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Nr
W maleƒkim zakàtku Êwiata
S∏oƒce krà˝y wysoko spoglàdajàc na
przep∏ywajàce chmurki po b∏´kitnym
niebie.
Ciep∏o otula przestrzeƒ...
Dni i noce emanujà jego obecnoÊcià,
a przyroda kàpie si´ w promiennych
blaskach. To poczàtek lata.
Ptaki Êcigajà si´ z leniwym wiatrem.
Poranne rosy rozÊwietlajà przyrod´.
Ich maleƒkie kropelki dr˝à pod dotykiem lata i szybujà w chmury, by powróciç z przelotnym deszczem i napoiç
zieleƒ i sp´kanà ziemi´.

Wymarzone lato – spe∏nienie wielu
oczekiwaƒ, wytchnienie od codziennoÊci, odpoczynek w kontakcie z naturà
w najdalszych zakàtkach Êwiata, ale
i w tych najbli˝szych...
Las staromi∏oÊniaƒski oblegany
przez urlopowiczów „miejscowych”,
którzy wypatrujà pierwszych grzybów,
zatrzymujà si´ d∏u˝ej w miejscach, które kuszà lÊniàcymi kuleczkami czarnych jagód, na szcz´Êcie dla wszystkich
stoi otworem.
Irena ¸ukszo
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✔ Akcja letnia „Wakacje za jeden
uÊmiech”
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✔ Meldujmy si´
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✔ Konkurs plastyczny
„Nasza Stara Mi∏osna” na str. 14

✔ Nowy przewodnik
po Mazowieckim Parku na str. 15

✔ Og∏oszenia drobne dziÊ na str. 27
Nast´pny numer „WiadomoÊci
Sàsiedzkich” uka˝e si´
w I po∏owie wrzeÊnia.

foto Wojciech Sobociƒski

Latem
drzewa szumià zielenià
ko∏yszà jej g´stwinà
szepczà w duecie z wiatrem
modlitw´ wszechÊwiata
z∏ocà korony Êwiat∏em
rozproszonym w przestworzach
sp´kane linie kory
odcieniami
znaczà pe∏ni´

Rzekotka drzewna

Wierzbo
dlaczego pochyli∏aÊ si´
nad wodà
mo˝e p∏aczesz
chcesz umyç w∏osy
czy przejrzeç si´ w toni
twoje konary w zieleni zwisajà bezradnie
czy wiesz
˝e nie musisz piàç si´ do s∏oƒca
bo ono p∏ynie po przestrzeni
wierzbo wdzi´ku i zamyÊlenia
nie wychylaj si´
abyÊ nie utraci∏a korzeni
Irena ¸ukszo
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WieÊci
w pigu∏ce
Rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia
31 maja br. od 1 stycznia 2002 roku miasta
Weso∏a i Sulejówek b´dà wchodzi∏y w sk∏ad
powiatu warszawskiego.
❍❍❍
11 lipca dokona∏a si´ zmiana na funkcji Prezesa MPZBDJiW Sp. z o.o. Wychodzàc naprzeciw
stanowisku Rady Nadzorczej Zespo∏u udzia∏owcy Spó∏ki Ziemskiej przyj´li rezygnacj´ p. Wojciecha Staniulisa i powo∏ali na funkcj´ Prezesa
p. Tadeusza Romanowicza.
❍❍❍
Na terenie naszego Osiedla, przy gimnazjum
powstanie nowoczesne boisko pi∏karskie, ze
sztucznà nawierzchnià i trybunami. Inwestycja
zostanie sfinansowana wspólnie przez Zespó∏
(prace ziemne i podbudowa pod boisko) oraz
Miasto. Zakoƒczenie inwestycji planowane jest
do koƒca wrzeÊnia br. Tak˝e jeszcze w tym roku teren gimnazjum zostanie ogrodzony.
❍❍❍
28 czerwca Rada Miasta dokona∏a zmiany
przeznaczenia terenu dzia∏ki, która zosta∏a przekazana przez Zespó∏ na potrzeby budowy nowego koÊcio∏a, umo˝liwiajàc w ten sposób formalne podj´cie prac projektowych.
❍❍❍
Trwa budowa pierwszego odcinka Al. Jana
Paw∏a II (na odcinku dawnej Torfowej). Szkoda,
˝e projektanci, lekkà r´kà zaplanowali wyci´cie
dwóch dorodnych topoli rosnàcych u wylotu
ul. Grafitowej. Czy naprawd´ nasze osiedle
cierpi na nadmiar zieleni?
❍❍❍
Z koƒcem lipca koƒczy prac´ duszpasterskà
w naszej parafii ksiàdz Kamil, przechodzàc
do parafii na Placu Szembeka w Warszawie.

Biuro Rady Dzielnicy, ul. Jeêdziecka 20, p. 225
(1. pi´tro, nad prywatnymi gabinetami lekarskimi):

poniedzia∏ek, czwartek: godz. 1630–2000;
wtorek, Êroda, piàtek: godz. 900–1230
tel./fax 773 30 24, e-mail: beatazk@poczta.onet.pl

30 maja zaginà∏ kot Figaro, maÊci be˝owej,
g∏owa srebrzysta, oczy niebieskie.
Tatua˝ w prawym uchu CWL 151.
Prosz´ o informacj´, dla znalazcy nagroda,
tel. 773 33 54.
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Z prac Rady Dzielnicy
Wschodnia Obwodnica Warszawy
Rada Miasta na czerwcowej sesji zdecydowanie przeciwstawi∏a si´ planom przeprowadzenia przez teren gminy Weso∏a
Wschodniej Obwodnicy Warszawy. Jeden
z wariantów przebiegu trasy – wg projektantów z Biura Planowania i Rozwoju
Warszawy najmniej ucià˝liwy dla okolicznych mieszkaƒców – zosta∏ zaprojektowany na obrze˝ach hipodromu Legii, cz´Êciowo w tunelu. Komisja Infrastruktury
Rady Dzielnicy przedstawi∏a w∏asnà ocen´ projektu przed∏o˝onà Komisji Infrastruktury Rady Miasta. W opinii zwróci∏a
przede wszystkim uwag´ na pilnà potrzeb´ wytyczenia obwodnicy. Rosnàcy w zatrwa˝ajàcym tempie ruch samochodowy
na Trakcie Brzeskim w krótkim czasie
mo˝e doprowadziç do parali˝u komunikacyjnego.

Zmiany w sk∏adzie Zarzàdu Dzielnicy
Na majowej sesji Rada Dzielnicy z ˝alem przyj´∏a rezygnacj´ Ma∏gorzaty Krukowskiej z funkcji Przewodniczàcej Zarzàdu Dzielnicy. Nowym Przewodniczàcym Zarzàdu Dzielnicy zosta∏ wybrany
Tadeusz Wilk (spoza sk∏adu Rady Dzielnicy), aktywny cz∏onek Stowarzyszenia
Sàsiedzkiego oraz cz∏onek nowo wybranej Rady Nadzorczej MPZBDJ i W.
Dzi´kujemy Ci, Ma∏gosiu, za ponad
rok aktywnej spo∏ecznej pracy w roli Przewodniczàcej Zarzàdu!
Filia MOK w Starej Mi∏oÊnie
W okresie wakacyjnym zaj´cia w sali
Rady Dzielnicy przy Jeêdzieckiej 20 nie
b´dà prowadzone ze wzgl´du na prace
adaptacyjne – budow´ toalety.
Ewelina Kozak
Przewodniczàca Rady Dzielnicy

Zapraszamy na wakacje do
Miejskiego OÊrodka Kultury w Weso∏ej

Akcja letnia „Wakacje za jeden uÊmiech”
Rozpocznie si´ 16 lipca i b´dzie trwa∏a a˝ do 4 sierpnia br.
W programie przewidziane sà zaj´cia umuzykalniajàce, plastyczne, zabawa w cyrk,
sport zespo∏owy, gry i zabawy integrujàce na sali i w plenerze, wyjazdy na basen, do kina, ZOO i teatru.
Tematy do realizacji to:
✔ praca nad plakatem zapraszajàcym na wakacje w MOK-u;
✔ przygotowywanie balu koƒczàcego akcj´ letnià – „Podró˝ w Krain´ Wszystkiego Najlepszego”;
✔ 30 min. dziennie „muzyczne abecad∏o”;
✔ interpretacja ruchowa muzyki F. Chopina;
✔ zabawa w pokera muzycznego (zapoznanie dzieci z instrumentami orkiestry symfonicznej);
✔ opowiadania o kompozytorach;
✔ pokazy techniki graffiti na asfalcie;
✔ konkurs „Obserwator przyrody” – prowadzony codziennie
✔ dzieƒ turystyki – Êpiewanie piosenek harcerskich przy ognisku, pieczenie kie∏basek;
✔ 30 min. dziennie wspólnego czytania wybranej lektury;
✔ spotkania z ciekawymi mieszkaƒcami naszego miasta;
✔ zawody – jazda sprawnoÊciowa na hulajnodze;
✔ spotkanie z Zenonem Jasku∏à;
✔ praca zespo∏owa – makieta miasta Weso∏a w przysz∏oÊci;
✔ ulubione miejsce w Weso∏ej – konkurs malarski;
✔ rysunek z natury – pozowanie
✔ wycieczka rowerowa na teren Stowarzyszenia Szwadron Jazdy Rzeczpospolitej Polskiej w Weso∏ej;
✔ wycieczka do parku rozrywki, temat wycieczki „Od ziarenka do bochenka”;
✔ spotkanie z iluzjonistà – czarodziejem;
✔ wytyczanie szlaków wycieczkowych z rysunkami;
✔ po˝egnalny bal.
Zapisy dzieci przyjmujemy w Miejskim OÊrodku Kultury w Weso∏ej
ul. Starzyƒskiego 21 tel. 773-55-99
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w Starej Mi∏oÊnie przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe – wp∏ywy ze
sprzeda˝y tej dzia∏ki majà byç przeznaczone na budow´ profesjonalnego boiska
do pi∏ki no˝nej przy gimnazjum w Starej
Mi∏oÊnie (ok. 700 tys. z∏). WàtpliwoÊci
radnych budzi∏o przeznaczenie tak wysokiej kwoty na samo boisko (bez zaplecza
do lekkiej atletyki) w obliczu wielu innych
potrzeb zwiàzanych chocia˝by z rozbudowà gimnazjum.
Rada Dzielnicy odzyska∏a tak˝e z nadwy˝ki bud˝etowej sum´ 4,5 tys. z∏, którà
przeznaczy na doposa˝enie filii MOK
w Starej Mi∏oÊnie i wykonanie niezb´dnej
dla funkcjonowania tej filii ∏azienki.
Wi´cej informacji o tej sesji podamy po
zatwierdzeniu protokó∏u z jej obrad.
Na podstawie projektu
protokó∏u z sesji
Ma∏gorzata Krukowska

Co s∏ychaç w gminie
7 czerwca 2001 r.

28 czerwca 2001 r.

W okresie mi´dzysesyjnym Zarzàd
Miasta m.in. podpisa∏ umow´ w sprawie
wynajmu pomieszczeƒ dla biblioteki, rozpoczà∏ prace nad realizacjà w czasie wakacji budowy ronda i chodnika przy ratuszu oraz rozstrzygnà∏ przetarg na budow´
ul. Jana Paw∏a II przez firm´ EKSBUD
NOWA.
Istotnà kwestià w relacjach przewodniczàcych komisji by∏a sprawa budowy
WOW i sprzeciwu mieszkaƒców dotyczàcego przebiegu WOW przez miasto Weso∏a. Na osiedlu przy pl. Wojska Polskiego
uda∏o si´ podpisaç umow´ z wojskiem na
bezp∏atny wynajem pomieszczeƒ pod fili´
MOK i kluby m∏odzie˝owe.
Jednym z punktów sesji by∏o nadanie
tytu∏u honorowego „Zas∏u˝ony dla Miasta Weso∏a” panu ministrowi Józefowi
P∏oskonce, który znacznie przyczyni∏ si´
do zmiany przynale˝noÊci powiatowej (na
powiat warszawski) naszego miasta.
Najwa˝niejszà decyzjà Rady na tej sesji
by∏o podj´cie uchwa∏y w sprawie sprzeda˝y w trybie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomoÊci zabudowanej po∏o˝onej w Weso∏ej przy ul. 1 Praskiego
Pu∏ku 21 (budynek „B” starego Urz´du
Miasta). Podj´to t´ uchwa∏´ pomimo zdecydowanego sprzeciwu kilku radnych
oraz przedstawionej petycji podpisanej
przez 500 mieszkaƒców Weso∏ej, którzy
chcieli zatrzymaç ten budynek dla miasta
na cele ogólnospo∏eczne, m.in. na... posiedzenia Komisji ds. RPA (rozwiàzywania
problemów alkoholowych), która musi
„prowadziç swojà dzia∏alnoÊç dyskretnie,
omal poufnie”.
Mieszkaƒcy Osiedla Weso∏a Zielona wystàpili z wnioskiem o utworzenie jednostki
pomocniczej Osiedle Weso∏a – Zielona
Grzybowa. Poza zastrze˝eniami formalnymi dotyczàcymi granic tego osiedla, które
podobno naruszajà granice Dzielnicy Stara Mi∏osna, pan W∏odzimierz Siudek wyrazi∏ poglàd, ˝e 25 mieszkaƒców, którzy
powo∏ali Osiedle, nie jest ˝adnà reprezentacjà mieszkaƒców i nale˝a∏oby powo∏aç
tam dzielnic´ jako jednostk´ pomocniczà.
Nale˝y tu przypomnieç, ˝e jakieÊ dwa lata
temu prawie 100 mieszkaƒców Osiedla
Stara Mi∏osna wg. pana Siudka „nie by∏o
˝adnà reprezentacjà mieszkaƒców” i dlatego obdarzono nas tworem lepszym, czyli
Dzielnicà. Dzi´kujemy.

Na ostatniej sesji Rady Miasta zapad∏y
dwie istotnie dla Starej Mi∏osny decyzje.
Podj´to uchwa∏´ o podzieleniu sta∏ego
obwodu g∏osowania nr 6 na terenie Dzielnicy Stara Mi∏osna na dwa mniejsze obwody. Granica nowych obwodów przebiega teraz ulicà Cieplarnianà i dzieli Starà
Mi∏osnà na cz´Êç wschodnià z lokalem
wyborczym w nowym gimnazjum oraz
cz´Êç zachodnià z lokalem wyborczym
w Szkole Podstawowej nr 3.
Podj´to tak˝e uchwa∏´ w sprawie wyra˝enia zgody na sprzeda˝ w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomoÊci po∏o˝onej w Weso∏ej przy al. Marsza∏ka Pi∏sudskiego. Jest to du˝a dzia∏ka

Uchwa∏a Nr 279/XXXVII/2001
Rady Miasta Weso∏a z dnia 28 czerwca 2001 r.
w sprawie: podzia∏u sta∏ego obwodu g∏osowania Nr 6 na terenie miasta
Weso∏a Dzielnica Stara Mi∏osna oraz zmiany numeru dotychczasowego
obwodu g∏osowania Nr 7.
§1
Dotychczasowy sta∏y obwód g∏osowania Nr 6
w mieÊcie Weso∏a obejmujàcy Dzielnic´ Stara Mi∏osna dzieli si´ na dwa obwody g∏osowania Nr 6 i 7:
1) Obwód g∏osowania Nr 6 obejmuje obszar
od zachodniej granicy Dzielnicy Stara Mi∏osna do ul. Brzozowej (numery nieparzyste) i ul. Cieplarnianej (numery parzyste),
w którym wyst´pujà ulice zgodnie z za∏àcznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa∏y.
Siedzib´ dla Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 ustala si´ w Szkole Podstawo-

wej Nr 3, w Weso∏ej, ul. Trakt Brzeski 18.
2) Obwód g∏osowania Nr 7 obejmuje obszar
od wschodniej granicy Dzielnicy Stara Mi∏osna do ul. Brzozowej (numery parzyste)
i ul. Cieplarnianej (numery nieparzyste),
w którym wyst´pujà ulice zgodnie z za∏àcznikiem Nr 2 do niniejszej uchwa∏y.
Siedzib´ dla Obwodowej Komisji Wybroczej Nr 7 ustala si´ w Gimnazjum Nr 3,
w Weso∏ej ul. Klimatyczna 1.
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Informacja o przetargu nieograniczonym na
budow´ ulicy Jana Paw∏a II – Etap I
Do przetargu przystàpi∏o 13 firm oferujàc ceny rycza∏towe od 814 112,18
do 1 194 626,15 z∏. Po dok∏adnym
sprawdzeniu nades∏anych ofert pod
kàtem zgodnoÊci ze Specyfikacjà
Istotnych Warunków Zamówienia
okaza∏o si´, ˝e 3 firmy nie spe∏ni∏y
tych warunków. Komisja przetargowa
zatem odrzuci∏a ich oferty. Przystàpiono do oceny pozosta∏ych 10 ofert,
z których zosta∏a wybrana oferta firmy PLANETA Sp. z o.o. z Warszawy:
cena rycza∏towa brutto 947 310,17 z∏,
termin realizacji 56 dni.
Do Urz´du Zamówieƒ Publicznych
w terminie ustawowym wp∏ynà∏ protest od firmy Exbud – Nova S.A., której oferta zosta∏a odrzucona. Po rozpatrzeniu skargi Urzàd Zamówieƒ Publicznych nakaza∏ rozpatrzenie oferty
Exbud – Nova S.A. Komisja musia∏a
ponownie oceniaç wszystkie oferty,
poniewa˝ dane, które by∏y w odrzuconej wst´pnie ofercie mia∏y znaczàcy
wp∏yw na ostatecznà punktacj´ wszystkich ofert.
W wyniku ponownej oceny najwi´kszà liczb´ punktów otrzyma∏a Firma
Exbud – Nowa S.A., która zadeklarowa∏a wykonanie inwestycji w 30 dni za

kwot´: 928 988,29 z∏ tj o 18 311,88 z∏
mniej od firmy PLANETA.
Wed∏ug informacji, z Urz´du Miasta Weso∏a, nie wp∏ynà∏ ˝aden protest.
U.M. rozpoczà∏ rozmowy dotyczàce
m.in. terminu rozpocz´cia budowy,
a 20 czerwca 2001 r. zosta∏a
podpisana umowa. Rozpocz´cie prac
nastàpi∏o z koƒcem czerwca. Do koƒca lipca budowa powinna byç zakoƒczona.
Mieszkaƒcy osiedla na razie majà
utrudnienia w dojazdach do domów.
Prosimy o wyrozumia∏oÊç, sà przecie˝
wyznaczone drogi objazdowe odpowiednio oznakowane.
JednoczeÊnie Zespó∏ przygotowuje
dokumentacj´ na budow´ pozosta∏ego
odcinka ul. Jana Paw∏a II od ronda
z ul. Granicznà do ronda z ul. GoÊciniec. W tym celu wystàpi∏ do U.M.
o wydania Warunków Zabudowy. Po
otrzymaniu Warunków zostanie og∏oszony przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej. Jest szansa, ˝e
jeszcze w tym roku mo˝e zostanie wybudowany nast´pny odcinek ulicy do
Kredyt Banku, poniewa˝ cz´Êç Êrodków przeznaczona na ten rok na budow´ ulicy nie zostanie wykorzystana, tj.
ok. 220 tys z∏. Warunkiem jest pozy-

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

skanie Êrodków z innych êróde∏ i rezerw.
Za∏o˝enia do budowy nast´pnego
odcinka drogi sà nast´pujàce:
◗ szerokoÊç pasa jezdnego 9 m,
◗ drogi równoleg∏e wzd∏u˝ posesji
o zabudowie szeregowej; zatem nie
b´dzie bezpoÊredniego wyjazdu
z posesji na ulic´, tylko droga równoleg∏à do najbli˝szej przecznicy,
◗ bezpoÊrednie wjazdy z posesji o zabudowie wolnostojàcej,
◗ Êcie˝ka rowerowa,
◗ chodniki po obu stronach jezdni,
◗ oÊwietlenie ulicy.
Ostateczny projekt powinien byç
konsultowany z przedstawicielami
mieszkaƒców.
Projekt ulicy b´dzie obejmowa∏ rozwiàzanie odprowadzenia wód burzowych do Kana∏ku Wawerskiego. Zespó∏ wystàpi∏ do Wojewódzkiego Zarzàdu Melioracji o warunki zrzutu
wód opadowych oraz do Energetyki
o warunki zasilania.
Tadeusz Walicki

