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Nr
Od redakcji
Po fatalnym lecie pogoda by∏a dla
nas ∏askawa i mieliÊmy prawdziwà Z∏otà Polskà Jesieƒ. Opadajàce liÊcie
okry∏y staromi∏oÊniaƒskie brudy grubà
ko∏derkà. Ale dziury w ulicach i Êmiecie, choç niewidoczne, nadal pozostajà. Jednak pojawiajà si´ iskierki nadziei. Nied∏ugo w osiedlowych kranach pop∏ynie uzdatniona woda.
Mieszkaƒcy strony pó∏nocnej, mo˝e
te˝ ju˝ nied∏ugo, b´dà mogli z niej korzystaç, gdy˝ koƒczy si´ budowa przepustu pod Traktem Brzeskim. A dzieciaki od nowego semestru odetchnà

DRODZY MIESZKA¡CY
STAREJ MI¸OSNY!
Rozumiemy Waszà radoÊç z powodu posiadania
normalnych adresów, prosimy jednak o zachowanie podwójnego oznakowania domów do czasu, a˝
wszyscy nadawcy kierujàcy do Was korespondencj´ zostanà powiadomieni o zmianie adresu.
Z góry dzi´kujemy za u∏atwienie nam pracy.
Pracownicy Urz´du Pocztowego

z ulgà, gimnazjaliÊci wreszcie rozpocznà nauk´ w nowym budynku i na jakiÊ
czas rozluêni si´ w naszych szko∏ach.
Jeszcze ˝eby tylko by∏o po czym jeêdziç i chodziç...
Choç i tu nadzieja nam Êwita. Miasto otrzyma∏o du˝y kredyt na budow´
kanalizacji, dzi´ki temu wi´cej pieni´dzy pójdzie na inne inwestycje,
w tym np. na naszà ulic´ Jana Paw∏a
II, która zapewne jest najbardziej zaniedbanà i najbrudniejszà na Êwiecie
ulicà, noszàcà imi´ naszego Wielkiego Rodaka.
Ale przecie˝ i na naszym Osiedlu
dziejà si´ rzeczy, z których mo˝emy
byç dumni. Dlatego zwracamy si´ do
was, drodzy Sàsiedzi – piszcie do nas
o tym, co ciekawego si´ wydarzy∏o, na
co zwróciç uwag´. My ch´tnie to opublikujemy. Przecie˝ wszyscy siedzimy
razem w tym grajdo∏ku od Legii a˝ po
Pohulank´ i „Cyraneczk´”, w grajdo∏ku, który w koƒcu b´dzie pi´knym
Osiedlem i który od kilkuset lat nazywa si´ Starà Mi∏osnà.
Redakcja

Matryce pami´ci
Jesieƒ tego roku rozb∏ys∏a ca∏à gamà
kolorów.
Paêdziernikowe s∏oƒce rozpostar∏o
promienie, z∏ocàc przyrod´. Jesieƒ
w magicznej pe∏ni. W lesie le˝à grube
warstwy opad∏ych z drzew liÊci. Szeleszczà w taƒcu z wiatrem. Ptaki odlatujà... Trwa odwieczny rytm natury,
w której zapada coraz wi´ksza cisza.
Jesieƒ – z∏ota w tym roku – ale jak˝e
inna od poprzedniej i z pewnoÊcià inna
od tej, która nadejdzie...
Wielu z nas ogarnia jej urokliwy nastrój, ale i rodzi si´ refleksja:
- Ile jeszcze czeka nas jesieni skàpanych w s∏oƒcu, w kolorowych liÊciach
lub rozp∏akanych deszczem?
Nasuwajà si´ obrazy pe∏ne wspomnieƒ o najukochaƒszych najbli˝szych,

którzy odeszli za tak dalekie horyzonty, gdzie mo˝emy b∏àdziç tylko w myÊli
i wyobraêni, aby ich przywo∏aç...
A przecie˝ tak jak my chodzili po tej
ziemi, zachwycali si´ jej pi´knem, czuli
ca∏a swojà istotà. Cieszyli si´ i p∏akali...
Pozostawili po sobie wielkà wyrw´
w wielu sercach i smutek, który rzeêbi
na nowo rysy twarzy.
Tego roku, jak zawsze, zgromadzimy
si´ w ten smutny dzieƒ Wszystkich
Âwi´tych na cmentarzach. Owiani nieprzeniknionà tajemnicà tego miejsca,
jeszcze bardziej pogrà˝ymy si´
w ogromnej t´sknocie za najbli˝szymi.
Serca zaciÊnie ból jeszcze dotkliwszy
i jeszcze silniejszy, a przed oczyma zamglonymi od bezsilnych ∏ez zadr˝à na
wietrze chryzantemy i p∏omyki Êwiec,
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owiewajàc wszystko zapachem przemijania. Roztoczy si´ wokó∏ wielu ogromna pustka, której nie da si´ niczym wype∏niç.
Pocieszeniem jest nadzieja na spotkanie po drugiej stronie. Niech wiara
w to pozwoli nam trwaç nadal i kochaç
tych, którzy sà z nami.
Pami´ç o tych, którzy odeszli, niech
b´dzie matrycà, na której wyryte sà nasze uczucia.
W alejach milczenia
wtedy jeszcze
smutek nie ura˝a∏ stóp
Êwiate∏ka nie oÊlepia∏y
kwiaty nie odurza∏y ÊwiadomoÊci
niepokoi∏ tylko liÊç
spadajàcy
na kamienne p∏yty
znaczàc wyraênie
przemijanie...
Irena ¸ukszo

STARA MI¸OSNA

WieÊci
w pigu∏ce
Od poczàtku miesiàca Urzàd Miasta pracuje
w nowej siedzibie. Oficjalne otwarcie Urz´du
nastàpi jednak dopiero 27 paêdziernika. Jak
podkreÊla burmistrz miasta, budynek, mimo ˝e
wyglàda bardzo ekskluzywnie, by∏ bardzo tani.
Koszt budowy wyniós∏ ok. 1.700,00/m2. Mamy
nadziej´, ˝e tak ustanowiony standard: szybko,
tanio i ekskluzywnie, b´dzie dotyczy∏ wszystkich innych inwestycji w naszym mieÊcie.
(Obiektywnie trzeba przyznaç, ˝e budowa
SUW-u potwierdza te zasady)

❍❍❍
11 paêdziernika br. zosta∏o zarejestrowane
Zrzeszenie W∏aÊcicieli Mieszkaƒ i Domów Jednorodzinnych w Starej Mi∏oÊnie, nast´pca
prawny Zespo∏u. Do 23 listopada ma si´ odbyç
Walne Zebranie Cz∏onków i wybór w∏adz, zaÊ
do koƒca roku ma si´ zakoƒczyç proces przekazywania majàtku MPZBDJiW oraz udzia∏ów
w MPZBDJiW Sp. z o.o. do Zrzeszenia.

❍❍❍
Po kilkumiesi´cznej przerwie ruszy∏a budowa
poczty. Jest du˝a szansa, ˝e tegoroczne ˝yczenia Êwiàteczne b´dziemy nadawaç w nowym
urz´dzie na rogu ulic Jana Paw∏a II i Jeêdzieckiej.

❍❍❍
24 paêdziernika w wodociàgu osiedlowym pojawi∏a si´ oczyszczona woda z SUW-u. Zadania, które nie sà przy∏àczone do sieci, a chcia∏yby korzystaç z dost´pu do wody, powinny
uzgodniç w Zespole warunki jej pod∏àczenia.

❍❍❍
Gdyby to Stara Mi∏osna wybiera∏a Prezydenta
RP, potrzebna by∏aby druga tura. I obecny prezydent mia∏by w niej znikome szanse. Wyniki
wyborów patrz. str. 5.

❍❍❍
Do MPZBDJiW Sp. z o.o. zg∏osi∏ si´ inwestor,
który zaoferowa∏ 190 tys. z∏ za liczàcà ok. 6 tys. m2
dzia∏k´ z jeziorkiem na rogu ul. Fabrycznej i Jana Paw∏a II. Chcia∏by otworzyç tam punkt gastronomiczny z dyskotekà. Rada Nadzorcza
wyrazi∏a zgod´ na sprzeda˝ dzia∏ki, zaleci∏a jednak og∏oszenie przetargu dla wy∏onienia
potencjalnych innych oferentów.

❍❍❍
Jest du˝a szansa na rozpocz´cie w przysz∏ym
roku budowy ul. Jana Paw∏a II. O dziwo, niektórzy radni miejscy przebàkujà o budowie „od
koƒca”, czyli od strony wyjazdu na Sulejówek.
Czy˝by znaczy∏o to, ˝e rezygnujemy z naszych
aspiracji do Warszawy i mamy budowaç wyjazd z Osiedla w stron´ Miƒska? Czy mo˝e chodzi o wygodniejszy dojazd do Osiedla Akacjowa
i Centrum Pogodna? Mamy nadziej´, ˝e akurat
ta informacja oka˝e si´ zwyk∏à plotkà.

Biuro Rady Dzielnicy: ul. Jeêdziecka 20, p. 225, czynne: pon., czw.
godz. 16.30 – 20.00; wt., Êr., pt. godz.
9.00 – 12.30. Telefon/fax 773 30 24.

2

Z prac Rady Dzielnicy
Budowa chodnika
W oczekiwaniu na rozpocz´cie budowy ulic Jana Paw∏a II i GoÊciniec (g∏ówny wniosek Rady Dzielnicy do planu inwestycyjnego miasta) Rada Dzielnicy na
wrzeÊniowej sesji podj´∏a doraêne kroki
z myÊlà o podniesieniu bezpieczeƒstwa
na g∏ównych traktach Starej Mi∏osny, tj.:
a. wystàpi∏a z wnioskiem do w∏adz
miasta o ustalenie w godzinach porannych dy˝urów Stra˝y Miejskiej
na skrzy˝owaniu GoÊciƒca z b. Torfowà,
b. zadecydowa∏a o podj´ciu dzia∏aƒ
zmierzajàcych do budowy chodnika wzd∏u˝ ulicy Jana Paw∏a II,
obok ogrodzenia parafialnej ∏àki.
W nowym roku szkolnym wszyscy odczuwamy zmian´ na gorsze „w temacie
ulic”. Coraz trudniej jest przejechaç,
czy przejÊç b. Torfowà, coraz trudniej
jest wyjechaç z osiedla na Trakt Brzeski. Newralgiczne skrzy˝owanie GoÊciniec / b. Torfowa, szczególnie w okolicach ósmej rano, przypomina klasycznà
∏amig∏ówk´ z egzaminu na prawo jazdy: na ka˝dej z czterech krzy˝ujàcych
si´ ulic stoi sznur samochodów. To nasza codziennoÊç. Zdajemy sobie spraw´, ˝e obecnoÊç stra˝ników nie rozwiàzuje problemu przepustowoÊci g∏ównego wyjazdu z osiedla, mo˝e jednak choç
troch´ pomaga dzieciom idàcym do
szko∏y lawirowaç wÊród jadàcych samochodów, a kierowców zach´ca do
ostro˝niejszej jazdy.
Mamy nadziej´, ˝e budowa chodnika
w wi´kszym stopniu wp∏ynie na popraw´ bezpieczeƒstwa pieszych, g∏ównie
przecie˝ dzieci w drodze do i ze szko∏y.
W uchwale w sprawie budowy chodnika Rada Dzielnicy zezwoli∏a na dofinansowanie tego przedsi´wzi´cia ze
Êrodków b´dàcych w dyspozycji Rady
w kwocie do 5 tys. z∏ (ca∏y tegoroczny
bud˝et Rady Dzielnicy wynosi 10 tys.
z∏.). Pomoc w realizacji tej drobnej inwestycji obieca∏y równie˝ w∏adze miasta. Poniewa˝ z za∏o˝enia ma to byç
chodnik „interwencyjny” (do czasu budowy chodnika w ramach budowy ulicy
Jana Paw∏a II) wszystkie wysi∏ki skupiono na zminimalizowaniu kosztów.
Uda∏o si´ ju˝ pozyskaç w drodze darowizny ponad 3 tys. p∏ytek chodnikowych z odzysku. Gratisowà pomoc zaoferowali ponadto: firma Domeko, p.
Jacyna, p. Górnik. Ewentualnych ch´tnych do pomocy (materia∏owej, sprz´towej, robocizny) prosimy o kontakt
z Biurem Rady tel./fax 773 30 24.

Âwiatowy Tydzieƒ Zwierzàt w Starej Mi∏oÊnie
7 paêdziernika, w ramach Âwiatowego
Tygodnia Zwierzàt, z myÊlà o licznie zamieszkujàcych Starà Mi∏osn´ mi∏oÊnikach psów, Rada Dzielnicy zorganizowa∏a imprez´ plenerowà pt. „Pies naszym przyjacielem”. Sàsiedzkie spotkanie sta∏o si´ okazjà do zaprezentowania
urody i dobrych manier naszych czworono˝nych podopiecznych, tak˝e okazjà
do podpatrzenia doÊwiadczonych hodowców, kynologów, treserów, specjalistów weterynaryjnych. Obszerniejszy reporta˝ z imprezy zamieÊciliÊmy na kolejnych stronach „WiadomoÊci Sàsiedzkich”. Sympatyczna relacja z naszej imprezy ukaza∏a si´ równie˝ w tygodniku
powiatu miƒskiego „Dzwon” (nr z 12
i 19 paêdziernika), bezp∏atne egzemplarze sà jeszcze do wzi´cia w Szkole J´zyka Angielskiego, ul. GoÊciniec 2b.
Osiedlowa Êwietlica
Powoli koƒczy si´ czas imprez plenerowych. Jesienià w dwójnasób doskwiera
nam w Starej Mi∏oÊnie brak oÊrodka kultury. Dlatego te˝ jeden z wniosków Rady
Dzielnicy do planu inwestycyjnego miasta to – dokoƒczenie budowy 140- metrowego pomieszczenia nad gara˝ami
Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w Starej
Mi∏oÊnie, z przeznaczeniem na dzia∏alnoÊç kulturalno-oÊwiatowà. A na razie,
chcàc zaradziç jesiennej nudzie, Rada
Dzielnicy postanowi∏a przemieniç
w osiedlowà Êwietlic´ pomieszczenie wynajmowane na potrzeby radnych Dzielnicy w budynkach zespo∏owych przy ul.
Jeêdzieckiej. Dzi´ki pozytywnej reakcji
w∏adz miasta prawdopodobnie ju˝ w listopadzie, obok Biura Rady w pokoju nr
227 odbywaç si´ b´dà zaj´cia dla m∏odzie˝y prowadzone przez instruktorów z
Miejskiego OÊrodka Kultury. Planowane sà m.in. zaj´cia dla – niezwykle popularnych w Starej Mi∏oÊnie – grafficiarzy,
ew. zaj´cia re˝yserskie. Szczegó∏owe informacje podamy w kolejnym numerze
„WiadomoÊci Sàsiedzkich”.
Przewidujemy równie˝ udost´pnianie
salki na potrzeby „starszej” m∏odzie˝y i
doros∏ych. Swojà siedzib´ znajdzie tu
m.in. zawiàzany przez p. Krystyn´ Cybul´ na majowym festynie klub scrable’a.
Mo˝liwe jest równie˝ zorganizowanie
np. klubu bryd˝owego. Zainteresowanych powy˝szymi propozycjami lub autorów innych pomys∏ów prosimy o kontakt z Biurem Rady Dzielnicy.
Ewelina Kozak
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Sonda
Szanowni Sàsiedzi!
W zwiàzku z licznymi g∏osami docierajàcymi do nas – Radnych Dzielnicy, dotyczàcymi problemu segregacji Êmieci, chcielibyÊmy przeprowa-

dziç sond´ telefonicznà na ten temat.
Poni˝ej zamieszczamy kilka pytaƒ.
Czekamy na odpowiedzi i Paƒstwa
opinie w Biurze Rady Dzielnicy pod
numerem tel. 773-30-24 w poniedzia∏ki i czwartki mi´dzy 16.30 a 20.00, we
wtorki, Êrody i piàtki w godz. 9.00 –
12.30.

E

1. Czy wed∏ug Pani/Pana nasta∏ odpowiedni czas, by rozpoczàç program segregacji Êmieci w Dzielnicy Stara Mi∏osna?
a) tak 6
b) nie 6
2. Czym jest, w Pani/Pana opinii,
segregacja Êmieci?
a) jednym z istotnych elementów ochrony
6
Êrodowiska
b) potrzebà estetycznà 6
6
c) modà
3. Pani/Pana zdaniem segregacja
powinna odbywaç si´ poprzez:
a) wyrzucanie segregowanych
odpadów do wolnostojàcych
pojemników (wywóz finansowany z bud˝etu gminy) 6

b) odbiór segregowanych odpadów w ró˝nokolorowych
workach w ró˝ne dni tygodnia bezpoÊrednio z posesji
(indywidualne umowy, zró˝6
nicowane koszty)
4. Czy chcia∏aby Pani / chcia∏by Pan
wziàç udzia∏ w pilota˝owym programie segregacji Êmieci w Starej
Mi∏oÊnie?
a) tak 6
b) nie 6

Wyniki ankiety pozwolà nam okreÊliç, jak wa˝nà sprawà dla mieszkaƒców Dzielnicy jest rozpocz´cie programu segregacji Êmieci.
Zarzàd Dzielnicy Stara Mi∏osna

E

WieÊci
w pigu∏ce
5 organizacji spo∏ecznych oraz ok. 350 mieszkaƒców Starej Mi∏osny podpisa∏o si´ pod listem
otwartym wyra˝ajàcym oburzenie z zachowania prezydenta Aleksandra KwaÊniewskiego.
Sygnatariusze apelowali do Prezydenta o osobiste przeprosiny Ojca Âwi´tego.

