
Teraz znik∏ jak senne mary:
chcesz coÊ kupiç – za dolary.

Choç zarobki by∏y marne,
to by∏o co w∏o˝yç w garnek.
Teraz z´by z∏ó˝ na pó∏ce
i podumaj o Gomó∏ce.

No i by∏o coraz gorzej,
chocia˝ ch∏op wcià˝ sieje zbo˝e.
Cukier, mi´so jest fikcyjneno i ceny komercyjne.

Lecz Gomó∏ka straci∏ wzgl´dy
bo pope∏ni∏ ci´˝kie b∏´dy.
Teraz wreszcie b´dzie ˝ycie!
Nasta∏ Edzio-Odnowiciel!

Wreszcie radio Moskwa gada:
„U nas budiet Olimpiada”.
I wnet ludzie zrozumieli,
kto si´ z nami dobrem dzieli.

I gdy Edzio si´ roz˝ali∏,
ludzie pracy pomagali,
kilka latek wi´c przeminiemlekiem, miodem kraj pop∏ynie.

Transport mknà∏ po g∏adkiej stali,
lecz do szyn go przyspawali.
Przyszed∏ i nast´pny cios:
To Wybrze˝a zagrzmia∏ g∏os.

Lud zawo∏a∏: „Polsk´ czyÊciç!”
I zadr˝eli komuniÊci.
Przewrócono kilka sto∏ków
komunistycznych pacho∏ków.
Jeszcze si´ t∏umaczy∏ Gierek,
˝e mia∏ ch´ci bardzo szczere.
Ten, co w d∏ugi Polsk´ wp´dzi∏,
o poprawie jeszcze gl´dzi∏.
Jeszcze liczy∏ na górników,
lecz nie da∏o to wyników.
Rzek∏a mu górnicza braç:
„wont stàd taka twoja maç”.
Teraz ju˝ si´ nie uchowa∏.
lecz na serce zachorowa∏.
Znany komunistów kawa∏ jak podpad∏eÊ – serca zawa∏.
Nasta∏ wi´c nam Stasio Kania,
b´dzie nowy kawa∏ drania.
I tu rodzi si´ replika:
przecie˝ to ta sama klika.
W pierwszej mowie Stasio Êpiewa,
jak to kocha si´ Bre˝niewa.
Jeszcze sterowany zdalnie,
a ju˝ kadzi mu pochwalnie.
Teraz widzà wioski, miasta:
partia wrogiem jest i basta.
Koƒczà rzàdy si´ czerwone,
wasze dni sà policzone.
Lud nie wierzy ju˝ w odnow´,
wierzy w swoje zwiàzki nowe.
Otumaniç si´ nie damy
kiedy swoje zwiàzki mamy.
Niech si´ cieszy kraj nasz ca∏y!
Ponad nami Orze∏ Bia∏y.
Niech dr˝y w ka˝dym oku rz´sa,
niech nam ˝yje Lech Wa∏´sa!
Sierpieƒ 1980 r.

LOP Informuje
JeÊli sprzàtacie Paƒstwo swojà
dzia∏k´ palàc liÊcie, a z nimi wszystkie Êmieci pami´tajcie, ˝e palàc plastiki (folie, kubki, gàbki itp) nawet
w bardzo ma∏ej iloÊci wytwarzacie
wyjàtkowo groêne trucizny, które zatrujà Wasze najbli˝sze otoczenie,
przesycajàc Êciany domów, ziemi´,
pnie drzew i wszystko wokó∏. Trucizny te (zwane dioksynami) wydzielajà si´ nast´pnie powoli i przez wiele

lat uszkadzajàc trwale organizm ludzi
i zwierzàt.
Lekarze stwierdzili, ˝e dioksyny
uszkadzajà nieodwracalnie wszystkie
organy wewn´trzne cz∏owieka (a˝ do
wystàpienia nowotworów) sà przyczynà wielu chorób alergicznych i zmian
w korze mózgowej. Wyjàtkowo wra˝liwe na dzia∏anie dioksyn sà dzieci
i osoby starsze.
JeÊli w rodzinie Paƒstwa nawet po

wielu miesiàcach pojawià si´ cz´ste
choroby, pami´tajcie, ˝e mo˝e to byç
spowodowane lekkomyÊlnym paleniem Êmieci w ognisku lub piecu CO
przez Was lub gdzieÊ w sàsiedztwie.
Dlatego jeÊli poczujecie Paƒstwo
dym gryzàcy w oczy i nos, a czasem
dajàcy gorzki smak w ustach, zwróçcie uwag´ palàcemu na konsekwencje tego post´powania.
A. Szczerbiƒska
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O szkole g∏oÊniej ni˝ zwykle!
I dzieje si´ tak nie tylko za sprawà – po
raz pierwszy od lat dobrze s∏yszalnego
w ca∏ym budynku i wokó∏ niego – dzwonka. Powodów, by mówiç o SP nr 3 i Gimnazjum nr 3 w Weso∏ej, jest wiele.
Tegoroczny powrót z wakacji okaza∏ si´
dla ca∏ej spo∏ecznoÊci szkolnej w Starej
Mi∏oÊnie wyjàtkowo radosnym prze˝yciem. Zwyk∏e emocje, którym co roku
ulegajà uczniowie, rodzice i nauczyciele,
zosta∏y nieoczekiwanie spot´gowane. Powodem by∏a zadziwiajàca metamorfoza,
jakiej uleg∏a dobrze nam wszystkim znana siedziba tutejszej podstawówki i gimnazjum. Nikt z przyby∏ych na uroczystoÊç
rozpocz´cia roku szkolnego nie kry∏ radoÊci i nie szcz´dzi∏ s∏ów uznania widzàc
jasne, czyste i optymistycznie nastrajajàce pomieszczenia tak diametralnie zmienione pod wzgl´dem estetyki i bezpieczeƒstwa podczas wakacyjnego remontu.
Uczniowie z wyjàtkowym entuzjazmem
biegli, by zobaczyç swoje klasy i podzieliç
si´ spostrze˝eniami.
O nowym obliczu obiektu zadecydowa∏a przebudowa wejÊcia g∏ównego, naprawa dachu, wymiana instalacji elektrycznej, remont wszystkich sal lekcyjnych,
sto∏ówki, pokoju nauczycielskiego i korytarzy w budynku g∏ównym oraz wyburzenie zb´dnego i niebezpiecznego dla dzieci obiektu mieszkalnego znajdujàcego si´
na szkolnym terenie.
Dzi´ki staraniom dyrekcji Szko∏y nr 3,
odnoÊnych w∏adz miasta Weso∏a, wykonawców robót modernizacyjnych i szeregu pracowników placówki wszystkie prace zosta∏y wykonane terminowo i szko∏a
w pe∏nej krasie powita∏a swoich wychowanków.
Tegoroczny remont – tak zdecydowanie poprawiajàcy estetyk´ i funkcjonalnoÊç budynku g∏ównego – jest ukoronowaniem dzia∏aƒ jakie od lat prowadzone

sà przez dyrekcj´ w celu poprawy warunków nauki dzieci i m∏odzie˝y ze St. Mi∏osny. Przypomnijmy, ˝e wczeÊniejszymi inwestycjami by∏y: adaptacja kolejnych pomieszczeƒ do celów dydaktycznych, budowa tzw. Ma∏ej Szko∏y i sali gimnastycznej, remont ∏azienek i pionu kuchennego, wymiana stolarki okiennej w budynku
g∏ównym i budowa nowego ogrodzenia
terenu od strony Traktu Brzeskiego.
Chocia˝ szereg tych pomyÊlnie przeprowadzonych inicjatyw nie pozwoli∏ na likwidacj´ n´kajàcej uczniów, rodziców
i nauczycieli zmianowoÊci pracy, dobrze
rokuje rozwojowi szkolnictwa w naszej
dzielnicy. Kolejnym krokiem milowym
w dziale unowoczeÊniania bazy oÊwiatowej na naszym terenie b´dzie planowane
na luty 2001 – oddanie do u˝ytku budowanego gmachu gimnazjum. Rozdzielenie dwóch szkó∏ dotàd z coraz wi´kszym
trudem mieszczàcych si´ w bezgranicznie
eksploatowanym budynku przy ul. Trakt
Brzeski – b´dzie nie tylko zdecydowanà
poprawà warunków nauki i pracy, ale te˝
zgodnie z duchem wdra˝anej reformy
mo˝liwoÊcià odizolowania kilkuletnich
uczniów podstawówki od majàcej zupe∏nie inne potrzeby psychofizyczne kilkunastoletniej m∏odzie˝y gimnazjalnej.
Zanim to jeszcze nastàpi, dyr. szko∏y
dok∏ada wszelkich staraƒ, aby placówka
w St. Mi∏oÊnie by∏a nowoczesnà i w pe∏ni
konkurencyjnà instytucjà z uwagi na
ofert´ dydaktycznà. Dyr. szko∏y, pani
mgr in˝. E. Tucholska z satysfakcjà podkreÊla, ˝e w bie˝àcym roku szkolnym
wszystkie zalecane do realizacji przedmioty w SP i gimnazjum b´dà prowadzone przez fachowców z odpowiednimi
kwalifikacjami, a dzi´ki kolejnym uzupe∏nieniom kadry pozyskano specjalist´ na
wakujàce od lat stanowisko nauczyciela
muzyki i uzupe∏niono luki kadrowe
wÊród polonistów,
anglistów i matematyków. Tak jak
w innych dobrych
szko∏ach, odpowiadajàc na po❑ konsultacje problemów osobistych,
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trzeby wspó∏czesnego Êwiata nasze dzieci
ju˝ od IV klasy SP uczà si´ j. angielskiego, a gimnazjalistom dane b´dzie prawo
wyboru drugiego j´zyka obcego. Tradycyjnie wychowankowie szko∏y mogà korzystaç z opieki pedagoga, logopedy
i Êwietlicy szkolnej. Dla osób ch´tnych
jest przygotowana oferta zaj´ç pozalekcyjnych, wÊród których znajdà si´ m.in.
przedmiotowe ko∏a zainteresowaƒ.
Zgodnie z najlepszymi tradycjami
oÊwiaty i za∏o˝eniami wdra˝anej reformy
nasza szko∏a ma ambicje nie tylko uczyç,
ale i wychowywaç. W tym roku has∏em
przewodnim dla tej dzia∏alnoÊci we
wszystkich mazowieckich szko∏ach b´dzie idea „wychowywaç cz∏owieka uczciwego, umiejàcego ˝yç z innymi i dla innych”. W celu sprawnej realizacji tego
za∏o˝enia grono pedagogiczne opracowuje szkolny program wychowawczy stawiajàcy w centrum zainteresowania
dziecko jako podmiot wszystkich dzia∏aƒ
dydaktycznych i wychowawczych szko∏y.
Ju˝ podczas pierwszych lekcji uczniowie
zostanà zapoznani z przedmiotowymi
systemami oceniania uwzgl´dniajàcymi
kryteria, sposoby oraz cz´stotliwoÊç oceniania wiadomoÊci, umiej´tnoÊci i wybrane formy aktywnoÊci na zaj´ciach z poszczególnych przedmiotów. Przypominamy, ˝e w naszej placówce obowiàzuje
szkolny regulamin uwzgl´dniajàcy zapisy
Konwencji Praw Dziecka i Kodeksu
Ucznia, który jest czytelnà wyk∏adnià
praw i obowiàzków wychowanków i nauczycieli.
Dodajmy, ˝e wszelkie szczegó∏y dotyczàce szkolnego ˝ycia zostanà przedstawione podczas spotkaƒ z rodzicami, które odb´dà si´ 13 wrzeÊnia 2000 r.
Przebrzmia∏ ju˝ pierwszy dzwonek
w tym roku szkolnym, dzwonià nast´pne...
Drodzy uczniowie, nauczyciele i rodzice do∏ó˝my staraƒ, by by∏y one bodêcem
do podejmowania nowych dzia∏aƒ i osiàgania kolejnych sukcesów, a o naszej
szkole nadal mówi∏o si´ g∏oÊno i dobrze.
Izabela Nowacka

emocjonalnych
❑ indywidualna i grupowa psychoterapia nerwic

TA X I - W E S O ¸ A

❑ psychoterapia rodzin
❑ diagnoza trudnoÊci szkolnych u dzieci

Stara Mi∏osna, Trakt Brzeski 42
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DOJAZD GRATIS 24 h
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Polski olimpijczyk ze Starej Mi∏osny
Jeszcze do niedawna mo˝na by∏o
spotkaç zawodnika trenujàcego chód
na drodze ze Starej Mi∏osny do Weso∏ej-Centrum. Moim pierwszym skojarzeniem by∏o, ˝e trenuje tu mistrz Êwiata Robert Korzeniowski. Paƒstwo Ela
i Dariusz Lipiec uÊmiechajà si´ na mojà uwag´, bo Robert mieszka w Krakowie, natomiast w Starej Mi∏oÊnie trenowa∏ ich syn – Tomek Lipiec (lat 29),
rekordzista Polski w chodzie na 50 km
oraz cz∏onek reprezentacji Polski na
olimpiad´ w Sydney. Poniewa˝ Tomek
jest obecnie na zgrupowaniu w RPA,
poprosi∏am o wywiad tat´ Tomka, pana
Dariusza, który jest jednoczeÊnie jego
trenerem.
M.: Jak uda∏o si´ panu wychowaç
olimpijczyka?
D.L. Sam jestem zwiàzany ze sportem od wielu lat, reprezentowa∏em Poloni´ Warszawa w biegach d∏ugodystansowych i nadal bior´ udzia∏ w zawodach ligi seniorów. Tomek jako
dziecko jeêdzi∏ ze mnà i z ˝onà na nartach biegowych i ∏y˝wach, a póêniej
próbowa∏ swoich si∏ w d∏ugodystansowych biegach masowych. Ale biegi mu
jakoÊ nie pasowa∏y. KiedyÊ zauwa˝y∏em, jak szybko przeszed∏ z naszego
mieszkania do windy i zaproponowa∏em mu, ˝eby spróbowa∏ u mojego kolegi Jana Pilczuka, który w Polonii trenowa∏ chodziarzy.
W latach 1987-90 mój syn zdoby∏
mistrzostwo Polski juniorów na 10 i 20
km. Od poczàtku lat 90. zaczà∏ startowaç w gronie seniorów. W roku 1992,
na mistrzostwach Polski w ZamoÊciu,
zdoby∏ tytu∏ mistrza Polski na dystansie 50 km. W roku 1993 mia∏ startowaç w mistrzostwach Êwiata w Stuttgarcie, ale PZLA nie by∏ w stanie podjàç decyzji o dopuszczeniu go do startu. Spowodowa∏o to przerw´ w karierze Tomka i jego powrót do startowania w mi´dzynarodowych imprezach
dopiero w roku 1996. W mi´dzyczasie
jednak skoƒczy∏ studia w Wy˝szej
Szkole Handlowej i podjà∏ prac´
w Radiu dla Ciebie. Jego powrót by∏
bardzo efektowny: w roku 1996 znowu
zdoby∏ mistrzostwo Polski na 50 km,
w 1997 roku by∏ piàty w zawodach
o Puchar Âwiata, a w 1999 zajà∏ drugie
miejsce po Siergieju Korepanowie
w zawodach o Puchar Âwiata i ustano-