Dokàd pos∏aç
malucha we
wrzeÊniu?
To pytanie zadaje sobie wielu rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.
W biurze Rady Dzielnicy (773-3024)
mo˝na uzyskaç informacje dotyczàce
wolnych miejsc w przedszkolach publicznych na terenie miasta. Niestety
jest tych miejsc zbyt ma∏o w stosunku
do potrzeb, dlatego te˝ postanowiliÊmy stworzyç bank informacji
o punktach opieki, przedszkolach
prywatnych oraz o indywidualnych
opiekunkach dzia∏ajàcych na naszym
terenie i w najbli˝szej okolicy. Bardzo
prosimy o telefony do biura Rady
Dzielnicy oraz zach´camy do zamieszczania bezp∏atnych og∏oszeƒ
drobnych oferujàcych opiek´ nad
dzieçmi na ∏amach gazetki WiadomoÊci Sàsiedzkie.
Ma∏gorzata Krukowska
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Informacje z powiatu
Szanowni Paƒstwo,
Jak zapewne wi´kszoÊç z Paƒstwa wie
od 1 stycznia 2002 roku Weso∏a wejdzie
do powiatu warszawskiego. To bez wàtpienia wielkie zwyci´stwo w∏adz Miasta,
gdy˝ realizujàc wol´ mieszkaƒców osiàgn´∏y to, co by∏o prawie nie do osiàgni´cia. Przypomn´, ˝e o ironio to nie powiat miƒski blokowa∏ ten proces (choç
najwi´cej na tym traci). Pozytywnà opini´ o przejÊciu Weso∏ej do powiatu warszawskiego Rada Powiatu Miƒskiego
podj´∏a ju˝ na pierwszej sesji po wp∏yni´ciu wniosku. Oko∏o roku zaj´∏o podj´cie takiej samej decyzji Radzie Powiatu Warszawskiego. No i wreszcie po prawie 2 latach decyzj´ w tej sprawie podj´∏a Rada Ministrów. W tym procesie, najwa˝niejszà rol´ odegra∏a nie wola mieszkaƒców, ale parlamentarne przepychanki o ustrój Warszawy. Gdyby nie zap´dy
SLD do stworzenia z ca∏ej Warszawy
jednej gminy i AWS-owska ch´ç skomplikowania tego procesu, zapewne nikt
dalej nie bra∏by powa˝nie pod uwag´
naszych oczekiwaƒ.
Zapewne niewiele osób wie, jak
niewiele brakowa∏o, aby Weso∏a zosta∏a
w∏àczona w sk∏ad Warszawy. Niektórzy
zapewne w tym momencie krzyknà: super! Ale ten entuzjazm wydaje si´ byç
przedwczesny. Przynale˝noÊç do Warszawy, oprócz mi∏ego dla duszy poj´cia
sto∏ecznoÊci, ∏àczy si´ z p∏aceniem pokaênego haraczu na cele ogólnomiejskie. Jest to ok. 10–15% bud˝etu gminy,
czyli mniej wi´cej po∏owa wszystkich
pieni´dzy, które Weso∏a wydaje na inwestycje. Z tego wraca niewielki procent,
g∏ównie w postaci dofinansowania komunikacji autobusowej. A o takich drobiazgach, jak zmiana nazw wi´kszoÊci
naszych, dopiero co nazwanych ulic ju˝
nie wspomn´... Na szcz´Êcie veto Prezydenta RP uratowa∏o nas przed tym i oto
od pierwszego stycznia trzy miasta: Weso∏a, Sulejówek i Warszawa stanowiç b´dà jeden powiat.
Co ta zmiana przyniesie nam – mieszkaƒcom? Praktycznie niewiele. B´dziemy mieli znacznie bli˝ej do urz´dów publicznych, za to (z doÊwiadczeƒ moich
i sporej grupy moich znajomych), czeka
nas w nich znacznie d∏u˝szy okres za∏atwiania spraw, kolejki i ni˝szy standard
obs∏ugi. Poza tym zauwa˝alnych zmian
nie b´dzie, gdy˝ na terenie ca∏ego Mia-

sta Weso∏a jedynà powiatowà jednostkà miƒskiego odnotowano 1526 kolizje
jest Komisariat Policji. Mamy tak˝e za- oraz 351 wypadków, w których zgin´∏o
ledwie 7 km dróg powiatowych. Dlate- 51 osób, zaÊ 430 zosta∏o rannych! Najgo, o ile nie ulegnie zasadniczej zmianie bardziej niebezpieczna jest oczywiÊcie
ustawa kompetencyjna samorzàdów, droga nr 2 Warszawa-Siedlce.
Na tej samej sesji Rada podj´∏a tak˝e
powiat jaki by nie by∏: miƒski czy warszawski, zawsze b´dzie nam daleki. I jak uchwa∏y o nadaniu imienia Zespo∏owi
s∏ysz´ o notorycznych politycznych prze- Szkó∏ Specjalnych w Ignacowie oraz
pychankach w Radzie Powiatu War- Centrum Kszta∏cenia Ustawicznego
szawskiego to czasem z sentymentem w Miƒsku Mazowieckim, powo∏a∏a nopatrz´ na niezrealizowanà koncepcj´ wà Rad´ Spo∏ecznà SPZOZ w Miƒsku
Powiatu Warszawa-Wschód, wspólnego Mazowieckim, zadecydowa∏a o przyj´z Sulejówkiem, Zàbkami, Radzymi- ciu rodziny repatriantów z Kazachstanu,
nem... Choç du˝y wi´cej mo˝e, to nie za- nabyciu samochodu terenowego dla Kowsze widzi tego mniejszego. Tym bar- mendy Powiatowej Stra˝y Po˝arnej oraz
dziej, jeÊli du˝y ma 2 mln mieszkaƒców, wyrazi∏a zgod´ na zaciàgni´cie po˝yczki
a ma∏y 15 tys. No có˝, po˝yjemy, zoba- na remont kot∏owni w budynku pod noczymy. Tym bardziej, ˝e po jesiennych wo tworzony komisariat w Halinowie
wyborach parlamentarnych nowy Sejm i dokona∏a zmian w bud˝ecie powiatu na
mo˝e mieç nowe pomys∏y na ustrój War- rok 2001.
Paƒstwa radny powiatowy
szawy. Czarnowidze ju˝ rozpowiadajà
Marcin J´drzejewski
o Starej Mi∏oÊnie jako cz´Êci osiedla
Weso∏a, nale˝àcego do dzielnicy Rembertów Miasta Warszawa... A znajomi
radni z Miƒska na
pocieszenie mówili
mi, ˝e ju˝ nas polubili
i jak znowu wyrzucà
nas z Warszawy, to oni
nas przygarnà.
W czerwcu odby∏a
si´ ju˝ XXI sesja Rady
Czy mieszkajàc w Weso∏ej wolisz, aby z Twoich
Powiatu. W jej trakcie
podatków finansowaç kolejnego sylwestra, czy
zosta∏a przedstawiona
wolisz, aby Twoje pieniàdze wykorzystaç na buinformacja o stanie
dow´ naszych dróg?
bezpieczeƒstwa w poZAMELDUJ SI¢!
wiecie. Pod tym wzglàdem w ostatnich latach
16% p∏aconego przez ka˝dego z nas podatku dow Weso∏ej by∏o bardzo
chodowego idzie na konto gminy, w której jesteÊmy
êle, teraz jest jeszcze gozameldowani. W mieÊcie Weso∏a zosta∏y przyj´te
rzej. Liczba przest´pstw
za∏o˝enia, ˝e inwestycje miejskie sà finansowane
wzros∏a w skali roku
proporcjonalnie do liczby zameldowanych w poo 33 (ok. 7%), natomiast
szczególnych osiedlach mieszkaƒców. Czy wiesz,
spad∏ (i tak najni˝szy
˝e ka˝da zameldowana osoba to ok. 1 tys. PLN
w powiecie) wskaênik ich
rocznie wi´cej na inwestycje na naszym Osiedlu?
wykrywalnoÊci (z 20,1%
ZAMELDUJ SI¢!
do 17,2%). Wi´kszoÊç
W przysz∏ym roku wybory samorzàdowe. Liczba
przest´pstw to kradzieradnych z poszczególnych osiedli zale˝y od iloÊci
˝e mienia, kradzie˝
zameldowanych mieszkaƒców. Im wi´cej radnych
z w∏amaniem oraz
b´dzie reprezentowaç Starà Mi∏osn´, tym skuteczuszkodzenie mienia.
niej b´dà mogli za∏atwiaç wa˝ne dla nas sprawy. Nie
By∏o te˝ jedno zabójczekaj, a˝ Ci´ przeg∏osujà!
stwo. Przera˝ajàca jest
tak˝e statystyka wypadków drogowych.
Na drogach powiatu

ORGANIZACJA
SYLWESTRA MILENIJNEGO
KOSZTOWA¸A WARSZAW¢
PONAD 2 MLN PLN
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Druga Tura Walnego w Zespole
Mimo ˝e druga tura mia∏a w swoim porzàdku tylko jeden punkt obrad, by∏a burzliwa i trwa∏a prawie 5 godzin. Punktem tym
by∏o „Podj´cie uchwa∏”. Pierwsze uchwa∏y
dotyczàce zmian w Statucie oraz zobowiàzania Zarzàdu do przygotowania szczegó∏owego sprawozdania finansowego zosta∏y
przyj´te sprawnie i bez wi´kszej dyskusji.
Prawdziwà burz´ wzbudzi∏y dopiero dalsze
uchwa∏y oraz opinie dotyczàce oceny poprzednich w∏adz Zespo∏u, Spó∏ki Ziemskiej i Zrzeszenia. Po burzliwej dyskusji
wszystkie one zosta∏y du˝à wi´kszoÊcià g∏osów przyj´te.
OPINIA NR 1 z dnia 2 czerwca 2001 r.
Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli MPZBDJ i W
W sprawie oceny Zespo∏u i Spó∏ki Ziemskiej
1. Oceniajàc dotychczasowe funkcjonowanie MPZBDJ
i W zwanego dalej „Zespo∏em”, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Przedstawicieli uznaje za jedynie zasadne
podj´cie dzia∏aƒ prawnych i faktycznych zmierzajàcych do
szybkiej likwidacji Zespo∏u.
2. Natomiast przedstawione nieprawid∏owoÊci w relacjach pomi´dzy MPZBDJ i W Sp. z o. o., zwanà dalej
„Spó∏kà” a Zespo∏em, a w szczególnoÊci wàtpliwoÊci co
do zasadnoÊci i legalnoÊci zbywania nieruchomoÊci przekazanych Spó∏ce przez Zespó∏ do realizowania potrzeb
mieszkaƒców osiedla Stara Mi∏osna uzasadniajà tak˝e podj´cie dzia∏aƒ zmierzajàcych do likwidacji Spó∏ki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedstawicieli
z niepokojem obserwuje brak post´pu w przekazaniu Zrzeszeniu W∏aÊcicieli Mieszkaƒ i Domów Jednorodzinnych
w Starej Mi∏oÊnie (zwanego dalej Zrzeszeniem) przez
udzia∏owców Spó∏ki jej udzia∏ów zgodnie z podj´tymi
uchwa∏ami Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli. Fakt
ten nie znajduje ˝adnego uzasadnienia w opinii Walnego
Zgromadzenia Przedstawicieli i jest nadu˝yciem formalnych uprawnieƒ udzia∏owców Spó∏ki, bowiem obj´cie
w niej udzia∏ów mia∏o charakter powierniczy.
4. W tej sytuacji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Przedstawicieli uznaje za niezb´dne podj´cie wszelkich
Êrodków prawnych i organizacyjnych, które przywrócà kontrol´ nad naszym wspólnym majàtkiem.
OPINIA NR 2
Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli
z dnia 2 czerwca 2001 r.
w sprawie ZRZESZENIA
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedstawicieli jest
zaniepokojone brakiem reakcji Zrzeszenia w zwiàzku z nie
przej´ciem do chwili obecnej udzia∏ów Spó∏ki Ziemskiej
oraz na przejawy niew∏aÊciwego zarzàdzania i dysponowania naszym wspólnym majàtkiem przez Spó∏k´. Niewàtpliwie przyczynà tego stanu rzeczy jest uczestniczenie tych
samych osób we w∏adzach obu podmiotów i brak wystarczajàcej kontroli spo∏ecznej dzia∏alnoÊci Spó∏ki i Zrzeszenia. Apelujemy zatem do cz∏onków i w∏adz Zrzeszenia
o bardzo pilne zwo∏anie Walnego Zebrania Zrzeszenia, do
którego apelujemy o:
1. wprowadzenie jak najszybciej zmiany w statucie Zrzeszenia uznajàcej za g∏ówny jego cel przeprowadzenie likwidacji ca∏ego majàtku Zespo∏u i przeznaczeniu uzyskanych
Êrodków na wykazane uprzednio cele (np. wykup nieruchomoÊci na Zadaniu 13, dokoƒczenie kanalizacji i wodociàgu, budowa dróg i oÊwietlenia ulic, itd.). W przeciwnym ra-

6

zie grozi nam kolejne „wspieranie” inwestycji podobnych
do Centrum Pogodna kosztem potrzeb wszystkich mieszkaƒców osiedla. Po wykonaniu tego wa˝nego spo∏ecznie
zadania Zrzeszenie powinno ulec samorozwiàzaniu, co powinno tak˝e zostaç zapisane w jego statucie. Zdaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli tylko
tak postawiony cel Zrzeszenia uchroni nas od kolejnych
nadu˝yç i znajdzie spo∏ecznà aprobat´. Nie twórzmy kolejnych podmiotów aspirujàcych do zarzàdzania naszym majàtkiem.
2. Zmian´ zasad podejmowania uchwa∏ w sprawie
zmiany statutu i w∏adz Zrzeszenia poprzez wprowadzenie
zwyk∏ej wi´kszoÊci. Nie wspierajmy inicjatyw ograniczajàcych mo˝liwoÊci podejmowania jak najwi´kszej liczby decyzji zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów. Zasady dzia∏ania Zrzeszenia powinny byç wolne od wszelkich ograniczeƒ wi´kszoÊciowych przede wszystkim w podejmowaniu decyzji personalnych, co umo˝liwi prawid∏owe i szybkie wykonywanie
funkcji kontrolnych przez cz∏onków Zrzeszenia.
3. Zmian´ sk∏adu osobowego w∏adz Zarzàdu Zrzeszenia.
UCHWA¸A NR 4 z dnia 2 czerwca 2001 r.
Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli MPZBDJ i W
W zwiàzku z negatywnà ocenà pracy Prezesa Zarzàdu
MPZBDJ i W Sp. z o. o. pana Wojciecha Staniulisa, Walne
Zgromadzenie Przedstawicieli zobowiàzuje udzia∏owców
MPZBDJ i W Sp. z o. o.:
p. Ma∏gorzat´ Kulk´
p. Wies∏aw´ Âwietlicznà
p. Tadeusza Romanowicza
p. Tomasza Wàsowskiego
p. Jana Wypycha
jako powierników wspólnego majàtku wszystkich cz∏onków Zespo∏u do odwo∏ania w nieprzekraczalnym terminie
do 30 czerwca 2001 roku Zarzàdu MPZBDJ i W Sp. z o. o.
oraz powo∏ania nowego Zarzàdu w trybie i sk∏adzie osobowym okreÊlonym przez Rad´ Nadzorczà Zespo∏u.
W przypadku niezastosowania si´ udzia∏owców
MPZBDJ i W Sp. z o. o. do postanowieƒ niniejszej uchwa∏y, Walne Zgromadzenie Przedstawicieli upowa˝nia Rad´
Nadzorczà do podj´cia niezb´dnych kroków majàcych na
celu wyegzekwowanie woli w∏aÊcicieli zarzàdzanego przez
MPZBDJ i W Sp. z o.o. majàtku.

Niejako w „odpowiedzi” na przygotowane projekty uchwa∏ Zarzàd Zrzeszenia wystàpi∏ z inicjatywà natychmiastowego rozwiàzania Zespo∏u. W skrócie mo˝na by∏oby
to zobrazowaç tak: skoro nas odwo∏aliÊcie
z Rady Nadzorczej i wybraliÊcie „swojà”
Rad´, to teraz rozwià˝my Zespó∏, a my,
w gronie Zarzàdu Zrzeszenia, dalej sobie
porzàdzimy... Jednak wi´kszoÊç delegatów
opowiedzia∏a si´ za tym, ˝e bezwarunkowe
rozwiàzanie Zespo∏u w aktualnej sytuacji
jest zdecydowanie przedwczesne i postanowiono prze∏o˝yç rozpatrzenie tej uchwa∏y
na kolejne Walne, po zrealizowaniu przekszta∏ceƒ strukturalnych Zespo∏u i Spó∏ki
Ziemskiej w Zrzeszenie.
Po tych g∏osowaniach cz´Êç delegatów
opuÊci∏a sal´ zrywajàc kworum, na szcz´Êcie, zgodnie ze Statutem, do podj´cia
ostatniej, wa˝nej dla przysz∏oÊci Zespo∏u
uchwa∏y kworum nie by∏o wymagane.

UCHWA¸A NR 3 z dnia 2 czerwca 2001 r.
Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli MPZBDJ i W
Walne Zgromadzenie Przedstawicieli upowa˝nia w∏adze
Zespo∏u do og∏oszenia przetargów na koncepcje zagospodarowania i sprzeda˝ gruntów Zespo∏u. Przeznaczenie
gruntów, warunki transakcji, cena oraz przeznaczenie uzyskanych Êrodków podlegajà ka˝dorazowo, przed zawarciem
umowy przedwst´pnej sprzeda˝y, zatwierdzaniu przez Walne Zgromadzenie Przedstawicieli. Brak akceptacji WZP dla
takiej transakcji jest opatrzony rygorem niewa˝noÊci.

Delegaci w materia∏ach na Walne otrzymali tak˝e informacj´ o pracach Rady Nadzorczej w okresie pomi´dzy dwoma turami
Walnego, którà publikujemy poni˝ej.
DEL
Informacja Przewodniczàcego
o pracach Rady Nadzorczej w okresie
od 21 kwietnia do 2 czerwca 2001 r.
Rada Nadzorcza, powo∏ana 21 kwietnia br.
w okresie sprawozdawczym odby∏a 5 posiedzeƒ.
Pierwsze odby∏o si´ jeszcze w dniu I tury Walnego
Zgromadzenia Przedstawicieli, tj. 21 kwietnia br.
Na tym posiedzeniu, zosta∏a formalnie przyj´ta rezygnacja p. Marcina J´drzejewskiego z cz∏onkostwa w Komisji Rewizyjnej. Nast´pnie Rada ukonstytuowa∏a si´ w nast´pujàcym sk∏adzie:
Przewodniczàcy
– Marcin J´drzejewski,
Wiceprzewodniczàcy – Andrzej Michniewicz
– Tadeusz Wilk
Nast´pnie Rada przyj´∏a uchwa∏´ zobowiàzujàcà
Zarzàd do zaprzestania prowadzenia dzia∏alnoÊci
gospodarczej w ramach Zespo∏u oraz przygotowania umowy przekazujàcej sk∏adniki majàtku na którym jest prowadzona dzia∏alnoÊç gospodarcza do
Zrzeszenia W∏aÊcicieli Domów i Mieszkaƒ w Starej
Mi∏oÊnie.
Na kolejnych posiedzeniach Rada zajmowa∏a si´
m. in. nast´pujàcymi sprawami:
1. W zakresie nadzoru nad prowadzonymi inwestycjami
• Wizytowa∏a g∏ówne inwestycje Zespo∏u: budow´
Centrum Pogodna i budow´ osiedla Aleja Akacjowa. W przypadku Centrum Pogodna stwierdzono liczne przyk∏ady niedoróbek budowlanych, które powinny byç podstawà reklamacji.
• Analizowa∏a rozliczenia budowy osiedla Aleja
Akacjowa oraz Centrum Pogodna. W zwiàzku
z ˝enujàco niekompetentym sprawozdaniem finansowym przedstawionym przez Prezesa
MPZBDJiW Sp. z o. o. zosta∏a powo∏ana specjalna komisja RN majàca na celu kontrol´ zasad finansowania i rozliczenia tej inwestycji.
W przypadku Alei Akacjowej, RN nakaza∏a Zarzàdowi zaprzestania naboru nowych cz∏onków
spoÊród osób kupujàcych tam mieszkania w trybie komercyjnym. Stosowanie dotychczasowej
zasady, w zamian za wp∏at´ 1.200 z∏ wpisowego, dawa∏o nowym cz∏onkom prawo do zwolnienia z dop∏at za ziemi´ pod budynkami w kwocie
kilku tysi´cy z∏otych.
• Wprowadzi∏a korekty do dotychczasowych procedur wy∏aniania wykonawców inwestycji Ze-
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spo∏u polegajàce na og∏aszaniu przetargów
w trybie nieograniczonym (og∏oszenia w Gazecie Sto∏ecznej) oraz w∏àczeniu do sk∏adu komisji przetargowych przedstawiciela Zadania, którego dana inwestycja dotyczy oraz przedstawiciela RN.
• Zatwierdzi∏a szczegó∏owy plan inwestycji Zespo∏u na rok 2001 oraz analizowa∏a propozycje
bud˝etu Zespo∏u.
2. W zakresie organizacji pracy Zespo∏u
• Podj´∏a uchwa∏´ precyzujàcà zapisy Statutu
Zespo∏u w zakresie rozporzàdzania nieruchomoÊciami Zespo∏u jako wy∏àcznej kompetencji
Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli
• Zdecydowa∏a o pe∏nej jawnoÊci swoich obrad.
Ka˝dy cz∏onek mo˝e uczestniczyç w obradach
RN, zaÊ jej uchwa∏y b´dà upubliczniane poprzez
wywieszanie na tablicy og∏oszeƒ Zespo∏u oraz
w miar´ mo˝liwoÊci publikowane w prasie lokalnej.
• Podj´∏a dzia∏ania zmierzajàce do przekazania
prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej Zespo∏u
do Zrzeszenia. Niestety, z powodu stanowiska
Zarzàdu Zrzeszenia, procesu tego nie uda∏o si´
zrealizowaç.
• Analizowa∏a struktur´ zatrudnienia Zespo∏u,
stwierdzajàc koniecznoÊç jego zmniejszenia
i dostosowania do aktualnych zadaƒ Zespo∏u.
Celem przygotowania restrukturyzacji zosta∏a
powo∏ana komisja, która ma zaproponowaç jej

zakres i sposób przeprowadzenia, ∏àczàc ten oraz mo˝liwoÊç przej´cia i administrowania przez
proces z przekazywaniem majàtku i zadaƒ Ze- Miasto oczyszczalni Êcieków „Cyraneczka”.
spo∏u do Zrzeszenia
Ponadto Rada przyj´∏a plan swoich obrad (ko• Powo∏a∏a nowà komisj´ rewizyjnà w sk∏adzie: lejnych 5 posiedzeƒ do po∏owy wrzeÊnia). NajRoman Hajta∏owicz, S∏awomir Kowzan, Kazi- bli˝sze posiedzenie, poÊwi´cone analizie uchwa∏
mierz Trzeszczkowski
WZP i wynikajàcych z nich zadaniach dla RN
3. W zakresie realizacji zobowiàzaƒ wobec Cz∏on- oraz analizie stanu realizacji dotychczas podj´ków
tych uchwa∏ zaplanowano ju˝ na czwartek
• Zleci∏a Zarzàdowi stworzenie szczegó∏owego 7 czerwca br.
zestawienia podstawowych zobowiàzaƒ ZespoSzczegó∏owe informacje o pracach Rady oraz
∏u w stosunku do swoich cz∏onków, które po- innych podejmowanych decyzjach sà do wglàdu
winny byç zrealizowane przed zakoƒczeniem w protokó∏ach RN, dost´pnych w Biurze Zarzàdu.
jego dzia∏alnoÊci. Na jego podstawie zostanie
Przewodniczàcy Rady Nadzorczej
opracowany program dalszej pracy RN a w dalMarcin J´drzejewski
szej perspektywie Zarzàdu Zrzeszenia.
Rada spotka∏a si´
Uprzejmie informuj´, ˝e otworzy∏am w Starej Mi∏osnej
tak˝e
dwukrotnie
z przedstawicielami
przy ul. GoÊciniec 92 m. 4 klatka I
Miasta Weso∏a. Na
tych spotkaniach zosta∏y omówione sprawy
wspó∏pracy z Miastem,
Kontakt telefoniczny: 773 37 79 lub 0604 330-412
mo˝liwoÊci wspólnego
Udzielam pomocy w szczególnoÊci
z a g o s p o d a ro w a n i a
w sprawach rodzinnych (rozwody, alimenty, ustalenie ojcostwa)
cz´Êci Centrum Pow sprawach cywilnych (w∏asnoÊç, zasiedzenie, najem itd)
godna na cele ogólnospo∏eczne, wspólnego
w sprawach spadkowych, prawa pracy,
prowadzenia inwestycji
wspólnot mieszkaniowych itd.
w zakresie infrastruktu– w Êrody, czwartki i piàtki od godz. 16–19.
ry technicznej Osiedla

KANCELARI¢ ADWOKACKÑ

SPRZEDA˚ NA R
ATY

serwis cz´Êci
rowerowe

Ewa Pietraszewska–Wnuczek adwokat

górskie
terenowe
sk∏adaki
dzieci´ce

PRZEDSTAWICIEL REGIONALNY

STARA MI¸OSNA UL. MAZOWIECKA 11, TEL. 773 30 14
AKCEPTUJEMY P¸ATNOÂCI KARTÑ KREDYTOWÑ
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III Zlot Cyklistów
DziÊ ju˝ wiemy to na pewno. Nasz festyn musi mieç dobre notowania u kogoÊ odpowiedzialnego za pogod´. Jego
trzecià edycj´, pomimo wyjàtkowo
ch∏odnej póênej wiosny i wczesnego lata, obdarzy∏a wymarzona pogoda. Ani
za ciep∏o, ani za ch∏odno po prostu
w sam raz. By∏ to te˝ jeden z nielicznych weekendów, kiedy nie pada∏o.
Niewàtpliwie bogatsi o doÊwiadczenia z poprzednich Zlotów unikn´liÊmy
b∏´dów. Program w∏aÊciwie co do minuty przebiega∏ zgodnie z wczeÊniejszym harmonogramem umieszczonym

poczà∏ przedstawienie teatrzyk kukie∏kowy dla dzieci „Czarodziej” i równoczeÊnie wystartowali pierwsi zawodnicy
w wieku 12–13 lat.
Oficjalne rozpocz´cie by∏o poprzedzone starannymi przygotowaniami
tras, namiotów i ca∏ego zaplecza festynu. Biuro Zawodów prowadzi∏y nasze
sàsiadki pani Kazimierska, i pani Ko∏buk. Jak zawsze niezawiód∏ nas pan
WojtaÊ, który nie tylko by∏ sponsorem
ale te˝, zbudowa∏ nam estrad´. Trudno
mi wymieniç wszystkie osoby pracujàce
przy wytyczaniu, znakowaniu i zwijaniu

Pokaz stra˝aków

na kolorowych plakatach jak zwykle
wydrukowanych przez nieocenionego
Marcina J´drzejewskiego.
Oficjalne otwarcie nastàpi∏o dok∏adnie w samo po∏udnie. Jak co roku roz-

trasy, napisz´ wi´c ogólnie – Team kolarski – Stara Mi∏osna.
Za stron´ sportowà naszej imprezy
odpowiadali koledzy Krzysztof Kokociƒski i Marcin Wilk. Efekt ich pracy

zosta∏ bardzo wysoko oceniony przez
zaproszonych dzia∏aczy Polskiego
Zwiàzku Kolarskiego, którzy s´dziowali nasze zawody.
Oprócz wielu s∏aw kolarskich mieszkajàcych na naszym osiedlu, wystartowa∏ m.in. wicemistrz Europy w prze∏aju pan Woêniak. Z nieoficjalnych komentarzy po zakoƒczeniu imprezy wiemy ju˝, ˝e nasza impreza w przysz∏ym
roku zostanie wpisana do oficjalnego
kalendarza imprez MTB.
Starty do poszczególnych wyÊcigów
odbywa∏y si´ we wspania∏ej atmosferze,
wszyscy zawodnicy byli dopingowani.