❍❍❍
Zespó∏ wyprzedaje swoim cz∏onkom resztki
zb´dnych materia∏ów budowlanych za „symbolicznà z∏otówk´”. Informacje o tym mo˝na uzyskaç w biurze Zespo∏u. Przy czym poj´cia
„symbolicznej z∏otówki” nie nale˝y rozumieç
tak dos∏ownie, jak cz∏onek Rady Nadzorczej Zespo∏u p. Kazimierz Trzeszczkowski, który pobra∏ 27 przedmiotów wycenionych na ok.
600,00 i powo∏ujàc si´ na swoje stanowisko
chcia∏ zap∏aciç za nie... 27,00 z∏otych!

❍❍❍
W dniu wyborów prezydenckich w Starej Mi∏oÊnie uprawnionych do g∏osowania by∏o 3.297
osób. W wyborach samorzàdowych da∏oby
nam to 6,48 radnego w 22-osobowej Radzie
Miasta. Drodzy Sàsiedzi, meldujcie si´, bo znowu b´dziemy mieli ma∏o radnych, którzy skutecznie b´dà mogli walczyç o nasze interesy.
A w demokracji racj´ ma ten, kto ma wi´cej
g∏osów w g∏osowaniach!

K O M U N I K AT Graffiti
Graffiti
Urzàd Miasta Weso∏a informuje,
˝e w roku bie˝àcym odbiór liÊci
zebranych na posesjach odbywa∏ si´
b´dzie jesienià przez s∏u˝by miejskie
wy∏àcznie w miesiàcu listopadzie
na warunkach okreÊlonych w roku
poprzednim (minimum 10 worków
czystych liÊci).
Zosta∏y tak˝e ustalone z leÊniczym miejsca
w lesie do sk∏adowania liÊci w innym
terminie i porze roku na koszt
zainteresowanych.
Informacji w powy˝szych sprawach udziela pracownik
ds. Ochrony Ârodowiska – p. Agnieszka Sanojca,
tel. 773-60-36 lub pok. 210 w Urz´dzie Miasta.

– wielki konkurs
Miejski OÊrodek Kultury w Weso∏ej og∏asza konkurs dla artystów amatorów bez ograniczeƒ wiekowych na plakat reklamowy, który b´dzie u˝ywany do og∏aszania imprez organizowanych przez MOK.
Zale˝y nam na przyciàgajàcej uwag´ formie graficznej, w której g∏ównym lub jedynym elementem jest skrót MOK.
Sugerujemy format arkusza bristolu: 100 cm x 70 cm (wi´kszy lub mniejszy format prac jest równie mile widziany).
Do oceny plakatów zaprosimy niezale˝nych artystów, którzy
wy∏onià zwyci´zców.
Zwyci´zca otrzyma wspania∏à nagrod´, a jego plakat b´dzie
eksponowany na terenie miasta.
Dostarczone prace powinny byç zaopatrzone w kopert´ z nazwiskiem, imieniem, adresem, wiekiem i telefonem twórcy.
Wszystkie plakaty pokazane b´dà na wystawie konkursowej.
Termin zbierania prac:
15 listopada 2000 roku.
Miejsce sk∏adania prac:
MOK Weso∏a ul. Starzyƒskiego 21.
Telefon: 773 55 99
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Co s∏ychaç w gminie
XXVIII sesja,
6 paêdziernika 2000 r.

cjantów. Wyra˝ano nadziej´, ˝e zwi´kszy to bezpieczeƒstwo mieszkaƒców.

Sesja odby∏a si´ w sali Okr´gowego Inspektoratu Inspek.... Nie, wróç, by∏a to
pierwsza sesja w NOWYM budynku Ratusza. Jeszcze przed oficjalnym otwarciem, które nastàpi 27 bm. W pi´knej sali, za pi´knym sto∏em, przy wspania∏ych
mikrofonach (w których to „g∏os wszystkich brzmia∏ tak m´sko”) zasiedli radni
do swych zwyczajowych bojów i swarów
o dobro nas wszystkich. – choç niektórzy
k∏ócà si´ chyba wy∏àcznie dla przyjemnoÊci s∏ownych utarczek i podziwiania
swych zdolnoÊci krasomówczych.
Przyj´cie porzàdku dziennego zwyczajowa, zaj´∏o ponad godzin´. Dodawano nowe punkty, zdejmowano stare,
a i tak nie ustrzeg∏o to Rady przed
zmianami przyj´tego porzàdku.

Piel´gniarki w szkole
Rada upowa˝ni∏a przewodniczàcego
Rady Miasta do podpisania listu intencyjnego do Mazowieckiej Kasy Chorych w celu pozyskania dodatkowych
Êrodków na utrzymanie etatów dla piel´gniarek szkolnych. Ze swojej strony
miasto zamierza dofinansowaç dodatkowe 2-3 etaty. Dzi´ki temu w ka˝dej
szkole w gminie b´dzie pe∏niç dy˝ur
piel´gniarka, a w razie koniecznoÊci
b´dzie doje˝d˝aç lekarz. Doktor Ma∏ecki stwierdzi∏, ˝e przy odleg∏oÊciach
w naszej gminie mo˝e nastàpiç to
w ciàgu kilku minut.

Nowy komisariat
Na poczàtku sesji wystàpi∏ Kazimierz
Kalita komendant powiatowy policji.
Wizyta mia∏a na celu przedstawienie
radnym koncepcji i zasad funkcjonowania nowego komisariatu. Po przeniesieniu si´ do nowego urz´du, stary
budynek postanowiono przekazaç policji. Teraz b´dzie tu pracowa∏o 50 poli-

Zas∏u˝ony dla Miasta Weso∏a
Tytu∏ „Zas∏u˝onego dla Miasta Weso∏a” zosta∏ nadany decyzjà Rady
1. Pierwszej Warszawskiej Brygadzie
Pancernej w Weso∏ej
2. Stowarzyszeniu
Ochotniczych
Stra˝y Po˝arnych w Weso∏ej
3. P∏k. dypl. Jerzemu Micha∏owskiemu – by∏emu dowódcy Brygady.
Poczàtkowo na liÊcie by∏ równie˝
ksiàdz pra∏at Wysocki, ale okaza∏o si´
˝e ju˝ wczeÊniej otrzyma∏ ten tytu∏.

Od trzech tygodni pracownicy Urzàdu Miasta pracujà w pomieszczeniach
nowego budynku. Podajemy nowe numery pokoi i telefonów.

pok. 119
pok. 102
pok. 103
pok. 104
pok. 108
pok. 115
pok. 119
pok. 001/A
pok. 101

pok. 015
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Numer telefonu

Przewodniczàcy Rady Miasta
Andrzej Jastrz´bski
773 60 85
Burmistrz Miasta Jacek Wojciechowicz
773 60 60, 773 60 61
zast´pca Burmistrza ds. spo∏ecznych Stanis∏aw Bogdan Gutowski 773 60 60, 773 60 61
zast´pca Burmistrza ds. inwestycji
Bogdan Wilk
773 60 60, 773 60 61
Sekretarz Bo˝enna Chmielewska
773 60 60, 773 60 61
Skarbnik Maria Tobolska
773 60 72
Biuro Rady Teresa Wiewiórska
773 60 85
Kancelaria Iwona ¸ugowska
773 60 00 fax: 773 60 99
Sekretariat Burmistrza – Biuro Zarzàdu
Katarzyna Smoràg
773 60 60, 773 60 61 fax: 773 60 66
Portiernia
773 60 15

Plan zagospodarowania przestrzennego
Przyj´to uchwa∏´ dotyczàcà planu
zagospodarowania obszarów po∏o˝onych w Weso∏ej – Szkopówce.
Dzia∏ki NN w mieÊcie
Zarzàd Miasta przedstawi∏ informacje na temat dzia∏ek nie posiadajàcych
formalnego w∏aÊciciela (np. w∏aÊciciele
zgin´li w czasie wojny) Takich terenów
jest stosunkowo du˝o. Miasto podejmuje d∏ugoterminowe dzia∏ania w celu
pozyskania tych dzia∏ek.
Âwi´to Miasta – widziane kamerà
Na koniec sesji zosta∏ wyÊwietlony
film reklamujàcy naszà gmin´. Film
ten by∏ w∏aÊciwie relacjà z obchodów
festynu „Weso∏a 2000”. Mo˝na by∏o
obejrzeç jak si´ bawili mieszkaƒcy miasta na dwudniowym pikniku.
I.A.
WYDZIA¸ ARCHITEKTURY
pok. 206

Nowe telefony
Numer pomieszczenia
Komórka organizacyjna – imi´ nazwisko

Komisja Rewizyjna o budowie Urz´du
Komisja po dokonanej kontroli
uzna∏a zasadnoÊç wykonanych robót
dodatkowych, nie uj´tych w pierwotnym kosztorysie, podkreÊlajàc jednoczeÊnie, ˝e na wszystkie dodatkowe
prace Zarzàd ka˝dorazowo otrzymywa∏ zgod´ Rady. Po ca∏kowitym zamkni´ciu budowy urz´du i jej rozliczeniu, komisja zbada ostateczny przedstawiony przez Zarzàd bilans budowy.

WYDZIA¸ FINANSÓW
pok. 114
Referat RachunkowoÊci Bud˝etowej
i Realizacji Bud˝etu
773 60 70
pok. 116
Referat RachunkowoÊci Bud˝etowej
i Realizacji Bud˝etu
773 60 73
pok. 117
Referat RachunkowoÊci Bud˝etowej
i Realizacji Bud˝etu
773 60 75
pok. 122
Referat Wymiaru Podatków i Op∏at
oraz Ksi´gowoÊci Podatkowej
773 60 77
pok. 014
Kasa
WYDZIA¸ INWESTYCJI, REMONTÓW I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
pok. 201
Ma∏gorzata Kowalczyk
773 60 20
pok. 203
Referat Inwestycji i Remontów
773 73 07
pok. 204
Referat Inwestycji i Remontów
773 60 23
pok. 213
Referat Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
773 60 25
pok. 211
Referat Inwestycji i Remontów
773 60 27
Referat Gospodarki Komunalnej
pok. 214
i Mieszkaniowej
773 60 26

773 60 30

WYDZIA¸ GEODEZJI I GOSPODARKI GRUNTAMI
pok. 216
773 60 43
pok. 217
773 60 45
pok. 221
Referat Gospodarki Gruntami, Komunalizacji
i Pozyskiwania Mienia
773 60 40
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
I ROZWOJU
pok. 218
773 60 50
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
pok. 005
Czes∏awa Kupiec
pok. 010

773 60 10
773 60 12

KADRY, USC
pok. 110
773 60 86
STANOWISKO ds. KULTURY, SPORTU i REKREACJI
pok. -110
773 60 92
MIEJSKI ZESPÓ¸ OÂWIATY
pok. 003
pok. 004

773 60 03
773 60 04

STRA˚ MIEJSKA
pok. -101
773 60 90
pok. -102
Stra˝ Miejska – Komendant
Zbigniew Gryglewicz
tel./fax 773 60 98

STARA MI¸OSNA

Informacje z powiatu
Szanowni Paƒstwo,
XVI sesja Rady Powiatu zapowiada∏a si´ bardzo ciekawie. A to za sprawà
wniosku Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji o podwy˝szenie diet radnych
o ok. 120%. Na komisjach projekt budzi∏ szalone emocje i zapowiada∏a si´
ostra dyskusja. Jednak ju˝ na etapie
uchwalania porzàdku obrad na wniosek Komisji Nauki i OÊwiaty oraz Komisji Bud˝etu punkt ten zosta∏ wykreÊlony z porzàdku obrad. Dzi´ki temu
nasz powiat mo˝e si´ chlubiç jednymi
z najni˝szych diet pobieranych przez
radnych na terenie województwa mazowieckiego.
Dalej sesja przebiega∏a g∏adko i spokojnie. Nie by∏o pytaƒ do Zarzàdu ani
interpelacji. Nieco dyskusji wzbudzi∏o
sprawozdanie kierownika Powiatowego Urz´du Pracy o stanie bezrobocia.
W naszym powiecie wzros∏o ono
z 7,7% do 8,9%, przy wskaêniku krajowym 13,5%.

Sprawozdanie dyrektora Zarzàdu
Dróg Powiatowych o stanie dróg powiatowych przesz∏o bez wi´kszego
echa, podobnie jak kilka innych uchwa∏
o charakterze porzàdkowym. Natomiast prawdziwa burza wybuch∏a przy
podejmowaniu uchwa∏y w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla starosty. Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia
26 lipca 2000 r. zmieni∏o zasady wynagradzania samorzàdowców. Tak˝e
w naszym powiecie trzeba by∏o dokonaç zmian w uchwale o wynagrodzeniu
starosty. Wg. przed∏o˝onej propozycji,
starosta mia∏ otrzymywaç wynagrodzenia brutto na poziomie 9.060,00 (dotychczas by∏o to ok. 9.250,00), czyli netto ok. 5.800,00. Radni SLD w kolejnych
wnioskach licytowali „kto da mniej”,
wykazujàc przy okazji nieznajomoÊç
ww. rozporzàdzenia, które okreÊla tak˝e minimalne wynagrodzenie starostów
(przy powiatach wielkoÊci naszego jest
to kwota ok. 7.500,00 brutto). Ostatecz-

nie w wyniku g∏osowania przy 29 g∏osach „za” i 9 „przeciw” zosta∏a przyj´ta
pierwotna propozycja.
W sprawach ró˝nych starosta przekaza∏ wa˝nà dla mieszkaƒców Weso∏ej
informacj´. W ciàgu kilku najbli˝szych
tygodni mieszkaƒcy Weso∏ej, Sulejówka i Halinowa zyskajà prawo do rozmów z wszystkimi miejscowoÊciami powiatu w cenie po∏àczeƒ lokalnych
(choç do Miƒska nadal b´dziemy
dzwonili przez 0-25) nie tracàc jednoczeÊnie prawa do po∏àczeƒ lokalnych
z Warszawà. Drugà dobrà informacjà
by∏a decyzja o utworzeniu jedynego,
poza miastem Miƒsk, na terenie powiatu komisariatu policji w Weso∏ej.
By∏o to mo˝liwe dzi´ki przekazaniu
przez w∏adze naszego miasta na potrzeby policji budynku, w którym dotychczas zlokalizowany by∏ Urzàd Miasta. O czym z przyjemnoÊcià informuje
Radny Powiatu
Marcin J´drzejewski

Jak prezydenta wybiera∏a Stara Mi∏osna
W∏aÊciwie, nie by∏o czemu si´ dziwiç. Stara Mi∏osna, jak przysta∏o na miejscowoÊç, w której mieszka najwi´kszy w Polsce
odsetek mieszkaƒców z wy˝szym wykszta∏ceniem, postawi∏a na Andrzeja Olechowskiego. Jako ciekawostk´, publikujemy
pe∏ne wyniki wyborów we wszystkich obwodach Weso∏ej zestawiajàc je ze zbiorczymi wynikami z naszego powiatu, województwa i ogólnopolskimi.

Zestawienie wyników g∏osowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 8 paêdziernika 2000 r.
L.p.

Obwód Nr 1
Centrum
Weso∏a

Obwód Nr 2
Wola
Grzybowska

Obwód Nr 3
Groszówka

Obwód Nr 4
Zielona

Obwód Nr 5
Zielona

Obwód nr 6
Stara
Mi∏osna

Obwód nr 7
Plac Wojska
Polskiego

1. Liczba osób uprawnionych
2. Liczba g∏osów wa˝nych
3. Frekwencja:

1 670
1 110
66,5%

1 001
695
69,4%

931
688
73,9%

1 476
934
63,3%

1 257
760
60,5%

3 297
2 170
65,8%

1 560
1 063
68,1%

11 192
7 420
66,3%

Nazwisko i imi´ kandydata
na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

Liczba
g∏osów
wa˝nych

Liczba
g∏osów
wa˝nych

Liczba
g∏osów
wa˝nych

Liczba
g∏osów
wa˝nych

Liczba Liczba
%
g∏osów g∏osów g∏osów
wa˝nych wa˝nych

Liczba
g∏osów
wa˝nych

Liczba
%
g∏osów g∏osów
wa˝nych

11
1
30
29
268
406
12
15
323
0
0
14
1

6
2
16
32
199
186
4
4
233
0
0
13
0

0
0
12
24
168
236
11
16
209
0
0
12
0

8
1
27
16
196
351
5
12
296
0
0
18
4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Grabowski Dariusz Maciej
Ikonowicz Piotr
Kalinowski Jaros∏aw
Korwin-Mikke Janusz
Krzaklewski Marian
KwaÊniewski Aleksander
Lepper Andrzej
¸opuszaƒski Jan
Olechowski Andrzej
Olszewski Jan Ferdynand
Paw∏owski Bogdan
Wa∏´sa Lech
Wilecki Tadeusz Adam

5
1
9
14
162
252
4
16
286
0
1
9
1

4
3
39
65
423
734
12
28
816
0
1
36
9

0,18
0,14
1,8
3
19,5
33,8
0,55
1,3
37,6
0
0,05
1,67
0,41

3
4
14
21
73
783
4
14
142
0
1
2
2

Ogó∏emw mieÊcie
Weso∏a

37
12
147
201
1 489
2 948
52
105
2 305
0
3
104
17

powiat

województwo

miƒski

mazowieckie

brak danych
63 922
brak danych

0,5
0,2
1,9
2,7
20,1
39,7
0,7
1,4
31,1
0
0,04
1,4
0,2

kraj

3 948 464 29 122 304
2 397 101 17 598 919
61,41%
61,12%

%
g∏osów

%
g∏osów

%
g∏osów

0,5
0,15
6,07
2,40
19,26
44,52
3,16
1,7
20,71
0
0,17
1,15
0,23

0,52
0,23
7,13
1,77
18,06
45,76
2,36
1,14
21,58
0
0,12
1,12
0,17

0,51
0,22
5,96
1,43
15,56
53,92
3,06
0,79
17,28
0
0,10
1,01
0,16
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Inwestycje miejskie – powoli,
ale jednak do przodu ...
Szko∏a prawie gotowa
B´dàc na spacerze, us∏ysza∏em rozmow´ dwóch paƒ. Pierwsza namawia∏a drugà do zamieszkania w Starej Mi∏oÊnie.
WÊród wielu argumentów (las, cisza, klimat, sàsiedzka-atmosfera....) pad∏o
i „luksusowa szko∏a ju˝ si´ buduje”.
O potrzebie tej szko∏y nie trzeba chyba
nikogo przekonywaç. Powinna ruszyç jak
najszybciej, aby roz∏adowaç t∏ok w istniejàcej szkole. O tym mówià wszyscy, ale

ju˝ nie wszyscy wiedzà gdzie si´ b´dzie
znajdowa∏a i co to b´dzie za szko∏a.
B´dzie to gimnazjum, które ma obecnie siedzib´ w budynku Szko∏y Podstawowej nr 3 przy Trakcie Brzeskim. Te przenosiny niewàtpliwie pozwolà cz´Êciowo
roz∏adowaç t∏ok w dotychczasowej siedzibie. Warto napisaç, ˝e obecnie oddawany
budynek gimnazjum jest pierwszà cz´Êcià
zaprojektowanej szko∏y. Szko∏a docelowo b´dzie 3-krotnie wi´ksza, b´dzie posiada∏a hal´ sportowà, mo˝e basen,boiska do gier zespo∏owych oraz bie˝nie.