wi∏ rekord Polski, który obecnie wyno- niowskiego w Krakowie. Przyje˝d˝ajà
si 3 godziny 40 minut i 8 sekund. Na na nià najlepsi zawodnicy z ca∏ego
tegorocznej Olimpiadzie w Australii Êwiata. Chodzi tu o popularyzacj´ tego
Tomek b´dzie startowa∏ tylko na dy- sportu jak równie˝ o tzw. PR (public
stansie 50 km, chocia˝ uzyska∏ wyma- relations – kszta∏towanie pozytywnego
gane minimum olimpijskie na wszyst- wizerunku tej dziedziny sportu). Obeckich dystansach. Oprócz niego Polsk´ nie w Polsce mamy oko∏o 100 zawodnireprezentuje jeszcze dwóch zawodni- ków (juniorzy i seniorzy), a w samej
ków, w tym Robert Korzeniowski, Warszawie zaledwie kilkunastu.
M: JeÊli mówimy o PR, to kto jest
oraz jedna zawodniczka.
M.: Jak wyglàda trening chodzia- sponsorem Tomka?
D.L. Obecnie jest nim Radio dla
rza?
D.L. W chodzie bardzo istotna jest Ciebie oraz zak∏ady ciastkarskie
wytrzyma∏oÊç, silne mi´Ênie brzucha z Tarnobrzega. Ca∏y czas jednak wraz
i gibkoÊç. Wszystko po to, by sprostaç z synem staramy si´ o nowych sponsoforsujàcym dystansom oraz bardzo Êci- rów, gdy˝ w tym sporcie „zdziera si´
s∏ym wymaganiom dotyczàcym samej du˝o butów”. Mo˝e znajdà si´ jakieÊ
techniki chodzenia. Obowiàzujà dwie firmy w Weso∏ej, które chcia∏yby
sponsorowaç swojego zawodnika,
podstawowe zasady:
a) noga musi byç wyprostowana w fa- zw∏aszcza gdy jest nim olimpijczyk.
M: Jak mo˝na si´ z paƒstwem skonzie stawiania jej na ziemi
b) w czasie chodu nie mo˝e byç mo- taktowaç?
D.L. Najlepiej zadzwoniç do mnie
mentu, kiedy obie nogi nie majà
pod numer 0-601-07-28-58
stycznoÊci z ziemià
Tomek codziennie rano wykonuje spe- M: Kiedy b´dziemy mogli oglàdaç
cjalistyczne çwiczenia rozciàgajàce Tomka na olimpiadzie?
D.L. Chód na 50 km jest 29 wrzeÊnia,
i chodzi 12-35 km dziennie, oprócz niedziel, które zarezerwowa∏ dla swojej ˝o- a 3 paêdziernika zawodnicy wracajà do
ny i córki. Tak˝e ze wzgl´du na rodzin´ Polski.
woli trenowaç w Warszawie (a dok∏ad- M: Czy ma pan nadziej´ na medal
nie w Aninie), chocia˝ inni chodziarze olimpijski syna?
D.L. Tomek ma du˝à szans´, ale na
potrafià sp´dzaç miesiàce na treningach
w górach, gdzie ze wzgl´du na wysokoÊç olimpiadzie wszystko si´ mo˝e zdarzyç,
i ciÊnienie atmosferyczne panujà tzw. wi´c nie chcia∏bym zapeszyç. Mog´ tylwarunki ekstremalne, pozwalajàce póê- ko apelowaç, aby Stara Mi∏osna trzyniej na wi´ksze osiàgni´cia organizmu ma∏a kciuki za naszego syna!
M: Dzi´kuj´ serdecznie za wywiad.
w warunkach normalnych.
D.L. Dzi´kuj´.
M: Jak cz´sto Tomek startuje w zawoZ Dariuszem Lipcem rozmawia∏a
dach?
Ma∏gorzata Krukowska
D.L. Aby mieç dobre wyniki, chodziarze powinni
startowaç na dySklep MUCHOMOR
stansie 50 km nie
ul. Borkowska 24/1 (przy drodze do Mi´dzylesia)
wi´cej ni˝ 1-2 razy do roku, a na
dystansie 20 km
nie wi´cej ni˝ 5 ☛ zamówienia rozwozimy na terenie ca∏ej Starej Mi∏osny
razy do roku. Po- ☛ przy zamówieniu powy˝ej 30,00 PLN - dostawa GRATIS!!!
zostajà
zatem ☛ do zakupów powy˝ej 75,00 PLN - COCA-COLA 1l GRATIS!!!
starty w impre- ☛ do zakupów powy˝ej 50,00 PLN - HELLENA ORAN˚ADA 1,25l GRATIS!!!
zach pokazowych
Zamówienia przyjmujemy pod numerem: 773-19-68
na 5-10 km. JedOferujemy Paƒstwu:
● Artyku∏y spo˝ywcze, mi´so, w´dliny, warzywa i owoce
nà z takich im- Dostawy w godzinach:
● Napoje, soki, wody mineralne ● Artyku∏y monopolowe,
dni
powszednie
i
soboty:
od
8.00
do
22.00
prez jest „Na Rywyroby tytoniowe ● Chemi´ gospodarczà, artyku∏y tekstylne
● Pras´ codziennà i czasopisma ●
nek Marsz” orga- - w niedziele i Êwi´ta: od 9.00 do 21.00
nizowana przez
Akceptujemy karty kredytowe!
Roberta Korze-

oferuje ZAKUPY NA TELEFON!!!
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Kàcik bibliofila
Po wakacjach bibliotek´ odnalaz∏am
w tym samym miejscu i stanie co przed wakacjami, a nadzieje na zmiany zdajà si´ niewielkie. Na bibliotek´, która przecie˝ jest
wa˝nym oÊrodkiem kultury, jakoÊ nigdy nie
starcza pieni´dzy w bud˝ecie miasta. Nasza
dzielna bibliotekarka pani Izabella Zych
w jesienne i zimowe dni znów b´dzie walczy∏a z zimnem, wilgocià i brakiem miejsca.
Nie mo˝na powiedzieç, ˝eby biblioteka
w naszym osiedlu by∏a niepotrzebna i rzadko odwiedzana. Nie ma chwili, ˝eby nie by∏o ch´tnych czytelników szperajàcych po
pó∏kach. Przychodzà tu wszyscy, od najm∏odszych, którzy dopiero wkraczajà
w Êwiat ksià˝ki, po zaprawionych czytelników w starszym wieku si´gajàcych po powa˝ne lektury, ciekawe biografie. Na szcz´Êcie nowych, ciekawych ksià˝ek w naszej bibliotece nie brakuje.
Biografie:
„Nawia∏o nam burz´” J. Abramow-Newerly (losy rodziny z kresów)
„Król ˝ycia” J. Parandowski (biografia
Oscara Wilde’a)
„Hanna Krall” W. Kot
„Alfred Hitchcock” D. Spoto

Literatura popularnonaukowa:
„Narkotyki wiedzieç wi´cej” M. McFadyean
„Muzyka klasyczna dla ˝ó∏todziobów” R.
Sherman
„Stulecie k∏amców” W. ¸ysiak
Literatura dla dzieci:
„Dzieci z Bullerbyn” A. Lindgren
„Niekoƒczàca si´ historia” M. Ende
Literatura dla m∏odzie˝y:
„Z∏oty strza∏ perkusisty” A. Hitchcock
„Weronika postanawia umrzeç” P. Coello
PowieÊci:
„Tam gdzie spotykajà si´...” W. Wharton
„Ósmy dzieƒ tygodnia. Cmentarze” M. H∏asko
Literatura popularna:
„Nieodparta si∏a” D. Steel
„Aktorzy” J. Deveraux
„Go∏´bica” B. Krahn
Literatura popularna:
„Grawitacja” T. Gerritsen
„Zdrajca w bia∏ym domu” J. Higgins
„Kontrola zbli˝ania” L. Gruenfeld
Andrzej Wajda, autobiografia „Kino
i reszta Êwiata”
Szczególnie wartà uwagi, Êwie˝o wydanà ksià˝kà jest autobiografia Andrzeja
Wajdy, pozycja pe∏na refleksji nad nie-

zwykle ciekawym ˝yciem i wspania∏ymi
filmami re˝ysera. Dowiemy si´ z niej, co
kszta∏towa∏o Êwiatopoglàd Andrzeja
Wajdy, jakim jest cz∏owiekiem, zajrzymy
na niektóre strony jego notatnika, dowiemy si´, które ze swoich filmów ceni najbardziej, jak wspomina przyjació∏, aktorów... Ksià˝ka nie tylko dla fanów kina,
ale dla wszystkich, którzy widzieli filmy
naszego zdobywcy Oscara. A któ˝ tych
filmów nie widzia∏?
Agnieszka Gruszczyƒska

„Od Kopernika do Wolszczana” – o twórcach
polskiego pawilonu na EXPO 2000 w Hanowerze
Osoby, które odwiedzi∏y lub s∏ysza∏y
o polskim pawilonie na Expo, zastanawiajà si´ pewnie, co ma on wspólnego
ze Starà Mi∏osnà. Czy to, ˝e pokazane
tam domy sà drewniane? Czy to, ˝e
astronomiczny pokaz nieba w jednej
z sal wystawowych przypomina rozgwie˝d˝one sierpniowe niebo nad Starà Mi∏osnà? Czy mo˝e fakt, ˝e odwiedzajàcy polski pawilon turyÊci czujà si´
tam bardzo swojsko i ˝e polska wystawa zajmuje trzecie miejsce w rankingach popularnoÊci?
Pewnie troch´ w tym wszystkim
prawdy, bo twórcy koncepcji artystycznej, projektu realizacji oraz g∏ówni wykonawcy mieszkajà od prawie roku
w Starej Mi∏oÊnie. Paƒstwo Monika
i S∏awomir Jóêwikowie, oboje z wykszta∏cenia aktorzy, a obecnie producenci programów telewizyjnych, mogà
ju˝ teraz z dumà mówiç o sukcesie wystawy na Expo.
M.K.: Jak to si´ sta∏o, ˝e zaanga˝owa-
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liÊcie si´ w tak du˝e przedsi´wzi´cie
wystawowe? Czy robiliÊcie tego typu
rzeczy ju˝ przedtem?
M i S.: To pierwsza taka du˝a wystawa, którà zrealizowaliÊmy. Nasza firma
OAK Studio istnieje ju˝ od 7 lat i zajmuje si´ g∏ównie tworzeniem i produkcjà programów telewizyjnych i filmów.
PostanowiliÊmy jednak „postawiç drugà nog´” w pokrewnej nam bran˝y wystawowo-widowiskowej. W listopadzie
1999 wygraliÊmy przetarg na opracowanie scenariusza polskiej wystawy na
Expo 2000.
Do zagospodarowania dostaliÊmy
1000 m2 przeszklonej przestrzeni, którà trzeba by∏o zape∏niç czymÊ, co by si´
ludziom na Êwiecie pozytywnie kojarzy∏o z Polskà. S∏awek jest g∏ównym
pomys∏odawcà umieszczenia we wn´trzu pawilonu tradycyjnego XIXwiecznego ryneczku z czterema okalajàcymi go drewnianymi domami i ma∏ymi uliczkami odchodzàcymi od ryn-