Startujà dziewczyny
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A umieszczenie tzw. „Agrafki” lub jak
kto woli „Êledzia”, pozwoli∏o na d∏u˝sze oglàdanie zawodników którzy póêniej gin´li z pola widzenia dla zgromadzonych widzów. Warszawski OÊrodek
Telewizyjny, który sprawowa∏ opiek´
medialnà, w∏aÊnie ten element trasy
wybra∏ do swojej audycji opisujàcej
Zlot.
MieliÊmy równie˝ nie lada atrakcje
w postaci trzech kucyków, które
zw∏aszcza w Starej Mi∏oÊnie s∏ynnej ze
Szwadronu Jazdy Polskiej, cieszà si´
ogromnym zainteresowaniem. Dzi´kujemy za to oraz paƒstwu Rybickim.
Nieopodal sceny m∏odsi uczestniczy
naszego festynu uczestniczyli w grach
i zabawach Zielonej Chaty. MyÊl´, ˝e
t∏umek który tam koczowa∏ przez ca∏y
czas, najlepiej Êwiadczy o atrakcyjnoÊci
ich oferty. Wiem na pewno, dzieci bawi∏y si´ przednio. Rodzice zapewne
podpatrywali sposoby na zabawy edukacyjne ze swoimi pociechami. Okazuje si´, ˝e mo˝na sp´dziç czas na ciekawej zabawie z dzieçmi i jeszcze je czegoÊ nauczyç.

Stolik s´dziowski

Min´∏a godzina 1400, czyli czas na zapowiadany pokaz wozów stra˝y po˝arnej; coraz cz´Êciej do nas jako organizatorów przybiega∏ ktoÊ z pytaniem, czy
na pewno b´dà i jakie wozy majà przyjechaç? Chwila opóênienia i... ju˝ widaç
czerwone samochody z niebieskimi
mrugajàcymi Êwiat∏ami. Oj, warto by∏o

Widownia teatrzyku

poczekaç. Podró˝ w gór´ na 30 m pozostawia niezatarte wra˝enia. Kolejka odwa˝nych i ch´tnych do wyjechania nie
mala∏a do ostatniego momentu, kiedy
to stra˝acy z Komendy G∏ównej Stra˝y
Po˝arnej musieli nas po˝egnaç i wróciç
do swoich obowiàzków. Moja córka na
koniec powiedzia∏a: „Tato, jeszcze

Mi∏y moment wr´czania nagród

Start za chwil´
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w tym roku to si´ ba∏am pojechaç tak
w gór´, ale za rok jak pojedziesz ze
mnà, to si´ nie b´d´ ba∏a”. Ju˝ wiem, za
rok musimy zaprosiç stra˝aków.
Piszàc o festynie nie sposób nie
wspomnieç i nie podzi´kowaç harcerzom, którzy dzielnie i wytrwale pracowali przy organizacji festynu. Zorganizowali równie˝ wiele ciekawych gier
i konkursów. Chwa∏a im za to!
Na festynie mogli znaleêç równie˝
swój kàcik ci, którzy woleli popróbowaç wysi∏ku umys∏owego, pani Krystyna Cybula jak co roku zorganizowa∏a
turniej Scrabbla, dla urozmaicenia
w trzech j´zykach. A ˝e wysi∏ek fizyczny nie stoi w sprzecznoÊci z umys∏owym, wÊród zawodników mo˝na by∏o
zauwa˝yç osoby z numerami startowymi Zlotu.

Wr´czanie nagród odbywa∏o si´
w dwóch turach, wynika∏o to z faktu, ˝e
oprócz dyplomów, nagród i upominków, dzi´ki dofinansowaniu festynu
przez naszà gmin´, by∏y losowane
wÊród wszystkich uczestników zlotu
dwie wspania∏e nagrody specjalne: dla
m∏odszych konsola do gier playstation
oraz dla grup powy˝ej 14 roku ˝ycia rower Gary Fisher. Oprócz tego nagród
by∏o bez liku, ka˝dy otrzyma∏ jakiÊ drobiazg. Do wr´czania nagród zaprosiliÊmy sponsorów m.in. przedstawiciela
Kredyt Banku.
III Zlot Cyklistów zakoƒczy∏ si´ wspania∏ym ogniskiem wybudowanym, i nie
jest to przesadà, przez harcerzy. Konstrukcja by∏a tak misterna, ˝e a˝ szkoda
by∏o jà podpalaç. Zwyci´˝y∏a ochota
pieczenia kie∏basek. 100 porcji kie∏basy

i chleba znikn´∏o nad podziw szybko.
A˝ ˝al by∏o zagaszaç ognisko. Gdyby nie
zm´czenie organizatorów, impreza mog∏aby si´ ciàgnàç do rana.
Gdyby tak jeszcze spe∏ni∏y si´ s∏owa
piosenki braci Golców Êpiewanej przez
Jacka Trzeszkowskiego, jednego z naszych zawodników, „Tu na razie jest
Êciernisko, ale b´dzie San Francisco...”
Nie wiem, czy w miejscu naszego banku, który by∏ jednym ze sponsorów nagród, by∏o kretowisko, ale byç mo˝e...
Par´ dni póêniej s∏owa tej samej piosenki cytowa∏ prezydent wielkiego mocarstwa, miejmy nadzieje, ˝e sà one
prognozà i wkrótce wzbogacimy si´
o drogi, chodniki, oÊwietlenie i parki,
jak w Wielkim MieÊcie. Wszak Centrum Pogodna ju˝ mamy.
Chcia∏bym jeszcze raz podzi´kowaç
wszystkim sponsorom nagród, które
uÊwietni∏y naszà imprez´, wszystkim
wolontariuszom, którzy poÊwi´cili swój
czas i niejednokrotnie ci´˝kà prac´,
oraz ksi´dzu Proboszczowi za udost´pnienie terenu.
Robert W´grzynowski
Koordynator Zlotu

Sponsorzy Festynu:
RUCH S.A., POLKOMTEL S.A. –
operator PLUS GSM, Bank Pekao SA,
DOMEKO, PACYFIC Ocean, Kredyt
BANK S.A. Urzàd Miasta Weso∏a,
WHEELER Polska, GLAKSO S.A.
Pan Marcin Giedrojç PAI,
Firma Pusz, Pan Bogdan Rodziewicz,
Pan Wies∏aw Borkowski Restauracja
GoÊciniec, Pan Tadeusz Wilk.

Zlot Cyklistów okiem uczestnika
Rowerem je˝d˝´ od wielu lat, choç przez
ostatnie pi´ç pró˝nowa∏em, ale w tym
sezonie postanowi∏em wróciç do tego
sportu. No i w∏aÊnie nadarzy∏a si´ okazja, by sprawdziç swoje sportowe mo˝liwoÊci na corocznym Zlocie Cyklistów.
Impreza zapowiada∏a si´ atrakcyjnie,
lecz informacje o tym, co, gdzie i kiedy
by∏y prawie niedost´pne dla niewtajemniczonego. Zawiod∏a cz´Êç organizacji
odpowiedzialna za rozpropagowanie ca∏ej akcji. Ma∏a wzmianka w WiadomoÊciach Sàsiedzkich na miesiàc przed piknikiem i plakaty rozwieszane na dwa dni
przed imprezà okaza∏y si´ niewystarczajàce, by wszyscy ch´tni dowiedzieli si´
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o kolejnej edycji Zlotu Cyklistów i wzi´li w nim udzia∏.
Zlot zaczà∏ si´ o 1200 wyÊcigiem dla 12latków. Wystartowa∏a grupa 10 zawodników. Trasa to 2 km, czyli dwa okrà˝enia koÊcio∏a. Tempo i walka o miejsce na
mecie by∏y ostre. Widaç by∏o, ˝e m∏odzi
kolarze dali z siebie wszystko. W mi´dzyczasie rozegrano slalom dla najm∏odszych. W tej konkurencji wystartowa∏o najwi´cej zawodników. Wart uwagi
by∏ wyÊcig w grupie wiekowej 15–17 lat.
Tu mo˝na by∏o obserwowaç prawie zawodniczy styl jazdy czo∏ówki. Ca∏y wyÊcig wyglàda∏ doÊç imponujàco. Widaç,
˝e kilku startujàcych w tym wyÊcigu m∏odych ludzi ma szans´ coÊ osiàgnàç w ko-

larstwie. Na koniec odby∏ si´ wyÊcig,
który co prawda nie by∏ obserwowany
przez tak licznà widownie jak te wczeÊniejsze (ze wzgl´du na póênà por´ startu 1700), ale by∏ za to najbardziej widowiskowy. MyÊl´ tu o kategorii open. Dystans niezbyt d∏ugi 12 km, rzec by mo˝na sprinterski, ale za to obsada!! Oprócz
czterech zawodników z naszego osiedla,
do których mam przyjemnoÊç si´ zaliczaç wystartowa∏y prawdziwe asy MTB
z Warszawy, czo∏owi zawodnicy z licencjami i utytu∏owani, tak zwani „mocni
amatorzy”, znani z podobnych imprez
rozgrywanych co roku w naszym kraju.
W konkurencji kobiet wystartowa∏y trzy
panie w tym jedna rasowa zawodniczka

STARA MI¸OSNA
z licencjà.......... oraz dwie zawodniczki
z naszego osiedla Zacz´∏o si´ ostro ju˝
od startu, faworyci uplasowali si´ w czo∏ówce. Pech chcia∏, ˝e tu˝ po wyjÊciu
z szykan oko∏o 30 m od startu jeden
z naszych osiedlowych reprezentantów
za∏apa∏ gum´ i zakoƒczy∏ swój udzia∏
w wyÊcigu. Reszta stawki ruszy∏a na cztero rundowà tras´. Ka˝da runda to 3 km.
Walka by∏a za˝arta, tumany kurzu na
piaszczystych odcinkach trasy by∏y tak
obfite, ˝e jadàcy z tylu mieli trudnoÊci ze
z∏apaniem oddechu. Ka˝da p´tla to powi´kszajàcy si´ dystans mi´dzy czo∏ówka
a resztà stawki. Wszyscy walczyli do koƒca, ∏àcznie z naszymi dzielnymi paniami.

Wszyscy startujàcy ukoƒczyli wyÊcig
(oprócz naszego pechowca) i nieludzko
zm´czeni, ale z uÊmiechem na twarzy
kolejno meldowali si´ mecie.
No có˝, zawodnicy z naszego osiedla
nie wygrali, ale konkurencja by∏a jak na
prawdziwych zawodach MTB. Ja zajà∏em skromne 12 miejsce, a nasz najlepszy reprezentant szóste. W kategorii kobiet niespodzianek równie˝ nie by∏o.
Wygra∏a licencjonowana zawodniczka
MTB.
Moje spostrze˝enia to zupe∏ny brak
zainteresowania zawodami ze strony naszych osiedlowych sympatyków, amatorów dwóch kó∏ek. MyÊl´ tu o tych, co

z roweru korzystajà w sposób bardzo rekreacyjny w soboty i niedziele. MyÊl´, ˝e
start licencjonowanych zawodników
oraz kolarskie stroje i profesjonalny
sprz´t startujàcych skutecznie zniech´ci∏y do wzi´cia udzia∏u w wyÊcigu mniej
utytu∏owanych amatorów. Moim zdaniem w nast´pnej edycji naszej imprezy,
która ma odbyç si´ ju˝ jesienià, powinien zostaç rozegrany oddzielny wyÊcig
dla prawdziwych entuzjastów niedzielnego wypoczynku na rowerze z wy∏àczeniem zawodowców i „mocnych amatorów”.
Dariusz Labiedê
„mocny amator”

Wyniki Zlotu Cyklistów
numer
155
138
142
159
numer
161
132
numer
152
numer
42
numer
24
64
26
numer
89
41
61
66
23
88
38
numer
37
102
43
96
79
100
76
87
75
57
numer
134
156
157
145
146
141
154
158
160
137

open-k2
imi´ i nazwisko
Beata P∏awska
Ewa Kokociƒska
Ma∏gorzata Krukowska
Gizela Grabiƒska
open-k
imi´ i nazwisko
Iwona Sudo∏-Szopiƒska
Magdalena Gawecka
14-15k
imi´ i nazwisko
Katarzyna Gaw´cka
12-13k
imi´ i nazwisko
Anna Zió∏kowska
10-11k
imi´ i nazwisko
Alicja Krzemiƒska
Dagmara Grzegorczyk
Krystyna Domaszczyƒska
8-9k
imi´ i nazwisko
Julia Gaw´cka
Aleksandra Zió∏kowska
Zuzanna Popiƒska
Anna Bojas
Anna Mierzejewska
Agnieszka Koz∏owska
Ada Rupiƒska
0-7k
imi´ i nazwisko
Julia Trzaska
Oliwia Rogalska
Ewa Zió∏kowska
Katarzyna ¸oƒ
Julia Kozak
Wiktoria P∏awska
Magdalena ˚ylicz
Zofia Romanowska
Zofia ˚ylicz
Marta Tronina
open-m
imi´ i nazwisko
¸ukasz Milej
Witold Woêniak
Daniel Pepla
Andrzej Kiejnowski
Adam Ostrowski
Jacek Mróz
Piotr Marcelewicz
Piotr Rek
Marek Brzeziƒski
Micha∏ Strzyczkowski

lat
33
29
35
31

miejsce
1
2
3
4

lat
30
39

miejsce
1
2

lat
15

miejsce
1

lat
12

miejsce
1

lat
10
11
10

miejsce
1
2
3

lat
8
8
8
8
9
8
8

miejsce
1
2
3
4
5
6
7

lat
6
7
7
6
6
5
4
5
4
4

miejsce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

lat
19
53
30
24
24
43
24
20
46
32

miejsce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

124
123
144
149
139
122
143
numer
136
131
150
127
129
130
153
147
numer
121
135
125
151
126
133
140
numer
14
45
4
6
2
63
5
35
40
numer
50
33
7
15
91
11
16
21
10
52
25
78
8
28
51
30
44
12
22

Darek Lebiedê
¸ukasz Malesza
Micha∏ Konopka
Zbigniew Mi∏osz
Krzysztof Jeziorski
Krzysztof Kokociƒski
Piotr Jarczewski
16-18m
imi´ i nazwisko
Pawe∏ Krzemiƒski
Kamil Pietrzak
Mateusz Krasiƒski
Bartosz Niewiadomy
Piotr Dudziƒski
Pawe∏ Godlewski
Tomasz Borowski
Kamil Lubowicki
14-15m
imi´ i nazwisko
Pawe∏ Firlej
Hubert Nowak
Miko∏aj Wydrych
Marcin Konopka
Krzysztof WojtaÊ
Maurycy Turski
Konrad Korzeniowski
12-13m
imi´ i nazwisko
Wiktor Dybul
Jakub Arczyƒski
¸ukasz Katana
Maciej Niegodziƒski
Maciej Nowakowski
Jacek Droƒ
Filip Dygut
Jacek Trzeszkowski
Piotr Witkowski
10-11m
imi´ i nazwisko
Miko∏aj Piechocki
Artur Karbownik
Karol Leszczyk
Konrad Firlej
Adam Markowski
Adam Frank
Mateusz Sowa
Mateusz Majchrzak
Wojciech Polowczyk
Przemys∏aw Machynia
Marcin Zbierzchowski
Jan Szyszko
Jakub Pi∏czyƒski
Maciej Wydrych
Karol Ciechomski
Filip ¸ukasiak
Micha∏ Lew
Patryk Komorowski
Dominik Kalinowski

34
19
33
46
45
31
43

11
12
13
14

lat
16
17
16
17
17
17
18
18

miejsce
1
2
3
4
5
6
7
8

lat
15
14
15
15
14
14
14

miejsce
1
2
3
4
5
6
7

lat
12
13
13
13
12
13
13
13
12

miejsce
1
2
3
4
5
6
7
8
9

lat
10
11
11
11
10
10
10
11
10
10
10
11
11
11
10
1
10
11
11

miejsce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

68
60
55
56

Damian Pyka∏o
Filip Popiƒski
Pawe∏ Tomasiak
Tobiasz Niewiadomy
8-9m
numer imi´ i nazwisko
69
Maciej Jeziorski
17
Mateusz Nowak
1
Piotr Paprota
3
Pawe∏ Katana
48
Karol Bartoszewicz
32
Rafa∏ Karbownik
82
Mateusz Krzy˝ewski
84
Daniel Szelàg
13
Hubert Zieliƒski
67
Maciej Nowak
59
Piotr Kruczek
34
Sebastian wojak
39
Konrad Rzadkiewicz
58
Robert WiÊniewski
65
Marcin Jóêwiak
36
Dawid Wiciejowski
93
Kamil Podo∏owski
53
Szymon Rozum
74
Jakub ˚ylicz
54
Micha∏ Tomasiak
77
Jakub Niewiadomski
0-7m
numer imi´ i nazwisko
98
Konrad Kuce∏
47
Tomasz Kotniewicz
81
Tomek Grabiƒski
80
Piotr Wierciƒski
97
Kamil Jab∏oƒski
85
Bartek Szelàg
20
¸ukasz Kokociƒski
29
Grzegorz Dybul
94
Lubosz Majewski
62
Miko∏aj Popiƒski
19
J´drzej Sobczyk
49
Pawe∏ Rybicki
31
Micha∏ Saniewicz
9
Jan Pi∏czyƒski
70
Maciej Strzyczkowski
92
Jan Ludziejewski
99
Kamil Kuce∏
95
Marcin Skoczek
18
Jakub Sobczyk
27
Jakub Jaszczyk
71
Krzysztof Lebiedê
73
Krzysztof Wykretowicz
86
Piotr Koz∏owski
72
Bart∏omiej Law
101
Bartosz Makarewicz
83
Maciej Sobieraj
46
Marcin Kotniewicz
dzienikarze
numer imi´ i nazwisko
128
Marek Tronina

10
10
11
10

20
21
22

lat
8
8
9
9
9
9
9
8
8
8
8
9
9
8
8
8
8
8
6
8
8

miejsce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

lat
6
6
6
6
7
7
5
6
5
5
7
6
6
6
6
4
4
5
6
6
6
5
3
5
3
5
5

miejsce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

lat
30

miejsce
1
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PoÊwi´cenie placu pod nowy koÊció∏
Dzieƒ 27 maja 2001 r. zapisa∏ si´ na trwa∏e
w anna∏ach naszej staromi∏oÊniaƒskiej historii.
Przez kilka poprzednich dni na placu vis
a vis nowej szko∏y trwa∏a praca. Z jednej
strony budowano polowy o∏tarz, z drugiej
buldo˝ery, spychacze, koparki i kilkunastu
ludzi pod kierunkiem Bogdana Rodziewicza doprowadza∏o do ∏adu plac pod laskiem. Wywieziono i rozparcelowano ha∏dy
ziemi, ustawiono 9 metrowy krzy˝. By∏y
chwile bardzo wzruszajàce. Ludzie przystawali, ˝egnali si´, kl´kali patrzàc na krzy˝

podtrzymywany wielkim dêwigiem, by osadzi∏ si´ w cementowej zaprawie hojnie podarowanej (ju˝ pod trzeci krzy˝) przez Barbar´ Pawelskà.
Potem ca∏onocne czuwanie z piàtku na
sobot´ (z 25 na 26 maja), by ktoÊ dêwigu
i krzy˝a nie uszkodzi∏. RozpisaliÊmy czas
nocy po godzinie, po pó∏torej. Nikt nie odmówi∏. Wzruszajàca by∏a tu ludzka gorliwoÊç, ch´ç sp´dzenia cz´Êci nocnego czasu
przy nowym krzy˝u. W sobot´, 26 maja
wszystko by∏o gotowe. Pozosta∏ tylko l´k
o pogod´, bowiem prognozy zapowiada∏y
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deszcz. KilkanaÊcie osób rozpocz´∏o spontaniczne modlitwy o pogod´: trwa∏y przez
ca∏à sobot´ i niedziel´. Pomog∏o.
Na godz. 18 przyby∏ Ks. Biskup Kazimierz Romaniuk. Zosta∏ powitany przez
Rad´ Dzielnicy – Stowarzyszenie Sàsiedzkie (Ewelina Kozak i Marcin J´drzejewski);
przez parafian (paƒstwo Halina i Józef
Wojtasiowie) oraz przez harcerzy (Lech
Krzemiƒski i Jakub Komoda).
Ksiàdz Proboszcz wyg∏osi∏ nast´pujàce
przemówienie:
„Po ca∏odziennym trudzie pasterskim
w Parafii w Strachówce
zechcia∏ Ksiàdz Biskup
u kresu dnia przybyç
jeszcze i do nas. Cieszymy si´ z tego i dzi´kujemy. Zw∏aszcza, ˝e dzieje si´ to na 20 rocznic´
Êmierci S∏ugi Bo˝ego
Prymasa Tysiàclecia,
którego Ks. Biskup by∏
tak bliskim i wiernym
wspó∏pracownikiem.
Lud Bo˝y tu zgromadzony pragnie ze swoim
Pasterzem Êwi´towaç dzisiaj z racji podwójnej, ale nierozdzielnej: poÊwi´cenia placu
pod przysz∏à Êwiàtyni´ i pi´knego jubileuszu 85-lecia istnienia miejscowej OSP.
W 1916 roku, gdy zawiàza∏ si´ spo∏eczny
Komitet tutejszych mieszkaƒców, od razu
postanowi∏ dwie sprawy: za∏o˝yç trzeba
stra˝ po˝arnà i wybudowaç koÊció∏. Jednostka OSP powsta∏a od razu, z koÊcio∏em
trzeba by∏o troch´ poczekaç, ale i on w ciàgu paru lat zosta∏ wzniesiony, choç na krótko, bo w 1944 r. Mi∏osna znalaz∏a si´ na linii frontu i wszyscy stàd zostali wysiedleni,

a wszelkie budynki wraz z koÊcio∏em zosta∏y spalone.
JednoÊç pomi´dzy koÊcio∏em a stra˝à by∏a od zawsze. Jej widocznym znakiem sà
dwa stra˝ackie sztandary fundowane przez
Parafi´ w odst´pie 50-lecia. Stra˝acy byli zawsze na zawo∏anie Parafii, a ona na ich zawo∏anie. Stàd te˝ Parafia boleÊnie odczuwa
jako swoje wszelkie zagro˝enia dla naszego
OSP.
Chcemy Bogu dzi´kowaç dziÊ za ofiarnà
i niezastàpionà s∏u˝b´ czterech pokoleƒ staromi∏oÊniaƒskich stra˝aków: tutaj i w ca∏ej
okolicy.
Prosimy Waszà Ekscelencj´ o b∏ogos∏awieƒstwo dla OSP w Starej Mi∏oÊnie na nast´pne 85-lecie.
Tak jak wszystkie lata ze stra˝à, tak i dziÊ
chcemy z nià prze˝ywaç wielkà, historycznà
chwil´ – poÊwi´cenia przez Pierwszego Biskupa Warszawsko – Praskiego placu pod
nowy Dom Bo˝y.
Ekscelencjo!
Plac ten, nim zosta∏ przygotowany na dzisiejszy dzieƒ przeszed∏ swojà burzliwà niekiedy histori´.