Architektura na pierwszy rzut
oka odró˝nia ja od typowych
klocków „tysiàclatek”. W centralnym punkcie szko∏y znajduje si´ patio z kàcikiem przeznaczonym dla gastronomii. Wed∏ug s∏ów burmistrza Bogdana
Gutowskiego w pierwszym
okresie dzia∏ania szko∏y b´dà tu
wydawane posi∏ki przygotowywane poza szko∏à (szko∏a nie

Prace na skrzy˝owaniu ulic XXXX przebiegajà
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posiada jeszcze sto∏ówki). Szko∏a wewnàtrz b´dzie pomalowana w tonacjach
pastelowych:
kremowo-niebieskich.
Szko∏a w cz´Êci jest dwu kondygnacyjna,
na pi´trze m.in. b´dzie znajdowa∏a si´
pracownia chemiczno fizyczna, doÊwietlona oknami po∏aciowymi, na parterze
tymczasowo, do czasu wybudowania sali
sportowej, funkcje t´ b´dà pe∏niç dwie
po∏àczone klasy. MyÊl´, ˝e nie zadowoli
to uczniów, miejmy nadziej´, ˝e szybko
uda nam si´ doprowadziç do wybudowania odpowiedniego zaplecza sportowego,
dorównujàcego wysokiemu poziomowi
klas, pracowni oraz toalet.
Szko∏à ma du˝e szans´ ruszyç ju˝ od lutego przysz∏ego roku. Obecnie trwajà
ostanie prace wykoƒczeniowe wewnàtrz
budynku. uk∏adane sà posadzki, montowane drzwi wewn´trzne, wykaƒczane ∏azienki.
Szko∏a na zewnàtrz cieszy
kolorami. G∏ówne wejÊcie
w barwach czerwono-pomaraƒczowo-zielonych ju˝ jest gotowe. Do budynku pod∏àczone
sà ju˝ podstawowe media, centralne ogrzewanie czeka na
rozruch. Teraz tylko uporzàdkowanie najbli˝szego otoczenia i... zakup podstawowego
wyposa˝enia: ∏awek, krzese∏,
szaf itp. Potrzeba na to oko∏o
320 tys. z∏, majà si´ one znaleêç
w bud˝ecie miasta na przysz∏y rok.
Po przenosinach, do nowego budynku
razem z uczniami przejdà nauczyciele.
Grono pedagogiczne uczniom gimnazjum b´dzie zatem dobrze znane. Dopiero póêniej nastàpi uzupe∏nienie o nowych
niezb´dnych nauczycieli. Burmistrz Gutowski uwa˝a, ˝e budynek nowej szko∏y
rozwiàzuje problemy lokalowe oÊwiaty
w naszej dzielnicy. Oby tak si´ sta∏o.

STARA MI¸OSNA

SUW ju˝ jest
Stacja Uzdatniania Wody ju˝ jest.
Próbny rozruch ma ju˝ za sobà, wszystkie
urzàdzenia potrzebne do tego, aby woda
oczyszczona i pod odpowiednim ciÊnieniem pojawi∏a si´ w naszych kranach, zosta∏y zmontowane. W budynku mo˝emy
podziwiaç stacje hydroforowà oraz zespó∏ filtrów, gdzie b´dzie odbywa∏o si´
oczyszczanie wody. Zbiornik wyrównawczy, o którym pisaliÊmy w numerze 12,
jest ju˝ zakoƒczony, teren zagrabiony,
alejki u∏o˝one. W pomieszczeniach stacji
widaç przygotowane miejsce pod dodatkowe filtry i pompy potrzebne w przysz∏oÊci do zwi´kszenia wydajnoÊci stacji.
Jak pisaliÊmy, obecnie SUW b´dzie zasilany z dwóch studni docelowo z 6. Obie

zmiana w standardzie uj´cia wody
i jakoÊci dostarczanej wody b´dzie
zwiàzana ze zmianà op∏aty. Prawdopodobnie b´dziemy p∏aciç tyle pozostali mieszkaƒcy
gminy.
Wed∏ug
s∏ów burmistrza
Wilka poczàtkowo
cena nie ulegnie
zmianie. W okresie rozruchu stacja
b´dzie podawa∏a
wod´ do sieci nie
pobierajàc za to op∏aty. W mi´dzyczasie
Zespó∏ przygotuje dokumentacj´ i zacznie przekazywaç miastu wodociàg.

xxxx

obecnie zasilajàce SUW studnie mieszczà si´ w pobli˝u ulicy Fabrycznej. Jedna
jest ju˝ „przej´ta” przez miasto i przygotowana w standardzie wymaganym dla
uj´ç wody pitnej, druga jeszcze u˝ytkowana jest przez Zespó∏. Standard mówi sam
za siebie. Trzeba jeszcze troch´ pracy, aby
oba uj´cia wyglàda∏y analogicznie.
W poniedzia∏ek 9 paêdziernika zosta∏y
zakoƒczone prace energetyczne gwarantujàce zasilanie stacji na odpowiednim
poziomie. Pobór energii b´dzie teraz ponad 2-krotnie wy˝szy ni˝ w okresie budowy stacji.
Pytanie, jaki nas wszystkich nurtuje, to
kiedy woda ze stacji pojawi si´ w kranach.
Woda zacznie p∏ynàç ju˝ pod koniec tego
miesiàca. Poczàtkowo, tak jak pisaliÊmy,
b´dzie chlorowana w celu dezynfekcji instalacji.
Obecnie trwajà rozmowy co do sposobu rozliczania si´ za wod´ przez mieszkaƒców. W pozosta∏ych cz´Êciach miasta
op∏ata za wod´ z wodociàgu miejskiego
wynosi oko∏o 1,6 z∏ za m3. Za wod´ zespó∏
pobiera∏ op∏at´ oko∏o 70 gr. Najpewniej

Zespó∏ nowoczesnych filtrów

przez miasto b´dà podpisywane umowy
z poszczególnymi odbiorcami wody. I od
tego momentu miasto stanie si´ odpo-

xxx

W tym czasie zostanie ucywilizowane
równie˝ drugie uj´cie wody dotychczas
administrowane przez Zespó∏.
W miar´ przejmowania wodociàgu

wiedzialne za administrowanie i konserwowanie wodociàgu jak i Êciàganie nale˝nych op∏at.

Mieszkaƒcy ul. Szafirowej, nie czekajàc na nikogo, sami zadbali o swojà ulic´.
Dzi´ki wspólnemu wysi∏kowi powsta∏a jedna z ∏admiejszych uliczek naszego osiedla
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Agencja Muzyczna i Bank Informacji Weselnej
Witolda i Aliny Czerskich

poleca swoje us∏ugi w zakresie

organizacji i prowadzenia
wszystkich imprez muzycznych
Pomagamy znaleêç odpowiednie miejsce na ka˝dà imprez´
tel. 773-35-61, 0603 790-562
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 -

Szko∏a Spo∏eczna w Weso∏ej
zatrudni na pe∏en etat

nauczyciela j´z. niemieckiego
wiadomoÊç pod telefonami:
773-77-76 lub 773-55-92

tKONSULTACJE
el. 77RÓWNIE˚
3 37U KLIENTA
77
Zdrowa i bardzo skuteczna dieta odchudzajàca w formie
niskokalorycznych, pe∏nowartoÊciowych gotowych posi∏ków produkcji brytyjskiej. Âredni ubytek wagi: 2,5-3 kg tygodniowo.
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ODBITKI

XERO
A4, A3

W szkole angielskiego
TOM LAW’S SCHOOL OF ENGLISH
ul. GoÊciniec 2B
(naprzeciwko szko∏y podstawowej nr 3)

tel: 773-32-70 lub 773-33-70

GABINET STOMATOLOGICZNY
lek. stomatolog Beata Bedra

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

tel. 773-27-95
0602 785 695

Osiedle Stara Mi∏osna
ul. Jeêdziecka 20

STARA MI¸OSNA

Tom Law’s School of English
w

Weso∏ej-Starej Mi∏oÊnie od 1997 roku

773-32-70
773-33-70

Mamy jeszcze wolne miejsca w nast´pujàcych grupach:
ANGIELSKI:
Starter (wiek: 7 do 10 lat)
Elementary i Pre-Intermediate (wiek: 11-15 lat)
Intermediate (wiek: 15-18 lat)
DoroÊli:
Starter (sobota godz. 10-11:30);
F-Starter (poniedzia∏ek godz. 19-20.30)
Elementary (pon i czw. godz. 11:45-13:15);
(pon i Êr. 8:30-10); (pon i Êr 10-11)
Intermediate (Êroda godz. 19-20:30)

NIEMIECKI:
Poczàtkujàcy – dzieci: (wt i czw 17-18)
Poczàtkujàcy – doroÊli (pon i Êr 20-21)
Âr. Zaawansowani – m∏odzie˝ (pon i Êr 19-20)
FRANCUSKI:
Poczàtkujàcy – doroÊli (wt i czw 19-20)
Âr zaawansowani – m∏odzie˝ (sobota 10-11:30)
HISZPA¡SKI:
Poczàtkujàcy – m∏odzie˝ (pt 16:30-18)

ZAJ¢CIA PLASTYCZNE:
Dzieci – 7 do 10 lat (czwartek 12:45-14:15)

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

NAPRAWA DRUKAREK
„APL AUZ” HEWLETT PACKARD
Poleca Organizacje
OKI
wesel, bankietów,

Restauracja

przyj´ç okolicznoÊciowych
oraz Êniadania, obiady, kolacje, Catering
Weso∏a Stara Mi∏osna Pawilon, CZYNNA
Trakt Brzeski 60B, tel. 773-14-01 10-22

Dojazd gratis
Atrakcyjne ceny!
Faktury VAT!

wy !
No lep

q kawy i herbaty – ponad 150 smaków!
q dzbanki, czajniki, fili˝anki
Degustacja na miejscu
Przyjdê, spróbój!
Czynne 7 dni w tygodniu
w sobot´ 9-18, niedziel´ 11-18
Weso∏a, ul. I Praskiego Pu∏ku 10, tel. 0606 29 65 65

Zieliƒski Janusz
tel. 0501 073412
868-40-40

GABINET STOMATOLOGICZNY

sk

Kawy i herbaty
z ca∏ego Êwiata

INNE

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

–
–
–
–
–
–

profilaktyka
– naprawa protez
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
na przeciwko nowej szko∏y, zad. 33 dz. 1983
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Plan zaj´ç sta∏ych w Miejskim OÊrodku Kultury
w Weso∏ej w sezonie 2000 / 2001
Weso∏a, ul. Starzyƒskiego 21, tel.: 773 55 99
NAUKA GRY NA PIANINIE
– Zaj´cia indywidualne
poniedz. 12.00 – 21.00
Êrody 12.00 – 21.00
soboty 10.00 – 19.00
NAUKA GRY NA KLARNECIE
– Zaj´cia indywidualne
ZESPÓ¸ WOKALNY – poniedz. 12.30 – 14.00
soboty 17.00 – 18.00
KONSULTACJE DLA MUZYKÓW
AMATORÓW
soboty 18.00 – 20.00
PLASTYKA
– grupa starsza
poniedz. 15.00 – 17.00
Êrody 15.00 – 17.00

– grupa m∏odsza
poniedz. 17.00 – 19.00
Êrody 17.00 – 19.00
KONSULTACJE DLA PLASTYKÓW
AMATORÓW
wtorki 10.00 – 18.00
TANIEC
– grupa starsza
wtorki 18.30 – 19.15
czwartki 18.30 – 19.15
– grupa m∏odsza
wtorki 17.45 – 18.30
czwartki 17.45 – 18.30
GIMNASTYKA KOREKCYJNA
– grupa m∏odsza
wtorki i czwartki 15.45 – 16.30

Miejski OÊrodek Kultury w Weso∏ej og∏asza konkurs na instrumentalne wykonanie kol´dy

„HEJ, KOL¢DA, KOL¢DA!”
Do udzia∏u w konkursie zapraszamy dzieci i m∏odzie˝ do lat 18
Przes∏uchanie odb´dzie si´ dnia 16 grudnia o godz. 15.00
w dwóch grupach:
m∏odszej (je˝eli nauka gry na instrumencie odbywa si´ nie d∏u˝ej ni˝ 3 lata) oraz
starszej (dla uczàcych si´ powy˝ej trzech lat).
Uczestnicy wykonujà jednà lub dwie kol´dy na wybranym przez siebie instrumencie
(z wyjàtkiem instrumentów elektronicznych)
Zg∏oszenia przyjmujemy do dnia 9 grudnia 2000 r. w MOK przy ul. Starzyƒskiego 21
tel. 773-55-99. Konsultacje: 4 grudnia 2000 r. godz. 12.00-15.00.

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

– grupa starsza
wtorki i czwartki 16.30 – 17.15
NAUKA J¢ZYKA ANGIELSKIEGO
poniedzia∏ki, Êrody
grupa I 17.00 – 17.45
grupa II 17.50 – 18.35
grupa III 18.45 – 19.30
grupa IV 19.45 – 20.30
NAUKA J¢ZYKA NIEMIECKIEGO
– grupa poczàtkujà
wtorki 17.30 – 18.15
czwartki 17.30 – 18.15
– grupa zaawansowana
wtorki 18.30 – 20.00
czwartki 18.30 – 20.00
AEROBIK DLA PA¡
wtorki, czwartki 19.30 – 20.30
KÓ¸KO TEATRALNE
piàtki 17.30 – 19.30
MODELARNIA SAMOCHODOWA
sobota 9.00 – 15.00
SZKÓ¸KA SZACHOWA
wtorki 18.00 – 21.00
KLUB BRYD˚OWY
piàtki 19.00 – 24.00
SI¸OWNIA
codziennie 10.00 – 19.00
CENNIK:
ANGIELSKI – 15 z∏/godz.
NIEMIECKI – 15 z∏/godz.
PLASTYKA – 8 z∏/godz.
PIANINO – 20 z∏/godz.
TANIEC – 7 z∏/godz.
GIMN. KOREKCYJNA – 5 z∏/godz.
AEROBIC – 8 z∏/godz.
KL. MALUCHA – 10 z∏/godz.
TEATR – BEZP¸ATNIE
MOD. SAMOCHODOWA – 18 z∏/godz.
SI¸OWNIA – 3 z∏/godz.
WYKAZ OP¸AT W MOK NA ROK 2000
J´zyki obce:
- angielski
- niemiecki grupa 6-8 osób – 10 z∏/lekcja
- francuski grupa 3-5 osób – 15 z∏/lekcja
Plastyka – 8 z∏/zaj´cia 2 godz.
Pianino – 19 z∏/lekcja
Taniec – 7 z∏/lekcja 45 min.
Gimnastyka korekcyjna – 7 z∏/zaj´cia 45 min.
Aerobik – 7 z∏/zaj´cia 45 min.
Klub Malucha – 15 z∏/zaj´cia 2 godz. 30 min
Teatr – 2,50 z∏/zaj´cia 3 godz.
Si∏ownia – 30 z∏ abonament miesi´czny 2 x tyg.
Bryd˝ – bezp∏atnie, obowiàzek sprzàtni´cia sali
Grupy muzyczne – bezp∏atnie, obowiàzek sprzàtni´cia sali
Sekcja modelarska – 16 z∏/zaj´cia
OP¸ATY KWARTALNE
I kwarta∏

II kwarta∏

1. J´zyk angielski
220,00
220,00
2. J´zyk niemiecki
240,00
3. Zaj´cia plastyczne
200,00
176,00
4. Teatr
30,00
5. Pianino
19,00/lekc. 19,00/lekc.
6. Taniec
175,00
154,00
7. Gimnastyka korekcyjna
175,00
154,00
8. Aerobik
175,00
154,00
9. Sekcja modelarska
210,00

STARA MI¸OSNA

Konkurs plastyczny „Nasza Stara Mi∏osna”
rozstrzygni´ty
16 paêdziernika mia∏o miejsce wr´czenie nagród w konkursie plastycznym „Nasza Stara Mi∏osna”. Laureaci i organizatorzy spotkali si´ na
wtorkowym spotkaniu Stowarzyszenia Sàsiedzkiego w Szkole J´zyka
Angielskiego. Na jednej ze Êcian powieszone zosta∏y nagrodzone prace,
wÊród których znalaz∏y si´ pastele,
jeden obraz olejny oraz cykle fotograficzne.
Pierwszà nagrod´ w kategorii plastycznej zajà∏ obraz (pastela) pani
El˝biety Lipiec przedstawiajàcy drewniany koÊció∏ w Starej Mi∏oÊnie. Drugà nagrod´ otrzyma∏ obraz olejny namalowany przez panià Mari´ Surawskà poÊwi´cony tej samej budowli.
Trzecie miejsce zaj´∏a pastela przedstawiajàca wiosenne bzy, tak˝e autorstwa pani El˝biety Lipiec.