ku. Wspó∏autorami koncepcji sà równie˝ panowie Wojciech Tomczyk i Andrzej Ko∏uszko. Szczegó∏owy projekt
scenografii wykona∏ wybitny scenograf
Andrzej Kreutz Majewski.
M.K.:Czy moglibyÊcie pokrótce opisaç,
co mo˝na zobaczyç w polskim pawilonie?
M i S: Sà tam cztery domy drewniane inspirowane polskà architekturà
ma∏odworskà z drugiej po∏owy XIX
wieku. Takie budowle mo˝na jeszcze
obejrzeç w WiÊniczu, Lanckoronie
i w Wadowicach. Wewnàtrz pierwszego
domu pokazujemy zwiedzajàcym, jak
wyglàda Puszcza Bia∏owieska. Rosnà
tam prawdziwe drzewa i krzewy,
wszystko pachnie prawdziwym lasem,
a na du˝ym ekranie wyÊwietlany jest
film autorstwa paƒstwa B. A. Walencików „T´tno pierwotnej puszczy”.
W drugim domu pokazujemy Wieliczk´, to znaczy fragment kopalni,
w którym jest rzeêba „Skarbek” zro-
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biona z soli specjalnie na potrzeby wystawy, jeziorko z wodà solankowà i pomostem. Mo˝na w tym pawilonie dotknàç stalaktytów lub rzeêbiç w soli.
W trzecim domu zainscenizowano
obserwatorium astronomiczne ze
szklana pod∏ogà, pod którà Êwiecà si´
ró˝ne konstelacje gwiazd. Na du˝ym
ekranie wyÊwietlany jest film naszego
autorstwa „Od Kopernika do Wolszczana”. Film poÊwi´cony jest polskiemu astronomowi Aleksandrowi Wolszczanowi – odkrywcy pierwszego uk∏adu
planetarnego poza uk∏adem s∏onecznym. (A. Wolszczan mieszka i pracuje
w Stanach Zjednoczonych, a swego odkrycia dokona∏ w obserwatorium astronomicznym w Arecibo, Puerto Rico,
USA). Oprócz filmów dokumentalnych mo˝na zobaczyç te˝ wiele innych
krótkich promocyjnych filmów o Polsce. Zapowiada je prezenterka o imieniu Klara, która jest postacià animowanà. Zaskoczeniem dla widzów przebywajàcych w pomieszczeniu jest to, ˝e
Klara ich widzi i s∏yszy. Okazuje si´, ˝e
widzowie mogà z nià porozmawiaç i to
w kilku europejskich j´zykach.
Klara zosta∏a stworzona w ca∏oÊci
przez nasze studio komputerowe i jest to
nowoÊç na rynku interaktywnej rozrywki.
W czwartym domu znajduje si´ sklep
z pamiàtkami, w którym mo˝na kupiç
bursztyn, srebro, szk∏o i inne pamiàtki.
Na jednej z uliczek obok rynku znajduje si´ restauracja serwujàca bardzo
smaczne polskie jedzenie i piwo.
M.K.: Co wyró˝nia polskà wystaw´
spoÊród prawie 200 innych pawilonów?
M i S.: Chyba prostota jej wyrazu oraz
mo˝liwoÊç „wejÊcia w krajobraz” i dotkni´cia natury, której brakuje cywilizacjom „techno”. Mo˝na te˝ u nas odpoczàç, pos∏uchaç koncertu fortepianowego na ˝ywo (na rynku stoi fortepian) lub
nawet samemu pograç. Zdarzajà si´ turyÊci, np. z Japonii, którzy przychodzà
do pawilonu i grajà Chopina „na cztery
r´ce” – gdy˝ niejednokrotnie ca∏a rodzina fascynuje si´ muzykà. Zwiedzajàcy
zostajà u nas Êrednio 20 minut, natomiast Êrednia wystawowa to 5 minut.
Dziennie odwiedza nasz pawilon 15-25
tysi´cy osób. Do tej pory odwiedzi∏o go
ponad 1,65 mln osób. Latem pojawili si´
tak˝e wszyscy krajowi VIP-owie z prezydentem, premierem i marsza∏kiem Sejmu na czele.
Ca∏y czas proponujemy coÊ nowego. Na
6 paêdziernika jest zaplanowany „Dzieƒ
Planet”, podczas którego wystàpi profesor

Aleksander
Wolszczan. Jego
wyk∏ad
b´dzie
mia∏ pe∏nà opraw´
multimedialnà.
M.K.: Co wam
sprawi∏o
najwi´kszà trudnoÊç
przy realizacji
tego projektu?
M i S: Przede
wszystkim wymyÊlenie koncepcji,
poniewa˝ by∏o to
Fragment polskiej ekspozycji
niezwykle trudne
i odpowiedzialne zadanie, tzn. wybranie nej.
sposobu, który z powodzeniem zapre- M.K.: Czy lubicie wracaç z „wielkiego
zentuje nasz kraj w Êwiecie. Innym pro- Êwiata” do Starej Mi∏osny?
M i S:Tak, bardzo lubimy tutejszy las.
blemem by∏ bardzo krótki czas przeznaJego
zapach pozwala nam si´ odpr´˝yç
czony na realizacj´ tej koncepcji. Polska
mia∏a rok opóênienia w przygotowa- i inspiruje do twórczej pracy. JeÊli choniach do EXPO, stàd mi´dzy innymi dzi o Êwiat, albo na przyk∏ad Warszaw´,
rozwiàzanie przetargu dopiero na pó∏ do której codziennie doje˝d˝amy do
roku przed otwarciem EXPO. Naszà pracy, to powtarzamy wszystkim, ˝e to
prac´ porówna∏bym do wybudowania „Warszawa jest za lasem, a nie my”.
M.K.: Dzi´kuj´ bardzo za rozmow´.
mini-osiedla w ciàgu 3 miesi´cy.
M i S: Dzi´kuj´.
M.K.: Nad jakim nowym projektem
pracujecie obecnie?
Z Monikà i S∏awomirem Jóêwikami
M i S: Kontynuujemy prace nad serozmawia∏a Ma∏gorzata Krukowska
rialem edukacyjnym „WieÊci ze Êwiata” i rozpocz´liÊmy realizacj´ 7odcinkowej serii
filmów popularul. Piotrusia Pana 12
no-naukowych
tel. 773 10 81, fax 773 10 32, tel. kom. 0 603 390 754
„ Po s z u k i w a c z e
zaginionych cywilizacji” poÊwi´conych polskim arv Rytmika dla najm∏odszych (zaj´cia w ma∏ych grupach),
cheologom pracuv Rytmika dla dzieci starszych (wzbogacenie zaj´ç o elementy improwizacji ruchowej i umuzykalnienie),
jàcym w ró˝nych
v Nauka gry na fortepianie dla poczàtkujàcych (zaj´cia indywidualne
miejscach Êwiata.
obejmujà elementy umuzykalnienia i rytmiki)
Nie wszyscy wiev
Nauka gry na fortepianie dla zaawansowanych,
dzà, ˝e Polacy sà
v Lekcje Êpiewu solowego dla m∏odzie˝y i doros∏ych (kierunek: interw Êcis∏ej Êwiatopretacja piosenki, emisja g∏osu). Zaj´cia obejmujà równie˝ dykcj´.
wej czo∏ówce pod
wzgl´dem aktywSzanowni Paƒstwo,
noÊci badawczej
Z prawdziwà przyjemnoÊcià pragn´ Paƒstwa poinformowaç, ˝e od
i osiàgni´ç w dzie1 paêdziernika rozpocznie dzia∏alnoÊç Studio Muzyczne w Starej Mi∏oÊnie. Studio stwarza szans´ dla wszystkich dzieci, które pragnà rozwidzinie archeolojaç swoje uzdolnienia muzyczne.
gii. Innym projekProfil kszta∏cenia b´dzie si´ opiera∏ na indywidualnym podejÊciu do
tem jest serial faka˝dego ucznia. Zaj´cia rytmiki dla dzieci starszych b´dà uwzgl´dniabularny „Zaginio∏y elementy kszta∏cenia s∏uchu oraz improwizacji ruchowej.
na” o poszukiwaObcowanie z muzykà wzbogaca osobowoÊç, uczy abstrakcyjnego myniu przez rodzin´
Êlenia, a wyrobienie s∏uchu muzycznego sprzyja nauce j´zyków obcych.
zaginionej córki.
„Nie jesteÊmy mniej zdolni ni˝ inne narody, jesteÊmy jedynie zaniedbani muzycznie” – Krzesimir D´bski.
Poza tym pracujeMam nadziej´, ˝e moja oferta zyska przychylnoÊç Paƒstwa, a wkrótce
my nad filmami
koncerty
naszych dzieci (nie tylko chóralne) wpiszà si´ na dobre w ˝ydokumentalnymi
cie kulturalne Starej Mi∏osny.
i programami dla
Marta Zamojska Makowska
telewizji publicz-

Studio Muzyczne

Zaprasza dzieci, m∏odzie˝, doros∏ych
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Ludzie, zejdêcie z drogi, bo listonosz jedzie...
Chyba ka˝demu zale˝y na terminowym otrzymywaniu korespondencji, paczek, a zw∏aszcza przekazów pieni´˝nych. W znacznym stopniu czas oczekiwania na przesy∏ki zale˝y, oczywiÊcie,
od pracowników poczty. Okazuje si´
jednak, ˝e nie tylko od nich, czasem bowiem na opóênienia majà wp∏yw czynniki od poczty niezale˝ne, a czasem... to
my – adresaci sprawiamy, ˝e przesy∏ka
póêniej do nas dociera.
Nasza stromi∏oÊniaƒska poczta nie
ma ∏atwego zadania. Sk∏ada si´ na to
wiele czynników. Przede wszystkim
urzàd dzia∏a w fatalnych warunkach lokalowych. Na szcz´Êcie, w ciàgu najbli˝szych miesi´cy poprawià si´ one znakomicie, bo nowy budynek przy rogu Jeêdzieckiej i Jana Paw∏a II jest ju˝ prawie
gotowy. Poza tym – jak wszyscy wiemy –
w osiedlu funkcjonuje podwójny system
adresów: cz´Êç korespondencji adresowana jest jeszcze na zadania i numery
dzia∏ek lub numery bloków, cz´Êç zaÊ –
ju˝ w cywilizowany sposób – za pomocà
nazwy ulicy i numeru posesji. Pracownicy naszej poczty zaskakujàco dobrze sobie z tym radzà i chwa∏a im za to. Wydaje si´ jednak, ˝e przyszed∏ ju˝ czas, ˝eby
zrezygnowaç ze stosowania egzotycznych adresów typu „Zad. X dz. Y”.
Przecie˝ wszyscy mieszkamy przy ulicach majàcych swe nazwy, a wi´kszoÊç
z nas ma tak˝e przydzielone numery posesji. Starajmy si´ wi´c przechodziç na
ten ogólnie przyj´ty w ca∏ym kraju system adresowania, a przede wszystkim –
aby u∏atwiç prac´ pocztowcom (taksówkarzom, kurierom itd.) – oznaczajmy
swoje domy i bloki tablicami zawierajàcymi nazw´ ulicy i jej numer (a nie, jak
to si´ cz´sto dzieje, nazw´ ulicy i numer
dzia∏ki albo dawny numer bloku).
Pocztowcy majà jednak tak˝e problemy spowodowane przez nas samych –

mieszkaƒców Starej Mi∏osny – i przede mo˝na podaç listonoszowi numer kodu,
wszystkim dlatego zwrócili si´ do redak- umo˝liwiajàcy otworzenie drzwi lub
cji z proÊbà o napisanie na ten temat bramy (wydaje si´, ˝e wi´kszoÊç systew „WiadomoÊciach Sàsiedzkich”. Oka- mów w domofonach przewiduje takà
zuje si´, ˝e niektóre bloki sà tak sku- mo˝liwoÊç). Mo˝na wreszcie udost´ptecznie chronione przed nieproszonymi niç listonoszowi klucz (takie rozwiàzagoÊçmi, ˝e... nawet listonosz si´ nie nie stosowane jest najcz´Êciej w SzweprzeÊliênie. Serio mówiàc, chodzi o to, cji).
K∏opoty listonoszy nie ograniczajà si´
˝e skrzynki na listy umieszczane sà cz´sto za zamkni´tymi bramami i drzwiami wcale do adresatów mieszkajàcych
klatek schodowych. Aby listonosz móg∏ w blokach. Problem skrzynek na listy
dostaç si´ do skrzynek, musi najpierw umieszczanych przed domkami ju˝ poza pomocà domofonu poprosiç kogoÊ ruszaliÊmy. Trzeba jednak powtórzyç, ˝e
z lokatorów o to, by go wpuÊci∏. Cz´sto bardzo wiele z nich nie spe∏nia swej
jednak w ciàgu dnia wciskanie kolej- funkcji, bo sà za ma∏e, bardzo niewynych numerów na domofonie nic nie godne, zardzewia∏e. Cz´sto wr´cz kaledaje, bo w ˝adnym mieszkaniu nikogo czà r´ce osoby próbujàcej wrzuciç do
nie ma... Bywa, ˝e listonosz wraca do ta- nich listy. Wiedzà o tym nie tylko listokiego bloku (lub klatki schodowej) kil- nosze, ale i kolporterzy WiadomoÊci Sàkakrotnie w ciàgu jednego dnia i za ka˝- siedzkich... Dodatkowo niektórych
dym razem skutek jest ten sam. Wresz- skrzynek strzegà skutecznie psy. Sà niby
cie zdesperowany zostawia awizo na za ogrodzeniem, ale rzucajà si´ tak
przekaz czy przesy∏k´ poleconà w bra- agresywnie, ˝e naprawd´ strach podejÊç
mie albo w drzwiach od klatki schodo- do ogrodzenia, nie mówiàc ju˝ o wrzuwej. Nie trzeba dodawaç, ˝e awizo takie ceniu listu czy gazety do skrzynki.
Apelujemy wi´c do wszystkich mieszrzadko trafia do ràk adresata, który dziwi si´, gdy dostaje (po kilku dniach) kaƒców naszej dzielnicy o to, by nie
awizo z adnotacjà „awizowano powtór- utrudniali (a czasem wr´cz umo˝liwili)
nie”. Póêniej adresaci narzekajà na nie- prac´ pocztowcom i zadbali – we w∏aterminowe dor´czanie korespondencji, snym przecie˝ interesie – o w∏aÊciwà loa nawet wyst´pujà z pretensjami wobec kalizacj´ skrzynek na listy, tak ˝eby lipracowników poczty. A przecie˝ jest stonosz móg∏ ∏atwo i bezpiecznie pozokilka rozwiàzaƒ, które u∏atwi∏yby prac´ stawiaç adresowane do nas przesy∏ki.
W∏odzimierz Gruszczyƒski
listonoszy. Przede wszystkim mo˝na powiesiç
skrzynki
przed domofonaAgencja Muzyczna i Bank Informacji Weselnej
mi (w wypadku buWitolda i Aliny Czerskich
dynków ogrodzonych – wr´cz na
poleca swoje us∏ugi w zakresie
ogrodzeniu przy
bramie). JeÊli z jakichÊ
powodów
rozwiàzanie to nie
odpowiada mieszkaƒcom
bloku, Pomagamy znaleêç odpowiednie miejsce na ka˝dà imprez´ tel. 773-35-61, 0603 790-562

organizacji i prowadzenia
wszystkich imprez muzycznych

St. Mi∏osna
ul. Jana Paw∏a II 66
(obok Banku)

tel. 773 11 08

- ARTYKU¸Y ELEKTRYCZNE - ÂRUBY - GWOèDZIE - NARZ¢DZIA - FARBY - LAKIERY - KLEJE - AKCESORIA - DRABINY - DU˚Y WYBÓR -
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Mazowiecki park krajobrazowy wita
Na prze∏omie sierpnia i wrzeÊnia cz∏onkowie Rady Dzielnicy Stara Mi∏osna
zwrócili si´ do Zarzàdu Mazowieckiego
i Chojnowskiego Parku Krajobrazowego
z propozycjà nawiàzania bli˝szych kontaktów. Wynikiem tego by∏ udzia∏ pracowników MPK w posiedzeniu Rady 11
wrzeÊnia 2000r. Jest nim równie˝ dzisiejszy artyku∏, w którym przedstawi´ Paƒstwu idee i histori´ naszego parku.
Powo∏ano go dwoma dokumentami.
Pierwszym by∏a uchwa∏a Wojewódzkiej