STARA MI¸OSNA
DziÊ dzi´kujemy najprzód Panu Bogu, ˝e
znalaz∏ w swoim ludzie upodobanie i zechcia∏ obraç sobie tu miejsce.
Dzi´kujemy te˝ ludziom, ˝e tak potrafili
si´ wzajemnie porozumieç, i˝ mogliÊmy si´
tu dzisiaj znaleêç; dla wspólnego dobra nas
i tych, którzy przyjdà po nas. Spo∏ecznoÊç
nasza – tak wielorako zró˝nicowana – daje
pi´kny przyk∏ad jednoÊci wokó∏ sprawy powstania nowego Domu Bo˝ego.
Jako proboszcz jestem dziÊ bardzo szcz´Êliwy, ˝e uda∏o si´ wszystko doprowadziç a˝
dotàd i ˝e to, co wydawa∏o si´ jeszcze niedawno niemo˝liwe, dziÊ staje si´ faktem.

Prosz´ Ks. Biskupa o odprawienie Mszy
Êw. z intencjà dzi´kczynno – b∏agalnà stra˝ackà i parafialnà, by 90-lecie stra˝y odby∏o
si´ ju˝ nie pod go∏ym niebem, ale w nowym
koÊciele.
W czasie Mszy Êw., w której uczestniczy∏o ok. 1200 osób, Dostojny Celebrans wyg∏osi∏ homili´ objaÊniajàc S∏owo Bo˝e,

a tak˝e wyrazi∏ radoÊç z tego,
ze dane jest Mu poÊwi´caç
plac pod nowy Dom Bo˝y.
Powiedzia∏ przy tym, ˝e oto
dokonuje si´ swoista klasyfikacja tego terenu mierzona
nie I, III czy V klasà. Ziemia
ta otrzymuje dziÊ – ciàgnà∏
Mówca – bardzo szczególne
zakwalifikowanie, a mianowicie otrzymuje klas´ boskà,
jest wy∏àczona od wszelkiego
innego u˝ytku, ma byç odtàd
dla Boga samego. Bardzo
wzruszajàco zabrzmia∏y te s∏owa w ustach cz∏owieka, który Bogu ˝ycie poÊwi´ci∏ bez reszty, oddajàc Mu si´ ca∏kowicie tak, jak oddana zosta∏a
Bogu ta ziemia.
Pos∏uga Ksi´dza Biskupa wypad∏a akurat w roku 50-lecia jego
pracy kap∏aƒskiej i 20-lecia biskupiej.
Po zakoƒczeniu Mszy Êw. pasterz naszej Diecezji Warszawsko–Praskiej dokona∏ liturgicznego b∏ogos∏awieƒstwa i poÊwi´cenia krzy˝a oraz placu. Po czym wbi∏
pierwszy gwóêdê w drzewce stra˝ackiego
sztandaru.
Na zakoƒczenie zabra∏ g∏os Burmistrz
Jacek Wojciechowicz, który mówi∏ o bolàczkach i nadziejach naszej spo∏ecznoÊci, wskazujàc na wcale niema∏e dobro,
jakie si´ wokó∏ nas pomna˝a, choç na-

Dar serca m∏odego artysty
10 czerwca 2001 w Niedziel´ Trójcy
PrzenajÊwi´tszej przed drewnianym koÊcio∏em w Starej Mi∏oÊnie wyrós∏ bia∏y
baldachim, pod którym w wiklinowych
fotelach i na trawie ustawiono dziesi´ç
obrazów przedstawiajàcych g∏ównie
zwierz´ta: fantastyczne dinozaury, ptaki,
ryby, motyle i inne. By∏a to wystawa
i sprzeda˝ prac m∏odocianego artysty
Andrzeja Czekalskiego, mieszkaƒca
Starej Mi∏osnej.
Andrzej ma 16 lat, bardzo lubi malowaç, ostatnio coraz wi´cej czasu sp´dza
w swojej pracowni na strychu. Mo˝na go
te˝ cz´sto spotkaç p´dzàcego na rowerze uliczkami Starej Mi∏osnej.
Andrzej postanowi∏ podarowaç swoje
obrazy na rzecz nowego KoÊcio∏a w Starej Mi∏osnej, zorganizowaç ich sprzeda˝,
a uzyskane pieniàdze przekazaç w ca∏oÊci na budow´. Pomys∏ spotka∏ si´ z ˝yczliwoÊcià i poparciem naszego ks. Pro-

boszcza Jerzego Banaka i dzi´ki Niemu
akcja wystartowa∏a.
Wystawa wzbudzi∏a ogromne zainteresowanie wychodzàcych z koÊcio∏a. Podziwom i zachwytom nie by∏o koƒca.
Rodzice Artysty z duma prezentowali
obrazy, a sam malarz da∏ si´ widzieç tylko kilka minut i jak mówià wtajemniczeni, póêniej obserwowa∏ z oddali. Sprzeda˝ przesz∏a wszelkie
oczekiwania, obrazy
sz∏y jak Êwie˝e bu∏eczki, a kupujàcy
znajàc szczytny cel
i widzàc pi´kno arcydzie∏ nie ˝a∏owali
grosza, p∏acàc wi´cej, ni˝ by∏o na wystawionych cenach.
Organizatorzy, przygotowani do siedzenia przy obrazach do

dzieje sà cz´sto du˝o wi´ksze od realnych mo˝liwoÊci.
Na zakoƒczenie szczegó∏owo za modlitw´ i obecnoÊç podzi´kowa∏ wszystkim piszàcy te s∏owa, zaznaczajàc, ˝e szczególne
podzi´kowania kieruje do Stowarzyszenia
Sàsiedzkiego i Rady Dzielnicy. „Powiem
krótko i jasno: gdyby was nie by∏o, to chyba
dzisiejszej uroczystoÊci te˝ by nie by∏o.
Dzi´ki wi´c, ˝e jesteÊcie”. Podzi´kowanie
otrzymali te˝ „Panowie Prezesi: Piotr Nowak i Wojciech Staniulis, bez których dobrej woli dzisiejsza uroczystoÊç mog∏aby si´
jeszcze d∏ugo odwlec, a mo˝e nawet odbyç
na innym miejscu”. Dzi´ki Bogu i ludziom,
˝e jest plac pod nowy Dom Bo˝y. Z∏àczmy
si´ wszyscy w dziele jego wznoszenia, zostawiajàc trwa∏à pamiàtk´ naszego ˝ycia
i przebywania w tym miejscu na ziemi,
w Starej Mi∏oÊnie.
Ks. Jerzy Banak
wieczora, ju˝ w po∏udnie razem z kanapkami byli w domu.
Z inicjatywy ks. Proboszcza przekazanie uzyskanych pieni´dzy odby∏o si´
w sposób bardzo uroczysty.
Nale˝y dodaç, ˝e obrazy Andrzeja
znajdujà si´ w prywatnych kolekcjach
w Amsterdamie, Londynie i Nowym
Jorku, oczywiÊcie dzi´ki ich walorom
artystycznym, ale te˝ ze wzgl´du na
obecnoÊç tam rodziny.
A.M.
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Konkurs plastyczny
„Nasza Stara
Mi∏osna”
Rozstrzygni´to konkurs w kategorii dzieci´cej. SpoÊród 11
prac, które wp∏yn´∏y na konkurs wybrano trzy najlepsze.
Trzeba tutaj dodaç, ˝e wszystkie prace odznacza∏y si´ du˝à
starannoÊcià wykonania, co niewàtpliwie nale˝y zawdzi´czaç równie˝ pani El˝biecie Lipiec prowadzàcej kó∏ko plastyczne, na które chodzà mali artyÊci.
Wykorzystano ró˝ne techniki, mi´dzy innymi pastele, farby plakatowe i kredki. Tematem, oczywiÊcie, by∏a Stara Mi∏osna, która w oczach dzieci wyglàda chyba nawet ∏adniej
ni˝ w rzeczywistoÊci. Jedna z nagrodzonych prac przedstawia∏a zielony las, na tle którego odpoczywa sobie wyrzucone opakowanie po papierosach. Widaç zatem, ˝e coroczna
akcja „Sprzàtania Âwiata” ma chyba sens, skoro trafia tak
wyraênie do wyobraêni dzieci.
Nagrodzono trzy prace: I miejsce – Magdalena Dudek
II miejsce – Agnieszka Ro˝nowska
III miejsce – Milena Wojdo∏owicz.
Nagrody w postaci kompletów do malowania wr´czy∏a
w imieniu Stowarzyszenia pani Iza Antosiewicz na apelu
koƒczàcym rok szkolny w szkole podstawowej.
Z powodu zbyt ma∏ej iloÊci prac, które wp∏yn´∏y od osób
doros∏ych na konkurs plastyczny i fotograficzny, nie mogliÊmy wy∏oniç ˝adnych zwyci´zców. W zwiàzku z tym dajemy
jeszcze ostatnià szans´ artystycznym maruderom i prosimy
zg∏aszaç swój wakacyjny dorobek twórczy do 20 wrzeÊnia
w siedzibie Rady Dzielnicy przy ul. Jeêdzieckiej 20.
Ma∏gorzata Krukowska

TwórczoÊç i natura
5 czerwca br. odby∏o si´ spotkanie z artystà plastykiem
panià Joannà Stokowskà.
Pani Joanna w sposób bardzo poetycki przedstawi∏a
ide´ twórczoÊci z wykorzystaniem r´cznie czerpanego papieru z przetworzonych roÊlin. Jej refleksje by∏y pi´knie
ilustrowane slajdami z ró˝nych miejsc Êwiata pokazujàcymi naturalne motywy znajdujàce odzwierciedlenie w sztuce papieru.
Dla wielu uczestników tego spotkania by∏a to równie˝
pierwsza okazja do zrobienia w∏asnego dzie∏a z czerpanego papieru. Panie i panowie zaaferowani czerpali pulp´
z kadzi przyniesionej przez artystk´, a nast´pnie nak∏adali jeszcze nie uformowanà mas´ na fizelin´ lub tetr´, by po
pewnej chwili z dumà pokazaç zielono-brunatne oryginalne kreacje.
W spotkaniu uczestniczy∏ tak˝e pan Jacek Rossakiewicz,
artysta malarz, który od niedawna zamieszka∏ na naszym
osiedlu. Mam nadziej´, ˝e takie spotkania mi∏oÊników
i twórców sztuki sprawià, ˝e b´dzie nam si´ mieszka∏o
w Starej Mi∏oÊnie ciekawiej.
Margo
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Wakacje za jeden uÊmiech z Miejskim OÊrodkiem Kultury
zapraszamy dzieci i m∏odzie˝ od 10 do 16 lat
W tym roku jedziemy w Tatry zbieraç punkty
na odznak´ turystycznà GOT.

Wycieczka 7–dniowa
od 20 sierpnia do 26 sierpnia
w Tatry i Pieniny
Wyjazd autokarem z Weso∏ej 20 sierpnia 2001 r. o godz. 500
I dzieƒ – 20.08.01 Przyjazd do Zakopanego, wejÊcie na polan´
Kalatówki do hotelu górskiego, zakwaterowanie, Êniadanie, zabawy plenerowe, obiadokolacja.
II dzieƒ – 21.08.01 Âniadanie, W towarzystwie przewodnika tatrzaƒskiego na Kasprowy Wierch, do schroniska Murowaniec, powrót do hotelu, obiadokolacja, ognisko.
III dzieƒ – 22.08.01 Âniadanie, Wyjazdy w Pieniny – Czorsztyn,
Zapora i Zamek w Niedzicy, Sp∏yw Dunajcem, powrót
do hotelu, obiadokolacja.
IV dzieƒ – 23.08.01. Âniadanie, z przewodnikiem tatrzaƒskim do
Morskiego Oka (wozem konnym) i Doliny Pi´ciu Stawów Polskich – najwi´kszy wodospad w Polsce Siklawa, powrót do hotelu, obiadokolacja.
V dzieƒ – 24.08.01. Âniadanie, Wyjazd do S∏owacji – wjazd kolejkà linowà na najwy˝szy szczyt Tatr – ¸omnic´,
przyjazd do hotelu, obiadokolacja.
VI dzieƒ – 25.08.01. Âniadanie, z przewodnikiem tatrzaƒskim na
Prze∏´cz Kondrackà do Doliny Ma∏ej ¸àki, Doliny Strà˝yskiej i Wodospadu Siklawica, powrót do hotelu,
obiadokolacja, ognisko.
VII dzieƒ – 26.08.01. Âniadanie, wyjazd do Krakowa – zwiedzanie Zamku i zamkowych lochów na Wawelu, KoÊcio∏a Mariackiego, Starego Rynku, obiad, powrót do Weso∏ej o godz. 2200.
Wszyscy uczestnicy otrzymajà ksià˝eczki GOT
z potwierdzonymi trasami przejÊç.
B´dzie to dobry wst´p do zdobycia Z∏otej Odznaki GOT!!!
Cena wycieczki – 630 z∏.

Zapisy przyjmujemy w MOK
w Weso∏ej ul. Starzyƒskiego 21
tel. 773 55 99
Wszystkich mieszkaƒców Weso∏ej, którzy zechcà ubiegaç si´ o dofinansowanie wycieczki w wysokoÊci 200 z∏., lub ca∏kowite sfinansowanie, prosimy o sk∏adanie podaƒ do MOPS w Weso∏ej do 30 czerwca 2001 r. Podanie powinno zawieraç szczegó∏owe uzasadnienie.

TA X I - W E S O ¸ A
tel.

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

STARA MI¸OSNA

Kàcik bibliofila – nowoÊci w bibliotece
Nareszcie wakacje, a wraz z nimi wi´cej wolnego czasu, które wielu z nas poÊwi´ci zapewne na przeczytanie upragnionych ksià˝ek, odk∏adanych z ˝alem
na bok podczas pracowitego roku, kiedy
zbyt wiele jest wa˝nych spraw do za∏atwienia... Na hamaku, na pla˝y, na le˝aku, na pomoÊcie czy w zacisznym kàcie
ogródka, gdziekolwiek paƒstwo sp´dzicie wakacje, ˝ycz´ prawdziwego, s∏onecznego i udanego odpoczynku oraz
mi∏ej lektury! Biblioteka b´dzie nieczynna od 11 lipca do 18 sierpnia.
Beletrystyka dla doros∏ych:
„Monsieur Rene” P. Ustinov
„Julka, mi∏oÊç i papuga” A. Molenda
„Dom przy Hope Street” D. Steel
„Gam” E. M. Remarque
„Z∏odziejka pami´ci” K.Kofta
Dla dzieci i m∏odzie˝y:
„Narzeczona Lucky Luke’a” G. Vidal
„Kalamburka” M. Musierowicz
„Sekret alchemika S´dziwoja” T. Olszakowski
„Kotolotki” U. K. Le Guin
„Sophie” R. Rushton

Popularnonaukowe:
„Rocznik 2001”
„Historia materia∏ów wybuchowych”
G. I. Brown
„Popularna encyklopedia mitów i legend” S. Gordon
„Ja” T. Niwiƒski
„Âwiat i Polska 1945–2001”
„Sztuka mruczenia” Eugen Skasa-Weiß
Jest to ksià˝eczka pe∏na uroku i radoÊci, w sam raz na letnie lenistwo. Autorem jest nie˝yjàcy ju˝ niemiecki eseista,
dziennikarz i felietonista Eugen SkasaWeiß u˝ywajàcy tak˝e pseudonimu O.
Skalberg. „Sztuka mruczenia” zawiera
szereg pi´knych i niezwykle zabawnych
i (co podkreÊla autor) prawdziwych
opowiadaƒ o niezwyk∏ych zwierz´tach,
jakimi sà tajemnicze koty. Serdecznie
polecam jako lekarstwo na poprawienie
humoru w deszczowe letnie dni i zapraszam w imieniu autora do Êwiata zamieszkanego przez czarnego jak noc
Mingtonga uwielbiajàcego ziemniaki
w mundurkach, anielskiego Pstryka,

kotk´, która kocha∏a burze i t´, która
uwielbia∏a si´ kàpaç i wiele innych kocich osobistoÊci...
Agnieszka Gruszczyƒska

Szlakami dawnej Puszczy Osieckiej
W´drówki szlakami turystycznymi
stajà si´ coraz popularniejszà formà
sp´dzania wolnego czasu. W okolicach
Warszawy jest wiele miejsc nadajàcych
si´ do takiego wypoczynku. Jednym
z najatrakcyjniejszych sà niewàtpliwie
Lasy Wawerskie, Otwockie, Celestynowskie i Garwoliƒskie. W∏aÊnie o nich
opowiada niewielki przewodnik autorstwa Marty i Wojciecha Sobociƒskich
pt. „Szlakami dawnej Puszczy Osieckiej. Cz´Êci pó∏nocna”. Autorzy, od lat
zwiàzani z tymi terenami, w swej ksià˝eczce zapraszajà nie tylko na oznakowane szlaki, ale równie˝ na trasy nowo
opracowane. Sà wÊród nich krótkie wycieczki piesze przeznaczone dla mniej

doÊwiadczonych piechurów lub rodzin
z dzieçmi, wycieczki rowerowe i samochodowe, a tak˝e propozycje wycieczek
przyrodniczych. Tereny przedstawione
w przewodniku rozciàgajà si´ pomi´dzy
Starà Mi∏osnà, Wiàzownà, Ko∏bielà,
Osieckiem i Karczewem.
Przewodnik, wydany w∏asnym nak∏adem autorów oraz przy niewielkiej pomocy kilku gmin, jest pierwszà cz´Êcià
serii opisujàcej podwarszawskie szlaki
turystyczne. W przygotowaniu znajdujà
si´ ju˝ dwa kolejne. Pierwszy b´dzie
kontynuacjà opisywanej ksià˝eczki i poÊwi´cony zostanie po∏udniowej cz´Êci
historycznej Puszczy Osieckiej (okolice
Osiecka, Wilgi, Garwolina). Drugi zaÊ

S∏odkie i nauczone czystoÊci,
rozkoszne kociaki
do oddania w dobre r´ce,
tel. 773 10 57.

b´dzie opisywa∏ szlaki
pomi´dzy
Rembertowem i Weso∏à a Miƒskiem Mazowieckim,
Mienià
i Mrozami.
Atutem
przewodnika jest jego niska cena. Uda∏o si´ to kosztem zubo˝enia szaty graficznej ksià˝ki. Jednak, jak twierdzà sami autorzy, du˝e zainteresowanie przewodnikiem jeszcze przed pojawieniem
si´ go w ksi´garniach, pozwala przypuszczaç, ˝e w nied∏ugim czasie powstanie kolejne, rozbudowane wydanie
ksià˝ki. Ale na razie, warto zaopatrzyç
si´ w t´ cennà pozycj´ i ruszyç na szlak.
Wszak wakacje za pasem.
Red.
Przewodnik mo˝na kupiç w sklepach na
terenie naszego Osiedla. W nast´pnym
numerze podamy pe∏nà list´ tych sklepów.

15

STARA MI¸OSNA

Barwy lata

Piskl´ta bociana czarnego

Droga przez ∏àki

Chcia∏bym zwróciç uwag´ Paƒstwa
na rzeczy, które zbyt cz´sto umykajà
naszym oczom. Umykajà, bo spieszymy
si´ do pracy, do sklepu, a cz´sto zdarza
si´ nam tak˝e z poÊpiechem wybieraç
na wczasy. Nie zwracamy wi´c uwagi
na otaczajàce nas b∏ahostki. Ot kwiatek, owad, ptaszek, trawka, paj´czyna.
Có˝ to takiego? Jednak, gdy popatrzymy pochylajàc si´ nad nimi, oka˝e si´,
i˝ te marne (jak nam si´ wydaje) rzeczy
majà swój niepowtarzalny urok
i wdzi´k. Czasem sà brzydkie i budzà
w nas wstr´t. Jednak wywo∏ujà jakieÊ
uczucia. Nie pozostajà oboj´tnymi byle
kwiatkami, ptaszkami czy pajàczkami.