W kategorii fotografii pierwszà nagrod´ otrzyma∏ pan Krzysztof Kijak za
cykl „Nasz las – pory roku”. Drugà nagrod´ przyznano pani Joannie Stokowskiej za cykl „Wieczory na ulicy
Cyrkonii”. Trzecià nagrod´ otrzyma∏a
pani Magda J´drzejewska za cykl
„Niebo nad Starà Mi∏osnà”.
UroczystoÊç umili∏y nam gaw´dy na
temat historii i jej materialnych pozosta∏oÊci w Starej Mi∏oÊnie. Czy wiecie
Paƒstwo, ˝e w naszej miejscowoÊci
niszczeje dawny dworek myÊliwski
ksi´cia Józefa Poniatowskiego? I ˝e
spalili go przez przypadek niemieccy
oficerowie w roku 1943? A mo˝e znajà Paƒstwo lokalizacj´ dawnego dworu rodziny (Lubomirskich)? A kto
wie, gdzie by∏ zajazd „Szafa Gra”?
Przy Êwiecach i lampce oryginalnego
porto takie dyskusje nabierajà szcze-

gólnego smaku. Mo˝na chocia˝ na
chwil´ zapomnieç o naszych betonowych nie-drogach i pofantazjowaç na
temat przywrócenia tramwaju konnego. Mo˝e by∏by wygodniejszy ni˝ przepe∏nione autobusy podmiejskie.
W imieniu Stowarzyszenia Sàsiedzkiego chcia∏am jeszcze raz serdecznie
podzi´kowaç autorom wszystkich
prac za udzia∏ w naszym konkursie,
a zw∏aszcza za to, ˝e ofiarowali swe
prace na rzecz Stowarzyszenia. Dzi´ki
temu b´dà one mog∏y wziàç udzia∏
w aukcji podczas corocznego balu
karnawa∏owego
organizowanego
w styczniu przez Stowarzyszenie.
Wszystkie prace mo˝na obejrzeç,
a niektóre tak˝e kupiç w godzinach
urz´dowania szko∏y angielskiego przy
ulicy GoÊciniec 2B (tel: 773-32-70).
Ma∏gorzata Krukowska

Jak zabezpieczyç sàsiadów
„Stara Mi∏osna to jedna wielka budowa,
tylko robotników nie widaç”- powiedzia∏
Andrew, mój kolega ze Stanów Zjednoczonych, kiedy par´ lat temu przywioz∏am Go,
˝eby obejrza∏ nasz dom. Od tego czasu troch´ si´ tu zmieni∏o. Budujemy si´ i bardzo
dobrze, tylko wymagajmy od naszych kochanych fachowców troch´ porzàdku.
Zbiera∏am w lesie Êmieci razem z sasiadami z ulicy Cienistej podczas naszej wiosennej akcji. My mieszkaƒcy chodzimy do
lasu, ˝eby odpoczàç, a „oni”, ˝eby zjeÊç i wy-

piç ma∏e co nieco – podczas sprzatania
mo˝na by∏o odszyfrowaç ca∏e menu takich
biesiad. Mój pi´cioletni syn zbierajàc papierki, puszki i butelki powiedzia∏, ˝e to nie
jest ulica Cienista tylko Âmietnista i mia∏ racj´ – niestety!
O ile nie mamy wp∏ywu na kultur´ jedzenia i picia niektórych panów, o tyle mo˝emy
zadbaç, aby prace prowadzone na naszej
posesji nie utrudnia∏y ˝ycia naszym sàsiadom, którzy majà, na przyk∏ad, zadbany
ogródek. W czasie letnich spacerów zauwa-

˝y∏am bardzo starannie zabezpieczony
ogródek sàsiadujàcy z posesjà, gdzie ocieplano dom. Âcian´ z folii wykona∏a ekipa
pracujàca z fruwajàcym styropianem. Wzór
godny naÊladowania, dlatego zrobi∏am
zdj´cie.
Iza Antosiewicz
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Uwaga, Êmiertelne zatrucia psów
w Starej Mi∏oÊnie
Od miesiàca na naszym Osiedlu zdychajà otrute psy. Sekcja zw∏ok jednej
z psich ofiar wykaza∏a obecnoÊç w organizmie warfaryny, czynnego sk∏adnika preparatów gryzoniobójczych.
Mieszkaƒcy podejrzewajà, ˝e ktoÊ
umyÊlnie truje psy i do tego zdania
przychyla si´ policja. OczywiÊcie, nie
jest wykluczone, przyczynà mo˝e byç
równie˝ nieodpowiedzialne, bez powiadomienia mieszkaƒców, wy∏o˝enie
trutek na szczury.
Pies, który zjad∏ trutk´, wymaga natychmiastowej wizyty u lekarza weterynarii. Wa˝na jest pierwsza godzina po
zjedzeniu trucizny. Podj´ta wtedy in-

terwencja medyczna mo˝e uratowaç
psu ˝ycie. Je˝eli jest to z takich czy innych przyczyn niemo˝liwe, musimy za
wszelkà cen´ spowodowaç wymioty
u psa. Najlepiej mieç w domowej apteczce siarczan miedzi i w zale˝noÊci
od wielkoÊci psa wlaç mu do gard∏a 10100 mililitrów 1% roztworu. Je˝eli nie
ma si´ tego specyfiku, mo˝e to byç du˝a iloÊç ciep∏ej wody. Najwa˝niejsze
jednak, aby zwracaç na nasze psy bacznà uwag´, na spacerach nie pozwalaç
na branie czegokolwiek do pyska, przy
trudnoÊciach z upilnowaniem zak∏adaç kaganiec. Równie˝ pilnie obserwowaç psy bawiàce si´ w ogródku,
sprawdzaç, czy ktoÊ nie wrzuci∏ jakie-

goÊ jedzenia przez p∏ot. Ostrzec sàsiadów. Zatrucie Êrodkami gryzoniobójczymi w poczàtkowym okresie nie daje
˝adnych objawów, ale, niestety, przewa˝nie koƒczy si´ Êmiercià.
Nale˝y równie˝ wziàç pod uwag´, ˝e
bardzo wiele roÊlin zjedzonych lub pogryzionych przez psa mo˝e wywo∏aç
objawy zatrucia. Najniebezpieczniejsze to: cis, zimowit, oleander,
bukszpan, bieluƒ, bluszcz, hortensja,
powojnik, tojad, konwalia.
Wyjàtkowà uwag´ nale˝y zwróciç na
szczeni´ta i m∏ode psy, dla których
wszystko jest jadalne.
Redakcja

Powiedz mi, gdzie mieszkasz a...
Mamy nazwane ulice i zacz´∏o si´
robiç troch´ normalniej. Pisz´ „normalniej”, bo nadal du˝a cz´Êç mieszkaƒców zameldowana jest pod adresem Stara Mi∏osna 1. Dlaczego? Najpierw nie meldowaliÊmy si´, bo ma∏o
kto chcia∏ mieç tymczasowy adres „na
zadzie”. S∏yszano g∏osy: dajcie nam
normalne adresy – b´dziemy si´ meldowaç. Normalne adresy mo˝emy
mieç od ponad pó∏ roku, rzesze
mieszkaƒców ruszy∏y na Urzàd Miasta, aby po z∏o˝eniu dosyç obszernej
dokumentacji, otrzymaç numer posesji bàdê bloku, a potem ...?
U˝ywamy nowych adresów i Êwietnie, bo w∏aÊnie po to biegaliÊmy z kar-

teczkami po Dzielnicy i robiliÊmy
konsultacje w sprawie nazw ulic. Niestety, w dowodach osobitych znacznej
wi´kszoÊci mieszkaƒców nadal widnieje jakaÊ warszawska ulica, bàdê
stare i nielubiane zadanie.
A przecie˝ tyle moglibyÊmy jeszcze
chcieç od „w∏adzy”, mamy nazwy
ulic, a wcià˝ potykamy si´ o nierówne
p∏yty i boimy si´ wyjÊç z domu po
zmroku.
To prawda, ˝e Stara Mi∏osna jest
po prostu „potrzebujàca”, ale co poniektórzy z w∏adnych tego Êwiata mówià wprost – was jest du˝o, ale nie tak
wiele, jeÊli spojrzeç w ewidencj´ ludnoÊci. Fakty i liczby mówià za siebie,

Firma WARS-BRUK

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

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

P 773 10 96, 0501 075 963
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a my jak si´ nie meldowaliÊmy, tak si´
nie meldujemy, nasze podatki idà na
budow´ przedszkola w gminie X,
w której wed∏ug prawa mieszkamy,
tylko nasze dziecko nie tam b´dzie
chodzi∏o do przedszkola... Ani si´
obejrzymy, kiedy pojawià si´ na naszych s∏upach plakaty kampanii w wyborach do samorzàdu i wtedy znów
si´ oka˝e, ˝e w Starej Mi∏oÊnie mieszka tak ma∏o ludzi, ˝e wybrani przez
nich radni b´dà stanowili mniejszoÊç
w Radzie Miasta. Znamy ju˝ tego
konsekwencje, tylko czy Polak musi
byç zawsze màdry po szkodzie?
Iza Antosiewicz

„ZIELONA CHATA”
ZAPRASZA WSZYSTKICH RODZICÓW, KTÓRZY CHCIELIBY
POMÓC SWOIM MALUCHOM W PRZEDSZKOLNYM DEBIUCIE
❖ zaj´cia adaptacyjne dla dzieci w wieku 2,5-; 3-; 4-lata
❖ mo˝liwoÊç skorzystania z indywidualnej konsultacji
z psychologiem i pedagogiem

W ZIELONEJ CHACIE DY˚UR PSYCHOLOGA
22 wrzeÊnia w godz. 1000-1200 i 1600-1700, tel. 773 35 74
Stara Mi∏osna, ul. Azaliowa 19 (dawniej zadanie 24/1399)

STARA MI¸OSNA

„Szafa gra”
Ka˝de miasto o d∏ugiej historii ma
swoje miejsca magiczne, które jednoznacznie kojarzà si´ w∏aÊnie z nim.
Ch´tnie odwiedzane i z czasem, gdy
niknà, z nostalgià wspominane. Takim
miejscem w Starej Mi∏oÊnie by∏a restauracja „Szafa Gra” i teren obok
niej. Po∏o˝ona w zagi´ciu piaszczystej
wydmy nad malowniczym stawem,
obok zbudowanej w po∏owie dziewi´tnastego wieku drogi brzeskiej, by∏a
miejscem spotkaƒ i odpoczynku zarówno nielicznych jeszcze wtedy automobilistów, jak i licznych mieszkaƒców
Starej Mi∏osny.
Swà nazw´ restauracja zawdzi´cza∏a
grajàcej szafie, która obecnie stoi
w Muzeum Techniki w Warszawie. Jak
pami´tam, trzeba by∏o do niej wrzuciç
monet´ i nast´pnie lekko kopnàç. Szafa wydawa∏a wtedy pierwszy zgrzyt,
a nast´pnie znajdujàce si´ w niej wa∏ki
zaczyna∏y swoje pracowite obroty i s∏ychaç by∏o zapisanà tam melodi´.

Obok restauracji sta∏a stacja benzynowa, czyli zwyk∏a pompa, dzi´ki której samochodowe silniki wprowadza∏y
automobile na znacznie wy˝szà ni˝
obecnie gór´ w drodze do Warszawy.
Wielokrotnie z tej stacji zapewne korzysta∏ p. Jeliƒski, który jako pierwszy
z Polaków objecha∏ Êwiat samochodem.
MagicznoÊç, o której wspomnia∏em
na wst´pie, zapewnia∏y „Szafie Gra”
niedziele.
Wtedy, po mszy, zjawia∏y si´ w restauracji i obok niej t∏umy mi∏oÊników.
Korzysta∏y ze wszystkich zgromadzonych tu atrakcji. Wi´c... na stawie zbudowana by∏a muszla koncertowa, gdzie
w ka˝dà niedziel´ gra∏a orkiestra.
Obok by∏ parkiet taneczny ochoczo wykorzystywany przez ch´tnych. Po stawie mo˝na by∏o pop∏ywaç kajakiem.
Dla dzieci kr´ci∏a si´ karuzela, a starsi
mogli spróbowaç wejÊç na nasmarowany myd∏em s∏up, na którego szczycie

czeka∏a nagroda. T´ „s∏upowà” przyjemnoÊç fundowa∏ cz´sto ksiàdz Witkowski.
Niedziele na Bielanach w Warszawie,
jak to opiewa si´ w piosenkach i opowieÊciach by∏y i min´∏y. O niedzielach
w Starej Mi∏oÊnie nikt nic nie napisa∏.
A przecie˝ w pami´ci mi∏oÊniaków to
jest. Takie magiczne miejsce, gdzie
mo˝na by∏o zajÊç, spotkaç si´ z serdecznym braterskim powitaniem, zjeÊç
coÊ naprawd´ polskiego, pysznego. Porozmawiaç nie o polityce, interesach,
a o tym, co naprawd´ wa˝ne, odpoczàç,
a potem nape∏niwszy bak benzynà, pojechaç dalej, albo zebrawszy rozbiegane dzieci, dostojnie ruszyç do domu.
Takiego spokojnego, gdzie niezamkni´te drzwi wcale nie by∏y wyjàtkiem.
Szafa gra, w j´zyku polskim oznacza
tak˝e, ˝e wszystko jest w porzàdku, ˝e
nie mamy zmartwieƒ. A jak jest obecnie? Jak dziÊ wyglàda „Szafa Gra”?
Przemilcz´, bo nie lubi´ pisaç o przykrych rzeczach.
Bogdan Jag∏owski

Kàcik bibliofila
Zaczynajà si´ ch∏odne dni i z pewnoÊcià ka˝dy ch´tnie usiàdzie wieczorem
z dobrà ksià˝kà przed kominkiem.
W bibliotece, jak zwykle, mo˝emy byç
pewni znalezienia czegoÊ dla siebie,
niezale˝nie od tego, czy ktoÊ lubi pi´ciotomowe powieÊci fantastyczne, czy
ambitnà literatur´ wspó∏czesnà, czy
mo˝e zaczytuje si´ po uszy w dzie∏ach
historycznych i biografiach. OczywiÊcie, oprócz wymienionych poni˝ej tytu∏ów, w bibliotece co miesiàc pojawiajà si´ inne nowoÊci, wi´c naprawd´
warto samemu do niej zajrzeç. W tym
numerze szczególnà uwag´ chcia∏am
zwróciç na g∏oÊnego ostatnio pisarza,
mianowicie Jonathana Carrolla, który
goÊci∏ niedawno na Targach Ksià˝ki,
i jego niezwyk∏à trylogi´ sk∏adajàcà si´
z trzech tomów: „Ca∏ujàc Ul”, „ZaÊlubiny patyków” i „Drewniane morze”.

chodzi normalnoÊç, zaraz poszukaj antidotum”. Mimo to
odda∏by wszystko za odrobin´
normalnoÊci w swoim ˝yciu,
odkàd zacz´∏o si´ rzàdziç zagadkowymi prawami. Frannie
musi wykonaç pewne zadanie,
choç nie wie jeszcze, kto mu je
zleci∏ i dlaczego. To, co go spotyka, przekracza wyobraêni´
nawet tak twardego faceta jak
on: tajemnicze znikni´cia
w najmniej oczekiwanych okolicznoÊciach, goÊcie nie z tego
Êwiata. Granica mi´dzy rzeczywistoÊcià a nierzeczywistoÊcià
zostaje wielokrotnie przekroczona. A tymczasem woko∏o
p∏ynie mniej lub bardziej normalne ˝ycie mieszkaƒców Crane’s View.