Rady Narodowej w Siedlcach, którà wydano w 1986 roku. Drugim, wydanym rok
póêniej, by∏a uchwa∏a Rady Narodowej
Miasta Sto∏ecznego Warszawy. Od poczàtku swego istnienia Mazowiecki Park
Krajobrazowy rozciàga∏ si´ na terenie nast´pujàcych gmin: Wawer, Weso∏a, Józefów, Otwock, Wiàzowna, Karczew, Celestynów, Ko∏biel, Osieck, Sobienie Jeziory
i Pilawa. OczywiÊcie nie obejmuje on ca∏ych ich obszarów, a jedynie najcenniejsze
przyrodniczo fragmenty. W sumie powierzchnia parku wynosi 14 370 ha. Dalsze 7 823 ha stanowi jego otulin´. W tym
miejscu trzeba jednak zaznaczyç, ˝e ju˝
nied∏ugo uka˝e si´ nowe zarzàdzenie wojewody zmieniajàce zarówno granice jak
i powierzchni´ parku.
Park krajobrazowy jest jednà z podstawowych (obok parku narodowego, rezerwatu i u˝ytku ekologicznego) form obszarowej ochrony przyrody. Obecnie w Polsce mamy ju˝ ponad 120 parków krajobrazowych. Nasz park, utworzono w celu
ochrony unikatowej na Mazowszu i w ca∏ej Polsce mozaiki Êrodowisk. Na jego terenie lasy przeplatajà si´ z wodami, ∏àkami i polami. Wyst´pujà tu d∏ugie pasy wydmowe (podobne spotyka si´ tylko
w Kampinoskim Parku Narodowym),
u stóp których rozciàgajà si´ liczne torfowiska. Dodatkowo olbrzymie przestrzenie

∏àk, znajdujàcych si´ w po∏udniowej cz´Êci
parku, sà jednà ostatnich na Mazowszu
pozosta∏oÊcià dawnego krajobrazu wiejskiego. Liczne stogi siana, stare rosochate
wierzby i podtapiane wiosna ∏àki nie tylko
dostarczajà wspania∏ych wra˝eƒ estetycznych, ale równie˝ stanowià ostoj´ wielu
cennych gatunków roÊlin i zwierzàt. Dope∏nieniem tego obrazu sà pi´kne doliny
rzeczne, szczególnie Âwidra i Mieni, a tak˝e licznych strumieni.
Du˝a ró˝norodnoÊç Êrodowisk sprawia,
˝e na tych
terenach
znalaz∏o
schronienie wiele
gatunków
zwierzàt
i roÊlin.
Z ostatnich szacunków
i obserwacji wynika, ˝e ˝yje
tu blisko
1000 gatunków
roÊlin,
z czego oko∏o 50 podlega Êcis∏ej ochronie.
Fauna zaÊ sk∏ada si´ sponad 230 gatunków kr´gowców. Praktycznie zupe∏nie nie
poznany jest natomiast Êwiat bezkr´gowców.
Nic wi´c dziwnego, ˝e na obszarze Mazowieckiego Parku Krajobrazowego znajduje si´ a˝ 9 rezerwatów, a kilka kolejnych
jest w fazie projektów. Rezerwatami istniejàcymi sà: „Las im. Króla Jana III Sobieskiego”, „Na Torfach”, „Âwider”, „Bocianowskie Bagno”, „Celestynowski
Gràd”, „Czarci Dó∏”, Szerokie Bagno”,
„Pogorzelski Mszar” i „˚urawinowe Bagno”. WÊród projektowanych znajdujà si´
natomiast: „Macierówka”, „Bia∏y ¸ug”,
„Pogorzelska Struga”, „Goêdzik”, „Kobyla Góra” i „Brzoza Niska-Biel”. Trudno
powiedzieç, kiedy i czy w ogóle powstanie
któryÊ z wymienionych tu projektowanych
rezerwatów. Na przeszkodzie stoi bowiem
wiele rzeczy. Od formalnoÊci urz´dowych
poczàwszy a na b∏yskawicznej dewastacji
cz´Êci z tych miejsc koƒczàc.
Ochrona przyrody nie jest jedynym zadaniem parków krajobrazowych. Nale˝à
do nich równie˝ ochrona dóbr kultury, regionalnych tradycji, ale równie˝ edukacja
m∏odzie˝y i wspó∏praca z gminami w zakresie
planowania
przestrzennego
i ochrony Êrodowiska. Aby nieco u∏atwiç
realizacj´ powy˝szych zadaƒ, rady naro-

dowe powo∏ujàc park okreÊli∏y co wolno,
a czego nie na jego terenie. I tak na terenie otuliny MPK zakazuje si´ m.in. wznoszenia obiektów oraz instalowania obiektów powodujàcych zanieczyszczenie wody, powietrza i gleby, stanowiàcych êród∏o
nadmiernego ha∏asu lub naruszajàcych
walory estetyczne krajobrazu. Nie wolno
równie˝ dokonywaç zmian stosunków
wodnych, poboru kruszywa, eksploatacji
surowców mineralnych, dokonywania
zmian w rzeêbie terenu, wypalania traw
i r˝ysk, niszczenia zadrzewieƒ i zakrzewieƒ. Powy˝sze zasady obowiàzujà równie˝ w parku. Tam jednak dodatkowo nakazuje si´ prowadzenie racjonalnej gospodarki leÊnej, rolnej i turystycznej nie
dopuszczajàcej do degradacji Êrodowiska,
obj´cie szczególnà ochronà przed zanieczyszczeniam i rzek, strumieni, stawów
i innych zbiorników wodnych, stosowanie
w budownictwie form architektonicznych
nawiàzujàcych do tradycji regionalnej.
Niestety z realizacjà i egzekwowaniem powy˝szych zapisów sà ogromne k∏opoty.
Wydaje si´, ˝e najlepszym sposobem na
ocalenie tutejszej przyrody i kultury jest
uzmys∏owienie m∏odym ludziom jej roli
i rangi. Dlatego jednym z podstawowych
sposobów dzia∏ania parku jest praca
z m∏odzie˝à. W tym celu w czerwcu 1995
roku uruchomiono Baz´ Edukacji Ekologicznej „Torfy”. Znajduje si´ ona na skraju jednego z najpi´kniejszych rezerwatów
Mazowsza „Na Torfach”. W starej leÊniczówce znajduje si´ sta∏a ekspozycja przyrodnicza i etnograficzna. Zorganizowane
grupy szkolne Êciàgajà tu licznie ju˝ od
kwietnia, a sezon wycieczek koƒczy si´ na
prze∏omie paêdziernika i listopada. Du˝e
zainteresowanie szkó∏ zaj´ciami w muzeum, wymog∏o na pracownikach bazy
wprowadzenie wczeÊniejszych zapisów.
Dlatego wszystkich zainteresowanych
prosimy o wczeÊniejszy kontakt telefoniczny (788 80 87). W trakcie zaj´ç w BEE
mo˝na równie˝ zobaczyç prawdziwego,
˝ywego wilka oraz pójÊç na wycieczk´ do
pobliskiego rezerwatu.
Wojciech Sobociƒski
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Bunkry
Wielokrotnie zapewne s∏yszeliÊmy
twierdzenie, ˝e Polska to taki specyficzny kraj, po∏o˝ony w Êrodku Europy, na skrzy˝owaniu dróg handlowych
wschód-zachód i pó∏noc-po∏udnie.
Jak ka˝de twierdzenie tak i to zawiera sporo prawdy. Oczywiste wi´c jest,
˝e szlaki te by∏y wykorzystywane
w trakcie dzia∏aƒ wojennych. Dla Polski, od drugiej po∏owy XVII w. s∏abej,
otoczonej silnymi sàsiadami, pogrà˝onej w wewn´trznych sporach, mia∏o
to wymiar tragiczny – zniszczone miasta, koÊcio∏y, zamki, upadek gospodarczy i z czasem utrata to˝samoÊci
paƒstwowej. Szczególne straty przynios∏y Polakom dwie wojny Êwiatowe.
Zniszczone polskie umocnienia zast´powano tymi, budowanymi przez zaborców. Wzd∏u˝ granic oraz wokó∏
du˝ych oÊrodków miejskich budowano kompleksy fortów, a od poczàtku
XX wieku ˝elbetowych bunkrów.
W∏aÊnie w naszej Starej Mi∏oÊnie
straszà w lesie rumowiska takich budowli obronnych.

Wzd∏u˝ trasy lubelskiej, na piaszczystych, nieporoÊni´tych wtedy lasem wydmach, ju˝ w okresie I wojny
Êwiatowej Niemcy rozpocz´li budow´ strzegàcych szosy umocnieƒ. Po
zaj´ciu w czasie II wojny Êwiatowej
Polski kontynuowali jà, starajàc si´
stworzyç silnie umocnionà lini´
obrony przed nast´pujàcymi od
wschodu oddzia∏ami polskimi i rosyjskimi. W∏aÊnie wtedy wybudowano
te najpot´˝niejsze bunkry, których
rozwaliska spotykamy nad Pohulankà. Ostatnim z nich by∏ ten, na którego miejscu stoi obecnie stacja benzynowa CPN. Przez ca∏à drugà cz´Êç
okupacji bunkry, zag∏´bione w piaszczyste wydmy i górujàce nad trasà lubelskà, strzeg∏y dost´pu do Warszawy. Jednak Polacy i Rosjanie przeszli
lasami, stàd te˝ umocnienia te nie
odegra∏y a˝ takiej roli obronnej, jak
spodziewali si´ Niemcy. Nasz las do
dzisiaj zryty jest pozosta∏oÊciami po
wojnach Êwiatowych, nie tylko bunkrami, ale te˝ licznymi okopami, za-

równo tymi z 1939 roku, jak i z roku
1944.
Obecnie z ˝elbetowych umocnieƒ
w naszych okolicach w stanie wzgl´dnie nieuszkodzonym pozosta∏y dwa.
Jeden na wysokoÊci stawu Straszewicza i drugi obok g∏ównej drogi w Wiàzownie.
Po wojnie najpot´˝niejsze umocnienia wysadzono w powietrze i odtàd zacz´∏y one s∏u˝yç celom pokojowym,
gdy˝ mieszkaƒcy spalonej Starej Mi∏osny wykorzystywali bunkrowe rumowiska jako materia∏ budowlany. Wykuwano z nich stalowe szyny i zbrojenia, które wykorzystywano przy stropach, natomiast beton ze Êcian s∏u˝y∏
do budowy fundamentów. Wiele budynków w Starej Mi∏oÊnie, Majdanie
i na Pohulance powsta∏o w ten sposób.
Obecnie poroÊni´te lasem rumowiska sà jedynie, na szcz´Êcie, Êwiadectwem tragicznej historii Starej Mi∏osny
i jej okolic oraz budzà zaciekawienie
nowych mieszkaƒców naszej dzielnicy.
Bogdan Jag∏owski