A jeÊli ju˝ o kwiatkach to warto dodaç, co dzieje si´ obecnie w przyrodzie.
Mamy pe∏ni´ kwitnienia roÊlin ∏àkowych. Zaczyna si´ równie˝ „owocowe
lato”. Co prawda wi´kszoÊç owoców
dopiero si´ tworzy i dojrzewa, ale niektóre z nich ju˝ mogà zadawalaç nasze
˝o∏àdki. Maliny, poziomki, a tu˝ zaraz
je˝yny, borówki, jagody i dziesiàtki innych. Raj dla naszych podniebieƒ potrwa a˝ do wrzeÊnia. Warto wi´c przewertowaç stare ksià˝ki kucharskie
w poszukiwaniu porad jak wykorzystaç
w wakacyjnej kuchni dobrodziejstwa
natury. D˝emy, nalewki lub zwyczajny
makaron lub pierogi z jagodami. Za-

¸àka
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pewne wi´kszoÊç z nas pami´ta je
z m∏odych lat. Ale czy znajà je nasze
dzieci?
WÊród ptaków powoli koƒczy si´
okres l´gowy. Te, które przylecia∏y póêniej bàdê wyprowadzajà dwa l´gi w roku, w∏aÊnie karmià swe m∏ode. Tak jest
u bocianów i b∏otniaków (patrz zdj´cia). Inne, jak czajki, powoli gromadzà
si´ w stada i rozpoczynajà koczowanie
w poszukiwaniu ˝eru. Niestety, ju˝ nied∏ugo rozpocznà w´drówk´ na swe zimowiska. Tak, tak mimo, ˝e lipiec dopiero si´ zaczyna, to niektóre ptaki
w∏aÊnie zaczynajà si´ od nas wynosiç.
Warto te˝ spojrzeç do ogródków

Lilia z∏otog∏ów

STARA MI¸OSNA
i kwietników. Nic nie cieszy oczu bardziej ni˝ kwiaty, szczególnie gdy sà wyhodowane w∏asnor´cznie. Przy okazji chcia∏bym wspomnieç o szczególnym, nawiàzujàcym do pierwszej
cz´Êci dzisiejszego tekstu, rodzaju ogrodów. Mam na myÊli
dzikie ogrody. Dzikie, ale nie zdzicza∏e i zapuszczone. W takich ogrodach dominujà roÊliny krajowe. Polne, leÊne i ∏àkowe. Za∏o˝enie takiego ogrodu wymaga od w∏aÊciciela przede
wszystkim wiedzy o krajowych gatunkach roÊlin. A wiele
z nich ma naprawd´ niewielkie wymagania. Dlatego, by za∏o˝yç pi´kny i dziki ogród, nie trzeba byç szczególnie wprawionym ogrodnikiem. Z takiego ogrodu du˝o ch´tniej korzystajà nasze krajowe gatunki owadów. Szczególnie motyle. Tak
wi´c po˝ytek z nich jest co najmniej podwójny.
tekst + foto Wojciech Sobociƒski

Kalina (owoce)

Mak

Z∏ocieƒce

P
W
¸

e∏ne
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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Park ma patrona
Mazowieckem Parkowi Krajobrazowemu, chroniàcemu lasy ciàgnàce si´
od Weso∏ej a˝ do Osiecka, nadano
imi´ Czes∏awa ¸aszka. Formalnie sta∏o si´ to 24 stycznia 2001 r. Rozporzàdzenie Wojewody w tej sprawie opublikowano w Dzienniku Urz´dowym
nr 13, z dnia 31 stycznia 2001 r. Sama
uroczystoÊç nadania imienia oraz od-

s∏oni´cia pamiàtkowej tablicy, poÊwi´conej patronowi, odby∏a si´ 9 kwietnia
2001 r. na terenie Bazy Edukacji Ekologicznej „Torfy”. Przybyli na nià liczni
goÊcie, z rodzinà patrona, przedstawicielami Ministerstwa Ochrony Ârodowiska, Urz´du Wojewódzkiego, Urz´dów Gmin i Regionalnej Dyrekcji Lasów Paƒstwowych na czele. Aby uczciç

Czes∏aw ¸aszek
(1930–2000)
Urodzi∏ si´ 11 lipca 1930 r. w Miƒsku
Mazowieckim. Wojn´ sp´dzi∏ na wsi.
Mimo m∏odego wieku uczestniczy∏
w dzia∏aniach Armii Krajowej. Studia
ukoƒczy∏ w stolicy na Uniwersytecie
Warszawskim, pod kierunkiem s∏ynnego botanika i „ochroniarza” profesora Hryniewieckiego. Studiowa∏ na
Wydziale Filozofii i Nauk o Ziemi.
Prac´ magisterskà na temat mchów
i porostów obroni∏, uzyskujàc tytu∏
biologa.
Jeszcze zanim zaczà∏ pracowaç zawodowo, wyje˝d˝a∏ na cz´ste wycieczki po okolicznych mazowieckich borach i ∏àkach oraz nad Âwider. Âwiadczy∏o to o jego zachwycie i szacunku
dla otaczajàcej przyrody.
W swej pracy, najpierw w Instytucie
Geologicznym, póêniej w Centralnym
Biurze Studiów i Projektów Wodnych
Melioracji, zaczà∏ spotykaç si´ z problemami niszczenia Êrodowiska. Nie
by∏y mu one oboj´tne.
˚y∏ bardzo intensywnie, cz´sto podró˝owa∏ po Polsce, wykonywa∏ badania, pomiary, a jeden temat goni∏ drugi. Wsz´dzie gdzie tylko móg∏ i jak tylko móg∏ podejmowa∏ dzia∏ania zapobiegajàce degradacji Êrodowiska przyrodniczego.
Od roku 1966 by∏ mocno zaanga˝owany w prac´ dla przyrody, dzia∏ajàc
aktywnie jako stra˝nik ochrony przyrody. Najpierw by∏ stra˝nikiem, potem
kierownikiem grupy, a od 1978 roku –
Naczelnym Inspektorem. Od roku
1969 by∏ cz∏onkiem Ligi Ochrony
Przyrody. Ju˝ wtedy cz´sto chwyta∏ za
pióro i wylewa∏ na papier swój niepokój i swoje przemyÊlenia. Sporo tych
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publikacji ukaza∏o si´ w literaturze
i prasie fachowej („Przyroda Polska”,
„Chroƒmy Przyrod´ Ojczystà”).
Od 1972 do 1996 roku pe∏ni∏ funkcj´
Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Warszawie. W czasie wieloletniej, wyjàtkowo zaanga˝owanej pracy
na tym stanowisku, uda∏o mu si´
utworzyç 62 rezerwaty przyrody, z czego 57 na terenie obecnego województwa mazowieckiego. W tych latach za
pomniki przyrody uznano ok. 2000
drzew. PoÊród nich a˝ 527 znajdowa∏o
si´ w by∏ym województwie warszawskim. Dzi´ki jego uporowi i oddanej
walce o zachowanie przyrody Mazowsza, powsta∏ Mazowiecki, a kilka lat
po nim Chojnowski Park Krajobrazowy. Szczególnie ten pierwszy, bliski
przecie˝ nam wszystkim, sprawia∏ mu
wiele k∏opotów. Wydanie decyzji o powo∏aniu Parku odwleka∏o si´ wielokrotnie. O tym, ˝e w ochron´ przyrody
anga˝owa∏ si´ ca∏ym ˝yciem niech
Êwiadczy fakt, ˝e w swoim domu przechowywa∏ oko∏o 30 skonfiskowanych
handlarzom ptaków.
Czes∏aw ¸aszek mia∏ wielu przyjació∏ wÊród przyrodników i ludzi nauki.
Jednak jego funkcja i upór, z jakim za∏atwia∏ powierzone sprawy, powodowa∏, ˝e wÊród wysokich rangà urz´dników znajdowa∏ równie˝ wrogów. Wydawane przez nich decyzje nie zawsze
by∏y zgodne z prawem ochrony przyrody, wi´c zaczyna∏a si´ walka na argumenty, które konserwator zawsze potrafi∏ odpowiednio dobieraç i rzeczowo przedstawiaç. Wierzy∏, ˝e jeÊli udowodni swoje racje i poka˝e konkretne
wyjÊcie z sytuacji – to uda mu si´ przekonaç odpowiednio wysokà w∏adz´.

dokonania Czes∏awa ¸aszka w zakresie ochrony przyrody, zgromadzi∏o si´
ponad sto osób. Po ods∏oni´ciu kamienia z pamiàtkowà tablicà oraz posadzeniu 10 m∏odych lip, goÊcie mogli
zwiedziç wystaw´ poÊwi´conà by∏emu
Wojewódzkiemu
Konserwatorowi
Przyrody w Warszawie, a tak˝e posiliç
si´ wojskowà grochówkà i pieczonymi
na ognisku kie∏baskami.
Wojciech Sobociƒski
Mówiono o nim, ze mia∏ szcz´Êliwà r´k´. Wi´kszoÊç spraw, które do niego
trafia∏y, za∏atwia∏ pomyÊlnie, to znaczy
z korzyÊcià dla przyrody.
Jednà z wielu spraw, które go ciàgle
nurtowa∏y, by∏o niedopuszczenie do
b∏´dnych lokalizacji zabudowy i innych inwestycji szkodzàcych przyrodzie. W szczególnoÊci zaÊ jego uwag´
przykuwa∏a nielegalna zabudowa letniskowa na dzia∏kach le˝àcych na terenie chronionym lub w jego sàsiedztwie.
WÊród wielu spraw znajdowa∏ równie˝ czas na dydaktyk´. By∏ uczestnikiem, organizatorem i autorem prelekcji wyg∏aszanych na licznych zjazdach, sympozjach naukowych w kraju
i za granicà. Prowadzi∏ wyk∏ady i prelekcje na UW i SGGW oraz w szko∏ach Êrednich, podstawowych, tak˝e
w ramach Uniwersytetu Ekologicznego.
Jego zas∏ugi w ochronie przyrody,
szczególnie województwa sto∏ecznego
i miasta Warszawy sà niepodwa˝alne.
To dzi´ki jego determinacji zachowano wiele obszarów zieleni i zadrzewieƒ Warszawy. Równie˝ z tego powodu cieszy∏ si´ du˝ym autorytetem
w Êrodowisku „ochroniarskim”. Szczególne zas∏ugi posiada w dziedzinie
krzewienia idei ochrony przyrody
wÊród m∏odzie˝y.
Zapewne na g∏´bokie zwiàzanie
z przyrodà Mazowsza oraz zaanga˝owanie w jej ochron´ wp∏yn´∏y jego
m∏odzieƒcze w´drówki po Êcie˝kach
mazowieckich borów, brzegach rzek
i przez wioski. Wszak cz∏owiek, który
jako dziecko wypoczywa∏ nad Âwidrem, w´drowa∏ po Lesie Kabackim
i innych lasach, nie tylko zna∏ ich wartoÊç przyrodniczà, ale i musia∏ umieç
przekonaç o niej innych.
Katarzyna Smolak
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Âwi´to biblii 2001 cz.II
3.
Tegoroczna, VIII ju˝ edycja Âwi´ta
Biblii, mia∏a u nas wyjàtkowa opraw´.
Przybyli, jak zawsze, przedstawiciele innych koÊcio∏ów chrzeÊcijaƒskich. Corocznie bowiem od Starej Mi∏osny, i zawsze 9 maja, rozpoczynajà si´ wspólne
modlitwy w koÊcio∏ach i nasze staromi∏oÊniaƒskie nabo˝eƒstwo jest zawsze inauguracjà Dni Biblijnych w ogóle. Samych nabo˝eƒstw – nie liczàc innych
„imprez” – w tym roku przewidziano
pi´tnaÊcie. Ostatnie b´dzie jeszcze
3 czerwca w koÊciele
ZielonoÊwiàtkowym na
Siennej. W tym roku honorowym goÊciem Dni
Biblijnych by∏a Towa ben
Zwi z Izraela. Urodzi∏a
si´ w ¸odzi. Jej matka
zmar∏a w getcie, a ona
wraz z ojcem i bratem
zosta∏a wywieziona do
OÊwi´cimia. Rozdzielona z nimi wi´cej ju˝ ich
nie widzia∏a. Podczas
ewakuacji obozu ukry∏a
jà i uratowa∏a jakaÊ nieznajoma polska lekarka.
Tak dosta∏a si´ do obozu
w Bergen-Belsen. Po
uwolnieniu obozu przez
Anglików i wyleczeniu
w Bergen wyjecha∏a do
Izraela, gdzie po studiach rozpocz´∏a karier´
jako Êpiewaczka. Nagra∏a kilkanaÊcie p∏yt w j´zyku hebrajskim, ladino
(j´zyk ˚ydów hiszpaƒskich tzw. sefardyjskich)
i jidysz (j´zyk ˚ydów europejskich tzw. aszkenazyjskich). Uczestniczy∏a
w wielu programach promocji kultury i j´zyka
hebrajskiego na wszystkich kontynentach. Od 10 lat coraz cz´Êciej przyje˝d˝a do Polski. W niezliczonych miejscach opowiada i Êpiewa
o chasydach, rabinach i cadykach urodzonych nad Wis∏à; przypomina dawnà
kultur´ ˚ydów polskich i zgodne wspó∏˝ycie obydwu narodów.
Najbardziej jednak lubi Towa Êpiewaç
psalmy hebrajskie, ale w koÊcio∏ach
i podczas nabo˝eƒstw. Uwa˝a, ˝e jest to

najw∏aÊciwsze dla nich miejsce. Wykonywa∏a je ju˝ w wielu polskich Êwiàtyniach od katedr do najskromniejszych
wiejskich koÊció∏ków. Za swojà prawdziwie misjonarskà dzia∏alnoÊç otrzyma∏a
w 1999 r. tytu∏ Cz∏owieka Pojednania.
Na naszym nabo˝eƒstwie Towa Ben
Zwi zaÊpiewa∏a fragmenty kilku Psalmów, aran˝ujàc nawet wspó∏uczestnictwo s∏uchaczy.
MieliÊmy te˝ okazj´ s∏uchaç Êpiewu
Archikatedralnego Chóru Ch∏opi´co –
M´skiego „Cantores Minores” z War-

szawy. Warto zaznaczyç, ˝e w chórze
tym sà dwaj nasi m∏odzi parafianie: Tomek Krawczycki – Krajewski i Karol Jasiƒski. Chór znany ju˝ w Êwiecie (wyje˝d˝a na trzecie tournee po USA) wykona∏ pod dyrekcja prof. J. Hertera szereg
pieÊni: od barokowej „Laetatus sum”
G.G. Gorczyckiego do wspó∏czesnych
kanonów z Taize. Najwi´ksza radoÊcià
by∏ jednak dla nas wyst´p szkolno – pa-

rafialnego Zespo∏u „Il Canto” z ambitnym programem przygotowanym przez
dyrygenta p. Mart´ Zamojskà – Makowskà. Poziom naszego chóru jest ju˝ taki,
˝e móg∏ te˝ z tym samym programem
wystàpiç na nabo˝eƒstwie Âwi´ta Biblii
w katedrze warszawsko – praskiej
w dniu 13 maja br. wobec trzech biskupów chrzeÊcijaƒskich i ambasadora Izraela. Cieszymy si´ z tego niezmiernie, ˝e
„Il Canto” zaczyna rozs∏awiaç naszà
Starà Mi∏osn´.
4.
Tegoroczne Dni Biblijne odbywajà si´
pod has∏em, wyj´tym z Ps 119,105 „S∏owo Twoje, Panie, jest lampà dla
stóp moich i Êwiat∏em na mojej
Êcie˝ce”. Biblijne Êwi´towanie
ma nam przypominaç, ˝e
w mrokach, które niekiedy nas
ogarniajà, Bóg spieszy nam na
ratunek poprzez Swoje s∏owo.
Rzecz w tym, ˝ebyÊmy nieustannie rozbudzali w sobie
g∏ód tego S∏owa, ˝eby czytanie
Biblii sta∏o si´ naszym chrzeÊcijaƒskim przyzwyczajeniem. Nade wszystko zaÊ, byÊmy rzeczywiÊcie uwierzyli, ˝e „nie samym
chlebem ˝yje cz∏owiek, ale
wszelkim S∏owem, które pochodzi z ust Bo˝ych” (Mt 4,4).
W zagonieniu dnia codziennego musimy znaleêç choç chwil´
na pochylenie si´ nad Biblià.
Wielki pisarz francuski J. Green (nie myliç z G. Greenem)
powiedzia∏ kiedyÊ: „Dzieƒ,
w którym nie bior´ do r´ki Biblii, to dzieƒ stracony”.
Niechaj kolejne Dni Biblijne
przybli˝ajà nas do tej „Ksi´gi
nad ksi´gami”. Uczyƒmy swoimi s∏owa modlitwy Êw. Augustyna z Hippony (354-430):
„Panie! Niech czystà b´dzie dla
mnie radoÊç czerpania z Twojego Pisma. Niechaj sam si´ nie
myl´ i drugich w b∏àd nie wprowadzam. Panie, us∏ysz i zlituj si´. Panie,
Bo˝e mój, Êwiat∏o niewidomych i si∏o
s∏abych, spojrzyj na mnie i us∏ysz wo∏ajàcego z g∏´bokoÊci. U˝ycz nam czasu na
wg∏´bianie si´ w tajniki Twego S∏owa
i nie zamykaj Go przed pukajàcymi do
Niego”
Ks. Jerzy Banak
Przewodniczàcy Komitetu Krajowego
Ekumenicznych Dni Biblijnych
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DowartoÊciowanie
W jednym z ostatnich
numerów
pisa∏am
o AKCEPTACJI, dziÊ
przedstawiam zasad´
drugà màdrego wychowania – DOWARTOÂCIOWANIE.
Wychowanie w istocie
opiera si´ na dwóch rodzajach oddzia∏ywaƒ; na nagradzaniu i karaniu.
Nagradzanie to wzmocnienie pozytywnej postawy zachowania lub cech
u dziecka. Najcz´Êciej jest to pochwa∏a
s∏owna, nagroda rzeczowa, ale równie˝
uÊmiech, pieszczota, zabawa z dzieckiem itp. Nagroda to równie˝ sygna∏
dla nagradzanego dziecka, ˝e cieszymy
si´ z jego osiàgni´ç, ˝e sprawia nam to
radoÊç, ˝e dostrzegamy jego wysi∏ek,
doceniamy jego wartoÊç jako dziecka.
Inne znaczenie i sens ma kara. Kara jest
informacjà: smucisz mnie, sprawiasz mi
zawód, idziesz nie tà drogà – b∏àdzisz itp.
Tam, gdzie przewa˝a nagradzanie –
mówimy o wychowaniu pozytywnym,
dobrym. Tam, gdzie dominujà kary –
o wychowaniu negatywnym.
Warto wi´ç zastanowiç si´, jak jest
w naszych rodzinach.
Przeanalizujmy np. dzieƒ wczorajszy
– ile by∏o w nim upomnieƒ, narzekaƒ,

karceƒ s∏ownych, gorzkich s∏ów pod
adresem naszych dzieci, a ile razy powiedzieliÊmy dziecku coÊ mi∏ego, czu∏ego, pochwaliliÊmy je za coÊ, doceniliÊmy, a wi´c dowartoÊciowaliÊmy nasze
dziecko.
Czy zachowujemy w∏aÊciwe proporcje mi´dzy oddzia∏ywaniem pozytywnym i negatywnym?
Niestety, z moich doÊwiadczeƒ zawodowych, rozmów z rodzicami i obserwacji dzieci wynika, ˝e wi´kszoÊç rodziców nadmiernie koncentruje si´ na
tym, co by∏o niew∏aÊciwe, z∏e, naganne,
s∏abe. Wielu rodzicom wydaje si´, ˝e
wychowanie polega g∏ównie na pi´tnowaniu i eliminowaniu z∏ych zachowaƒ.
Ich uwaga jest nakierowana na wy∏apywanie tego co niew∏aÊciwe, niedobre.
Warto w tym miejscu zadaç sobie pytanie: czy staraliÊmy si´ kiedykolwiek
przy∏apywaç nasze dzieci na dobrych
uczynkach? Czy dostrzegamy ich „staranie si´”, które cz´sto nie przynosi
b∏yskotliwych efektów. Czy zauwa˝amy
u naszych dzieci dobre odruchy, takie
jak: wra˝liwoÊç, wspó∏czucie, skruch´
lub ˝al za b∏´dy? Czy oceniamy ich wysi∏ek i próby sprawienia nam (rodzicom) radoÊci?
DowartoÊciowujmy nasze dzieci!

Bolesna dolegliwoÊç
Schorzenie to dotyka co dziesiàtego
cz∏owieka, jego stawów kolanowych i biodrowych. Zwyrodnienia stawów sà to niekorzystne zmiany zachodzàce w chrzàstce
stawowej. Chorzy odczuwajà to jako tzw.
porannà sztywnoÊç stawu i jako nasilajàcy
si´ ból po przecià˝eniu np. po d∏u˝szym
chodzeniu. Na zdj´ciu rentgenowskim
uwidaczniajà si´ tzw. osteofity czyli naroÊla kostne. Jest to znak pojawiajàcej si´
choroby zwyrodnieniowej stawów.
Zwyrodnienie stawu kolanowego dotyka znacznie cz´Êciej kobiet ni˝ m´˝czyzn.
Na schorzenie to cz´Êciej zapadajà ludzie
otyli i w podesz∏ym wieku. Gdy chory próbuje rano wstaç z ∏ó˝ka, to sztywny staw
znacznie ogranicza jego ruchy. Czasem
potrzeba a˝ pó∏godzinnego masa˝u, delikatnego zginania nogi w kolanie, by móc
samodzielnie postawiç pierwsze kroki.
Ból nasila si´ np. podczas schodzenia ze
schodów, czy noszenia ci´˝kich rzeczy.
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Zwyrodnienie stawu biodrowego powoduje z kolei ból pachwinowy w kierunku przodu i boku uda. Nasila si´, gdy chory próbuje wykonywaç jakiÊ ruch po d∏u˝szym spoczynku (poranne wstawanie) lub
gdy d∏ugo chodzi. Osoby ze zwyrodnieniem stawu biodrowego miewajà nieco
krótszà chorà koƒczyn´, a to dlatego, ˝e
dochodzi do przykurczu w stawie. Zwyrodnienia prowadzà do ograniczenia
mo˝liwoÊci poruszania si´ i nasilajàcego
si´ bólu.
Oto kilka rad dla osób rozpoznajàcych
u siebie w.w. objawy:
◗ przy oty∏oÊci znacznie zredukowaç wag´ cia∏a, co odcià˝y obola∏e stawy
◗ poddaç si´ zabiegom fizykoterapetucznym pod okiem doÊwiadczonego rehabilitanta (chodzi o wzmocnienie mi´Ênia czworog∏owego uda – w przypadku
zwyrodnienia stawu kolanowego oraz
wzmocnienia mi´Êni nóg i obr´czy bio-