Jonathan Carroll: „Drewniane morze”
G∏ównym bohaterem i narratorem
powieÊci jest policjant Frannie McCabe, którego dewiza brzmi: „NormalnoÊç to pierwszy symptom Êmiertelnej
choroby. Jak tylko poczujesz, ˝e nad-

Kilka nowych tytu∏ów:
„Âwiat∏o moich oczu” D. Steel
„Niesforny Jack” C. Coulter
„Klejnoty Tessy Kent” J.Krantz
„Przyp∏yw” C. Forbes
„Obl´˝enie” T. Clancy

„Tajemniczy lot Rudolfa Hessa” R.
Conyers Nesbit
„ORP Orze∏” Z. Damski
„Dobre kalorie” Ch. Rmsy
„Dla mamy” wierszyki
Agnieszka Gruszczyƒska
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Wspólne hau, hau w Starej Mi∏oÊnie
czyli fotoreporta˝ z imprezy plenerow
„Pies naszym przyjacielem”

Podobno w Polsce ˝yje znacznie ponad
8 milionów psów. Ciekawe, ile ich
mieszka w naszych domach w Starej
Mi∏oÊnie? Prawdopodobnie tym
wskaênikiem przewy˝szamy Êrednià
krajowà. Z myÊlà o naszych czworono˝nych podopiecznych Rada Dzielnicy zorganizowa∏a imprez´ plenerowà
„Pies naszym przyjacielem”. Termin
imprezy zosta∏ wybrany w okolicy dnia
Êw. Franciszka, przyjaciela i patrona
zwierzàt, kiedy tradycyjnie obchodzony jest Âwiatowy Tydzieƒ Zwierzàt, od
oÊmiu lat Êwi´towany równie˝ w Polsce.
Jak co roku z okazji rocznicy Êmierci
Êw. Franciszka – przypadajàcej 4 paêdziernika – w naszym koÊció∏ku zosta∏y
poÊwi´cone zwierz´ta hodowane w naszych domach. Pod o∏tarzem spotka∏y
si´: chomiki, Êwinki morskie, ˝ó∏wie,
króliczki, rybki, kotki... no i oczywiÊcie
pieski.
Natomiast na ∏àce ko∏o koÊcio∏a,
w pierwszà sobot´ paêdziernika, prawdziwie jeszcze letnià i s∏onecznà, spotka∏o si´ wielu mieszkaƒców Starej Mi∏osny, i nie tylko, ze swoimi wiernymi
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psimi przyjació∏mi. I choç na parafialnà ∏àk´ przyby∏y psy du˝e i ma∏e,
przedstawiciele ró˝nych ras i temperamentów – wszystkie zaplanowane pokazy, konkursy i prezentacje odby∏y si´
w jak najlepszym porzàdku. Ca∏oÊç doskonale prowadzi∏ radny Marian Mahor, specjalista Rady Dzielnicy ds. imprez kulturalnych i sportowych.
Pani Joanna Grabowska, hodowca,
asystent kynologiczny zaprezentowa∏a
pokaz modnego strzy˝enia. Suczka
Diabella, wielokrotna medalistka, czeski terier, w∏. Eli Ko∏buk, wyczuwajàc
fachowe r´ce pani Joanny podda∏a si´
operacji bez obaw. I mimo i˝ przez ca∏y czas otacza∏ jà niema∏y kràg kibiców
Diabella z godnoÊcià doczeka∏a koƒca
zabiegu, a potem cierpliwie
prezentowa∏a
wszystkim nowà
fryzur´.
Pani
Beata
W´grzynowska,
prezentujàca si´
niczym bohaterka
westernu,

wjecha∏a na zielonà muraw´ zaprz´giem ciàgni´tym przez dwa pi´kne,
bia∏e, puchate samojedy. Z braku konkurentów nie odby∏y si´ wyÊcigi psich
zaprz´gów. Za to wielkà atrakcj´ mia∏y
co odwa˝niejsze dzieci, które mog∏y
sprawdziç swoje umiej´tnoÊci powo˝enia tymi pi´knymi psami zaprz´gowymi.
Ciekawym wprowadzeniem do póêniejszych pokazów tresury by∏a gaw´da
honorowego goÊcia imprezy, pana
Franciszka Szyde∏ko, tresera najs∏ynniejszych psich aktorów, m.in. zwierzàt
z filmów: Czterej pancerni i pies,
W pustyni i w puszczy, Karino, Nie ma
mocnych, Noce i dnie, Dom, MiÊ,
Czarne Stopy, Szaleƒstwa Panny Ewy,
Tajemnice puszczy, Zakl´ty dwór, Widziad∏o, Ferdydurke, Tr´dowata, Plecak pe∏en przygód. Pan Franciszek –
wielki mi∏oÊnik zwierzàt, jak jego patron – opowiada∏, jak zdobywa si´
przyjaêƒ i zaufanie zwierzàt, ile trzeba
w∏o˝yç w t´ prac´ cierpliwoÊci,
a przede wszystkim serca. Wspomina∏
przygody z planu filmowego, zwierz´ta, które przygotowywa∏ do odegrania
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˝yciowej roli. Dzieci
podchwyci∏y temat i obsypa∏y s∏ynnego tresera
trudnymi, konkretnymi
pytaniami, np. jak wytresowaç ˝ó∏wia? – dopytywa∏ si´ m∏ody hodowca gadów.
G∏ównà atrakcjà imprezy by∏ niewàtpliwie pokaz tresury
przygotowany przez Zak∏ad Szkolenia
Psów As z Otwocka. Pokaz – profesjonalnie przygotowany przez Paw∏a Studziƒskiego, przy udziale hodowców
szkolàcych swoje psy w Zak∏adzie AS,
efektownie przeprowadzony przez Izabel´ Studziƒskà – zachwyci∏ nawet tak
wytrawnego tresera, jak pan Szyde∏ko.
W pokazie zaprezentowano m.in.: lekcje pos∏uszeƒstwa rottweilera, skoki
przez p∏onàcà przeszkod´ w wykonaniu owczarków niemieckich, obron´
w∏aÊciciela i jego p´katej teczki przed
pozorowanym atakiem bandziora,
w tej konkurencji szczególnie widowiskowo zachowywa∏ si´ obdarzony ognistym temperamentem pies w∏oskiej rasy cane corso. Paƒstwo Studziƒscy,
wielcy mi∏oÊnicy psów, pokazali nam,
co to znaczy kochaç psy odpowiedzialnie, jak umiej´tnie wykorzystywaç niebywale rozwini´tà u psów potrzeb´
wspó∏pracy, porozumiewania si´
z przewodnikiem stada, tj. cz∏owiekiem. Za doskona∏à wspó∏prac´, bezb∏´dne wykonywanie poleceƒ w∏aÊcicieli wszystkie psy bioràce udzia∏ w po-

wej pt.

kazie zosta∏y obdarowane przez sponsorów imprezy – Lecznic´ weterynaryjnà „Amicus”, firmy ZOO – Vet oraz
Polypharm – próbkami znakomitej
karmy holenderskiej oraz odpowiednimi specyfikami kosmetycznymi.

uczestników imprezy i ich czworono˝nych podopiecznych – ring wystawowy.
S´dziowie pani Izabela Studziƒska
i pan Franciszek Szyde∏ko mieli
ogromne trudnoÊci z wyborem laureatów w poszczególnych konkurencjach,

W trakcie trwania imprezy zosta∏y
og∏oszone wyniki i rozdane nagrody
w konkursie plastycznym dla dzieci
„Pies naszym przyjacielem”. Komisja
konkursowa zwróci∏a uwag´ na ró˝norodnoÊç technik i umiej´tne ich ∏àczenie zaprezentowane przez dzieci:
w u˝yciu by∏y nawet klamerki od bielizny, które pos∏u˝y∏y Karolinie Sarniewicz za psie koƒczyny! Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali okolicznoÊciowe dyplomy oraz
drobne upominki ufundowane przez Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna.
Po zakoƒczeniu pokazów
przyszed∏ wreszcie czas na
d∏ugo oczekiwany przez

gdy˝ przeglàd ras i ich urodziwych
przedstawicieli by∏ naprawd´ imponujàcy. Od maleƒkiego anty alergicznego, pozbawionego w∏osia, grzywacza
chiƒskiego do efektownych owczarków
i bokserów. Tote˝ wszystkie konkurencje odby∏y si´ w klasie otwartej obejmujàcej wszystkie rasy i wielorasy, psià
m∏odzie˝ i psy dojrza∏e, równie˝ klas´
zwyci´zców, tj. wielokrotnych medalistów konkursów krajowych i mi´dzynarodowych. Konkurs psiej pi´knoÊci
odby∏ si´ w swoiÊcie staromi∏oÊniaƒskich kategoriach: na najsympatyczniejszego psa Starej Mi∏osny – wygra∏
wielokrotny medalista, bokser Rambo;
Dokoƒczenie na str. 16
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Dokoƒczenie ze str. 15
na najmniejszego psa Starej Mi∏osny –
wygra∏ miniaturowy szpic pomeranian
o godnym imieniu Sygnatariusz Puszek; na najwi´kszego psa Starej Mi∏osny – wygra∏ owczarek Êrodkowoazjatycki o przekornym imieniu Pestka; na
najgrzeczniejszego psa Starej Mi∏osny
– wygra∏ m∏odziutki, doskonale u∏o˝ony, owczarek niemiecki Tayson; na najstarszego i najlepiej utrzymanego psa
Starej Mi∏osny – wygra∏ 10- letni seter
irlandzki o imieniu Goya, ciàgle
w Êwietnej formie, doskonale prowadzony przez m∏odszà od niego Marysi´
Wierzbieniec; na naj∏adniej ubranego
psa Starej Mi∏osny – tu s´dziowie docenili gustownie ubranego w twarzowà
apaszk´ sympatycznego owczarka
o wdzi´cznym imieniu Jeny, wzi´tego

Specjalne podzi´kowania dla sponsorów i organizatorów imprezy:
Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna, Zak∏adu Szkolenia Psów As
z Otwocka – Izabeli i Paw∏a Studziƒskich,
Lecznicy Zwierzàt „Amicus” – Izabeli
i Grzegorza Rupiƒskich, Joanny Grabowskiej – hodowcy, asystenta kynologicznego, Beaty W´grzynowskiej – hodowcy
psów zaprz´gowych, ZOO – Vet sp. z o.o.
z Grodziska Mazowieckiego, dystrybutora
karmy holenderskiej A.N.F. pet formulas,
Polypharm sp. z o.o. – hurtowni farmaceutycznej, Witolda Czerskiego z TV POLSAT – za profesjonalne nag∏oÊnienie i perfekcyjnà obs∏ug´ sprz´tu podczas trwania
imprezy. Ksi´dza proboszcza – za udost´pnienie pràdu oraz specjalne podzi´kowania dla goÊcia honorowego imprezy:
pana Franciszka Szyde∏ko – Specjalisty
Techniki Tresury, Konsultanta filmowego
ds. zwierzàt, tresera takich psich gwiazd
filmowych jak: Szarik, pies Cywil, Saba.
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przez Paƒstwa Czerskich ze schroniska
w Celestynowie. W∏aÊciciele nagrodzonych psich pi´knoÊci otrzymali pamiàtkowe dyplomy, a wszyscy czworono˝ni
uczestnicy konkursów smaczne nagrody. Nagrodzono te˝ najm∏odszych prezenterów, niczym na Crufcie (najwi´kszej i najs∏ynniejszej wystawie psów odbywajàcej si´ od ponad 100 lat w Wielkiej Brytanii). Liczne grono championów Starej Mi∏osny i utytu∏owanych
laureatów z godnoÊcià pozowa∏o nast´pnie do pamiàtkowego zdj´cia.
Na zakoƒczenie zaplanowano dodatkowà atrakcj´ dla dzieci – konkurs wiedzy o psach przygotowany przez w∏aÊcicielk´ Lecznicy „Amicus” Izabel´
Rupiƒskà. Dzieci przez ca∏y czas trwania imprezy nie tylko Êwietnie si´ bawi∏y, równie˝ aktywnie wszystko obserwowa∏y, s∏ucha∏y objaÊnieƒ, zadawa∏y

pytania, a w konkursie zaskoczy∏y organizatorów swojà wiedzà kynologicznà. Walka o wejÊcie do fina∏u by∏a bardzo wyrównana, ca∏e szcz´Êcie, ˝e upominków wystarczy∏o dla wszystkich
uczestników.
Pozosta∏o mi tylko raz jeszcze podzi´kowaç wszystkim organizatorom,
sponsorom nagród, uczestnikom imprezy, radnym Dzielnicy Stara Mi∏osna
– wszystkim mi∏oÊnikom psów, dzi´ki
którym mogliÊmy si´ razem tak dobrze
bawiç. Wszyscy uczestnicy imprezy
przygotowali i przeprowadzili swoje
pokazy, konkursy i prezentacje ca∏kowicie spo∏ecznie. Mam nadzieje, ˝e za
rok, w okolicy Dnia Âwi´tego Franciszka znów si´ spotkamy. Ju˝ dziÊ serdecznie Paƒstwa zapraszam.
Przewodniczàca Rady Dzielnicy
Ewelina Kozak

Laureaci konkursu plastycznego:
„Pies naszym przyjacielem”:
I miejsce – Asia Màka
II miejsce ex aequo – Ada Rupiƒska
i Micha∏ Dybko
III miejsce – Karolina Sarniewicz
Laureaci konkursu psiej pi´knoÊci
w kategorii:
Na najsympatyczniejszego psa Starej
Mi∏osny
I miejsce – bokser Rambo, w∏. Ma∏gorzata Ryniec
II miejsce – basset hound Baltazar,
w∏. Aneta Sejdak
III miejsce – cavalier King Charles spaniel Ares, w∏. Ewa Kaêmierska
Na najmniejszego psa Starej Mi∏osny
I miejsce – szpic pomeranian miniaturowy Sygnatariusz Puszek, w∏. Barbara
Kubicka.
II miejsce – grzywacz chiƒski Atos,
w∏. Zuzia Domaƒska.

III miejsce – kundelek Tina, w∏. Monika Karczmarczyk.
Na najwi´kszego psa Starej Mi∏osny
– owczarek Êrodkowoazjatycki Pestka,
w∏. Paulina Konderska.
Na naj∏adniej ubranego psa Starej
Mi∏osny – owczarek niemiecki Jeny,
w∏. Kamil Czerski.
Na najgrzeczniejszego psa Starej Mi∏osny – m∏odziutki owczarek niemiecki
Tayson, w∏. Hanna Mrozek.
Na najstarszego i najlepiej utrzymanego psa Starej Mi∏osny – 10- letni seter irlandzki Goya, w∏. Marysia Wierzbieniec.
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Biegaj razem z nami
O biegu na orientacj´ pisaliÊmy ju˝ na naszych ∏amach kilkakrotnie. Z myÊlà o nowych czytelnikach przypomn´ tylko,
˝e jest to rodzaj biegu prze∏ajowego, gdzie w terenie nie ma
ÊciÊle wyznaczonej trasy. Biegnie si´ wed∏ug mapy (bardzo
szczegó∏owej) samemu wybierajàc drog´ pomi´dzy zaznaczonymi na niej punktami kontrolnymi. W miejscu oznaczonym na mapie jest ustawiony kolorowy lampion z kasownikiem, którym na karcie startowej potwierdza si´ obecnoÊç na
danym punkcie kontrolnym. Zwyci´˝a zawodnik, który przebiegnie tras´ w jak najkrótszym czasie. Jednak nie tylko kondycja fizyczna decyduje o ostatecznym wyniku, ale tak˝e spostrzegawczoÊç, umiej´tnoÊç orientacji w terenie i wyczucie
kierunku. I w∏aÊnie te dodatkowe elementy tak bardzo
uatrakcyjniajà ten sport.
Trasy sà dostosowane do wieku zawodników zarówno d∏ugoÊcià, jak i stopniem trudnoÊci. Dla najm∏odszych, trasa jest
w lesie wyznakowana kolorowymi wstà˝eczkami. Na wi´kszoÊci zawodów sà organizowane trasy tzw. B, dla osób s∏abszych kondycyjnie a tak˝e OPEN dla poczàtkujàcych.

Wszystkich ch´tnych zarówno do kibicowania, jak
i do startu organizatorzy serdecznie zapraszajà na teren OÊrodka Szkoleniowego Stowarzyszenia Szwadron Jazdy RP (tzw. hipodrom Legii), w niedziel´ 5 listopada. Start zawodników planowany jest na godz.
11.30. ok. 10.00 w centrum zawodów odb´dzie si´
krótkie szkolenie dla osób chcàcych po raz pierwszy
spróbowaç swoich si∏ w tej dyscyplinie. Zaplanowano
specjalne trasy dla dzieci oraz krótkie i proste trasy
OPEN. Wi´cej szczegó∏ów mo˝na si´ dowiedzieç z informatora dost´pnego w Szkole J´zyka Angielskiego
ul. GoÊciniec 2B lub zg∏aszajàc telefonicznie swój
udzia∏ w zawodach (do 31 paêdziernika) pod numerem (0-22) 671-98-51 lub 810-97-95.

TA X I - W E S O ¸ A
tel.