Co to jest paintball?
Paintball jest sportem uprawianym
przez ludzi dowolnej profesji i stylu ˝ycia. Jest sportem, w którym kobiety
i m´˝czyêni rywalizujà na równi, a wiek
nie odgrywa ˝adnej roli. Inteligencja,
szybkoÊç myÊlenia, zdecydowanie i determinacja, a nie si∏a, pr´dkoÊç, czy
zwinnoÊç sà kluczowymi czynnikami
sukcesu.
Paintball jest urzeczywistnieniem naszych m∏odzieƒczych marzeƒ zabawy
w wojn´, przy czym nie ciskamy tylko
s∏owami „trafi∏em ci´!!!”, „dosta∏eÊ!!!”, lecz tak˝e ˝elatynowymi kulkami nie pozostawiajàcymi wàtpliwoÊci,
kto dosta∏, a kto nie. Generalnie jest to
gra, sport, zabawa o ró˝nych celach
i zasadach, lecz z jednà wspólnà cechà
– wykorzystujà kulki z farbà (paintballs) miotane przez broƒ pneumatycznà na CO2, spr´˝one powietrze lub
azot, zwanà markerami.
Choç istnieje wiele rodzajów gier,
najbardziej rozpowszechnionà formà
zabawy jest zdobywanie flagi przeciwnika. Gracze dzielà si´ na dwie dru˝y-
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ny. Ka˝da z nich umieszcza flag´
w wybranym przez siebie miejscu zwanym bazà. Celem gry jest zdobycie flagi przeciwnika i doniesienie jej do
swojej bazy. Wszystkie gry mogà byç
rozgrywane zarówno w lesie, jak i na
specjalnie przygotowanych polach czy
budynkach.
Wytrawni gracze wprowadzajà liczne
modyfikacje do scenariuszy dodajàc
specjalne zadania i role dla poszczególnych graczy jak „ochrona prezydenta”, „odbicie zak∏adników”, „zwiad”,
„akcja ratunkowa”.
Ponadto istnieje specjalny wariant
gry rozgrywanej na polu z ustawionymi
przeszkodami (dmuchane balony,
opony lub beczki), który nazywa si´
speedball. Jest to sportowa odmiana
paintballu zaprojektowana tak, aby
mog∏a byç oglàdana przez widzów.
W speedballu biorà udzia∏ dwie dru˝yny po 5,7 lub 10 osób. Gra rozgrywana
jest na obszarze mniej wi´cej boiska
pi∏karskiego. Zadaniem ka˝dej z dru˝yn jest, podobnie jak w przypadku

wspomnianych wy˝ej gier, zdobycie
flagi przeciwnika i dostarczenie jej do
swojej bazy. Zasady gry, jak i punktacja (za trafienie, podj´cie flagi, itd.)
jest opisana w przepisach Polskiej Federacji Paintballu. Istnieje tak˝e leÊna
odmiana speedballu w zalesionym terenie z naturalnymi i sztucznymi przeszkodami.
Jak zaczàç graç w paintball?
Jest kilka sposobów na do∏àczenie
do grona mi∏oÊników tej zabawy. Mo˝na po˝yczyç sprz´t od znajomego grajàcego w paintball, o ile si´ zna takà
osob´, lub kupiç sprz´t, co jest jednak
kosztowne i wymaga dobrej znajomoÊci tematu. Najszybszà i stosunkowo
najtaƒszà metodà jest skorzystanie
z us∏ug paintballowych pól komercyjnych. W zasadzie wystarczy tylko zebraç grup´ kilkunastu przyjació∏ i stawiç si´ w umówione uprzednio miejsce, gdy˝ wyspecjalizowana w organizacji imprez paintballowych firma zapewnia kompletny sprz´t, stroje
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ochronne, specjalnie przygotowany
i oznakowany teren, fachowy instrukta˝ oraz ciekawe scenariusze gier.
Zaletà gry na polu komercyjnym sà
nie tylko stosunkowo niskie koszty rozpocz´cia swojej przygody z paintballem, ale równie˝ mo˝liwoÊç zapoznania si´ z ró˝norodnym sprz´tem, zasa-

dami bezpieczeƒstwa, porozmawiania
z ludêmi zajmujàcymi si´ od d∏u˝szego
czasu tà zabawà i wys∏uchania fachowych porad zarówno odnoÊnie techniki
gry, jak i odnoÊnie ewentualnego zakupu sprz´tu. Jednym z takich pól komercyjnych jest pole znajdujàce si´
pod Otwockiem (ko∏o Pol -hotelu), na

Zespó∏ basenów WODNIK
WODNIK to przede wszystkim zespó∏
basenów: basen p∏ywacki i rekreacyjny
z atrakcjami. Warto wiedzieç, ˝e WODNIK dysponuje bogatà ofertà z zakresu
odnowy biologicznej.
Oto z czego mo˝emy korzystaç:
GUAM – rewolucyjna metoda b∏yskawicznego modelowania sylwetki, redukcji cellulit oraz tkanki t∏uszczowej. Guam
zawiera substancje w 100% naturalne,
pochodzenia morskiego (algi, glinki, mu∏
morski i wulkaniczny) oraz wyciàgi roÊlinne.
Dzia∏anie:
◗ redukuje obwód talii, bioder, ud i poÊladków
◗ poprawia j´drnoÊç i elastycznoÊç skóry
◗ sp∏yca rozst´py i cellulit
◗ odtruwa organizm ze szkodliwych
toksyn
◗ wspomaga leczenie wielu chorób: reumatyzm, bóle stawów, ∏uszczyca, tràdzik, bezsennoÊç
◗ regeneruje i odm∏adza organizm
Ceny: guam – 100 z∏.; guam + peeling
– 120 z∏.; guam (karnet) 450 z∏. za pi´ç
zabiegów; guam cz´Êciowy – 50 z∏.; guam cz´Êciowy (karnet) – 220 z∏. za pi´ç
zabiegów
MASA˚ KLASYCZNY:
◗ masa˝ ca∏ego cia∏a,
◗ masa˝ wybranych cz´Êci cia∏a,
◗ masa˝ cz´Êci obj´tych cellulitem,
◗ masa˝ relaksacyjny,
◗ masa˝ izometryczny (odchudzajàcy),
Dzia∏anie:
◗ zwi´ksza szybkoÊç przep∏ywu krwi
◗ powoduje szybsze dostarczanie tkankom masowanego odcinka substancji
od˝ywczych i usuwanie z nich toksyn,
◗ otwiera w mi´Êniach dodatkowe naczynia w∏osowate, które w spoczynku sà
niedro˝ne,
◗ zwi´ksza pojemnoÊç minutowà i si∏´
skurczu mi´Ênia sercowego – praca jego jest wi´c bardzo ekonomiczna i wydajna,
◗ obni˝a napi´cie mi´Êniowe,
◗ przyspiesza wypoczynek po wysi∏ku fizycznym.
Ceny: masa˝ ca∏oÊciowy 60 z∏. za ok. 60
minut; masa˝ cz´Êciowy 35 z∏. za ok. 30

którym organizowane sà imprezy przez
aktualnych Mistrzów Polski w Paintballu. Mo˝na spróbowaç tam zarówno
leÊnego wariantu gry jak i sportowej
odmiany paintballu zwanej speedball’em.
Tomasz Matuszewski
Mistrz Polski w Paintballu
TUTTI FRUTTI
54 lampy po 100 W, w tym 15 lamp na twarz
Dzia∏anie:
◗ tworzenie pigmentu,
◗ wytworzenie zwiàzków przeciwkrzywicznych,
◗ skóra staje si´ lepiej ukrwiona, bardziej elastyczna i mniej podatna na zaka˝enia.
Ceny: 1,40 gr. za 1 minut´; minimalny

minut; masa˝ cz´Êciowy (karnet) – 300 z∏
za 10 zabiegów.
STIMULAN – aparat stimulan przeznaczony jest do terapii z wykorzystaniem dzia∏ania tzw. pràdów Nemecka
Dzia∏anie:
◗ intensywnie pobudza do skurczu, tzw.
bierna gimnastyka mi´Êni
◗ modelowanie
sylwetki,
◗ usprawnia krà˝enie obwodowe,
◗ usprawnia procesy od˝ywcze
tkanek i pobudza przemian´
materii,
◗ usprawnia krà˝enie ch∏onki.
SAUNA
1) Faza nagrzeczas opalania wynosi 3 minuty
wania:
WODNIK serdecznie zaprasza do ko◗ podwy˝szenie przemiany materii, Êredrzystania z zabiegów odnowy biologicznio o 11%,
nej. Z us∏ug mo˝na korzystaç codziennie
◗ wydalanie wraz z potem toksyn,
◗ rozluênienie mi´Êni, tak˝e mi´Êni (tak˝e w soboty i niedziele) w godz. 800 oskrzeli, co zmniejsza opory oddecho- 2200.
Powszechnie wiadomo, ˝e w koƒcu
we,
◗ zwi´kszenie pojemnoÊci ˝yciowej p∏uc XX wieku zapanowa∏a moda na zdrowy
oraz limitowej pojemnoÊci oddecho- styl ˝ycia, na pi´kne, czyste cia∏o, estetyczny wyglàd. Mo˝e wi´c warto porzuciç
wej
◗ znaczne rozszerzenie naczyƒ krwiono- zgubny na∏óg palenia i zadbaç o siebie.
Biebiura
Ênych skóry, a zw´˝enie ich we wn´trzu
Przedruk za „Po prawej stronie Wis∏y”
cia∏a, co powoduje w efekcie przemieszczenia krwi
na obwód,
◗ wzrost cz´stoÊci
Wieƒczys∏aw Pyrzanowski
skurczu serca.
2) Faza och∏adzania:
◗ zmniejsza cz´stoÊç skurczu serca,
◗ podwy˝sza ciÊnienie rozkurczowe krwi.
Ceny: 20 z∏. op∏ata
jednorazowa za podla m∏odzie˝y i doros∏ych
byt w saunie lub stiumulonie.
773-32-70, 773-33-70
SOLARIUM
➙

WARSZTATY
MALARSKIE
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KALENDARZE
TRÓJDZIELNE
DLA
TWOJEJ FIRMY
tel. 810 58 13, 813 68 23
fax: 870 13 84
e-mail: studio@najcomp.com.pl

Gabinet Stomatologiczny

OÂRODEK REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ
mgr Beata i Jacek Horszczaruk

lek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko
LECZENIE DZIECI I DOROS¸YCH
RTG Z¢BÓW

AEROBIC
NAJKORZYSTNIEJSZE PO¸ÑCZENIE AEROBIKU, STRETCHINGU I CALLANETICSU

Godziny otwarcia: pon., Êr., czw. 16-21
wtorek
9-12
Tel. 773-21-12
Weso∏a, Osiedle Stara Mi∏osna, zadanie 24, dzia∏ka 1411

TEL. 773 22 53

SZAFY
z drzwiami suwanymi
✔ garderoby
✔ zabudowa wn´trz
✔ poddasza, pawlacze
✔ biblioteczki
✔ biura

Nowo otwarty Salon:
Stara Mi∏osna, ul. Trakt Brzeski 54A
tel. 773 17 77, 773 24 19
tel./fax 773 32 80
0608 425 882, 0601 227 052
pon.-pt 10-18, sob. 10-14

Ekspozycja:
„Z∏ota Kaczka” – „Celt”
Warszawa, ul. Tamka 40
✔ banki
tel. 827 58 81
NA KA˚DY WYMIAR pon.-pt 11-19, sob. 10-14

✔ apteki

20

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

STARA MI¸OSNA

US¸UGI FINANSOWE
tel. (022) 773 33 54
0-601 25 88 73
e-mail: kjcassurances@poczta onet.pl

zapraszam serdecznie

Krystyna J. Cybula
komputerowy program ubezpieczeniowy
q

karty kredytowe
q

kredyty budowlane i hipoteczne

mini

DELIKATESY

Czynne: codziennie 6.00
w niedziele 9.00

- 22.00
- 15.00

maxima

✦ ARTYKU¸Y SPO˚YWCZE I CHEMICZNE ✦
✦ KOSMETYKI ✦ ARTYKU¸Y SZKOLNE ✦
✦ OWOCE ✦ WARZYWA ✦ UPOMINKI ✦
✦ POKARM DLA ZWIERZÑT ✦
✦ DU˚Y WYBÓR PRASY ✦
✦ DOGODNY DOJAZD ✦ PARKING ✦
✦ NISKIE CENY ✦ SAMOOBS¸UGA ✦

%

5 rabatu przy zakupie powy˝ej 100 z∏
St. Mi∏osna Zad. 10 dz 627 przy ulicy Jana Paw∏a II 108
tel. 773-25-30 (dawna OBWODNICA)

q

fundusze inwestycyjne
q

pracownicze programy emerytalne

u nas kupisz
szybko tanio
i prawie wszystko

q

ubezpieczenia indywidualne i grupowe
q

emerytury, posagi, stypendia

akceptujemy karty p∏atnicze

P

e∏ne

W

yposa˝enie

¸

azienek

glazura, terakota, gresy, ceramika sanitarna, kabiny, grzejniki
IMPORTER I DYSTRYBUTOR
05-077 STARA MI¸OSNA
Trakt Brzeski 75
tel. (0-22) 773 21 55
fax (0-22) 773 30 41
WARSZAWA POWSIN
ul. Waflowa 1,
tel. (0-22) 651 65 58
ceramika, baterie, wanny, kabiny z saunà, hydromasa˝e
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Tam, gdzie s∏oƒce prawie nie zachodzi
„... 66 stopni 33 sekundy Nord, jest
godzina 01,15 mijamy ko∏o polarne,
wiatr wieje z si∏à oko∏o 3 stopni w skali Bouforta. Robimy sobie pamiàtkowe
zdj´cia.” (z pami´tnika rejsu: Spitsbergen 2000)
Myli si´ ten, kto myÊli, ˝e mo˝na tu
zobaczyç p∏ywajàcà kr´ z misiem polar-

Lofoty

nym lub bia∏à fokà. O umownym znaczeniu tego miejsca Êwiadczy tylko linia na mapie i wpisy poszczególnych
oficerów wachtowych o dacie i godzinie przejÊcia tego miejsca. Noc jest jasna, s∏oƒce ledwie chwil´ temu zdà˝y∏o
zajÊç, a ju˝ wschodzi. Na prawej burcie,
na trawersie widaç góry Norwegii, widok jest niesamowity. W czerwono˝ó∏tej poÊwiacie s∏oƒca, które zachodzi
tylko na krótkà chwil´, z grubej warstwy chmur wystajà go∏e kamienne
szczyty, gdzieniegdzie pobielone p∏atami Êniegu. Za kilkadziesiàt godzin
wp∏ywamy do Vestfiordu, ciàgnie si´
on prawie 200 kilometrów wzd∏u˝ pó∏nocno-zachodniej Norwegii, oddzielajàc jà od Lofotów. Tutaj Ênieg le˝y ju˝
w∏aÊciwie na wszystkich szczytach. J´zyki Êniegowe sp∏ywajà dolinami prawie do samego morza. Z daleka ci´˝ko
odró˝niç czy biel na ska∏ach to nisko
le˝àca chmura, czy Ênieg. Termometr
w s∏oƒcu potrafi pokazaç nawet do 35
stopni, realnie jest jakieÊ 10-15 stopni
Celsjusza. Ch∏odny wiatr powoduje
jednak, ˝e siedzimy w zimowych kurtkach i czapkach. Os∏oni´ci od Atlantyku wyspami z wysokimi górami poÊwi´camy ka˝dà wolnà chwil´ podziwianiu
krajobrazu. To jakby skrzy˝owaç Mor-