Wychowanie to budowanie dobra
w cz∏owieku, to podnoszenie „jakoÊci”
cz∏owieka.
Postarajmy si´ wychowanie nasyciç
docenianiem, wzmacnianiem tego, co
wartoÊciowe i dobre jest w naszych
dzieciach. Urzàdêmy sobie tzw. „polowanie” na dobre uczynki – i zobaczmy,
jaki jest tego efekt.
Doceniajmy nasze dzieci tak cz´sto,
jak to mo˝liwe – bo g∏ównie rodzice
budujà poczucie w∏asnej wartoÊci
u dzieci, które jest tak bardzo wa˝ne
w ca∏ym ˝yciu, g∏ównie doros∏ym.
Nie przyk∏adajmy do w∏asnych dzieci
idealnych skal. Ka˝de dziecko ma swojà w∏asnà skal´ potencjalnych mo˝liwoÊci i wed∏ug niej powinno byç oceniane.
Wysilmy naszà uwag´ i znajdêmy codziennie w naszym dziecku coÊ, co naprawd´ zas∏uguje na docenienie. Czasem tak niewiele potrzeba, jedno s∏owo
pochwa∏y, gest aprobaty bàdê zwyk∏y
uÊmiech...
Zauwa˝my dobro w naszym dziecku.
Budujàc w dziecku przekonanie, ˝e jest
dla nas wa˝ne, ˝e jest „kimÊ” – pomagamy
mu w samorozwoju. Aby cz∏owiek by∏ dobry, musi w to najpierw uwierzyç.
Zatem pomó˝my w tym naszym dzieciom.
Anna Padzik
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku
tel./fax (022) 783 97 71; 783 58 58
drowej – w przypadku zwyrodnienia
stawu biodrowego).
◗ Zamontowaç w domu urzàdzenia, które u∏atwiajà poruszanie si´, np.: por´cze
w ∏azience przy wannie itp.
W chorobie cz´sto dochodzi do stanów
zapalnych w obr´bie stawów. Lekarze zalecajà wówczas leki zapalne i przeciwbólowe. Niestety, leki te stosowane przez
d∏ugi okres i w du˝ych dawkach mogà powodowaç skutki uboczne np.: zaostrzenie
choroby wrzodowej, zak∏ócenia pracy wàtroby i nerek.
W chorobie zwyrodnieniowej stale pog∏´biajà si´ dolegliwoÊci, mo˝e dojÊç do
tego, ˝e chory nie mo˝e si´ sam poruszaç,
a ból towarzyszàcy ka˝demu ruchowi nie
ust´puje po za˝yciu Êrodków uÊmierzajàcych. W takich przypadkach lekarze rozwa˝ajà koniecznoÊç przeprowadzenia
operacji wymiany stawu. Endoprotezy sà
coraz doskonalsze, ale nigdy nie zastàpià
w∏asnego stawu.
Wojciech Rudziƒski
tel. 773 14 97
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Jedziesz na wakacje
– zabierz dowód ubezpieczenia
Zbli˝a si´ okres wakacji i urlopów, wymarzony czas wypoczynku. MyÊlimy o wyjazdach, planujemy, gdzie i z kim sp´dzimy
czas urlopu, robimy rozliczne przygotowania i zakupy.
Przewidujàc co ze sobà zabraç nie zapomnijmy o dowodzie ubezpieczenia zdrowotnego. Co prawda, nie planujemy w tym
czasie choroby, ale ró˝nie to w ˝yciu bywa
w zwiàzku z tym przezorny powinien posiadaç, w dobie reformy ubezpieczeƒ zdrowotnych, aktualny dowód ubezpieczenia
zdrowotnego. Dzi´ki temu unikniemy k∏opotów przy kontakcie ze s∏u˝bà zdrowia
a i jej pracownicy b´dà mieli czyste sumienie, ˝e Êwiadczà us∏ugi osobie ubezpieczonej, a wi´c uprawnionej i w zwiàzku z tym
nie spotka ich ˝adna przykroÊci ze strony
kasy chorych (np. kary finansowe). Ustawa
o Powszechnym Ubezpieczeniu Zdrowotnym dopuszcza kilka dowodów ubezpieczenia zdrowotnego. Kierujàc si´ zapisami
ustawy, Mazowiecka Regionalna Kasa
Chorych (MRKCH) opracowa∏a i przekaza∏a placówkom opieki zdrowotnej wykaz
dokumentów ubezpieczenia zdrowotnego
uprawniajàcych pacjentów do korzystania
z nieodp∏atnych Êwiadczeƒ.
Wykaz dowodów ubezpieczenia uznawanych przez Kas´ Chorych
* dowodem posiadania ubezpieczenia
zdrowotnego w Mazowieckiej Regionalnej Kasie Chorych jest dokument zawierajàcy numer PESEL oraz dokument
potwierdzajàcy posiadanie aktualnego
ubezpieczenia (nie starszego ni˝ 30 dni)
zdrowotnego m.in:
◗ odcinek ostatnio pobranej emerytury lub
renty z oznaczeniem Kasy Chorych
◗ kopia (zawierajàca piecz´ç i podpis p∏atnika ‘pracoodawcy’ lub dowód z∏o˝enia
dokumentu w ZUS) druku ZUS ZUA
lub ZUS ZZA – dokumentów zg∏oszenia do ubezpieczenia spo∏ecznego i zdrowotnego plus aktualne (nie starsze ni˝ 30
dni) poÊwiadczenie uprawnieƒ do bezp∏atnych Êwiadczeƒ leczniczych zamieszczone w legitymacji ubezpieczeniowej
lub w przypadku ubezpieczonych odprowadzajàcych samodzielnie sk∏adk´ na
ubezpieczenie zdrowotne – dowód op∏acenia sk∏adki za ostatni miesiàc.
◗ Zamiast kopii druków ZUS ZUA lub
ZUS ZZA – podmiot (pracodawca)
uprawniony do dokonywania wspomnianych poÊwiadczeƒ mo˝e zamieÊciç w legitymacji ubezpieczeniowej symbol Kasy
Chorych, do której nale˝y ubezpieczony,

◗ imienny raport miesi´czny tzw.
RMUA,otrzymywany od pracodawcy,
zawierajàcy m.in. informacj´ o miesiàcu
odprowadzenia sk∏adki na ubezpieczenie zdrowotne oraz kod Kasy Chorych,
◗ aktualne zaÊwiadczenie p∏atnika (pracodawcy), i˝ za danà osob´ zosta∏a odprowadzona sk∏adka z oznaczeniem Kasy
Chorych,
◗ egzemplarz umowy dobrowolnego
ubezpieczenia zdrowotnego dla osób
nie podlegajàcych ubezpieczeniu obowiàzkowemu, wraz z dowodem op∏acenia sk∏adki na ubezpieczenie zdrowotne za ostatni miesiàc z oznaczeniem Kasy Chorych,
◗ osoby bezrobotne – wpis w legitymacji
ubezpieczeniowej ‘’07R – symbol
MRKCH – wraz z piecz´cià powiatowego urz´du pracy, datà dokonania wpisu
(wa˝ne 3 miesiàce), podpisem i piecz´cià
pracownika urz´du pracy,
◗ osoby bezrobotne bez legitymacji ubezpieczeniowej – zaÊwiadczenie z urz´du
pracy potwierdzajàce ich zg∏oszenie do
ubezpieczenia zdrowotnego wraz z piecz´cià powiatowego urz´du pracy, datà
dokonania wpisu, podpisem i piecz´cià
pracownika urz´du pracy i oznaczeniem
Kasy Chorych,
◗ osoby kszta∏càce si´ – legitymacja szkolna, studencka, zaÊwiadczenie szko∏y lub
uczelni o fakcie zg∏oszenia do ubezpieczenia
W przypadku stwierdzenia, i˝ dana osoba odprowadza sk∏adk´ na ubezpieczenie
zdrowotne, i ˝e jest zg∏oszona do ubezpieczenia zdrowotnego w Mazowieckiej Regionalnej Kasie Chorych – Kasa przyjmujemy, i˝ cz∏onkowie rodziny tej osoby pozostajàcy na jej wy∏àcznym utrzymaniu sà
ubezpieczeni.
Za cz∏onka rodziny uwa˝a si´ osoby, pozostajàce na wy∏àcznym utrzymaniu ubezpieczonego op∏acajàcego sk∏adk´:
a) dziecko w∏asne, dziecko drugiego
ma∏˝onka, dziecko przysposobione
oraz wnuka i dziecko obce przyj´te
na wychowanie, równie˝ w ramach
rodziny zast´pczej, do ukoƒczenia
przez nie 18 lat, a je˝eli kszta∏ci si´
dalej – do ukoƒczenia 26 lat, natomiast je˝eli jest niepe∏nosprawne
w znacznym stopniu – bez ograniczenia wieku,
b) ma∏˝onka,
c) krewnych wst´pnych (np. dziadkowie)
pozostajàcych z nim we wspólnym go-

spodarstwie domowym i nie obj´tych
obowiàzkiem ubezpieczenia,
d) dzieci uprawnione do renty rodzinnej,
W przypadku uczniów szkó∏ Êrednich/studentów z innych, ni˝ MRKCH, regionalnych kas chorych wystarczajàcym dokumentem ubezpieczenia jest wa˝na legitymacja szkolna/studencka, gdzie adres zameldowania potwierdza przynale˝noÊç do
danej kasy.
Pami´tajmy o tym, ˝e tzw. ksià˝eczka
RUM nie jest,w ocenie MRKCH,dowodem
ubezpieczenia, poniewa˝ nie zawiera zapisów potwierdzajàcych fakt odprowadzania
sk∏adek na ubezpieczenie zdrowotne.
W sytuacjach nag∏ego zachorowania
zwiàzanego z: wypadkiem, zatruciem, urazem, stanem zagro˝enia ˝ycia lub porodem
nikt nie b´dzie uzale˝nia∏ udzielania Êwiadczeƒ zdrowotnych od posiadanego przez
nas aktualnego dowodu ubezpieczenia,
gwarantuje nam to na terenie ca∏ego kraju
art. 51 ust. 2 ustawy o Powszechnym Ubezpieczeniu Zdrowotnym. Co prawda, cià˝y
na nas obowiàzek potwierdzenia faktu
ubezpieczenia, ale mamy na to 14 dni od
daty uzyskania Êwiadczenia (np. w ciàgu 14
dni od wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub od zakoƒczenia pobytu
w szpitalu).
Pami´tajmy równie˝ o tym, ˝e gdyby
w trakcie pobytu w górach, nad jeziorami
czy wreszcie nad naszym morzem, czyli na
terenie dzia∏ania innych Kas Chorych,
przydarzy∏o si´ nam „nag∏e zachorowanie
lub pogorszenie stanu zdrowia” to zgodnie
z art. 62 przywo∏ywanej ju˝ kilkakrotnie
Ustawy przys∏ugujà nam Êwiadczenia zdrowotne w ramach ubezpieczenia. Podstawà
do ich uzyskania jest posiadanie aktualnego dowodu ubezpieczenia.
Wreszcie mo˝e si´ zdarzyç, ˝e na domiar
z∏ego, nie doÊç ˝e dopad∏a nas choroba, to
jeszcze zapomnieliÊmy o dokumencie
ubezpieczenia i co wtedy, klops? Nie, w tej
sytuacji mo˝emy zawsze, jako osoby ubezpieczone, z∏o˝yç oÊwiadczenie opatrzone
nr PESEL o fakcie naszego ubezpieczenia
ze wskazaniem kasy, do której nale˝ymy –
na tej podstawie uzyskamy niezb´dne
Êwiadczenia zdrowotne, a Êwiadczeniodawca zagwarantuje sobie mo˝liwoÊç uzyskania Êrodków finansowych za nasze leczenie.
Najlepiej jednak nie nara˝ajàc siebie i innych na k∏opoty zabraç ze sobà aktualny
dowód ubezpieczenia zdrowotnego. Najprawdopodobniej, czego Paƒstwu ˝ycz´,
nie przydadzà si´, ale...
Materia∏ zosta∏ opracowany na podstawie dokumentów Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych.
Lek. med. Tomasz Droƒ
Przewodniczàcy Komisji Zdrowia Rady Dzielnicy
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Rejs po Pojezierzu
Mazurskim
Kilka osób zwiàzanych ze Stowarzyszeniem wpad∏o na pomys∏ zorganizowania rejsu dla m∏odych ludzi. Jest to ciekawa alternatywa dla sp´dzania wakacji na osiedlowym placu
zabaw.
JeÊli chodzi o uprawnienia i poglàdy prowadzàcych na temat rejsu sà one mo˝liwe do weryfikacji poprzez kontakt
z redakcjà gazetki.
Dlatego, je˝eli chcesz spróbowaç czegoÊ nowego, p∏ywa∏eÊ/aÊ ma∏o albo wcale, b´dziesz mieç mo˝liwoÊç sp´dzenia
czasu aktywnie i udowodnienia, ˝e czegoÊ chcesz od ˝ycia.
Wszystko zale˝y od Ciebie – My zapewniamy:
◗ Skiperów
◗ Jachty
◗ Organizacj´ ca∏ej wyprawy
Wymagania:
◗ Wiek uczestników – minimum 16 lat.
◗ Umiej´tnoÊç p∏ywania wp∏aw
◗ ZdolnoÊç podporzàdkowania si´ komendzie rejsu
Oferta jest wa˝na przez sierpieƒ i wrzesieƒ. Szczegó∏y dotyczàce kosztów i sposobu organizacji za∏óg podaj´ telefonicznie.
Je˝eli chcesz, mo˝esz wziàç ze sobà swoich przyjació∏ i pop∏ynàç grupà. Ustawienie rejsu odbywa si´ z minimum 3-tygodniowym wyprzedzeniem.
Marcin Wilk
bombastyczny@poczta.onet.pl
tel. 0607 280 298

Szko∏a Podstawowa nr 3 w Starej Mi∏oÊnie
poszukuje
nauczyciela matematyki
i osoby na pe∏en etat do biblioteki szkolnej.
Tel. 773-39-25, 0-601-51-89-79
Sklep MUCHOMOR
ul. Borkowska 24/1 (przy drodze do Mi´dzylesia)

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

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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Wspólnoty Mieszkaniowe!!!
Wiemy, ˝e wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy prawa w ka˝dym budynku mieszkalnym, w którym sprzedano choçby jeden lokal.
Co do czasu kiedy taka sprzeda˝ nie nastàpi∏a? Mogà mieç zastosowanie wtedy przepisy Kodeksu Cywilnego Dzia∏ IV Wspó∏w∏asnoÊç.
Art. 195 w∏asnoÊç tej samej rzeczy mo˝e przys∏ugiwaç niepodzielnie kilku osobom (wspó∏w∏asnoÊç).
Art. 199 Do rozporzàdzenia rzeczà wspólnà oraz do innych czynnoÊci, które przekraczajà zakres zwyk∏ego zarzàdu, potrzebna jest
zgoda wszystkich wspó∏w∏aÊcicieli. W braku takiej zgody wspó∏w∏aÊciciele, których udzia∏y wynoszà co najmniej po∏ow´ mogà ˝àdaç
rozstrzygni´cia przez sàd, który orzeknie majàc na wzgl´dzie cel zamierzonej czynnoÊci oraz interesy wszystkich wspó∏w∏aÊcicieli.
Co zrobiç, je˝eli zarzàd êle gospodarzy, ale ma wi´kszoÊç za sobà?
Kodeks Cywilny daje nam mo˝liwoÊç obrony w art. 202. Je˝eli wi´kszoÊç wspó∏w∏aÊcicieli postanawia dokonaç czynnoÊci ra˝àco sprzecznej z zasadami prawid∏owego zarzàdu rzeczà wspólnà, ka˝dy z pozosta∏ych wspó∏w∏aÊcicieli mo˝e ˝àdaç rozstrzygni´cia przez sàd.
Dodatkowo z art. 203 wynika, ˝e:
Ka˝dy ze wspó∏w∏aÊcicieli mo˝e wystàpiç do sàdu o wyznaczenie
zarzàdcy, je˝eli nie mo˝na uzyskaç zgody wi´kszoÊci wspó∏w∏aÊcicieli w istotnych sprawach dotyczàcych zwyk∏ego zarzàdu albo je˝eli
wi´kszoÊç wspó∏w∏aÊcicieli narusza zasady prawid∏owego zarzàdu
lub krzywdzi mniejszoÊç.
Okres przejÊciowy mi´dzy czasem, w którym zarzàdzanie budynkiem odbywa si´ pod dzia∏aniem Kodeksu Cywilnego, nale˝y skróciç, ˝àdajàc przystàpienia stron do aktu notarialnego powodujàcego
powstanie wspólnoty mieszkaniowej zgodnie z ustawà z dn.
24 czerwca 1994 roku O w∏asnoÊci lokali (Dz. U. Nr 85, poz. 388
z póêniejszymi zmianami – zwana dalej u. w. 1).
TARGO

Weso∏a Szko∏a
Wszystkie dzieci dooko∏a ˝egna uÊmiechem Weso∏a Szko∏a
U: „Ten obrazek podoba∏ mi si´, poniewa˝ ch∏opcy na nim leniuchujà”
Radek kl. II
N: „Kto zapyla kwiaty na drzewach owocowych”
U: „Ja”
Sebastian kl. II
N: „Dlaczego nie napisa∏eÊ dzia∏ania w tym zadaniu?”
U: „Poniewa˝ pani nie pozwoli∏a ju˝ liczyç na palcach.”
Sebastian kl. II
N: „Jak nazywajà si´ utwory, które skomponowa∏ Fryderyk
Szopen?”
U: „Fryderyk Szopen skompozytorowa∏ mercedesa.
Sebastian kl. II
U: „Pszczo∏a jest po˝ytecznym owadem, gdy˝ jak cz∏owiek jà
zdenerwuje mo˝e ukàsiç.”
Klaudia kl. II
U: „Pszczo∏a jest po˝ytecznym owadem, gdy˝ pomaga drzewu
wypuÊciç owoc”.
Natalka kl. II
N: „Jaki po˝ytek mamy z baranka?”
U: „Dzwoneczek”
Agnieszka G. Kl. II
U: „Czy policjant to te˝ ludê?”
Nikon kl. I
N: „Czy potrafisz znaleêç rzeczowniki rodzaju m´skiego?
U: „Tak, przecie˝ jestem ch∏opakiem!”
Damian kl. II
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Wizyty sàsiedzkie: nasze pociechy, nasze nadzieje...

Kilka myÊli bez wizyty
Koniec roku szkolnego. Przedsmak wakacji dajà od kilku tygodni ró˝norakie
okazje do wypoczynkowego lub odÊwi´tnego sp´dzenia czasu. A to majowy najd∏u˝szy weekend w historii III RP, a to
Âwi´to Matki lub Dziecka, Zjazd Cyklistów, Piknik Weso∏a, czy w koƒcu Bo˝e
Cia∏o.
Dzieciaki powoli opró˝niajà tornistry
i rozwa˝ajà wyposa˝enie plecaków i worków podró˝nych. Te starsze wyciàgajà
mapy, przewodniki i szkicujà trasy swych
podró˝y. Wielka wakacyjna przygoda ju˝
za pasem. Nasze ma∏e i wi´ksze pociechy
rozpierzchnà si´ po ró˝nych zakàtkach
Polski, Europy i Êwiata, trafià w goÊcinne
progi babci, wujka lub innego troskliwego krewnego, albo poznajà smak zorganizowanych form zbiorowych tj. rajdów,
rejsów, obozów i kolonii.
Cz´Êç lata, niektórzy mo˝e nawet ca∏e,
sp´dzajà jednak tu na miejscu, w Starej
Mi∏oÊnie i wtedy ich program dzienny
b´dzie wyglàda∏ tak, jak podpowie im to
ich w∏asna inwencja i wyobraênia. Tak
by∏o zawsze. Przypominam sobie w∏asne
m∏ode lata i samodzielne organizowanie
sobie wakacyjnych tygodni z grupà rówieÊników z sàsiedztwa... Wielogodzinne w∏ócz´gowanie po lesie, dzikie turnieje pi∏karskie mi´dzy podwórkami
i dzielnicami, w´dkowanie za pomocà
kawa∏ka patyka i ˝y∏ki, kàpiele w okolicznych stawach. To wszystko wymyÊlaliÊmy sami. Boiska stworzone na obrze˝ach miasta, w∏asnymi si∏ami z w∏asnor´cznie wykonanymi bramkami i autami, mozolnie wyrównywane i naprawiane, t´tni∏y ˝yciem od Êwitu do zmierzchu. Te „prawdziwe” i „oficjalne”, za-

zwyczaj przy szko∏ach lub obiektach
sportowych, zagarniali dla siebie starsi
i roÊlejsi „koledzy”. M∏odsi musieli sobie
radziç. To wszystko, to epoka miniona
bezpowrotnie. Ale nie o tym.
Wakacyjna przerwa.
Korzystam z okazji, ˝e umówione spotkanie nie dosz∏o do skutku, by troch´
na g∏os porozmyÊlaç.
Czym Stara Mi∏osna dysponuje, by
uprzyjemniç i u∏atwiç ˝ycie dzieci i m∏odzie˝y?
Jeszcze kilka miesi´cy temu jeêdzi∏em
sporo po ca∏ej Polsce. Trafia∏em do tzw.
„dziur zabitych dechami”, a tak˝e wi´kszych miasteczek i miast. Zastanawia∏em si´ wówczas cz´sto, jak to si´ dzieje,
˝e dwie sàsiadujàce ze sobà gminy, o podobnej demografii, zbli˝onej strukturze
zatrudnienia i wskaêniku bezrobocia,
o identycznych problemach organizacyjno-technicznych, mogà a˝ tak bardzo si´
ró˝niç, ˝e odczuwa si´ to ju˝ po przekroczeniu ich granicy, zwyczajnie równoÊcià
bàdê wyboistoÊcià dróg.
Nast´pnie wje˝d˝a∏em do centrum
i zastawa∏em olÊniewajàcà nowoczesnoÊç, ∏ad i czystoÊç, uporzàdkowany ryneczek z miejscami parkingowymi, ∏aweczkami i koszami na Êmieci lub trafia∏em na g∏ównà ulic´, gdzie samochody
przemieszcza∏y si´ rzec mo˝na samopas
„wespó∏ zespó∏” z ludêmi i innymi czworonogami, jako ˝e granica mi´dzy jezdnià a chodnikiem dawno ju˝ sta∏a si´ poj´ciem abstrakcyjnym. O ∏aweczkach
i koszach na Êmieci pozwol´ sobie nie
wspomnieç.
Potem spotyka∏em si´ i rozmawia∏em
z wójtami, burmistrzami, prezydenta-

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

mi... I wtedy wszystko stawa∏o si´ jasne.
Niby wszyscy mówili to samo: opowiadali o problemach, przedstawiali sukcesy,
utyskiwali na braki. A jednak...
Do czego zmierzam? Stan dróg
w Starej Mi∏oÊnie jest ewenementem
nawet na skal´ kraju, w którym stan
dróg nie nale˝y do najlepszych. Zdarza∏o mi si´, rzecz prosta, trafiç na gorsze, a nawet du˝o gorsze, ale nigdy
w takiej iloÊci na obszarze wielotysi´cznego osiedla. Pod tym wzgl´dem Stara
Mi∏osna rzeczywiÊcie konkurowaç mo˝e z wszelkimi „zabitymi deskami” sio∏ami i to z du˝a szansà wygrania haniebnej rywalizacji.
O jakoÊci naszych dróg rozmyÊlam codziennie nie z uwagi na resory swego samochodu, a raczej wchodzàc w skór´
mijanych dzieci, próbujàcych dos∏ownie
„przedrzeç si´” do szko∏y bez szwanku
tzn. nie dajàc si´ ochlapaç b∏otem, obsypaç kurzem, lub zwyczajnie potràciç.
Owszem, nie da si´ ukryç, ˝e od „nastu”, mo˝e „si´ciu” miesi´cy, „coÊ” jakby
drgn´∏o w naszej dzielnicy. Nie b´d´ wymienia∏, co i zastanawia∏ si´, czyja to mo˝e byç zas∏uga. Zrobià to za mnie skutecznie inni. Ja raczej chcia∏bym kontynuowaç t´ myÊl przewodnià: warunków,
w jakich ˝yjà i funkcjonujà u nas nasze
dzieci. I nawiàzujàc do podtytu∏u niniejszego tekstu wysnuç konkluzj´.
Z pewnoÊcià pociechà i to zacnà jest
dla mieszkaƒców Starej Mi∏osny nowa
szko∏a, plac zabaw, poczta, kawa∏ek ulicy Torfowej...Ich palàcà nadziejà sà biblioteka i dom kultury z prawdziwego
zdarzenia, przestronny koÊció∏ i wiele,
wiele metrów uczciwego chodnika dla
dzieci.
A w marzeniach...? Tych nie pozostawiajmy jedynie i wy∏àcznie dzieciom.
Marian Mahor

P
E
L
K
S
Serdecznie zapraszamy
Y
do sklepu mi´sno-w´dliniarskiego
W
O
N

Kupisz tu mi´so, w´dliny i domowe wyroby garma˝eryjne
Otwarty od 4 lipca br.