773 70 31, tel. kom. 0-601 220 910
DOJAZD GRATIS 24 h

W Skandynawii, gdzie bieg na orientacj´ jest wyjàtkowo
popularny, w najwi´kszych zawodach startuje nawet ok.
40000 zawodników w wieku od 7 do 90 lat. Uprawiajà ten
sport ca∏e rodziny, traktujàc go jako pomys∏ na zdrowe sp´dzanie czasu na Êwie˝ym powietrzu. U nas w najwi´kszych
zawodach startuje zaledwie ok. 800 osób.
Przepi´kne lasy wokó∏ Weso∏ej doskonale nadajà si´ do
uprawiania tej dyscypliny. Nic te˝ dziwnego, ˝e po raz kolejny b´dziemy goÊciç u nas biegaczy na orientacj´. W dniu 5 listopada br. na zakoƒczenie sezonu startów w mazowieckim
okr´gu biegu na orientacj´ Grupa Indywidualnych Biegaczy
na Orientacj´ „Amator” wraz ze Stowarzyszeniem Sàsiedzkim Stara Mi∏osna organizuje II Zawody o Puchar Burmistrza Miasta Weso∏a w Biegu na Orientacj´.
Marcin J´drzejewski
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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

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
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Lekcje w Parku
Jednym z podstawowych zadaƒ
wszystkich parków krajobrazowych
w naszym kraju jest edukacja przyrodnicza. Najlepszym sposobem
przekazania wiedzy o otaczajàcej nas
naturze jest pokazanie tego, o czym
si´ mówi. Z tà myÊlà powsta∏a przy
Zarzàdzie Mazowieckiego i Chojnowskiego Parku Krajobrazowego
Baza Edukacji Ekologicznej „Torfy”.
MieÊci si´ ona w gminie Karczew,
choç naj∏atwiej dotrzeç do niej
z Otwocka. Wystarczy pójÊç jednà
z g∏ównych ulic tego miasta (ul. Andriollego) na po∏udnie. Gdy skoƒczy
si´ asfalt, nale˝y iÊç dalej prosto jeszcze jakieÊ 1,5 kilometra. Baza znajduje si´ tu˝ obok leÊniczówki „Torfy”, na skraju rezerwatu przyrody
„Na Torfach”. Ka˝demu, kto chcia∏by wybraç si´ tam samodzielnie, proponuj´ zadzwoniç wczeÊniej pod numer 788 80 87 i ustaliç termin oraz
godzin´ odwiedzin. Cz´sto bowiem
Baza odwiedzana jest przez grupy
szkolne, a wówczas zwiedzenie terenu Bazy i muzeum jest niemo˝liwe
(z powodu braku miejsca).
Zapewne wszystkich interesuje, co
mo˝na zobaczyç na Torfach. Zapewniam, ˝e atrakcji jest wiele, ale zdecydowanie najwi´kszà z nich jest najprawdziwszy wilk. Ramzes, bo tak

ma on na imi´,
jest doros∏ym basiorem (samcem)
i przyjecha∏ do
nas z warszawskiego
ZOO.
WczeÊniej mieszka∏ w stacji naukowej w Bieszczadach. Tam te˝
przyszed∏ na Êwiat
i to jest powodem
jego niewoli. Nie
nauczono go polowania i dlatego
nie poradzi∏by sobie na wolnoÊci.
Na Torfach ma
jednak ca∏kiem
pokaêny wybieg
i wszystko wskazuje na to, ˝e czuje si´ tu Êwietnie.
O Ramzesie mo˝na by pisaç d∏ugo,
dlatego zapewne
powróc´ kiedyÊ
do historii i teraêniejszoÊci
tego
wilka. Innymi ˝ywymi mieszkaƒcami Bazy sà bociany. Co roku

Ramzes – prawdziwy wilk
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Rezerwat „Na Torfach”

trafia tu kilka poturbowanych ptaków. Wi´kszoÊç z nich trafia po jakimÊ czasie z powrotem na wolnoÊç.
Czasem jednak jest to niemo˝liwe
i zostajà u nas na d∏u˝ej. Tak sta∏o si´
z bocianem bia∏ym „Przewojem” i jego krewniakiem bocianem czarnym,
którego nazwaliÊmy „Micha∏kiem”.
Prócz nich przy Bazie ˝yje obecnie
jednooka kawka.
Drugà atrakcjà bazy jest muzeum.
Sk∏ada si´ ono z dwóch sal. W pierwszej mo˝na zobaczyç ekspozycj´ prezentujàcà zwierz´ta naszego Parku,
w drugiej zaprezentowano histori´
i folklor tych terenów. Grupy zorganizowane i wczeÊniej umówione mogà liczyç na przewodników, którzy
oprowadzà zarówno po muzeum, jak
i po pobliskim rezerwacie przyrody.
W∏aÊnie ten rezerwat („Na Torfach”)
jest jednym z najcenniejszych przyrodniczo miejsc w naszych lasach.

STARA MI¸OSNA
Warto przyjechaç tu o ka˝dej porze
roku, poniewa˝ tutejsze krajobrazy
urzekajà zawsze. Mam ÊwiadomoÊç,
˝e wi´kszoÊç osób, które chcia∏yby
zobaczyç to miejsce b´dzie wybieraç
si´ tu w sobot´ lub w niedziel´. Niestety w te dni Baza Edukacji Ekologicznej jest nieczynna. Mo˝na wówczas jedynie zwiedziç rezerwat. Baza
natomiast otwarta jest od poniedzia∏ku do piàtku w godzinach 9.00 –
15.30 (równie˝ w soboty robocze).
Powodem tego stanu jest ukierunkowanie prac Bazy na grupy m∏odzie˝y
szkolnej, a nie na turystów indywidualnych. Byç mo˝e ju˝ nied∏ugo si´ to
zmieni. Mimo wszystko zapraszamy
serdecznie.
A skoro ju˝ o m∏odzie˝y wspomnia∏em, dodam s∏ów kilka o tym,
jak parkowa lekcja w przyrodzie wyglàda. Trwa ona zwykle d∏u˝ej ni˝
godzina lekcyjna, trudno jednak
okreÊliç, ile czasu dok∏adnie.
Wszystko zale˝y od zainteresowania
dzieci. Bywa ˝e grupa co chwil´
przerywa lekcj´ pytajàc o przeró˝ne
rzeczy. Nie ukrywam, ˝e w∏aÊnie takie klasy sà najmilej widziane. Podstawowe zaj´cia w Bazie dotyczà naszego Parku, jego historii, celów
i funkcji, a tak˝e zwierzàt i roÊlin tu
˝yjàcych. Ponadto wi´kszoÊç grup
zamawia dodatkowo wycieczk´
z przewodnikiem do rezerwatu. Tam
uczestnicy dowiadujà si´ szczegó∏ów
dotyczàcych miejsca i przedmiotu
ochrony rezerwatowej. Mo˝na równie˝ w tym czasie obserwowaç niektóre dzikie zwierz´ta (g∏ównie ptaki) i poznaç ich ˝ycie i zwyczaje. Program wycieczek koƒczy si´ ogniskiem rozpalonym na terenie Bazy.
OczywiÊcie, ten standardowy program mo˝e byç bardziej urozmaicony. Wszystko zale˝y od inwencji grupy odwiedzajàcej naszà Baz´ Edukacji Ekologicznej. Istnieje mo˝liwoÊç
przeprowadzenia tu zaj´ç bardziej
szczegó∏owych, nastawionych na poznanie konkretnej problematyki.
Trzeba to jednak wczeÊniej uzgodniç
z kierownikiem Bazy. Przyk∏adem
mogà tu byç przeprowadzone
w ostatnim czasie zaj´cia z rozpoznawania siedlisk leÊnych zorganizowane na ˝yczenie studentów SGGW.
Jeszcze raz serdecznie zapraszam do
odwiedzenia naszego oÊrodka.
tekst i foto Wojciech Sobociƒski

Baza Edukacji Ekologicznej „Torfy”

Micha∏ek (bocian czarny), niestety, zostanie u nas na d∏u˝ej

Tutejsze krajobrazy urzekajà zawsze
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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
PROPONUJEMY NOWÑ GRUP¢ – SOBOTA GODZ. 1000

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 8-20, sob. 10-16

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
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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
(dawna OBWODNICA)

tel. 773-25-30

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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Psia dieta
Nasze osiedle z ka˝dym dniem rozrasta si´ coraz bardziej, a wraz z nowymi
mieszkaƒcami przybywajà ich czworono˝ni przyjaciele.
Zwierz´ta te towarzyszà nam, stró˝ujà, bronià, chronià, dostarczajà radoÊci i rozrywki.
Nasze podmiejskie tereny szcz´Êliwie sprzyjajà hodowli zwierzàt, a okoliczne ∏àki i lasy stwarzajà mo˝liwoÊç
zapewnienia psu odpowiedniej iloÊci
ruchu i zabawy, co jest niezb´dne dla
jego prawid∏owego rozwoju.
Nale˝a∏oby przy tym zwróciç uwag´,
aby zawsze psu towarzyszy∏ opiekun.
Jest to niezb´dne zarówno, ze wzgl´du
na stosunk dobrosàsiedzkie, jak i ze
strony obowiàzujàcego prawa. Niedopuszczalne jest wypuszczanie psa samego poza ogrodzenie lub pozostawianie go pod opiekà dziecka:
1. zwierz´ nara˝one jest na ataki ze
strony innych zwierzàt, a tak˝e
w pewnych trudnych do przewidzenia
okolicznoÊciach pozornie ∏agodne
stworzenie samo mo˝e zaatakowaç.

2. Zwierz´ mo˝e zostaç ofiarà w wypadkach drogowych.
3. Stanowi êród∏o niekontrolowanego
rozprzestrzeniania chorób paso˝ytniczych i zakaênych, zw∏aszcza przy
istniejàcym w kraju zagro˝eniu wirusem wÊcieklizny.
Trzymajàc w domu psa nale˝y stworzyç mu odpowiednie warunki bytowe.
Jedzenie – stanowi jeden z wa˝niejszych czynników pozwalajàcych na
utrzymanie psa w zdrowiu. Pies jest
zwierz´ciem mi´so˝ernym i jego krótki
przewód pokarmowy nie jest w stanie
wykorzystaç nieodpowiednich iloÊci
pokarmu roÊlinnego. Psy doros∏e obowiàzuje sk∏ad posi∏ku: 1 cz´Êç mi´sa, 2
cz´Êci pokarmu roÊlinnego.
Istnieje równie˝ szczególna wra˝liwoÊç na nag∏à zmian´ pokarmu – nast´puje niebezpieczeƒstwo biegunki.
W diecie najlepsze jest mi´so mi´Êniowe
+ wysokoenergetyczne narzàdy wewn´trzne (wàtroba, Êledziona, serce, nerki).
Lepsze jest mi´so surowe ni˝ gotowane, ryby zawierajà du˝o ∏atwo strawnego bia∏ka. Mo˝na dodaç niewielkà
iloÊç soli, lecz nie podajemy ostrych
przypraw.
Smakowity dodatek stanowià
koÊci i chrzàstki
ciel´ce oraz kruche koÊci wo∏owe. Nie wolno
podawaç koÊci
z drobiu i dziczyzny
jak
te˝
sztucznych os∏onek w´dlin.
Âwie˝e mleko
muszà otrzymywaç suki karmiàce i szczeni´ta. In-

ne cenne pokarmy to: twaróg, ry˝, p∏atki
owsiane, kukurydziane, jarzyny (szpinak,
marchew).
Pies musi mieç sta∏y dost´p do czystej wody zmienianej codziennie.
Gotowe karmy konserwowe i suche
sà dobrym i praktycznym pokarmem,
oczywiÊcie odpowiednie dla wieku
i stanu zdrowotnego psa. Mieszanka
pe∏nowartoÊciowa mo˝e byç stosowana
stale przez d∏u˝szy czas lub zamiennie
z jedzeniem przygotowanym w domu.
Pies ˝ywiony suchà karmà wymaga trzy
razy wi´cej p∏ynów ni˝ przy wilgotnym
pokarmie. Dodatek sucharów sprzyja
toalecie jamy ustnej (mechaniczne
oczyszczanie z´bów). Regularne podawanie posi∏ków sprzyja zdrowiu i kondycji poprzez regulacj´ odruchów wydzielania soków trawiennych. Cz´stotliwoÊç karmienia:
1. Szczeni´ – 4 razy dziennie
2. Od 3 miesiàca do 1 roku – 3 razy
dziennie
3. Od 1 roku do 1 1/2 roku – 2 razy
dziennie
4. Doros∏y pies mo˝e byç karmiony jeden raz, o ile nie jest to pies myÊliwski lub s∏u˝bowy, ale zawsze pami´tamy, ˝e w rozk∏adzie dziennym
zwierzaka czas karmienia jest jednym z najwa˝niejszych dla niego
momentów.
Mo˝na poleciç 1 dzieƒ g∏odówki co
jakiÊ czas. Woda musi pozostaç bez
ograniczeƒ.
Nie nale˝y zapominaç o odpowiednich mieszankach witaminowych dla
poszczególnych grup wiekowych
i osobniczych zapotrzebowaƒ.
Za nasze zaanga˝owanie i trosk´
zwierz´ odpowie nam zdrowiem
i prawdziwà mi∏oÊcià.
Izabela Rupiƒska

M∏odzie˝ chce klubu
W dniu 25 paêdziernika w siedzibie Stowarzyszenia Sàsiedzkiego pojawili si´ niespodziewani goÊcie. 20-osobowa grupa
m∏odzie˝y zjawi∏a si´ poszukujàc poparcia i pomocy w za∏o˝eniu
klubu osiedlowego, gdzie mogliby si´ spotykaç i bawiç. Zmobilizowane dwie mamy i nauczycielka zadeklarowa∏y wsparcie w organizacji takiego klubu. Z drugiej strony Radni Dzielnicy obiecali pomoc w zdobyciu Êrodków na jego dzia∏anie, zaÊ sami zainteresowani z∏o˝yli obietnic´ wspó∏pracy przy urzàdzaniu siedziby klubu. Potrzebny jest jedynie lokal, w którym m∏odzie˝ mog∏aby si´ spotykaç nie przeszkadzajàc sàsiadom. Osoby mogàce
pomóc w znalezieniu takiego lokalu proszone sà o kontakt
z przedstawicielami Stowarzyszenia Sàsiedzkiego.
MJ
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Po prostu psy i my
Pies towarzyszy cz∏owiekowi od zarania
dziejów jako obroƒca, wierny przyjaciel,doskona∏y towarzysz zabaw, obdarzajàcy nas bezgranicznà mi∏oÊcià bez wzgl´du na zawartoÊç portfela i stan naszego
konta. Dlatego chcielibyÊmy w kilku odcinkach przybli˝yç Paƒstwu postaç waszego przysz∏ego lub obecnego pupila, bioràc
pod uwag´ jego predyspozycje przypisane
do rasy, temperamentu i naszych oczekiwaƒ. Na poczàtku zastanówmy nad odpowiednià dla nas rasà.
Po pierwsze, rozwa˝my, jakà iloÊcià wolnego czasu dysponujemy: jeÊli nie mamy go
zbyt wiele, to nie decydujmy si´ na psa
o du˝ym temperamencie, lubiàcego du˝o
biegaç np.: charta, psa rasy myÊliwskiej, zaprz´gowego lub ogólnie, psa z grupy terierów. Je˝eli mamy ma∏e mieszkanie lub
chcemy mieç niestratowany ogródek, kupmy sobie ma∏ego pieska a jeÊli chcielibyÊmy
koniecznie wi´kszego – weêmy takiego, ale
o spokojnym temperamencie. Doskona∏e
b´dà tu niektóre psy z grupy molosów,
a wi´c np.: nowofunlandy, mastify, bullmastify, bernardyny. Kto zaÊ zechce mieç do-

skona∏ego stró˝a i obroƒc´ powinien zdecydowaç si´ na rottweilera, dobermana,
owczarka niemieckiego, cane corso czy
owczarka Êrodkowoazjatyckiego. Nale˝y
pami´taç jednak o tym, ˝e pies rasy obronnej nie jest zwierz´ciem odpowiednim dla
ka˝dego, z racji swojej postury, si∏y,predyspozycji psychicznych. Decydujàc si´ jednak
na niego, musimy zdaç sobie spraw´ i odpowiedzieç uczciwie przed samym sobà,
czy b´dziemy w stanie podo∏aç obowiàzkom, jakie spadnà na nas jako w∏aÊciciela
psa rasy ogólnie uwa˝anej za niebezpiecznà, czy b´dziemy w stanie zapewniç takiemu psu odpowiednià dawk´ ruchu na Êwie˝ym powietrzu, zadbaç o jego edukacj´,
wreszcie czy my sami posiadamy odpowiednie predyspozycje psychiczne i fizyczne, by móc sobie poradziç z du˝ym psem.
JeÊli ktoÊ posiada uleg∏y charakter, brakuje
mu cech przywódczych, nie jest osobà konsekwentnà, potrafiàcà „rzàdziç i dominowaç”, lepiej niech nie kupuje psa obronnego, poniewa˝ najprawdopodobniej nie poradzi sobie z jego prawid∏owym wychowaniem i nie b´dzie mieç nad nim pe∏nej kon-

troli, co w konsekwencji mo˝e doprowadziç do nieszcz´Êcia. W takiej sytuacji zasadne by∏oby rozwa˝enie nabycia psa
o przyjaznym usposobieniu, jak np.: golden
retrivera, labradora, boksera lub psa zaliczanego do grupy ozdobnych. OczywiÊcie
rasy tu wymienione to tylko niektóre z wyst´pujàcych i nie starczy∏oby nam czasu
i miejsca na omówienie wszystkich, dlatego
jeÊli mamy jakieÊ pytania dotyczàce rasy
psa, najlepiej zwróciç si´ do Zwiàzku Kynologicznego lub poszukaç w specjalistycznej monografii danej rasy. Przy wyborze
psa nie zapominajmy o wspania∏ych mieszaƒcach, których màdroÊç i przywiàzanie
sà niemal legendarne. Niemniej decydujàc
si´ na posiadanie psa, niewa˝ne rasowego
lub nie, musimy zdawaç sobie spraw´, ˝e
posiadanie oddanego przyjaciela to nie tylko przyjemnoÊç, ale równie˝ obowiàzek,
koszty (˝ywienie, opieka weterynaryjna,
tresura) i pe∏na odpowiedzialnoÊç za zachowanie naszego pupila. Ale jeÊli si´ ju˝
zdecydujemy na psa zyskujemy PRZYJACIELA na ca∏e ˝ycie, a to jest naprawd´
wiele warte, zapewniamy o tym:
Izabela i Pawe∏ Studziƒscy
Zak∏ad Szkolenia Psów AS,
tel.: 779 41 00, 0603 645 737

Niebezpieczne okresy kszta∏towania
postawy dziecka
Min´∏o lato, dni sta∏y si´ krótsze, rzadziej
chodzimy na spacery, jeêdzimy na rowerach, coraz wi´cej czasu sp´dzamy w pozycji siedzàcej.
Dzieci wróci∏y do szkó∏, du˝o czasu sp´dzajà w niewygodnych ∏awkach, d∏ugo odrabiajà lekcje, cz´sto siedzàc w niew∏aÊciwy sposób. W∏aÊnie teraz, kiedy spontaniczna i naturalna ruchliwoÊç naszych
dzieci zosta∏a ograniczona, mogà zaczàç
pojawiaç si´ wady postawy. Mi´Ênie stajà
si´ wiotkie, co powoduje: zaokràglenie
pleców, odstawanie ∏opatek, wysuni´cie
barków w przód, uwypuklenie brzucha...
Niew∏aÊciwy sposób siedzenia cz´sto
sprzyja równie˝ tworzeniu si´ skolioz.
Zw∏aszcza teraz jesienià i zimà dzieciom
bardzo potrzebny jest ruch ÊciÊle ukierunkowany na korekcj´ wad postawy.
Nale˝y wiedzieç równie˝, ˝e w ˝yciu
dziecka pojawiajà si´ okresy krytyczne
kszta∏towania postawy, w czasie których
najcz´Êciej pojawiajà si´ wady.
Pierwszy z nich przypadajàcy na wiek 67 lat zwiàzany jest ze zmianà trybu ˝ycia.
Dziecko przechodzi ze swobodnego, indywidualnie regulowanego czasu wysi∏ku,

odpoczynku w narzucony, kilkugodzinny
czas nauki w pozycji siedzàcej, cz´sto
w niew∏aÊciwych warunkach. Dlatego
w tym okresie szczególnie wa˝na jest dba∏oÊç o zapewnienie dziecku odpowiedniej
gimnastyki.
Drugi okres krytyczny zwiàzany jest ze
skokiem pokwitaniowym (dziewcz´ta 1113 lat, ch∏opcy 13-14 lat).
Intensywny przyrost d∏ugoÊci nóg i tu∏owia wià˝e si´ ze zmianà dotychczasowego
uk∏adu Êrodków ci´˝koÊci.
Równie˝ si∏a mi´Êni jest znacznie os∏abiona i istniejàce ju˝ wady postawy cz´sto
pog∏´biajà si´. W tym czasie odpowiednie
çwiczenia sà niezmiernie wa˝ne dla harmonijnego rozwoju dziecka. W okresie
dojrzewania obserwujemy równie˝ pewne
wady majàce Êcis∏y zwiàzek z psychikà.
Dzieci, które wczeÊniej i szybciej rosnà, zaczynajà „garbiç si´”, aby nie wyró˝niaç si´
na tle rówieÊników.
Ten rodzaj wady potocznie nazywamy
„kifozà wysokich”.
Obserwujemy równie˝ „kifoz´ krótkowzrocznych” ÊciÊle zwiàzanà z wadà
wzroku.