22

Teraz jednak chc´ opisaç tylko jednà
skie Oko w Tatrach z Wielkimi Jeziorami Mazurskimi i morzem. Do tego kil- cz´Êç wyprawy zwiàzanà z naszym
miejscem zamieszkania.
kakroç wi´ksze.
Sztorm powoli zanika∏, wia∏o ju˝ tylDorsze mo˝na tu ∏apaç na przys∏owiowy gwóêdê z wstà˝eczkà w roli przyn´ty. ko z si∏à 5-7 stopni w skali Bouforta,
PrzejrzystoÊç wody pozwala na oglàda- ale fala jeszcze przez ca∏y dzieƒ utrzynie dna nawet na g∏´bokoÊciach kilkuna- mywa∏a si´ wysoka. Poza kaloszami
stu metrów. Zanurzona przyn´ta na mieliÊmy ju˝ wszystko przemoczone.
oczach ∏o- Dawa∏ si´ nam we znaki brak III wachw i à c y c h ty. Wymiana podartego ˝agla zabra∏a
jest atako- tak nieliczne godziny odpoczynku.
wana przez W tej sytuacji byliÊmy bliscy zakoƒczed o r s z e nia rejsu w najbli˝szym porcie. Brakow ciàgu kil- wa∏o nam ju˝ suchych ubraƒ, a przede
ku sekund wszystkim si∏ do prowadzenia jachtu
po zarzuce- w takich warunkach pogodowych,
niu. Nam z uszczuplonà za∏ogà. Jednak˝e p∏yn´uda∏o si´ liÊmy najszybciej jak mo˝na pod presjà
w ciàgu 1 rozkazu: „Musicie byç w Tromso
g o d z i n y , w umówionym terminie, inaczej naprzy za∏o- st´pna zmiana nie op∏ynie Spitsberge˝eniu, ˝e nu, zamknà jà lody i b´dzie musia∏a
ryby mniej- czekaç do nast´pnego lata.” Odbiera∏o
sze ni˝ pó∏ to szans´ na krótsze przeloty, odwiemetra wy- dzanie i odpoczynek w portach.
16 lipca wchodzimy w szkiery i p∏ypuszczamy, na∏apaç wiadro dorszy. Manewr ten powtarzaliÊmy przez 2 dni niemy do miejscowoÊci Haugesun uzuoczekiwania w Tromso na zmian´ za∏ogi. pe∏niç mapy i rop´ do silnika. W porÂwie˝a ryba by∏a wspania∏à odmianà po cie, a w∏aÊciwie przy uliczce nabrze˝kilkunastu dniach jedzenia mielonki nej, podje˝d˝a do nas busik na norweskich numerach rejestracyjnych i wyz makaronem.
Mo˝na by jeszcze bardzo d∏ugo opi- chodzi z niego dwóch panów.
Ju˝ szykujemy pieniàdze na op∏at´
sywaç uroki tej cz´Êci Êwiata i wszystkim zainteresowanym ch´tnie opisz´ portowà przekonani, ˝e o to w∏aÊnie
lub opowiem mojà wakacyjnà przygo- chodzi, kiedy s∏yszymy polski j´zyk:
d´ z ˝aglami,
sztormem, kàpielà za ko∏em
polarnym,
zwiedzaniem
Tromso, zwanego wrotami
pó∏nocy (stàd
wyrusza wi´kszoÊç wypraw
polarnych na
Spitsbergen
i
pó∏nocny
czubek ziemi),
s∏ynnego Narwiku i powroLudzie, którzy darowali nam drugà szanse
tu przez Laponi´, Rowaniemi (kwatera g∏ówna „Jak dawno nie widzieliÊmy tu PolaÂwi´tego Miko∏aja), Kemi – najdalej ków”. Okaza∏o si´, ˝e sà to Polacy prawysuni´ty port Ba∏tyku, Upsal´, Sztok- cujàcy w norweskiej kompanii okr´towej. Majà swojà baz´ jednà mil´ stàd.
holm, Karlskrone do Starej Mi∏osny.
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P∏ynàc tutaj min´liÊmy ich statek. Nasza polska bandera nie jest tu cz´sto
widywana, dlatego jak tylko za∏opota∏a
pod ich oknami, postanowili nas dogoniç i zaprosiç do siebie. Nasi gospodarze stali si´ naszymi „wybawicielami”.
GoÊcina obejmowa∏a wszystkie dziedziny ˝ycia. Wszystko, o czym marzyliÊmy w sztormie, wszystko, czego nam
brakowa∏o, tu znaleêliÊmy. Ciep∏à kàpiel w nielimitowanej s∏odkiej wodzie.
Uzupe∏nienie zapasów paliwa, wody
pitnej, warzyw i Êwie˝ego jedzenia.
A ponad wszystko mo˝liwoÊç uprania

i wysuszenia ubraƒ (ubrania namoczone w morskiej wodzie, niestety, pozostajà wilgotne przez ca∏y czas, dopiero
upranie w s∏odkiej wodzie pozwala je
wysuszyç. GoÊcinnoÊç nie mia∏a granic:
uroczysta kolacja na làdzie, odwiedziny
naszego jachtu, wieczorne rozmowy
Polaków. Na takie zachowanie naszych
gospodarzy niewàtpliwie mia∏ wp∏yw
zarówno solidaryzm „ludzi morza”, jak
i typowa polska goÊcinnoÊç. Mnie uda∏o si´ znaleêç wÊród naszych rodaków
dodatkowo mieszkaƒca naszej gminy.
Ta bliskoÊç miejsca zamieszkania, swo-

isty patriotyzm lokalny, pozwoli∏a nam
si´ zaprzyjaêniç, wymieniç adresami
i oczekiwaç odwiedzin ju˝ w ojczyênie,
w naszej ma∏ej ojczyênie.
Robert W´grzynowski
P.S. Specjalne podzi´kowania dla Chifmachina ze statku Rinko, mieszkaƒca
naszego Miasta.
Dzi´ki Panu i kolegom z Haugesundu,
uda∏o nam si´ dokoƒczyç wspania∏y rejs.
Odbudowaç wiar´ w Polaków za granicà
i zobaczyç jak wyglàda prawdziwa polska goÊcinnoÊç.

Nie przecià˝aj kr´gos∏upa...
Bóle kr´gos∏upa sà cz´stokroç skutkiem codziennych b∏´dów, które pope∏niane sà nieÊwiadomie i w zwiàzku
z tym nie sà korygowane. Nale˝à do
nich przede wszystkim wady postawy,
z∏y sposób ubierania si´, niew∏aÊciwe
obuwie oraz ∏ó˝ka, brak ruchu, a bardzo
cz´sto nadwaga z powodu niew∏aÊciwego od˝ywiania si´. Na temat wad postawy oraz braku ruchu na co dzieƒ pisaliÊmy ju˝ w poprzednich artyku∏ach zajmujàcych si´ problemami kr´gos∏upa.
DziÊ pragniemy zwróciç Paƒstwa uwag´
na przecià˝enie kr´gos∏upa.
Do niekorzystnego i nadmiernego
obcià˝enia kr´gos∏upa najcz´Êciej dochodzi wskutek przyjmowania wadliwych lub wymuszonych postaw cia∏a,
np. z powodu z∏ych mebli do siedzenia
w pokoju dzieci´cym lub w okreÊlonej
sytuacji przy stanowisku pracy. Przecià˝enia z innych powodów wyst´pujà
przewa˝nie tylko w formie przejÊciowej
podczas ci´˝kiej pracy fizycznej lub
podczas uprawiania sportu. Nara˝eni
na to sà ci wszyscy, którzy podczas pracy muszà od czasu do czasu wykonywaç
wysi∏ek fizyczny oraz osoby uprawiajàce sporty si∏owe, a nieprzygotowane do
tego odpowiednim treningiem.
W korzystnej sytuacji przecià˝enie
kr´gos∏upa prowadzi jedynie do
przejÊciowych bólów. Przy cz´stym
przecià˝aniu pojawiajà si´ po pewnym czasie uszkodzenia kr´gów
i krà˝ków mi´dzykr´gowych. W najgorszym razie podczas nag∏ego silnego przecià˝enia dochodzi do wypadni´cia jàdra mia˝d˝ystego lub nawet
p´kni´cia kr´gu. Mo˝na uniknàç
szkodliwych przecià˝eƒ kr´gos∏upa
zwracajàc stale uwag´ na prawid∏owà

postaw´ i nie nara˝ajàc si´ na zbyt
du˝y wysi∏ek.
A oto kilka rad, jak uniknàç przecià˝enia kr´gos∏upa przy zaj´ciach dnia
codziennego:
◗ przy podnoszeniu ci´˝aru nigdy nie
nale˝y podnosiç przedmiotów z wyprostowanymi nogami,
◗ przy pracach stojàcych nie nale˝y
przyjmowaç pozycji wymuszonych
(np. pochylenia nad wannà),
◗ du˝e ci´˝ary powinno rozk∏adaç si´
na obie r´ce,
◗ dzieci w wieku szkolnym powinny
nosiç zeszyty i ksià˝ki w tornistrze
lub plecaku wykrzywiajàcym kr´go-

s∏up w mniejszym stopniu ni˝ jednostronnie obcià˝ajàca torba.
Wszystkich tych, którzy zaobserwowali w swojej pracy lub czynnoÊciach
dnia codziennego sytuacje wymuszajàce przecià˝anie kr´gos∏upa oraz tych,
którzy ju˝ cierpià z powodu nasilajàcych si´ dolegliwoÊci serdecznie zapraszamy do naszego oÊrodka. S∏u˝ymy
radà i pomocà.
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:

Weso∏a - Stara Mi∏osna,
ul. Diamentowa 759, ZADANIE 10 Tel. 773-14-97
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Masz problem - zg∏oÊ si´ do Poradni
Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne sà podstawowym ogniwem systemu pomocy rodzinie, szkole i innym
placówkom oÊwiatowym.
Sà w ka˝dym wi´kszym mieÊcie, a nawet dzielnicy.
Pracujàcy tam psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i lekarze s∏u˝à nieodp∏atnie radà, pomocà i terapià. Sà
ludêmi pierwszego kontaktu.
Dzieci i m∏odzie˝ znajdujà tu pomoc
w przypadku:
◗ wolniejszego rozwoju w wieku przedszkolnym, niepe∏nej dojrza∏oÊci
szkolnej, odroczenia od obowiàzku
szkolnego,
◗ trudnoÊci w nauce i przystosowaniu
si´ do warunków szkolnych, skorygowania zaburzeƒ mowy,
◗ zaburzeƒ emocjonalnych typu nadpobudliwoÊci, agresji, fobii szkolnych,
◗ zaburzeƒ psychosomatycznych (tiki
nerwowe, moczenie nocne, bóle g∏owy, brzucha, jàkanie),
◗ deficytów w zakresie narzàdów zmys∏u, narzàdu ruchu,
◗ potrzeby dostosowania form edukacyjnych do rzeczywistych mo˝liwoÊci
rozwojowych dzieci (klasy wyrównawcze, integracyjne, szko∏y specjalne),
◗ szczególnych uzdolnieƒ.
Poradnia pomaga m∏odzie˝y w samorozwoju i pokonywaniu trudnoÊci
w zwiàzku z wchodzeniem w Êwiat ludzi doros∏ych poprzez:
◗ nabycie umiej´tnoÊci prawid∏owych
zachowaƒ w ró˝nych sytuacjach,
◗ poznaniu efektywnych technik uczenia si´,

◗ poznania „Jak radziç sobie ze stresem”,
◗ uczenie umiej´tnoÊci interpersonalnych i samodzielnego podejmowania
decyzji,
◗ poznania sposobów zachowania, by
stawiç opór wszelkim uzale˝nieniom
i patologii spo∏ecznej,
◗ dostarczenie aktualnych informacji
dotyczàcych wyboru zawodów, szko∏y, uczelni wy˝szej.
Rodzice i nauczyciele mogà w Poradni uczestniczyç w doskonaleniu umiej´tnoÊci wychowawczych (tzw. „Szko∏a
dla rodziców”), by po nim poznaç sposoby przeciwdzia∏ania niepowodzeniom szkolnym i innym zagro˝eniom
naszych dzieci i m∏odzie˝y. Ponadto
uzyskaç informacj´ i pomoc w pracy
z dzieçmi szczególnie uzdolnionymi.
Wnikliwa,
dok∏adna
diagnoza
i orzecznictwo pozwalajà na wczesne
wykrycie u dzieci dysharmonii rozwojowych i zaburzeƒ. Stwarzajà tym samym du˝à szans´ ich przezwyci´˝enia.
Na terenie poradni obok dzia∏alnoÊci
doradczej, diagnostycznej i profilaktycznej, prowadzona jest równie˝ bogata dzia∏alnoÊç terapeutyczna w postaci zaj´ç indywidualnych i grupowych
dzieci i m∏odzie˝y z psychosomatykà,
dysleksjà, dysortografià i zaburzeniami
w myÊleniu matematycznym.
Ponadto raz w tygodniu odbywajà si´
zaj´cia z zakresu socjoterapii, psychoterapii indywidualnej, terapii rodzin
oraz treningi myÊlenia twórczego dla
dzieci zdolnych.
Na pomoc poradni mogà te˝ liczyç
dzieci chore, którym pomagamy w wy-