PRZYJDè SPRÓBUJ KUP
Sklep mieÊci si´ na rogu ul. Jana Paw∏a i Dolomitowej
Godziny otwarcia pon-pt 900–1800, sob. 800–1400
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Sztuka biegania z mapà
W dniach 15-17 czerwca br. lasy wokó∏ Starej Mi∏osny zaroi∏y si´ od biegajàcych w kolorowych strojach ludzi. Postronny spacerowicz, w´drujàc po lesie
móg∏by odnieÊç wra˝enie bez∏adnej paniki. Bo jak inaczej okreÊliç dziesiàtki
ludzi biegajàcych w ró˝nych kierunkach, z nosem w mapie, poszukujàcych

bia∏o-czerwonych lampionów z kasownikiem. OczywiÊcie, bli˝sze obserwacje, wykaza∏yby, ˝e osoby w tym samym
wieku biegajà zazwyczaj w t´ samà
stron´, zaÊ zdecydowana wi´kszoÊç dok∏adnie wie, gdzie jest i w którà stron´
biegnie, a ca∏e to leÊne zamieszanie to
po prostu zawody na orientacj´. I to
nie byle jakie. By∏o to Grand Prix Mazowsza w BnO – najwa˝niejsza mazowiecka impreza w tej dyscyplinie.
Ranga zawodów nie wystraszy∏a
amatorów biegania z naszego Osiedla.
KilkanaÊcie osób postanowi∏o spróbowaç swoich si∏ i stan´∏o do rywalizacji.
Co prawda w walce z polskà czo∏ówkà
orienteeringu bez treningu i doÊwiadczenia nie ∏atwo jest wygraç. Ale okazuje si´, ˝e wÊród naszych sàsiadów sà
ukryte talenty. Np. Ania Bojas, startu-
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jàc pierwszy raz w ˝yciu, w mocno obsadzonej kategorii dziewczynek do lat
10, zaj´∏a w drugim dniu zawodów doskona∏e 3. miejsce (na 18 startujàcych),
zaÊ rodzina paƒstwa Czerwiƒskich
w klasyfikacji ∏àcznej kategorii OPEN
by∏a tak˝e trzecia. W najbardziej presti˝owych kategoriach seniorów nie by∏o niespodzianek. W K-21
zwyci´˝y∏a Tatiana Poliakova (Bia∏oruÊ) przed Dorotà
Wardeckà (Gwardia Warszawa) oraz Justynà Zbroja
(Grunwald Poznaƒ). W M21 zwyci´˝y∏ S∏awomir
Woêniak przed Micha∏em
Parzewskim oraz Remigiuszem Nowakiem (wszyscy
Grunwald Poznaƒ). W klasyfikacji klubowej najlepszym klubem okaza∏a si´
Gwardia Warszawa, przed
OKS Otwock oraz Grunwaldem Poznaƒ.
Na mecie zawodów organizatorzy zapewnili mi∏à, piknikowà atmosfer´. By∏a muzyka, sklepik, bufet, a nawet po-

lowe prysznice dla zawodników.
Wszystko to spowodowa∏o, ˝e zarówno
w oczach uczestników, jak i jak i w∏adz,

PZBnO impreza uzyska∏a wysokie notowania. Organizatorzy: kluby GIBnO
Amator oraz UKS Jedynka podkreÊlali, ˝e by∏o to zas∏ugà ciep∏ego przyj´cia
i olbrzymiej ˝yczliwoÊci W∏adz Miasta
jak i mieszkaƒców, którym za naszym
poÊrednictwem wyra˝ajà serdeczne podzi´kowania za bezinteresownà pomoc
w przygotowaniu i realizacji imprezy.
Dla wszystkich, którzy chcieliby sami spróbowaç swoich si∏ w tej
dyscyplinie, mamy dobrà wiadomoÊç: jeszcze w tym roku na
zakoƒczenie sezonu, w okolicach Starej Mi∏osny odb´dà
si´ w pierwszy weekend listopada jesienne zawody o Puchar Burmistrza Miasta Weso∏a. A w przysz∏ym roku Grand
Prix Mazowsza (ju˝ jako impreza mi´dzynarodowa) na prze∏omie maja i czerwca ko∏o Miƒska Mazowieckiego. Ju˝ dzisiaj serdecznie zapraszamy!
Marcin J´drzejewski

STARA MI¸OSNA

Tradycyjnie ju˝, w poczàtkach czerwca na terenach hipodromu Legii (obecnie oÊrodka szkoleniowego Szwadronu Jazdy RP) odby∏ si´ wielki piknik
z okazji Âwi´ta Miasta. S∏owo wielki, bynajmniej nie jest tu ˝adnà przesadà,
gdy˝ w jego trakcie bawi∏o si´ ok. 20 tys. osób. Na scenie królowa∏y gwiazdy
z Marylà Rodowicz, Kasià Kowalskà i zespo∏em R’n’G na czele. Wko∏o stoiska gastronomiczne kusi∏y piwem i kie∏baskami. Na zakoƒczenie odby∏ si´
wspania∏y pokaz laserów i sztucznych ogni. Na szcz´Êcie organizacja festynu
nie obcià˝y∏a nas, mieszkaƒców dodatkowymi wydatkami, gdy˝ dzi´ki zabiegom W∏adz Miasta ca∏à t´ kosztownà zabaw´ zafundowali Miastu sponsorzy.
Red.
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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

Us∏ugi posadzkarskie
uk∏adanie, cyklinowanie i lakierowanie pod∏óg
Jerzy S´pka
Stara Mi∏osna, ul. Malwy
zadanie 25, dzia∏ka 1531

tel. (022) 773 28 98
0603 379 677

P 773 10 96, 0501 075 963
St. Mi∏osna
ul. Jana Paw∏a II 66
(obok Banku)

tel. 773 11 08
Magdalena Gaw´cka, Danuta Olczak

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

- ARTYKU¸Y ELEKTRYCZNE - ÂRUBY - GWOèDZIE - NARZ¢DZIA - FARBY - LAKIERY - KLEJE - AKCESORIA - DRABINY - DU˚Y WYBÓR -

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 ✦ NAPOJE ✦ SOKI ✦ WARZYWA ✦
✦ ALKOHOL ✦ UPOMINKI ✦
✦ NABIA¸ ✦ W¢DLINY ✦
✦ POKARM DLA ZWIERZÑT ✦
✦ DU˚Y WYBÓR PRASY ✦

dogodny dojazd
parking

niskie ceny
SAMOOBS¸UGA

Bilety MZK i karty telefoniczne Âwie˝e pieczywo 3 razy dziennie
St. Mi∏osna Zad. 10 dz 627 przy ulicy Jana Paw∏a II 108
(dawna OBWODNICA)

tel. 773-25-30

tel.

773 14 30

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

Tom Law’s School of English
w Weso∏ej-Starej Mi∏oÊnie od 1997 roku

773-34-39
OD WRZEÂNIA
Zapraszamy na zaj´cia indywidualne
i grupowe w nast´pujàcych grupach:
WAKACYJNE WYJAZDY
– ANGIELSKI
DO SZKÓ¸ J¢ZYKOWYCH
– NIEMIECKI
W KANADZIE
– FRANCUSKI
– HISZPA¡SKI
– ZAJ¢CIA TEATRALNE
– MINI-PRZEDSZKOLE j´z. ang. (2 godz./dzieƒ)
– Laboratorium j´zykowe z dost´pem do internetu
(24h/dob´)

u nas kupisz
szybko, tanio
i prawie wszystko
Konwersacje
z native speakers

akceptujemy karty p∏atnicze
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Zaj´cia odbywajà si´ w siedzibie szko∏y
w Starej Mi∏oÊnie przy ul. GoÊciniec 2B
(naprzeciwko Szko∏y Podstawowej nr 3)

STARA MI¸OSNA

GABINET STOMATOLOGICZNY
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
naprzeciwko nowej szko∏y, zad. 33 dz. 1983

SAMODZIELNE BIURO
OGÓLNOBUDOWLANEGO
NADZORU TECHNICZNEGO

- kierowanie budowami;
- nadzory budowlane, BHP;
- odbiory i kolaudacje;
- aran˝acje projektowe;
- wpisy i zaÊwiadczenia;
- kosztorysy, analizy, oferty;
- sprawy formalno-prawne;
- konsultacje techniczne.

F
FAKTURY
–V
VAT –

– ceny dla ka˝dego –
Zapomnij o k∏opotach
z budowà

PROFESJA
100%

05-077 Weso∏a – Stara Mi∏osna, ul. Kamyk 9
tel./fax (022) 773 12 62, tel. kom. 0601 722 987

Og∏oszenia drobne

Szanowni Paƒstwo!
☛ JeÊli wiecie o czymÊ, co warto upubliczniç w naszej gazecie.
☛ JeÊli organizujecie imprez´ o charakterze niekomercyjnym.
☛ JeÊli taka impreza ju˝ si´ odby∏a.
Skontaktujcie si´ z nami. My ch´tnie (i bezp∏atnie) rozpropagujemy te informacje na naszych ∏amach. WiadomoÊci Sàsiedzkie sà pismem mieszkaƒców
Starej Mi∏osny. Wy tak˝e mo˝ecie mieç swój wk∏ad w jego redagowanie.
Zapraszamy do wspó∏pracy. Cz∏onków redakcji mo˝na spotkaç w ka˝dy
wtorek w godz. 2000 do 2130 w Szkole J´zyka Angielskiego, ul. GoÊciniec 2B.

◗ Oddam bud´ dla psa, tel. 773 14 30.
◗ Poszukuj´ opiekunki do dziecka 6-miesi´cznego na 9 godzin dziennie od
zaraz. Tel. 673-19-87, 0-604 42-50-09.
◗ Potrzebna opiekunka do 1 rocznego dziecka od II po∏owy sierpnia.
Tel. 0-605-095-763, 0-601 083-579.
◗ J´z. rosyjski – korepetycje, t∏umaczenia (z dojazdem do ucznia) tel. 77354-53.
◗ 3-pokojowe mieszkanie do wynaj´cia tel. 773-16-05, 0-603 32-28-27.
◗ Pani do sprzàtania i prasowania, bardzo dok∏adna raz w tygodniu,
tel. 773 30 24.
◗ Sprzedam dom szeregowy z gara˝em w stanie pó∏surowym pow. 280 m2
tel. 0-606 151-161.
◗ Manicure, pedicure, zdobienie paznokci (w domu u klienta) tel. 773-1305.
◗ Drobne roboty w domu, prace w ogrodzie wykonam; solidny, referencje
z naszego osiedla tel. 773-38-79.
◗ Fachowe prace wykoƒczeniowe: gipsy, malowanie, ocieplanie strychów,
glazura i terakota oraz drobne prace elektryczne. Mamy referencje ze Starej
Mi∏osny. Tel. 0-604 893-006.
◗ Szukam niani z doÊwiadczeniem do rocznego dziecka na 10 godz. dziennie. Niezb´dne referencje. Miejsce pracy – Stara Mi∏osna tel. 773-18-28,
0-604 43-00-53.
◗ Przyjm´ ka˝de sprzàtanie (równie˝ po remoncie) i inne prace domowe
tel. 0-25 757-55-40 po godz. 1800.
◗ Szukam opiekunki do 15-miesi´cznego dziecka na 8–10 godz. dziennie.
Tel. 773-28-47 po godz. 1800 oraz 0-605-04-44-23.
◗ Sprzedam rega∏y sklepowe, w bardzo dobrym stanie, wraz z ladami,
z osprz´tem potrzebnym do wyposa˝enia sklepu. Cena konkurencyjna
do uzgodnienia, tel. 0603 370-411.
◗ Student V roku prawa raz w tygodniu na 2 godziny potrzebny w Radzie
Dzielnicy. Tel. w godzinach pracy 773 30 24.
◗ Student budownictwa làdowego do wspó∏pracy z Radà Dzielnicy.
Tel. w godzinach pracy 773 30 24.
◗ Francuski, hiszpaƒski – lekcje tak˝e latem, tel. 773 33 54.
◗ Drobne roboty w domu, prace w ogrodzie wykonam. Solidny, referencje
z naszego osiedla, tel. 773 38 79.
Tani Transport

☞ TANI PRZEWÓZ TOWARÓW
☞ PRZEPROWADZKI

samochodem Polonez Truck, ∏ad. 900 kg
tel. 773 38 79
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Drzewa Starej Mi∏osny – Cis-Taxus, CyprysChamaecyparis, ˚ywotnik zachodni, Tuja-Thuja
RoÊliny iglaste o ró˝nych odcieniach zieleni sà niezastàpionym tworzywem w kompozycjach ogrodowych.
Cis pospolity – Taxus baccata wyst´powa∏ niegdyÊ w ca∏ej Polsce, ale ze wzgl´du
na cenne drewno, z którego mi´dzy innymi wyrabiano luksusowe meble, zosta∏
prawie ca∏kowicie wyci´ty. Obecnie znajduje si´ pod ochronà. Tworzy krzewy lub
drzewa o wysokoÊci 18–20 m. Bez wyraênie zaznaczonego wierzcho∏ka. Pieƒ i stare ga∏´zie pokryte sà ∏uszczàcà czerwonà
korà. Ig∏y o d∏ugoÊci 3 cm. sà mi´kkie,
spr´˝yste o pi´knej ciemnozielonej barwie. Ozdob´ cisa stanowià czerwonoamarantowe tzw. osnówki otaczajàce nasiona.
Cisy majà doÊç du˝e wymagania glebowe.
Dobrze rosnà na ziemiach próchniczych
i wilgotnych, gorzej na ubogich i piaszczystych. Nie lubià te˝ kwaÊnego pod∏o˝a.
Cisy dobrze znoszà zacienienie i mo˝na je
bez obaw posadziç np. z pó∏nocnej strony
domu. Ci´cie, je˝eli uznamy je za potrzebne, przeprowadzamy wiosnà albo
w sierpniu.
Do naszych niewielkich ogródków nadaje si´ kilka odmian cisów:
Adpressa Aurea – roÊnie s∏abo i osiàga
wysokoÊç najwy˝ej 1 m. Ig∏y ma ˝ó∏tawozielone, na koƒcach p´dów wyraênie ˝ó∏te.
Aurea Decora – 1,5 m o nieregularnym
rozpierzch∏ym pokroju.
Compacta – 1m o pokroju kulistym
i ig∏ach ciemnozielonych.
Pyramidalis i Overeinderi o pokroju pira-

midalnym, ciemnozielone, które nadajà
si´ na ˝ywop∏oty i szpalery.
Cyprysik – Chamaecyparis spp.
Cyprysy sà podobne do bardzo popularnych w Polsce ˝ywotników (Thuja). Mo˝na
je odró˝niç po zwisajàcych koƒcach p´dów,
a tak˝e po delikatniejszej budowie ga∏àzek,
dzi´ki której krzew sprawia wra˝enie l˝ejszego, oraz po jaÊniejszej barwie igie∏, spowodowanej niebieskim nalotem woskowym.
Krzewy te majà du˝e wymagania glebowe, êle rosnà na glebach podmok∏ych, gliniastych oraz suchych, ubogich w próchnic´. Gleba musi byç kwaÊna.
Godne polecenia odmiany to:
Cyprysik nutkajski – Chamaecyparis nootkatensis, odmiana Pendula. Wyrasta do
3–4 m. Dobrze zimuje.
Cyprysik Lawsona – Ch. Lawsoniana,
uwa˝any za naj∏adniejszy. Polecane odmiany: Alumii o pi´knej, bardzo g´stej kolumnowej koronie i oryginalnej niebieskawej barwie. Argentea – pokrój podobny,
kolor srebrzystopopielaty. Wyrasta do
trzech metrów.
Cyprysik groszkowy – Ch. pisifera. Odmiana Filifera o ga∏àzkach nitkowatych
zwisajàcych. Gatunek uwa˝any za bardziej
od poprzednich wytrzyma∏y na mróz.
˚ywotnik zachodni, Tuja – Thuja occidentalis.
Drzewo o ma∏ych wymaganiach, szybko
rosnàce, nadaje si´ mi´dzy innymi na ˝ywop∏oty. Mo˝e osiàgnàç 20 m. wysokoÊci.
¸uski z wierzchu ciemnozielone, od spodu

Skàd wziàç ten internet?
To pytanie dr´czy mnie ju˝ od kilku
miesi´cy, podczas gdy moje sesje w internecie stajà si´ coraz ciekawsze
i d∏u˝sze, a rachunki z TP S.A. coraz
wy˝sze. Niestety, biuro obs∏ugi klientów TP S.A. w Sulejówku nie ma na razie nic do zaoferowania poza miejscem
w kolejce osób czekajàcych na ISDN
lub na „mityczny” SDI (szybki dost´p
do internetu), którego prawie nigdzie
w Polsce jeszcze nie ma.
Szukajàc alternatywnych dostawców
sprawdzi∏am operatorów telewizji kablowej, którzy, niestety, nie majà planów zak∏adaç niczego w Starej Mi∏oÊnie. Platformy satelitarne w wersji cenowej przyst´pnej dla przeci´tnego
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u˝ytkownika te˝ jeszcze nie istniejà.
Zainteresowa∏a mnie oferta dzia∏ajàcej
na osiedlu firmy oferujàcej sta∏e ∏àcze
drogà radiowà. Jednak˝e i tu zniech´ci∏a mnie cena instalacji sprz´tu, która
waha si´ od 3 tys. z∏ do oko∏o 6 tysi´cy
w zale˝noÊci, i tu uwaga, od wysokoÊci
aluminiowego masztu. Jak to dobrze
okreÊli∏ mój znajomy, lepiej poczekaç
a˝ te aluminiowe rurki staniejà.
Alternatywnà ofertà, dajàcà Êwiate∏ko nadziei na tym naszym staromi∏oÊniaƒskim odcinku infostrady, jest
oferta firmy Polskie Sieci Internetowe.
Firma ta oferuje jeden z najni˝szych
w Polsce abonamentów miesi´cznych
za sta∏y dost´p do internetu o ca∏kiem

jaÊniejsze, osadzone g´sto, dachówkowato,
po roztarciu wydzielajà charakterystyczny,
˝ywiczny zapach. Sprowadzony z Ameryki
P∏n. do Europy, uprawiany w parkach od
po∏owy XVI w.
Do ma∏ych ogrodów nadajà si´ odmiany
kar∏owe, których ten gatunek ma wyjàtkowo du˝o.
Globosa, Compacta – wysokoÊç i Êrednica najwy˝ej 1,5 m.
Hoseri – polska bardzo niska odmiana
(50 cm.) o kulistym pokroju.
Hoveyi – 2 m. wysokoÊci, o pokroju jajowatym, ga∏´ziach wachlarzowatych w kolorze jasnozielonym.
Columna, Rosenthalii – wàski, równoÊci´ty s∏up o wysokoÊci do 3 m. nadajàcy
si´ na ˝ywop∏oty.
Anna Susicka
przyzwoitym ∏àczu 128 kb. Klienci, którzy zdecydujà si´ na minimum rocznà
subskrypcj´, zap∏acà jedyne 99 z∏ miesi´cznie (cena w∏àcznie z VAT).
Jest jednak ma∏e „ale”. Przy du˝ych
nak∏adach inwestycyjnych zwiàzanych
z zak∏adaniem sieci w Starej Mi∏oÊnie
niezb´dna jest pewna minimalna
liczba klientów, aby ca∏e przedsi´wzi´cie mog∏o ruszyç. Dlatego prosimy,
aby bardzo uwa˝nie zapoznali si´ Paƒstwo z ulotkà za∏àczonà w tym numerze WiadomoÊci Sàsiedzkich i w przypadku zainteresowania Paƒstwa lub
sàsiadów z bloku lub uliczki zg∏osili
wst´pny akces do firmy Polskie Sieci
Internetowe. W ten sposób mo˝e ju˝
we wrzeÊniu b´dziemy mieli pierwsze
szybkie ∏àcza w Starej Mi∏oÊnie.
Ma∏gorzata Krukowska
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˚ó∏wie cz. II
Przy nabywaniu tych zwierzàt nale˝y
obserwowaç ich zachowanie i okreÊliç
plan opieki nad nimi w domu.
1. Przed wpuszczeniem do terrarium nale˝y umyç ˝ó∏wia (umieÊciç w p∏ytkiej
misce z letnià wodà (28°C) do której
dodajemy 9 g soli kuchennej na 1 litr
p∏ynu. Zwierz´ uzupe∏ni ubytki wody
i soli oraz oczyÊci pancerz, co poprawi
jego samopoczucie.
2. Obserwowaç zachowanie w terrarium
przez pierwsze dni. Zwierz´ poka˝e
swoim zachowaniem, gdzie lubi spaç,
gdzie kopaç do∏y, a w którym rogu zostawia odchody (bia∏o-˝ó∏te ziarnistej
konsystencji). Zachowaƒ tych nie nale˝y zmieniaç.
3. Pokarm podawaç w czystych, ma∏ych
kuwetach, w suchym, najch∏odniejszym miejscu terrarium (nie pod lampà). Codziennie wymieniaç jedzenie.
˚ó∏wie roÊlino˝erne zaczynajà jeÊç po
1–2 dniach przebywania w nowym
miejscu, mi´so˝erne po 1–5 dniach.
4. Zabezpieczyç ˝ó∏wie przed kontaktem
z psami, kotami, Êwinkami morskimi
aby uchroniç zwierz´ przed uszkodzeniami cia∏a.
5. ˚ó∏wie ∏àczone w 1 terrarium po 2 lub
wi´cej osobników cz´sto przejawiajà
wzgl´dem siebie agresj´, ˝ó∏wie làdowe
bywajà ∏agodniejsze, wodne majà bardzo silnie rozwini´ty terytorializm. Lepiej trzymaç osobno.
6. Ca∏y rok nale˝y zapewniç optymalnà
temperatur´ i wilgotnoÊç terrarium.
Trzymanie ˝ó∏wi w aktywnoÊci przez
ca∏y rok nie wp∏ywa na ich zdrowie ani
d∏ugowiecznoÊç.
D∏ugoÊç i szerokoÊç terrarium dla ˝ó∏wi wynosi 5 x wi´cej ni˝ d∏ugoÊç pancerz
doros∏ego lokatora. U osobników wodnych 2/3 – 3/4 ca∏oÊci przeznacza si´ na
basen, a reszt´ na làd. G∏´bokoÊç basenu
wynosi przeci´tnie 30 cm i musi byç
1,5 x wi´ksza od szerokoÊci pancerza do-

ros∏ego ˝ó∏wia, aby po upadku
na grzbiet zdo∏a∏ wróciç do pozycji w∏aÊciwej bez ryzyka utopienia si´. Zbocza basenu muszà opadaç ∏agodnie, a powierzchnie ich nierówne, aby
umo˝liwiç wyjÊcie i wylegiwanie
przy brzegu. Woda s∏u˝y ˝ó∏wiom do kàpieli, picia, jest
wch∏aniania przez skór´ i zapewnia wilgotnoÊç terrarium.
Trzeba jà wymieniaç codziennie, minimum co 2 dni.
WysokoÊç terrarium si´ga
60 cm, przy dekorowaniu wn´trza g∏azami, roÊlinnoÊcià trzeba dodatkowo zwi´kszyç powierzchni´ o 40%. Dno terrarium
najlepiej pokryç mieszaninà piasku z torfem, piasku za ˝wirem lub samym piaskiem.
Optymalna temperatura otoczenia
w dzieƒ wynosi 26–29°C, nocà nie ni˝sza
ni˝ 20°C. Spadek poni˝ej 19°C dzia∏a
szkodliwie na zdrowie ˝ó∏wi. WilgotnoÊç
zalecana to 30–60%. Poni˝ej 30% jest
zbyt sucho, co grozi odwodnieniu. Wod´
ogrzewa si´ grza∏kami do ok. 25°C. Aby
uniknàç schorzeƒ nale˝y zanieczyszczenia usuwaç na bie˝àco. Wierzchnià warstw´ pod∏o˝a codziennie wymieniaç, ca∏e
pod∏o˝e terrarium co 3–6 miesi´cy.
Zarówno ˝ó∏wie làdowe, jak i ˝yjàce
w Êrodowisku wodnym od˝ywiajà si´ roÊlinami i pokarmem zwierz´cym.
Karm´ ˝ó∏wiom làdowym podajemy
w ma∏ych kuwetach, wodnym bezpoÊrednio do wody, lecz zawsze odpowiednio
rozdrobnionà (wielkoÊç dostosowana do
otworu g´bowego).
Dieta ˝ó∏wi làdowych: roÊliny zielone,
owoce, warzywa (z wyjàtkiem kapusty
i pietruszki), nasiona, jagody, skie∏kowana pszenica o d∏. kie∏ka 1 cm. co stanowi
90-95% ogólnej masy karmy oraz
10–15% produktów pochodzenia zwierz´cego – ˝ó∏tko gotowanego jaja, mielone surowe mi´so wo∏owe, rozdrobniona
wàtroba, mi´so ryb s∏odkowodnych, bia∏y
ser. Dieta ˝ó∏wi wodnych: surowe mi´so

Przysmaki kuchni staromi∏oÊniaƒskiej

– naleÊniki babuni
1 litr mleka, 4 jajka, 1 kostka mas∏a, màka
Do lekko ciep∏ego, surowego mleka
dodaç ˝ó∏tka i troch´ màki (je˝eli mleko b´dzie zimne to rozpuszczone mas∏o po dodaniu do niego zetnie si´) nast´pnie dodaç rozpuszczone ch∏odne
mas∏o i pian´ z ubitych bia∏ek.