Na tym etapie rozwoju u dziewczàt mo˝emy spotkaç si´ równie˝ z tendencjà do
ukrywania rozwijajàcych si´ piersi, poprzez zaokràglenie pleców i wysuwanie
barków do przodu t´ wad´ nazywamy potocznie „kifozà nieÊmia∏ych”. D∏ugotrwa∏e
utrzymywanie takiej postawy powoduje
przykurcze mi´Êniowe, zaburzenia statyki
kr´gos∏upa prowadzàc jednoczeÊnie do
nieestetycznego nawyku „garbienia si´”.
Nale˝y zdaç sobie spraw´ z tego, ˝e czas
dojrzewania stwarza cz´sto mo˝liwoÊç
ostatniej szansy leczenia istniejàcych nieprawid∏owoÊci, gdy˝ po zakoƒczeniu wzrostu wyleczenie wad postawy jest ju˝ prawie
niemo˝liwe.
Obserwujcie dziecko uwa˝nie!!!
Gdy zauwa˝ycie coÊ niepokojàcego,
skontaktujcie si´ szybko ze specjalistà.
W tym przypadku czas dzia∏a wy∏àcznie
na niekorzyÊç Waszego dziecka
mgr Beata i Jacek Horszczaruk
tel. 773-22-53
W miesiàcach wrzesieƒ – listopad OÊrodek Rehabilitacji PLUS organizuje akcj´ bezp∏atnego badania postawy dzieci. Serdecznie zapraszamy
(prosimy o telefoniczne ustalenie terminu wizyty)
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Moje dziecko chodzi do logopedy
We wrzeÊniu wÊród podà˝ajàcych do
szko∏y szczególnie wyró˝niajà si´ „zerówkowicze”. Zarówno oni sami, jak
i ich rodzice z ogromnym przej´ciem
podchodzà do nowych obowiàzków.
Chcàc wykorzystaç ten potencja∏ dobrych ch´ci proponuj´ niniejsze przemyÊlenia.
Oprócz ró˝nych sprawnoÊci koniecznych do tego, aby nasz maluch dobrze
czu∏ si´ mi´dzy rówieÊnikami, jest prawid∏owe mówienie.
W wi´kszoÊci szkó∏ i przedszkoli pracujàcych z szeÊciolatkami na prze∏omie
wrzeÊnia i paêdziernika pojawiajà si´ logopedzi, aby ustaliç, którym dzieciom
potrzebna jest pomoc w tym zakresie.
Niektóre placówki starajà si´ zapewniç swoim uczniom terapi´ logopedycznà we w∏asnych progach.
W pozosta∏ych przypadkach dzieci

mogà korzystaç z tego typu zaj´ç
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku.
„Chodzenie do logopedy” – na
szcz´Êcie – nikogo ju˝ nie dziwi. ˚eby
jednak nie przeciàga∏o si´ zbyt d∏ugo
i dawa∏o satysfakcj´ wszystkim zaanga˝owanym w t´ spraw´, wymaga màdrego w∏àczenia si´ rodziców dziecka.
Kontakt z logopedà s∏u˝y temu, aby
pokazaç dziecku i jego opiekunom, co
i jak nale˝y zmieniç w sposobie mówienia. Dla rodziców pozostaje ogromna
praca polegajàca na konsekwentnym,
wielokrotnym, systematycznym powracaniu do zaleconych zadaƒ. Muszà
podtrzymywaç dziecko pokazujàc mu
to, co ju˝ si´ uda∏o, powinni wspieraç
w chwilach zniech´cenia.
Oczekiwanie, ˝e logopeda nauczy
dziecko sam, jest nieporozumieniem.

Wodne tarapaty
Dane mi by∏o prze˝yç w tym roku susz´ i powódê, dwa kataklizmy, o dwa za
du˝o. Kiedy budowaliÊmy nasz dom –
wod´ przywoziliÊmy cysternà, potem
pod∏àczyliÊmy si´ do wodociàgu. Có˝
za radoÊç, woda by∏a czysta a nie rdzawa, jak w naszym starym domu. Jak
wielkim szcz´Êciem jest woda w kranie
wiedzà Ci, którzy, podobnie jak nasza
rodzina, doÊwiadczyli jej braku przez 3
doby. Zdarza∏y si´ ju˝ awarie wodociàgu, ale do tej pory udawa∏o si´ je likwidowaç w miar´ szybko – do 24 godzin.
To, co prze˝yli u˝ytkownicy wodociàgu
zasilanego ze studni nr 6 mo˝na nazwaç kataklizmem suszy. Poczàtek lipca, niektórzy wracali z wakacji, inni
szykowali si´ do wyjazdów – a w kranie
sucho. Pani w Zespole nie mia∏a ju˝ si∏y odpowiadaç na pytanie – Kiedy to
si´ skoƒczy?
Nie b´d´ si´ rozpisywa∏a o tym, jak
to jest w normalnym mieÊcie, bo mam
nadziej´, ˝e to ostatnia taka przygoda
w moim ˝yciu (w koƒcu nied∏ugo ma
ruszyç SUW). Chcia∏abym zwróciç
uwag´ na przyczyny tego zdarzenia.
Tak si´ jakoÊ zdarza, ˝e awarie w naszym wodociàgu zbiegajà si´ w czasie
z suszà. Temperatura roÊnie, deszcze
przestajà padaç, ogródki blednà, a wte-
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dy gorliwi w∏aÊciciele zaczynajà podlewaç. Ustawiajà automatyczne polewaczki na ca∏e dnie i noce (otwieram
okno, a tam coÊ terkocze – istny sadyzm i brak wyobraêni, zwa˝ywszy na
to, ˝e sàsiedzi jeszcze si´ nie wprowadzili). Ciekawe jest, ˝e posiadacze w∏asnych uj´ç wodnych, sà bardziej
oszcz´dni, w koƒcu to oni muszà kupowaç nowe pompy w razie awarii. Przy
normalnej eksploatacji pompy g∏´binowe w naszych osiedlowych studniach
w∏àczajà si´ co 20 – 30 min.; w czasie
suszy, w godzinach wieczornych, nawet
cz´Êciej ni˝ co 5 min. Do tej wzmo˝onej eksploatacji nale˝y dodaç brak sta∏ej konserwacji, tylko pogotowie hydrauliczne, gdy coÊ si´ zepsuje i ju˝
znamy przyczyn´ naszej „kranowej suszy”. Moja kole˝anka, która od dwóch
lat mieszka w Filadelfii, z ubolewaniem pisa∏a do mnie, ˝e w∏adze miasta
wyda∏y w czasie letniej suszy zakaz
podlewania ogródków i wszystko
usch∏o. Pisa∏a, ˝e Filadelfia wyglàda∏a
smutno, ale najbardziej zaskoczy∏ jà
fakt, ˝e wydano zarzàdzenie, a wszyscy
si´ dostosowali...
Po 3 dniach horroru bez wody wyjecha∏am na urlop, by po powrocie prze˝ywaç kolejne koszmary – ulewy. O tym, ˝e

Nowe umiej´tnoÊci w zakresie artykulacji muszà byç utrwalane w sytuacji
naturalnej, w zabawie, w kontaktach
z domownikami. W przeciwnym razie
pozostanà „sztukà dla sztuki” – umiej´tnoÊcià, którà dziecko posiada, ale jej
nie wykorzystuje.
Na podstawie wieloletnich obserwacji
zaryzykowa∏abym stwierdzenie, ˝e znaczny odsetek dzieci dlatego bardzo d∏ugo
„chodzi do logopedy”, ˝e ich rodzicom
brakuje konsekwencji i stanowczoÊci.
Dla dziecka oznacza to d∏ugotrwa∏e,
nu˝àce uczestniczenie w zaj´ciach, które
nie przynoszà szybko widocznych efektów, a dzieci nie lubià czekaç d∏ugo.
Urszula Zdoliƒska
Logopeda Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Sulejówku
tel. 783 58 58, tel./fax 783 97 71
na naszym osiedlu nie ma ulicznej kanalizacji wie ka˝dy, kto choç raz wyszed∏ na
spacer po ulewnym deszczu, ale ratowanie mojej piwnicy przed kompletnym zalaniem – çwiczy∏am po raz pierwszy.
Woda z ulicy la∏a si´ wprost do gara˝u,
kratka Êciekowa zamuli∏a si´ b∏yskawicznie i ca∏y jej nadmiar wp∏ynà∏ do piwnicy. CoÊ trzeba by∏o robiç, wzi´∏am szpadel i odprowadzi∏am wod´ z ka∏u˝y do
lasu naprzeciwko, potem zacz´∏am
sprzàtanie gara˝u.
Na drugi dzieƒ spotka∏am m∏ode ma∏˝eƒstwo na spacerze z dzieckiem, musieli zmieniç tras´, bo ka∏u˝a, którà spotkali, rozlewa∏a si´ na ca∏à szerokoÊç
ulicy. „CoÊ trzeba z tym zrobiç, dlaczego na takim du˝ym osiedlu nikt nie pomyÊla∏ o tym, ˝e b´dzie pada∏ deszcz?”
– powiedzia∏ do mnie ojciec rodziny.
No w∏aÊnie, Drodzy Sàsiedzi, ktoÊ
nie pomyÊla∏ i jeszcze wiele ulewnych
deszcy spadnie, zanim ktoÊ inny znajdzie pieniàdze, by naprawiç b∏´dy tego
pierwszego. My mo˝emy narzekaç,
przestaç spacerowaç, wynosiç wod´
z gara˝u, albo wziàç szpadel i odprowadziç wod´ do miejsca, gdzie jej nadmiar nie b´dzie nikomu przeszkadza∏.
Musimy poczuç si´ gospodarzami naszej ulicy, naszego osiedla, mo˝e w ten
sposób chocia˝ troch´ u∏atwimy sobie
˝ycie w Starej Mi∏oÊnie...
Izabela Antosiewicz
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Powodzenia przedszkolakom
Jeszcze niedawno Wasz maluch zasypia∏ przy piersi mamy, z pomocà taty
zrobi∏ pierwszy krok, a tu ju˝ z niego
przedszkolak. Jak pomóc malcowi polubiç przedszkole. Jak u∏atwiç mu dobry start?

skorzystania z toalety. Dobrze jeÊli wie,
jak pos∏u˝yç si´ papierem toaletowym,
umyç ràczki i wytrzeç je r´cznikiem.
ObecnoÊç rówieÊników zmobilizuje
malca, by te wszystkie nie∏atwe czynnoÊci „szlifowaç’ w ˝yciu przedszkolnym.

Od kiedy do przedszkola?
Psychologowie zauwa˝ajà, ˝e cz´sto
dopiero czterolatki sà emocjonalnie
gotowe, by pójsç do przedszkola.
Pierwsze rozstanie z domem, przebywanie w grupie rówieÊniczej przez kilka godzin dziennie dla wielu trzylatków jest jeszcze zbyt trudne. Bywa jednak, zw∏aszcza kiedy do przedszkola
chodzi starsze rodzeƒstwo, ˝e nawet
trzylatek bez klopotów godzi si´ na
rozstanie z rodzicami, preferujàc zabawy z kolegami i kole˝ankami. JeÊli
dziecku trudno zaadaptowaç si´
w przedszkolu, warto poczekaç kilka
miesi´cy i zostawiç go w domu z babcià czy nianià, jeÊli mama nie mo˝e
d∏u˝ej si´ nim opiekowaç w ciàgu dnia.
Warto te˝ czasem rozwa˝yç mo˝liwoÊç
zaprowadzania dziecka do tzw. „domowego przedszkola”, w którym sà zazazwyczaj ma∏e grupki dzieci i domowa atmosfera.

Przygotujcie si´ wspólnie
Udany przedszkolny strart w du˝ej
mierze zale˝y tak˝e od rodziców,
zw∏aszcza mamy i jej nastawienia. Maluch natychmiast wyczuje najmniejszà
wàtpilwoÊç, wahanie czy brak zaufania
do pani w grupie. Dlatego te˝ warto
przygotowaç samà siebie. Decyzja
o pójÊciu malucha do przedszkola powinna byç podj´ta raz i konsekwentnie
realizowana. Najlepiej pójÊcie do
przedszkola potraktowaç jako naturalnà kolej rzeczy, przedszkole, szko∏a itd
Dla malucha przedszkole jest abstrakcjà – dlatego warto mu o nim troch´ wczeÊniej popowiadaç – bez ubarwieƒ i bez straszenia, ˝e czekajà na niego tam inne dzieci, zabawki, ró˝ne
atrakcje np. teatrzyki, wycieczki.

Co przydaje si´ w przedszkolu?
Oprócz dojrza∏oÊci emocjonalnej
maluch powinien idàc do przedszkola
byç ju˝ doÊç samodzielny. ¸atwiej mu
b´dzie zaistnieç w grupie i porównywaç z rówieÊnikami im wi´cej b´dzie
umia∏.
Przedszkolak powinien w miar´ samodzielnie jeÊç i piç. Powinien wiedzieç, do czego s∏u˝y ubikacja i jak bez
skr´powania zasygnalizowaç potrzeb´

Âwi´to w rodzinie
PójÊcie
do
przedszkola mo˝na rodzinne Êwi´towaç jako „krok
w doros∏oÊç’. Wybierzcie si´ wspólnie do sklepu, by
kupiç przedszkolny
ekwipunek.
Dobrze jeÊli pozwolicie maluchowi w nowych

kapciach i z nowym plecakiem pochodziç troch´ po domu – w ten sposób
w przedszkolu b´dzie mia∏ wi´cej znajomych przedmiotów.
Rozmowy o pierwszym dniu w przedszkolu niech b´dà uÊmiechni´te i optymistyczne. Wybierzcie jakiegoÊ pluszowego przyjaciela, samochodzik, który
maluch b´dzie móg∏ zabraç ze sobà do
przedszkola.
O czym dobrze jest pamietaç
Kiedy dziecko wróci z przedszkola,
zamiast pytaç „czy chcesz jutro znowu tam pójÊç”, zapytaj „jak mu si´
bawi∏o”, „czy wydarzy∏o si´ coÊ weso∏ego, Êmiesznego”, „czy koledzy
si´ do niego uÊmiechali” i „jak sobie
dawa∏ rad´”?
Po powrocie z przedszkola cz´Êciej
i wi´cej przytulaj malca. Pozwól mu
d∏u˝ej ni˝ zwykle posiedzieç na twoich
kolanach. Im wi´cej zabaw i przytulania z mamà i tatà, tym ∏atwiej jutro b´dzie pójÊç do przedszkola.
Agnieszka Carrasco-˚ylicz psycholog

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

05-075 Weso∏a Zielona, ul. Wspólna 20b
tel./fax

773 47 54,

fax

815 40 76

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

oferuje ZAKUPY NA TELEFON!!!
Magdalena Gaw´cka, Danuta Olczak

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

tel.