LOP Informuje
Masz na swojej dzia∏ce drzewa i cieszysz si´, ˝e sà takie pi´kne i zielone?
A czy wiesz, ˝e w∏aÊnie one pobierajàc
z powietrza szkodliwy CO2, wydzielajàc tlen (Êwierki i sosny przez ca∏y rok,
drzewa liÊciaste wiosnà oraz latem)
sprawiajà, ˝e powietrze wokó∏ Twojego
domu jest zdrowe, wi´c Ty i Twoja rodzina chorujecie rzadziej.
W zwiàzku z tym pami´taj, ˝e:
◗ o rosnàce na dzia∏ce drzewa nale˝y
dbaç (nie wygrabiaj niepotrzebnie liÊci spod Twoich drzew, a w razie wy-
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jàtkowo d∏ugo trwajàcej suszy podlej
je, rany po usuni´tych ga∏´ziach nale˝y natychmiast prawid∏owo zabezpieczyç – rany o Êrednicach do 10 cm
zasmarowuje si´ w ca∏oÊci preparatem tj. FUNABEN 3, rany powy˝ej
10 cm zabezpiecza si´ dwusk∏adnikowo tzn. kraw´dzie rany – cz´Êç ˝ywa
1,5-2 cm – funabenem, pozosta∏à
cz´Êç pierÊcienia Êrodkiem impregnujàcym),
◗ nale˝y sadziç na dzia∏ce nowe drzewa (najlepiej iglaste) jest to potrzeb-

borze szko∏y Êredniej i uzupe∏nianiu
zaleg∏oÊci.
Warto wiedzieç, ˝e Publiczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
orzeka te˝ w przypadku:
◗ skierowania do szkó∏ specjalnych,
oÊrodków resocjalizacyjnych i szkolno-wychowawczych,
◗ zwolnieƒ z egzaminów,
◗ kwalifikacji do przedszkoli integracyjnych, oÊrodków opiekuƒczych
i placówek dla dyslektyków.
W ka˝dym z tych przypadków niezb´dna jest zgoda rodziców, bàdê opiekunów prawnych.
W reformie oÊwiaty poradnictwo
psychologiczne i pedagogiczne pozostaje nadal bardzo wa˝nym ogniwem
systemu pomocy dzieciom, m∏odzie˝y,
rodzinie, szkole i innym placówkom
oÊwiatowym, z uwagi na wykwalifikowanà kadr´ i du˝e doÊwiadczenie
w udzielaniu pomocy potrzebujàcym.
Gdy wydaje ci si´, ˝e problemy ci´
przerastajà, ˝e jesteÊ sam jeden ze swymi k∏opotami, to trzeba...
To trzeba tylko umieç rozejrzeç si´
wokó∏ siebie. Wielu ludzi przygotowanych i majàcych dobrà wol´ czeka, by
wyciàgnàç pomocnà ci d∏oƒ.
Nawet najwi´kszy problem „blednie”
staje si´ ∏atwiejszy do „ugryzienia”, gdy
mo˝na go z kimÊ omówiç, przedyskutowaç i poradziç si´.
Zapraszamy
Anna Padzik
dyrektor Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Sulejówku
tel. 783 58 58, tel./fax 783 97 71
ne szczególnie przy p∏ocie odgradzajàcym Twój ogród od ulicy, gdy˝ zabezpieczasz si´ w ten sposób skutecznie od spalin samochodowych
i ha∏asu,
◗ podczas budowy masz obowiàzek zabezpieczyç drzewa przed uszkodzeniem,
◗ samowolne wyci´cie starszych drzew
bez uzyskanego zezwolenia od Inspektora Ochrony Ârodowiska
z Urz´du Miejskiego podlega wysokim karom finansowym, liczàc za
ka˝dy cm. obwodu drzewa.
Anna Szczerbiƒska
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Rodzicu!!!
– Sprawdê sylwetk´ swojego dziecka
Pami´tajmy, ˝e w wychowaniu dziecka
niezb´dna jest harmonia w rozwoju intelektualnym, fizycznym i psychicznym.
Dzisiaj chcielibyÊmy poruszyç kwesti´
aktywnoÊci fizycznej i prawid∏owej postawy dziecka.
Ruch jest naszym sprzymierzeƒcem od
najwczeÊniejszych chwil naszego ˝ycia.
Ma∏e dziecko poprzez rozwój ruchowy
poznaje otaczajàcà rzeczywistoÊç. Starsze dziecko, dzi´ki prawid∏owemu rozwojowi fizycznemu, du˝ej aktywnoÊci,
a co za tym idzie, lepszemu dotlenieniu
mózgu, ∏atwiej przyswaja wiedz´. ChcielibyÊmy, ˝eby ten artyku∏ by∏ dla Paƒstwa
impulsem do uwa˝niejszego przyjrzenia
si´ postawie Waszego dziecka, gdy˝
wczeÊnie zauwa˝ona wada daje mo˝liwoÊç szybszego jej wyleczenia.
To my – rodzice – majàc codzienny
kontakt z naszymi pociechami mo˝emy
uchwyciç pojawiajàce si´ nieprawid∏owoÊci i podzieliç si´ swoimi spostrze˝eniami
ze specjalistà.
Badanie przeprowadzamy w jasnym,
dobrze oÊwietlonym pomieszczeniu.
Dziecko musi byç rozebrane, rozluênione,
staç na twardym pod∏o˝u, kolana wyprostowane, wzrok skierowany przed siebie.
Dziecko badamy z przodu, z ty∏u i z boku.
I. BADAJÑC PRZODEM SPRAWDZAMY CZY:
1 – g∏owa ustawiona jest
prosto,
2 – barki sà na
równej wysokoÊci,
3 – przestrzenie
mi´dzy r´kà
a talià sà
równej wielkoÊci (trójkàty talii),
4 – kolana stykajà si´,
5 – kostki stykajà si´.
II. BADAJÑC TY¸EM SPRAWDZAMY
CZY:
1 – barki sà na
równej wysokoÊci
2 – ∏opatki sà
na równej
wysokoÊci
3 – przestrzenie
mi´dzy r´kà
a talià sà
równej wielkoÊci (trójkàty talii)

4 – kolana stykajà si´
5 – pi´ty stykajà si´
III. BADAJÑC BOKIEM SPRAWDZAMY CZY:
1 – barki nie sà
wysuni´te
w przód,
2 – ∏opatki nie sà
odstajàce,
3 – plecy nie sà
zbyt mocno
zaokràglone
w
odcinku
piersiowym,
4 – plecy nie sà
zbyt mocno
wkl´s∏e w odcinku l´dêwiowym,
5 – brzuch nie jest zbyt mocno odstajàcy,
6 – poÊladki nie sà zbyt mocno wypi´te.
Badajàc dziecko musimy równie˝ zwróciç uwag´ na stopy, czy nie wyst´puje p∏askostopie oraz koÊlawe ustawienie pi´ty.

pewne nieprawid∏owoÊci w budowie
dziecka.
JeÊli zauwa˝ycie coÊ niepokojàcego,
skontaktujcie si´ ze specjalistà.
W OÊrodku Rehabilitacji Plus organizujemy akcj´ bezp∏atnej oceny postawy
dziecka. Prowadzimy kompleksowe leczenie wad postawy stosujàc nowoczesne
metody leczenia m.in.:
◗ metoda prof. Karskiego,
◗ terapia manualna,
◗ çwiczenia indywidualne i grupowe.
Nie zapominajmy równie˝ o profilaktyce!!!
Ukierunkowana gimnastyka pod
okiem specjalisty pozwoli uniknàç wielu
wad postawy w wieku póêniejszym.
Wszystkich ch´tnych serdecznie zapraszamy na bezp∏atnà konsultacj´.

W miesiàcach wrzesieƒ – listopad
OÊrodek Rehabilitacji Plus organizuje akcj´ bezp∏atnego badania dzieci
Serdecznie zapraszamy
(prosimy o telefoniczne ustalenie terminu
wizyty)

Nale˝y pami´taç, ˝e jest to bardzo pobie˝ne badanie pozwalajàce uchwyciç

OÊrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej
mgr Beata i Jacek Horszczaruk
Stara Mi∏osna ul. S∏onecznej Polany 5
Zadanie 29 dom 1640
tel. 773-22-53

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

BEZP¸ATNE KONSULTACJE

Tel. 773 22 53

Os. Stara Mi∏osna
ul. S∏onecznej Polany 5
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Ptaki Starej Mi∏osny – Mysikrólik
W kwietniu na naszym dziesi´cioletnim Êwierku zobaczyliÊmy malutkiego
ptaszka z pomaraƒczowà przepaskà
na g∏owie, który robi∏ jakby przeglàd
ga∏´zi. Oblatywa∏ drzewo, zaglàda∏ do
Êrodka ca∏y czas pogwizdujàc i poszeptujàc. Na nas i na naszego psa nie
zwraca∏ w ogóle uwagi. Niestety, nasz Êwierk wyda∏ si´ ptaszkowi nieodpowiedni, poniewa˝
po paru dniach odlecia∏ i wi´cej
si´ nie pojawi∏.
By∏ to mysikrólik, najmniejszy
ptak krajowy, d∏ugoÊç jego cia∏a
nie przekracza 9 cm, a waga 5 –
6 g. Mysikrólik wyst´puje w prawie ca∏ej Europie oraz w pó∏nocnej i Êrodkowej Azji. ˚yje
g∏ównie w lasach Êwierkowych
i sosnowych. Delikatne „sit – sit
– sit”, które mo˝na us∏yszeç nawet zimà w lasach iglastych, jest
g∏osem wabiàcym mysikrólika.
Gniazdo zwykle buduje na Êwierkach
na wysokoÊci od kilku do kilkunastu
metrów, tak zr´cznie ukryte, ˝e z ziemi
nie mo˝na go dojrzeç. Mysikrólik

w kwietniu wybiera wysokà ga∏àê i na
jej koƒcu od spodu buduje gniazdo
z mchu i porostów, w∏osia i piór, wplecione bokami w zwisajàce ga∏àzki.
Gniazdo spowite jest paj´czynà, a wn´trze ma wyÊcielone puchem. W porównaniu z niewielkimi wymiarami ptaka

jego gniazdo jest masywne. W koƒcu
miesiàca samiczka sk∏ada 8 – 11 ˝ó∏tawych w drobne kropki jaj. Ich ∏àczna
waga przewy˝sza wag´ samiczki. Drugi

raz samica mysikrólika sk∏ada jaja
w czerwcu, lecz na ogó∏ jest ich mniej
ni˝ w pierwszym l´gu. Samica sama wysiaduje jaja przez 15 – 16 dni. Karmià
piskl´ta oboje rodzice przez 16 – 18 dni
ma∏ymi owadami, jajkami owadów, larwami i pajàkami. Poszukujà po˝ywienia podobnie jak sikorki uwa˝nie przeszukujàc jednà po drugiej ga∏àzk´. Do
chwili wysiadywania jaj samce Êpiewajà. Âpiew ten jest wyraênie wy˝szy,
szybszy i bardziej syczàcy ni˝ g∏osy innych ptaków. Sà to szybkie szepty
i szczebiotania przy koƒcu zaakcentowane trelem. Mysikrólik jest ptakiem
ma∏o p∏ochliwym – dystans ucieczki to
cz´sto zaledwie par´ kroków. Wierzchnie upierzenie mysikrólika jest oliwkowozielone, od spodu jest matowy, zielonkawobia∏y. Skrzyd∏a ma bràzowe
z dwoma poprzecznymi pr´gami. Samiec ma na g∏owie pas pomaraƒczowy,
z czarnà obwódkà po obu stronach, natomiast samica ma pasek ˝ó∏ty te˝
czarno obrze˝ony. Dziób mysikrólika
jest czarnobràzowy, delikatny, krótki.
Anna Susicka

Przysmaki kuchni staromi∏oÊniaƒskiej
Awokado – mas∏o z lasu (cz. II)
Awokado z kurczakiem
2 owoce awokado, 2 filety w´dzonej
piersi kurczaka, 2 mandarynki, sok
z jednej cytryny, 5-6 ∏y˝eczek majonezu
dekoracyjnego „Winiary”, 1 zàbek
czosnku, sól, pieprz chilli.
Zmia˝d˝ony czosnek utrzeç z solà,
pieprzem (1/4 ∏y˝eczki do kawy),
szczyptà chilli, dodaç majonez, utrzeç
na jednolità mas´. Sos musi byç ostry.
Awokado umyç, przekroiç na pó∏,
wyjàç pestk´, zdjàç skórk´. Natychmiast skropiç sokiem cytrynowym. Pokroiç w kostk´. Mandarynki obraç ze
skórki, podzieliç na czàstki, ka˝dà pokroiç na 2-4 kawa∏ki. Filety z piersi
kurczaka pokroiç w kostk´. Awokado,
mandarynki i kurczaka polaç pozosta∏ym sokiem cytrynowym, wymieszaç
z sosem majonezowym. Pozostawiç
w lodówce na 3-4 godziny. Przed podaniem przybraç brzegi salaterki liÊçmi
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strz´piastej sa∏aty, czàstkami pomidora
i mandarynki.

Wymieszaç z masà tuƒczykowo-serowà. Ozi´biç w lodówce. Przed podaniem uk∏adaç na liÊciach sa∏aty zgrabne porcje, przybraç pó∏plasterkami
cytryny i czàstkami pomidora.
Ma∏gorzata Zygmunt

Awokado z twarogiem i tuƒczykiem
2 awokado, 10 dkg t∏ustego twarogu,
1 puszka tuƒczyka w sosie w∏asnym (nie
w oleju), 2-3 zàbki
czosnku, sól, pieprz,
sok z 1 cytryny.
Czosnek utrzeç
z solà i pieprzem,
ZAPRASZA WSZYSTKICH RODZICÓW, KTÓRZY CHCIELIBY
po∏àczyç z twaroPOMÓC SWOIM MALUCHOM W PRZEDSZKOLNYM DEBIUCIE
giem i tuƒczykiem.
Utrzeç na g∏adkà,
❖ zaj´cia adaptacyjne dla dzieci w wieku 2,5-; 3-; 4-lata
jednolità mas´.
❖ mo˝liwoÊç skorzystania z indywidualnej konsultacji
Awokado umyç,
z psychologiem i pedagogiem
przekroiç na pó∏,
wyjàç
pestk´,
W ZIELONEJ CHACIE DY˚UR PSYCHOLOGA
obraç ze skórki.
Skropiç sokiem 22 wrzeÊnia w godz. 1000-1200 i 1600-1700, tel. 773 35 74
cytrynowym, poStara Mi∏osna, ul. Azaliowa 19 (dawniej zadanie 24/1399)
kroiç w kostk´.

„ZIELONA CHATA”

STARA MI¸OSNA

Rozk∏ad jazdy autobusów ZTM Warszawa
803 linia podmiejska

722 linia podmiejska

704 linia podmiejska

Przystanek: JANA PAW¸A II ➙ WIATRACZNA

Przystanek: JANA PAW¸A II ➙ WIATRACZNA

Przystanek: JANA PAW¸A II ➙ WIATRACZNA

DZIE¡ POWSZEDNI
|Godz. Minuty
| 4 | 55
| 5 | 57
|6 |
| 7 | 07 43
| 8 | 19
| 9 | 04 49
| 10 | 25
| 11 | 01 37
| 12 | 13 49
| 13 | 25
| 14 | 01 37
| 15 | 13 49
| 16 |
| 17 | 01
| 18 | 13
| 19 | 41
| 20 | 57
| 21 |
| 22 | 17

ÂWI¢TO i SOBOTA
|Godz. Minuty
| 4 | 49
| 5 | 51
|6 |
| 7 | 01
| 8 | 13
| 9 | 43
| 10 | 55
| 11 |
| 12 | 07
| 13 | 19
| 14 | 31
| 15 | 43
| 16 | 55
| 17 |
| 18 | 07
| 19 | 35
| 20 | 51
| 21 |
| 22 | 11

DZIE¡ POWSZEDNI
|Godz. Minuty
| 5 |[22]
|6 |
| 7 |[07]
| 8 |[57]
|9 |
| 10 |
| 11 |[07]
| 12 |[57]
| 13 |
| 14 |[47]
| 15 |
| 16 |[37]
| 17 |
| 18 |[22]
| 19 |
| 20 |[07]
| 21 |
| 22 |[12]
| 23 |[53]x

ÂWI¢TO i SOBOTA
|Godz. Minuty
| 5 |[52]
|6 |
| 7 |[42]
|8 |
| 9 |[32]
| 10 |
| 11 |[37]
| 12 |
| 13 |[22]
| 14 |
| 15 |[07]
| 16 |[47]
| 17 |
| 18 |[32]
| 19 |
| 20 |[37]
| 21 |
| 22 |[17]
| 23 |[53]x

Rozk∏ad wa˝ny od 2000-09-01

Rozk∏ad wa˝ny od 2000-08-08

W dni powszednie obowiàzuje trasa: SZKOLNA – MARYSIN
W soboty i dni Êwiàteczne obowiàzuje trasa skrócona:
˚Ó¸KIEWSKIEGO – MARYSIN

ObjaÊnienie symboli:
[] – kurs realizowany przez pojazd niskopod∏ogowy
x – kurs tylko do przystanku P¸OWIECKA

„Hufce Polskie”
Wielu z paƒstwa na pewno s∏ysza∏o
o „Szarych Szeregach” oraz bohaterskich czynach, jakich dokonywali harcerze w czasie wojny. Na pewno czytali
paƒstwo „Kamienie na szaniec” napisane przez znakomitego instruktora
harcerskiego Aleksandra Kamiƒskiego. Nie sà paƒstwu obce takie has∏a,
jak „Akcja pod Arsena∏em”, czy „batalion Parasol”, ale czy s∏yszeli paƒstwo
kiedykolwiek o „Hufcach Polskich”?
Dok∏adnie w miesiàc po pami´tnym
zebraniu w mieszkaniu na ulicy Polnej,
na którym powsta∏y „Szare Szeregi”, 27
paêdziernika 1939 roku do Warszawy
przyjechali pozostali instruktorzy przedwojennego ZHP, mi´dzy innymi: hm.
Stanis∏aw Sedlaczek – wieloletni naczelnik przedwojennego Zwiàzku Harcerstwa Polskiego, hm. Witold Sawicki –
szef Kr´gu Instruktorskiego im. Êw. Jerzego, hm. Halina Sadkowska, hm. Kazimierz Burmajster, hm. Jadwiga Wróblewska oraz ksiàdz Bronis∏aw Kulesza.
Tego dnia do ˝ycia powo∏ana zosta∏a
druga co do wielkoÊci organizacja harcerska dzia∏ajàca na okupowanych ziemiach polskich: HUFCE POLSKIE.
Naczelnikiem zosta∏ S. Sedlaczek, jego
zast´pcà W. Sawicki, a kapelanem ks. B.
Kulesza. Pozostali obecni na zebraniu
weszli w sk∏ad naczelnictwa.
Nowo powsta∏a organizacja mia∏a
zasadniczo odmienny charakter od

„Szarych Szeregów“. O ile „Szeregi”
by∏y organizacjà zdecydowanie militarnà, prowadzàcà m∏odzie˝ do walki za
Ojczyzn´ (cz´sto na pewnà Êmierç),
o tyle „Hufce Polskie” stawia∏y na wychowanie m∏odzie˝y. Zasadniczym celem HP by∏o wykszta∏cenie i wychowanie w duchu katolickim przysz∏ych elit
Narodu Polskiego. Program wychowawczy by∏ o wiele bardziej sprecyzowany ni˝ w „Szarych Szeregach”. Dru˝yny by∏y koedukacyjne i sk∏ada∏y si´
z 4 zast´pów, ka˝dy liczàcy 6-10 osób.
Istnia∏o 6 stopni harcerskich oraz trzy
instruktorskie. Do organizacji mog∏a
wst´powaç tylko m∏odzie˝ polska i to
wy∏àcznie wierzàca. Struktura wiekowa
dzieli∏a harcerzy na 4 grupy: zuchy (810 lat), m∏odsi harcerze i harcerki (1115 lat), harcerze i harcerki (16-18 lat)
oraz harcerze i harcerki starsze (powy˝ej 18 lat, w tym instruktorzy). Próby
na stopnie zak∏ada∏y na pierwszym
miejscu wychowanie religijne (np. na
pierwszy stopieƒ harcerski – m∏odzika
harcerz musia∏ znaç ˝yciorys NajÊwi´tszej Marii Panny, na ostatni – Harcerza
Rzeczypospolitej – ˝yciorysy kilku polskich Êwi´tych, a tak˝e dok∏adnie nauk´ koÊcio∏a w kilku dziedzinach ˝yciowych, szczególnie w sprawach socjalnych) oraz nauk´ mi∏oÊci do Ojczyzny,
dalej nauk´ technik harcerskich, a tak˝e umiej´tnoÊci zwiàzane z wojnà (np.

DZIE¡ POWSZEDNI

ÂWI¢TO i SOBOTA

|Godz. Minuty
| 4 | 49
| 5 | 29 59
| 6 | 24 44
| 7 | 09 34 59
| 8 | 24 49
| 9 | 19 59
| 10 | 49
| 11 | 39
| 12 | 29
| 13 | 19
| 14 | 09 59
| 15 | 49
| 16 | 29
| 17 | 09 44
| 18 | 19 54
| 19 | 44
| 20 | 39
| 21 | 34x
| 22 | 39
| 23 |
| 0 | 06x

|Godz. Minuty
|4 |
| 5 | 09
| 6 | 59
|7 |
| 8 | 24
| 9 | 19
| 10 | 29
| 11 | 19
| 12 | 09 59
| 13 | 49
| 14 | 39
| 15 | 29
| 16 | 19
| 17 | 09
| 18 | 09
| 19 | 09
| 20 | 09 54
| 21 |
| 22 | 29
| 23 |
| 0 | 06x

Rozk∏ad wa˝ny od 2000-09-01
ObjaÊnienie symboli:
x – kurs tylko do przystanku P¸OWIECKA (odwo∏any w dn. 24.12)

zak∏adanie maski gazowej, przekradanie si´ niepostrze˝enie po ulicy itd.)
Praca harcerska w „Hufcach Polskich” by∏a bardzo zbli˝ona do pracy
ZHP sprzed 1 wrzeÊnia, tyle ˝e wzbogacona pierwiastkami walki. Wi´kszoÊç dru˝yn regularnie jeêdzi∏a na
obozy harcerskie, odbywa∏y si´ normalne zbiórki. Nie brakowa∏o tak˝e sytuacji, gdy harcerze HP pe∏nili s∏u˝b´
∏àcznoÊciowà lub przewozili potajemnie ró˝ne paczki. W czasie Powstania
Warszawskiego harcerze Hufców Polskich utworzyli dwa oddzia∏y: Kompani´ Harcerskà oraz Harcerski Pluton
¸àczników. Szczególnym bohaterstwem w czasie powstania wykazali si´
harcerze z plutonu ∏àcznoÊciowego toczàc wiele zaci´tych walk, tak˝e przeciw pojazdom pancernym. Zgin´∏o
wtedy wielu m∏odych ludzi oraz instruktorów HP. Obydwie jednostki zosta∏y rozwiàzane zaraz po upadku powstania, w wyniku braku dostatecznej
iloÊci harcerzy (zbyt wielu ponios∏o
Êmierç w walkach).
Wraz z koƒcem wojny „Hufce Polskie” zosta∏y rozwiàzane, a dru˝yny
przesz∏y pod kontrol´ powojennego
Zwiàzku Harcerstwa Polskiego. Sàdzàc po poczàtkowych sukcesach
i ogromnej liczebnoÊci powojennego
ZHP instruktorzy sàdzili, i˝ harcerzy
polskich czeka Êwietlana przysz∏oÊç.
Czas pokaza∏ co innego...
çw. Lech Krzemiƒski
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Firma WARS-BRUK

Restauracja

„APL AUZ”

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

– wjazdy do gara˝y
– chodniki
– Êcie˝ki ogrodowe

Poleca Organizacje

wesel, bankietów,
przyj´ç okolicznoÊciowych

– parkingi.

oraz Êniadania, obiady, kolacje, Catering

wystawiamy rachunki VAT

P 773 10 96, 0501 075 963

Weso∏a Stara Mi∏osna Pawilon, CZYNNA
Trakt Brzeski 60B, tel. 773-14-01 10-22

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

Og∏oszenia drobne

773 47 54,

fax

815 40 76

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

◗ J´zyk polski – korepetycje. Szko∏a podstawowa, gimnazjum, liceum, tel. 0501 375946, 773-20-92 – p. Jag∏owski.
◗ Przyjm´ sprzàtanie, prasowanie i inne prace domowe. Osoba solidna, dok∏adna i czysta, tel. 0604 169-985, 025 75-75-540. Dzwoniç wieczorem po 18-tej.
◗ Punkt domowej opieki nad dzieckiem w Starej Mi∏oÊnie, tel. 773-11-54 lub 0601 344951 tylko 3 z∏ godzina, dla dzieci od 2 do 9 lat (odbieramy ze szko∏y). Czynny od godz.
7 do 18, smaczne posi∏ki.
◗ Sprzedam mieszkanie 50m2 w Warszawie – Mi´dzylesie: 613-18-15.
◗ Kosmetyki dla kobiet – AVON – Agnieszka Dàbrowska – 733-37-04.
◗ Domowe przedszkole, ma∏e grupy, b. dobre warunki: 773-19-98.
◗ Nauczycielka Paƒstwowej Szko∏y Muzycznej udziela lekcji gry na fortepianie, poczàtkujàcym i zaawansowanym: 773-25-39.
◗ Szukam opiekunki do ma∏ego 5-miesi´cznego dziecka. Rekomendacje mile widziane,
tel. 773-18-28.
◗ Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe, 80m2 + 20m2 na terenie St. Mi∏osny
w blokach, tel. 733-18-28, 0602 232-717.
◗ Polonez 1,6 ATV 16 000 km, alufelgi, opony zimowe, radio, ‘98 rok, rejestracja ‘99,
tel. 0602 232-587, tanio.
◗ Gara˝ do wynaj´cia: 773-15-27.
◗ Nauka: angielski, matematyka, mo˝liwoÊç nauki w domu ucznia, tel. 773-30-13, 77329-54.
◗ Nauczycielka Szko∏y Muzycznej udziela lekcji gry na fortepianie, poczàtkujàcym
i zaawansowanym – 773-25-39.
◗ Komputery – dowolne konfiguracje, serwis, modernizacja, oprogramowanie, doradztwo – tel. 773-29-24, 0601 811–651.
◗ Kupi´ ma∏à dzia∏k´ w Starej Mi∏oÊnie – tel. 773-16-11.
◗ W czu∏e r´ce oddam rocznego pi´knego boksera, którego w∏aÊciciel uleg∏ wypadkowi
samochodowemu – tel. 773-11-22.

–
–
–
–
–
–

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

(0-22) 773 38 83
✆ 0-602 351 757

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