773 14 30

Stara Mi∏osna
Zadanie 08, dom nr 589
ul. Kryszta∏owa 6

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

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

773-19-68

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

Akceptujemy karty kredytowe!
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Ptaki Starej Mi∏osny – Rudzik
Wrzesieƒ móg∏by byç uznany za miesiàc
ptaszka rudzika, poniewa˝ widuje si´ je
codziennie siedzàce na p∏otach, dachach, balustradach tarasów, na drzewach i krzewach naszych ogródków.
Rudzik jest nieco mniejszy od wróbla. Ma charakterystycznà figurk´
z cienkimi, d∏ugimi nogami, wypuk∏à
piersià i du˝ymi wyrazistymi oczami.
Na czole ma rdzawà plam´, która przechodzi na podgardle. Wierzch i skrzyd∏a oliwkowoszare, spód bia∏y. Zaniepokojony, potrzàsa ogonem i wykonuje
charakterystyczne uk∏ony. Jest pospolity w ca∏ym kraju. Jednak ∏atwiej go
us∏yszeç ni˝ dostrzec. Przylatuje w koƒcu marca i na poczàtku kwietnia, odlatuje w koƒcu wrzeÊnia i w paêdzierniku. Cz´Êç rudzików pozostaje na zim´
i po nastaniu ch∏odów skupia si´ w pobli˝u domów i tam od˝ywia odpadkami. Dzieje si´ tak tylko w miesiàcach
zimowych, poniewa˝ rudzik jest ptakiem typowo leÊnym. Zamieszkuje du˝e, zwarte kompleksy leÊne, wybierajàc

miejsca niezbyt nas∏onecznione. ˚eruje pod drzewami, wÊród runa i wilgotnej, zbutwia∏ej Êció∏ki. Unika miejsc
zbyt suchych i zbyt wilgotnych.
Od˝ywia si´ larwami owadów, pajàkami oraz drobnymi bezkr´gowcami,
które zbiera z roÊlin i wyszukuje
w Êció∏ce. Jesienià je równie˝ jagody.
Miejsce i sposób ˝erowania rudzików jest niemal identyczny, jak u s∏owika, dlatego te gatunki prawie nigdy nie
wyst´pujà na tym samym terenie.
Rudzik jest ptakiem niezbyt p∏ochliwym, dystans ucieczki wynosi 10–15 m.,
a kiedy cz∏owiek siedzi spokojnie, ˝erujàcy rudzik mo˝e si´ zbli˝yç na odleg∏oÊç 3–4 m.
Okres l´gowy trwa od kwietnia do
czerwca. Po przylocie samce zajmujà
terytoria l´gowe i intensywnie Êpiewajà. Broniàc swego terytorium zachowujà si´ agresywnie w stosunku do rywali.
Interesujàce jest to, ˝e reagujà na czerwony kolor piersi i atakujà nawet wypchane ptaki ustawione na terytorium
l´gowym. Gniazdo
buduje samica z suchych liÊci, w∏ókien
roÊlin i zielonego
mchu. WyÊció∏k´
stanowià
cienkie
korzonki i w∏osie.
Gniazdo umieszczone jest na ziemi
pod os∏onà k´py

Przysmaki kuchni
staromi∏oÊniaƒskiej
Ryba zapiekana
z pieczarkami
4 kostki ryby (nie panierowanej),
3 ∏y˝ki posiekanej cebuli, 20 dkg pieczarek, 4 ∏y˝ki g´stej Êmietany, ∏y˝eczka màki, sok cytrynowy, natka pietruszki.
Naczynie do zapiekania posmarowaç mas∏em, u∏o˝yç kostki ryby, skropione sokiem cytrynowym (lub posypane solà czosnkowà, jeÊli ktoÊ woli
ostrzejszy smak). Zapiekaç oko∏o 30
minut w 200 C. Cebul´ poddusiç
w niewielkiej iloÊci mas∏a na bia∏o. Dodaç oczyszczone i poszatkowane pieczarki, przyprawiç solà, pieprzem, kilkoma kroplami przyprawy do zup. Pod
koniec duszenia dodaç Êmietan´ wymieszanà z ∏y˝eczkà màki. Zagotowaç.
Ryby zalaç sosem pieczarkowym, zapiekaç ok. 20 min.
Posypaç posiekanà natkà pietruszki.
Podawaç z bagietkà.
Ma∏gorzata Zygmunt
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traw, albo korzenia, a niekiedy w p∏ytkiej nisko umieszczonej dziupli. Przykryte od góry poduszkà mchu jest zupe∏nie niewidoczne. Przy zbli˝aniu si´
cz∏owieka do gniazda rudziki wydajà
ostre g∏osy alarmowe. Jaja pi´ç do szeÊciu na kremowobia∏ym tle z rdzawymi
plamkami sà sk∏adane przez samic´
dwa razy w roku. Piskl´ta wyl´gajà si´
po 14 dniach. Opuszczajà gniazdo
12–15 dni póêniej, ale nie sà w pe∏ni
zdolne do lotu i przez pewien czas pozostajà pod opiekà rodziców.
Âpiew rudzika jest bardzo ∏adny. Samiec Êpiewa przez ca∏y dzieƒ, ale najintensywniej przed zapadni´ciem zmroku,
gdy milknà inne ptaki. Piosenka rudzika
jest niezbyt d∏uga, ale melodyjna, sk∏adajàca si´ z wysokich tonów o melancholijnym zabarwieniu „c∏i – c∏i”, które
przechodzà w perliste opadajàce trele.
Anna Susicka

OÂRODEK REHABILITACJI
I ODNOWY BIOLOGICZNEJ
mgr Beata i Jacek Horszczaruk
● TERAPIA MANUALNA KR¢GOS¸UPA
● REHABILITACJA PO URAZACH
● LECZENIE:
- zmian zwyrodnieniowych
- dyskopatii
- skolioz
● FIZYKOTERAPIA
● MASA˚E
● GIMNASTYKA KOREKCYJNA DLA DZIECI –

INDYWIDUALNA

I GRUPOWA

● GIMNASTYKA DLA PA¡
- aerobic, stretching, çwiczenia kszta∏tujàce

BEZP¸ATNE KONSULTACJE

Tel. 773 22 53

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

STARA MI¸OSNA

Listy

Informacje z parafii na listopad

Bokser oddany w czu∏e r´ce
Maks znalaz∏ si´ u nas w koƒcu
wrzeÊnia. Przywióz∏ go póênym
wieczorem nasz sàsiad, znajomy
w∏aÊciciela, który uleg∏ wypadkowi
samochodowemu i nie móg∏ si´
psem zajmowaç. Sàsiad zwróci∏ si´
z proÊbà, ˝ebyÊmy poszukali nowego domu dla Maksa. Wyg∏odzony,
zaniedbany, Êmiertelnie przera˝ony
pies na poczàtku obsiusia∏ Êciany
i zwymiotowa∏, a póêniej rozpoczà∏
nieprzytomny bieg od drzwi wejÊciowych do tarasowych ca∏y czas
skomlàc i poszczekujàc w rozpaczy. Przyjecha∏ w za ma∏ej kolczatce, która porani∏a mu szyj´ i bardzo
trudno by∏o go wyprowadziç na
spacer. W nocy by∏o jeszcze gorzej,
podobnie êle wyglàda∏ nast´pny
dzieƒ i noc. Nerwowà atmosfer´
pot´gowa∏ fakt, ˝e w domu mamy
dwuletnià suczk´, która by∏a o nowego lokatora bardzo zazdrosna. ZdecydowaliÊmy si´ natychmiast szukaç nowego domu dla Maksa. ZadzwoniliÊmy do znajomych i umieÊciliÊmy anons
w WiadomoÊciach Sàsiedzkich. Apel o wzi´cie psa ukaza∏ si´ w gazetce w piàtek, a ju˝ w sobot´ telefon zaczà∏ dzwoniç i dzwoni∏ tak przez kilka dni, a telefonujàcy zg∏aszali ch´ç przygarni´cia Maksa. Wszystkie telefony by∏y bardzo serdeczne i wspó∏czujàce; nikt si´ nie pyta∏, jak Maks wyglàda ani jaki ma charakter – wszyscy deklarowali najlepszà wol´ opieki nad psem. Dzwonili ludzie o dobrym sercu i wielkiej wra˝liwoÊci, by∏o to odkrycie bardzo, bardzo mi∏e. Wiemy
teraz, ˝e mieszkajà ko∏o nas ludzie ˝yczliwi i serdeczni. Pragniemy wszystkim
Paƒstwu z ca∏ego serca za to zainteresowanie losami psa podzi´kowaç, a tak˝e
poinformowaç, ˝e Maks ma ju˝ dom, zosta∏ w Starej Mi∏oÊnie w czu∏ych r´kach.
AMS

1 listopada: Wszystkich Âwi´tych
Msze Êw. jak w ka˝dà niedziel´: 8.00; 9.00 (tylko na cmentarzu); 10.30;
12.00; 13.00 (tylko na cmentarzu); 16.00; 18.00. O godz. 12.00 procesja
˝a∏obna po cmentarzu z czytaniem „Wypominków”. 31 pa˝dziernika i 1 listopada przy o∏tarzu cmentarnym przez ca∏y dzieƒ przyjmowane sà „Wypominki” za Zmar∏ych. Wsz´dzie, równie˝ u nas, zach´camy do kupowania
zniczy i lampek Caritasu, bowiem w ten sposób wspomagamy jednoczeÊnie dzie∏a mi∏osierdzia prowadzone przez Caritas. Znicze sà w parafii,
a rozprowadzajà je nasi harcerze, którzy w ten sposób pozyskujà te˝ Êrodki
na swoje potrzeby. Stoisko harcerskie ze zniczami jest przy cmentarzu poczàwszy od soboty 28 paêdziernika – do 1 listopada w∏àcznie.

Ma∏a powtórka z katechizmu – O chrzcie
W zwiàzku ze chrztem mojej córeczki postanowi∏am zrobiç sobie ma∏à powtórk´ z katechizmu. Dowiedzia∏am si´ mi´dzy innymi, jakie nazwy nosi ten
„fundament ca∏ego ˝ycia chrzeÊcijaƒskiego”:
„nazywamy go:
1. darem – poniewa˝ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszà;
2. ∏askà – poniewa˝ jest dawany nawet tym, którzy zawinili;
3. chrztem – poniewa˝ grzech zostaje pogrzebany w wodzie;
4. namaszczeniem – poniewa˝ jest Êwi´ty i królewski (a królów si´ namaszcza);
5. oÊwieceniem – poniewa˝ jest jaÊniejàcym Êwiat∏em;
6. szatà – poniewa˝ zakrywa nasz wstyd;
7. obmyciem – poniewa˝ oczyszcza;
8. piecz´cià – poniewa˝ strze˝e nas i jest znakiem panowania Boga”.
(Âw. Grzegorz z Nazjanzu „Orationes”)
Wiele informacji na temat chrztu mo˝emy znaleêç w Ewangeliach, ale ju˝
Stary Testament zawiera opis wydarzeƒ interpretowanych jako zapowiedzi
chrztu, np.:
◗ Potop, w czasie którego woda zniszczy∏a z∏o, a w Arce Noego uratowa∏a
dobro, da∏a poczàtek cnotom;
◗ przejÊcie przez Morze Czerwone – wyzwolenie z niewoli egipskiej;
◗ przejÊcie przez Jordan – Izrael otrzymuje dar Ziemi obiecanej – symbol
˝ycia wiecznego.
Chrzest naszych dzieci to wspania∏a okazja do refleksji, mo˝e podobnych
„powtórzeƒ”, przemyÊleƒ na temat przysz∏oÊci naszych pociech. Nad tym, co
mo˝emy dla nich zrobiç albo czego nie wolno nam zaniedbaç.
Wi´kszoÊç rodziców b´dàcych katolikami przynosi swoje dzieci do KoÊcio∏a
i prosi o sakrament chrztu. To przecie˝ wielki skarb. Nie ka˝my dzieciom zbyt d∏ugo czekaç na te drugie narodziny, narodziny dla KoÊcio∏a, bo szkoda, a czasami to
wr´cz lekkomyÊlnoÊç.
Niekiedy przyczynà odk∏adania uroczystoÊci przez kilka miesi´cy po urodzeniu dziecka jest obawa, ˝e nie zdo∏amy przygotowaç przyj´cia. MyÊl´ jednak,
˝e nikt nie wymaga od kobiety, w kilka tygodni po porodzie, przygotowywania
wystawnego obiadu na 20 osób. GoÊç na poziomie ucieszy si´, ˝e mo˝e napiç
si´ kawy i zjeÊç kawa∏ek ciasta w towarzystwie ma∏ego prawdziwie Êwi´tego
cz∏owieka.
Agnieszka

2 listopada: Dzieƒ Zaduszny
Msze Êw. jak w ka˝dà niedziel´. O godz.16.00 masza Êw na cmentarzu.
Dodatkowa msza Êw.o 20.00 dla tych, którzy póêniej wracajà z pracy.
1-8 listopada: oktawa modlitw za Zmar∏ych.
Codziennie o godz. 16.00 msza Êw. wraz z ró˝aƒcem za Zmar∏ych. Przez
ca∏à oktaw´ mo˝na raz jeden na dzieƒ uzyskiwaç odpust zupe∏ny i ofiarowaç go za Zmar∏ych. Warunki: stan ∏aski, pobo˝ne (modlitewne) nawiedzenie cmentarza lub koÊcio∏a, przyj´cie komunii Êw. oraz modlitwa w intencji
Ojca Âwi´tego.
Msza Êw. gregoriaƒska za naszych Zmar∏ych
Rozpocznie si´, jak zwykle, 3 listopada o godz. 16.00. Do 11 listopada
b´dzie odprawiana codziennie o godz. 16.00. Od 12 listopada do 2 grudnia o godz. 9.00. Na t´ msz´ Êw. zapisujemy naszych Zmar∏ych na karteczkach, które wrzucamy do puszek (w koÊciele lub na cmentarzu).
Pielgrzymka do Rzymu
Nasza doroczna listopadowa pielgrzymka do Rzymu odb´dzie si´ w dniach od 4 – 12 listopada.
Zbiórka uczestników w holu Mi´dzynarodowego Dworca Lotniczego
o godz. 11.30.
Nast´pna pielgrzymka w przysz∏ym roku równie˝ w pierwszej po∏owie listopada.
11 listopada: Âwi´to Niepodleg∏oÊci
Msze Êw. wg porzàdku niedzielnego. o godz. 13.00, jak co roku, uroczysta msza Êw. za Ojczyzn´ i Naród oraz za wszystkich uczestników walk i ruchów niepodleg∏oÊciowych spoczywajàcych na naszym cmentarzu.
W zwiàzku ze Âwi´tem Narodowym, jak zawsze, zach´camy do wywieszania flag i przypominamy, ˝e mo˝na je nabyç przez ca∏y rok w naszej parafialnej ksi´garence.
19 listopada: Msza Âwi´ta Kresowa
W pierwszà niedziel´ po 16 listopada, (czyli po UroczystoÊci Matki Bo˝ej Ostrobramskiej) tj. 19 listopada o godz. 13.00 doroczna Msza Âwi´ta
Kresowa. Zapraszamy na nià wszystkich, których korzenie si´gajà Kresów
Wschodnich. Jak zwykle przyb´dà goÊcie ze Wspólnoty Polskiej.
26 listopada: 20. rocznica Êmierci profesora Kazimierza Dàbrowskiego
W tym dniu, jak ka˝dego roku w ostatnià niedziel´ listopada, o godz.
16.00 uroczysta msza Êw. za Jego ma∏˝onk´ Eugeni´ Dàbrowskà. W roku
bie˝àcym, ze wzgl´du na okràg∏a rocznic´ Êmierci profesora, wspomnienie
b´dzie mia∏o szczególnie uroczysty charakter. profesora wspominaç b´dà
jego uczniowie i przyjaciele. Wyk∏ad wyg∏osi zas∏u˝ony stra˝nik spuÊcizny
profesora, dr Andrzej Dondee.
Pozosta∏e informacje
1. W ka˝dà niedziel´ o godz. 10.30 msza Êw. dla dzieci przygotowujàcych
si´ do Pierwszej Komunii Âwi´tej. Pierwsza Komunia Âwi´ta dzieci
w dwie pierwsze niedziele maja tj. 6 i 13 maja 2001 roku.
2. Sakrament Chrztu Âwi´tego jest sprawowany w ka˝dà drugà niedziel´
miesiàca na mszy Êw. o godz. 13.00. W innych uzasadnionych przypadkach tylko po mszy Êw.
3. Przygotowanie m∏odych do zawarcia sakramentu ma∏˝eƒstwa odbywa si´
w ka˝dà niedziel´ o godz. 16.00. Najpierw msza Êw., a potem konferencja.
4. Msza Êw. dla m∏odzie˝y o godz. 18.00, a po niej – dla ch´tnych – spotkanie w sali katechetycznej, w domu parafialnym.
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Super

okazja
1. Sta∏y, nielimitowany dost´p do

Czy chcesz:

internetu?

2. Graç w sieciowe gry komputerowe?

3. Zwi´kszyç grono przyjació∏?
4. Opcjonalnie posiadaç w∏asne strony WWW i e-mail?
JeÊli choç na jedno pytanie odpowiedzia∏eÊ

FUTURE TECHNOLOGY

TAK - do∏àcz do nas!!!

Sieç Komputerowa Weso∏a

Miesi´czny abonament za nielimitowany, sta∏y, szybki dost´p do sieci wynosi tylko: 122 PLN
Ponadto nale˝y pokryç jednorazowe koszty instalacji i wypo˝yczenia sprz´tu
Informacje i zg∏oszenia:
Piotr Jab∏oƒski, tel. (0608) 189-170, Future Technology sp. z o.o.,
zadanie XIII nr 848, 05-077 Weso∏a 4

Og∏oszenia drobne

Lecznica dla Zwierzàt „AMICUS”
Izabela i Grzegorz Rupiƒscy
lekarze weterynarii

◗ 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.
◗ Ch´tnie posprzàtam, solidnie i tanio, tel.: 773-34-29
◗ 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.
◗ Lekcje j. francuskiego – tel.: 773-15-27.
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