Na koniec dodaç màk´ w takiej iloÊci, aby ciasto by∏o lejàce.
Sma˝yç na bardzo goràcej patelni,
bez t∏uszczu. NaleÊniki mo˝na podawaç z d˝emem, serem na s∏odko, farszem pieczarkowym itp.
DM

˚ó∏w b∏otny

wo∏owe, ryby s∏odkowodne, serce wo∏owe, wàtroba, Êlimaki, d˝d˝ownice. Jako
dodatek stosuje si´ liÊcie sa∏aty, cykorii,
owoce.
Pokarm uzupe∏niamy dodatkami mineralno-witaminowymi. Karmiç nale˝y
˝ó∏wie làdowe w porach najwi´kszej aktywnoÊci, najlepiej 2 x dziennie, doros∏e
˝ó∏wie wodne 2 x w tygodniu, m∏ode
3 x w tygodniu. Poniewa˝ ˝ó∏w nie daje
nam znaç o trapiàcych go dolegliwoÊciach, dlatego nale˝y go bacznie obserwowaç:
◗ Pancerz zdrowego ˝ó∏wia jest twardy,
nie zmienia kszta∏tu i nie poddaje si´
uciskowi;
◗ na zdrowych pow∏okach cia∏a nie wyst´pujà otarcia, ukàszenia, plamy;
◗ zagi´cia skóry sà czyste i bez paso˝ytów;
◗ powieki sà pozbawione obrz´ku, ∏atwo
si´ otwierajà;
◗ naturalne otwory cia∏a zdrowego ˝ó∏wia sà czyste;
◗ powietrze wdychane i wydychane przez
nozdrza jest nies∏yszalne;
◗ spacerujàc po sta∏ym gruncie pancerz
ustawia równolegle do pod∏o˝a;
◗ wodne ˝ó∏wie p∏ywajà prosto w pozycji
horyzontalnej z lekko opuszczonym ty∏em.
Obserwujàc bacznie zmian´ poprzez
cz´sty z nimi kontakt poma∏u udaje si´
rozszyfrowaç ubogà mimik´ pyska i szereg innych zachowaƒ. ˚ó∏wie ró˝nià si´
znacznie od innych domowych pupili.
Rzadko wydajà g∏os, emocje – ból, radoÊç
prze˝ywajà w milczeniu. Ich atutem dla
nabywcy jest to, ˝e nie powodujà uczuleƒ
(brak sierÊci) ale nie mo˝na te˝ ˝ó∏wi
traktowaç jako zabawki dla dziecka.
Temu, kto poÊwi´ci ˝ó∏wiowi czas i zaanga˝owanie, odwzajemni przyjaênià, zaufaniem (rozpoznaje przecie˝ swojego
opiekuna). Poleca si´ je ludziom odpowiedzialnym, którzy dajàc coÊ z siebie nie
˝àdajà zbyt wiele w zamian.
lek. wet. Izabela Rupiƒska
tel. 773-10-88
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Informacje z Parafii
W lipcu (poza pierwszym piàtkiem i sobotà) – ze wzgl´du na czas wakacyjny i urlopy ksi´˝y – nie ma Mszy Êw. o godz. 900 rano. Wszystkie Msze Êw. lipcowe oprócz 6
i 7 lipca tylko wieczorem.

6 sierpnia, poniedzia∏ek – Âwi´to Przemienienia Paƒskiego.51. rocznica poÊwiecenia naszego KoÊcio∏a przez Prymasa Tysiàclecia. PORZÑDEK S∏u˝by Bo˝ej pó∏Êwiàteczny.

6 lipca, pierwszy piàtek miesiàca. Msze
Êw. i spowiedê, jak zwykle o godz. 900; 1800.
Po ostatniej Mszy Êw. adoracja pierwszopiàtkowa do godz. 2400.

15 sierpnia, Êroda – UroczystoÊç Wniebowzi´cia NajÊwi´tszej Maryi Panny – g∏ówne i najwa˝niejsze Êwi´to maryjne zwane
Êwi´tem Matki Bo˝ej Zielnej. Porzàdek
S∏u˝by Bo˝ej jak w ka˝dà niedziel´. ObecnoÊç na Mszy Êw. obowiàzkowa. Na ka˝dej
Mszy Êw. poÊwi´cenie zió∏ i kwiatów. Zachowajmy ten pi´kny zwyczaj. Wszystkie
ofiary sk∏adane dzisiaj na tace przeznaczone sà na KUL.

7 lipca, pierwsza sobota miesiàca. Modlitwy i wystawienie NajÊwi´tszego Sakramentu od godz. 815.
20 lipca, piàtek – o godz. 1800 doroczna Msza
Êw. za Zmar∏ych Czes∏awów i Czes∏awy.
26 lipca, czwartek – o godz. 1800 doroczna
Msza Êw. za Zmar∏e Anny. W niektóre bardziej
popularne imieniny odprawiane sà u nas
Msze Êw. imieninowe za Êp. Solenizantów danego dnia. Nale˝y ich wpisywaç na sta∏à list´,
˝eby ka˝dego roku w imieniny mieli Msz´ Êw.

26 sierpnia, wtorek – Âwi´to NMP Cz´stochowskiej. Porzàdek pó∏Êwiàteczny: 900;
1600; 1800 i 2000.
1 wrzeÊnia, sobota – pierwsza sobota miesiàca. Ró˝aniec i modlitwy fatimskie od
godz. 815. Klasy gimnazjalne odprawiajà

zgodnie z or´dziem fatimskim – pi´ç pierwszych sobót miesiàca (spowiedê i Komunia
Êw.; rano o 900 lub wieczorem o godz.
1800).
2 wrzeÊnia, niedziela – pierwsza niedziela
miesiàca: o godz. 1300 Msza Êw. i procesja
przeb∏agalna. Przychodzà bielanki i asysta.
Do puszek przed KoÊcio∏em zbiórka na Bazylik´ Licheƒskà.
3 wrzeÊnia, poniedzia∏ek – rozpocz´cie roku szkolnego. Spowiedê dla dzieci i m∏odzie˝y codziennie a˝ do 8 wrzeÊnia. Dzieci
z klas podstawowych: III, IV, V, VI rozpoczynajà odprawianie dziewi´ciu pierwszych
piàtków miesiàca (spowiedê i Komunia
Êw.).
7 wrzeÊnia, piàtek – pierwszy piàtek miesiàca. Msze Êw. 900; szkolna dla dzieci 1600;
1800 i 2000.
8 wrzeÊnia, sobota – UroczystoÊç Narodzenia NMP. Porzàdek pó∏Êwiàteczny. Na
mszach Êw. poÊwi´cenie tornistrów i przyborów szkolnych dzieci z „0”. Kl. I, II, i III.

I Komunia Âwi´ta w Starej Mi∏oÊnie
Tradycyjnie jak co roku dwie pierwsze
niedziele maja up∏yn´∏y nam w uroczystej, pierwszokomunijnej atmosferze.
Dni te zakoƒczy∏y blisko roczne, mozolne przygotowania wielu rodzin, ale
równie˝ ksi´˝y i sióstr.

Oko∏o siedemdziesi´ciorga drugoklasistów mog∏o po raz pierwszy
uczestniczyç w ofierze mszy Êwi´tej.
OdÊwi´tny charakter uroczystoÊci
podkreÊla∏a niezwykle pi´kna i dopracowana dekoracja koÊcio∏a jak i wspania∏e stroje dzieci, które podobnie jak
w roku ubieg∏ym by∏y jednakowe.
Dzieci z ogromnà gorliwoÊcià i zaanga˝owaniem uczestniczy∏y w kolejnych
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dniach bia∏ego tygodnia i pilnie s∏ucha∏y przekazywanych im nauk.
Bia∏y tydzieƒ uÊwietniony zosta∏ uroczyÊcie obchodzonym dorocznym Êwi´tem biblii, w którym uczestniczy∏o wielu
znamienitych goÊci, zaproszonych przez
ks. Proboszcza. Opisujàc tegorocznà komuni´ nie mo˝na nie
wspomnieç o siostrze
Rafaeli, dzi´ki której
pierwszokomunijne

uroczystoÊci up∏yn´∏y w szczególnej atmosferze mi∏oÊci, ciep∏a i wiary.
Siostra Rafaela z ogromnym sercem
przygotowywa∏a dzieci do tego dnia
przez ca∏y rok. Przekaza∏a im wiele
chrzeÊcijaƒskich wartoÊci, które sà i b´dà im ˝yciu bardzo potrzebne.
˚yczymy siostrze Rafaeli wytrwa∏oÊci w dalszej pracy z dzieçmi, dzieciom
natomiast pozostania w wierze i ˝ycia
wed∏ug udzielonych nauk.
Dorota Mierzejewska
Bia∏y Maj
Bia∏a suknia, czysty dom
I konwalii znana woƒ.
Bia∏y goêdzik, bia∏y bez
I chusteczki biel do ∏ez.
Bia∏y obrus, z rosà kwiat,
Powesela∏ bielà Êwiat.
Czyste serce cicho dr˝y
Zaraz swe otworzy drzwi.
Bia∏a hostia, ciep∏y maj,
W bieli prawie ca∏y kraj.
Bia∏y p∏atek, z∏ota blask
Przy o∏tarzu z∏àczy∏ nas.
Bia∏y chleb modlitwy ˝ar,
Przeistoczy∏ w cia∏o nam.
Witaj Panie w sercu mym
I ju˝ zawsze mieszkaj w nim.
Bia∏y tydzieƒ, radoÊç trwa
Czemu tydzieƒ a nie dwa...?!
Maj 2001 Z.T.
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Listy
Polemika – odpowiedê na list
Odpowiadajàc na list Pana dr Rutkowskiego, który polemizuje z moim artyku∏em dotyczàcym choroby niedokrwiennej serca i którego autor podkreÊla
brak szkodliwego dzia∏ania antykoncepcji hormonalnej na uk∏ad sercowo–naczyniowy chc´, wyra˝ajàc
zdanie przeciwne, powo∏aç si´ na kilka pozycji literatury medycznej, której autorzy omawiajà negatywne
aspekty dzia∏ania antykoncepcji hormonalnej m.in.
na uk∏ad krà˝enia. Poza zwi´kszeniem ryzyka wystàpienia nadciÊnienia t´tniczego czy zmian zakrzepowo-zatorowych w uk∏adzie naczyniowym, doustne
leki antykoncepcyjne znalaz∏y si´, obok palenia tytoniu czy cukrzycy na liÊci czynników ryzyka rozwoju
choroby niedokrwiennej serca. Taki poglàd prezentuje m.in. Allen R. Myers w swoim podr´czniku dla lekarzy i studentów „Choroby wewn´trzne”, wydawnictwo Urban Partner 1995 r., gdzie czytamy: „doustne leki antykoncepcyjne zwi´kszajà ryzyko zawa∏u serca w nast´pstwie choroby wieƒcowej. Ryzyko
zawa∏u serca wzrasta o 0,01-0,04% u niepalàcych
kobiet miedzy 30 a 40 r.˝. stosujàcych leki antykoncepcyjne i w sposób bardziej dramatyczny 0,060,25% u palàcych kobiet w tym samym wieku”. Podobne informacje wskazujàce na zwi´kszenie liczby
zawa∏ów w grupie kobiet stosujàcych w/w Êrodki antykoncepcyjne zosta∏y zamieszczone w podr´czniku
„Ginekologia i po∏o˝nictwo dla studentów” PZWL
2001 r. pod redakcja prof. T. Pisarskiego. W „Poradniku lekarza praktyka” zredagowanym przez autorów
niemieckich: J. Brauna, U. Renza, A. Schafflera
a wydanym w 1999 r. przez wydawnictwo Ossolineum znajdujemy stwierdzenie wskazujàce jednoznacznie na doustne Êrodki antykoncepcyjne jako jeden z czynników ryzyka rozwoju choroby niedokrwiennej serca. Wobec w/w poglàdów trudno zgodziç si´ ze stwierdzeniem, ˝e doustna antykoncepcja
pozbawiona jest dzia∏aƒ niekorzystnych na naczynia
wieƒcowe. Antykoncepcja, niezale˝nie od aspektu
etycznego o którym tutaj nie pisz´, jest zawsze dzia∏aniem skierowanym wbrew fizjologii rozumianej jako proces prawid∏owego funkcjonowania organizmu
i jako taka stanowi ingerencj´ w precyzyjne mechanizmy regulacji neuro-hormonalne, co wczeÊniej czy
póêniej musi prowadziç do negatywnych konsekwencji w stanie zdrowia kobiety zwi´kszajàc m.in.
ryzyko chorób uk∏adu krà˝enia i nowotworów.
lek. med. Tomasz Droƒ

O cudownej tabletce
W ostatnim numerze WiadomoÊci Sàsiedzkich
ukaza∏ si´ list podpisany dr Ryszard Rutkowski, ginekolog, po∏o˝nik, natr´tnie reklamujàcy „nowoczesnà hormonalnà tabletk´ antykoncepcyjnà”.
To, ˝e po∏o˝nik w Polsce, gdzie katastrofalnie
spada przyrost naturalny i wi´cej ludzi umiera ni˝
si´ rodzi, wmawia kobietom to cudowne „lekarstwo” przeciw dzieciom, dziwi.
To, ˝e lekarz nie informuje swoich potencjalnych
pacjentek o mo˝liwych powik∏aniach takiego „leczenia”, a sà powa˝ne (powik∏ania zakrzepowo-zatorowe, niedokrwienie mózgu, uszkodzenie wàtroby) zastanawia.

To, ˝e za najwa˝niejszà spraw´ takiego „leczenia” uwa˝a to, ˝e kobieta jest pod sta∏à opiekà lekarskà, Êmieszy. W przychodniach rejonowych zaczyna si´ i koƒczy najcz´Êciej na wypisaniu recepty.
Màdre i nowoczesne kobiety w Polsce z prze∏omu XX i XXI wieku bojà si´ niepotrzebnego rozregulowania równowagi hormonalnej ustroju. Potrafià je
zastàpiç stosowaniem naturalnych metod p∏odnoÊci naukowo sprawdzonych.
Chyba, ˝e dr Rutkowski o mieszkankach Starej
Mi∏osny myÊli inaczej.
Grupa lekarzy ze Starej Mi∏osny
Anna Czekalska, Maciej Czekalski,
Przemys∏aw Mikulski, Rafa∏ Hamerski,
Piotr Leszczyƒski, Dorota Dunin-Wàsowicz,
Monika Szkultecka-D´bek,
Katarzyna Paszkiewicz

***

miasta Weso∏a, która w § 5 okreÊla zasady trzymania zwierzàt domowych nak∏adajàc na obywateli
obowiàzek stosowania kagaƒców i smyczy.
Przychylam si´ zatem do opinii Pana Janusza
wyra˝onej w ostatnim numerze „WiadomoÊci Sàsiedzkich” nt. zwierzàt biegajàcych po osiedlu.
A mo˝e akcja Stra˝y Miejskiej i na∏o˝enie na mieszkaƒców Starej Mi∏osnej sporych mandatów uzdrowi∏aby choç troch´ sytuacj´.
Imi´ i nazwisko do wiadomoÊci Redakcji

WsiàÊç do pociàgu....
MyÊl´, ˝e Rada Dzielnicy Stara Mi∏osna, w imieniu mieszkaƒców, powinna wystosowaç list-petycj´ do Rady Miasta Weso∏a o usprawnienie po∏àczeƒ komunikacyjnych mi´dzy naszà dzielnicà
a Weso∏à.
W czasach, kiedy samochodów przybywa,
a dróg dojazdowych nie, cz´Êç mieszkaƒców Starej Mi∏osnej mog∏aby doje˝d˝aç do Warszawy pociàgiem, który jest „nota bene” taƒszy i szybszy,
ani˝eli samochód stojàcy w korkach dojazdowych.
Jedyny problem to jak – bez samochodu – dostaç si´ na stacj´ PKP w Weso∏ej? Otó˝ nale˝a∏oby
usprawniç komunikacj´ miejskà w obr´bie naszego
ma∏ego miasteczka. Autobus powinien byç godzinowo skorelowany z rozk∏adem jazdy pociàgów,
które zatrzymujà si´ na stacji w Weso∏ej jadàc do
lub z Warszawy.
Gdyby miasto wyasfaltowa∏o w koƒcu w Starej
Mi∏osnej (tylko) trzy g∏ówne ulice, tj. Jana Paw∏a II,
GoÊciniec i np. Jeêdzieckà, to autobusem mo˝na by
obje˝d˝aç ca∏e osiedle dooko∏a i w ten sposób po∏àczyç poszczególne rejony naszego osiedla
z Urz´dem Gminy w Weso∏ej i stacjà PKP – Weso∏a. Przystanki koƒcowe autobusu mog∏yby przecie˝
byç przy stacji PKP w Weso∏ej i przy nowobudowanym osiedlu Centrum „Pogodna” (Aleja Akacjowa).
Z rozwiàzania tego skorzystaliby liczni mieszkaƒcy Starej Mi∏osnej, zw∏aszcza ludzie starsi, dzieci
w wieku szkolnym i m∏odzie˝ doje˝d˝ajàca do szko∏y do Warszawy, matki z ma∏ymi dzieçmi i wszyscy
niezmotoryzowani, albo nie majàcy czasu na stanie
w korkach po 1-2 godziny dziennie.
Niezmotoryzowana
mieszkanka Starej Mi∏osnej
(Nazwisko do wiadomoÊci Redakcji)

Nadesz∏y d∏ugo oczekiwane cieplejsze i pogodniejsze dni. Sk∏aniajà nas one i zach´cajà do d∏u˝szych spacerów. Towarzyszà nam w tych spacerach nie tylko dzieci, rodzice, mà˝ ale tak˝e nasze
ulubione czworonogi. Ja sama nie posiadam, co
prawda psa, ale lubi´ zwierz´ta i ch´tnie z nimi
obcuj´. Niepokój mój budzi jednak niefrasobliwoÊç i zaufanie do zwierz´cia niektórych w∏aÊcicieli czworonogów biegajàcych po naszym osiedlu bez kagaƒca i smyczy.
Pami´tajmy o tym, ˝e nasze przekonanie o tym,
˝e pies jest ∏agodny i nie zrobi nikomu krzywdy cz´sto jest bardzo subiektywne, czego dowodem niech
b´dzie fakt zwielokrotnionych wypadków pogryzieƒ
dzieci w ostatnim okresie. W ciàgu dnia na osiedlu
jest du˝o dzieci i tych m∏odszych pozbawionych
opieki pracujàcych rodziców i starszych. Pies biegajàcy bez smyczy lub kagaƒca mo˝e byç dla nich
zagro˝eniem mimo naszego przekonania o jego ∏agodnoÊci. Sama cz´sto by∏am Êwiadkiem lub mimowolnym uczestnikiem tego typu sytuacji, kiedy
wystraszony dzieciak sztywnia∏ ze strachu, a wymachujàca smyczà Pani przekonywa∏a go o braku
zagro˝enia ze strony jej ulubieƒca. Pami´tajmy
równie˝ o tym, ˝e wiele osób boi si´ po prostu nieznajomych zwierzàt lub wr´cz ich nie lubi. Kaganiec daje nam jako takà gwarancj´, ˝e nie zostaniemy pogryzieni, smycz
chroni nas przed bezpoÊrednim atakiem – skokiem, pobrudzeniem
ubrania. Prosz´ zatem
wszystkich w∏aÊcicieli
lek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko
swoich rozkosznych
czworonogów, aby pami´tali nie tylko o swoim
psie ale równie˝ o spaLECZENIE DZIECI I DOROS¸YCH
cerujàcych dzieciach
RTG Z¢BÓW
i doros∏ych. Mo˝e zmobilizuje Paƒstwa informacja o tym, ˝e od
Godziny otwarcia: poniedzia∏ek, Êroda, czwartek 15-2030
14 maja 1998 r. obowiàzuje
uchwa∏a
Nr
wtorek, piàtek 9-13
218/98/40 ustanawiajàca szczegó∏owe zasady Tel. 773-21-12
utrzymania czystoÊci
i porzàdku na terenie Weso∏a, Osiedle Stara Mi∏osna, zadanie 24, dzia∏ka 1411
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ZAPRASZAMY DO NOWO OTWARTEGO SALONU
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ZAPEWNIAMY PROFESJONALNÑ FACHOWÑ OBS¸UG¢
WYSOKIEJ JAKOÂCI SPRZ¢T
NIEPOWTARZALNE RELAKSUJÑCE WN¢TRZE
MI¸Ñ ATMOSFER¢, A PRZY TYM NIE WYGÓROWANE CENY
PRACUJEMY NA KOSMETYKACH RENOMOWANYCH FIRM
PROPONUJEMY PA¡STWU NAST¢PUJÑCE US¸UGI:

ZABUDOWUJEMY
KOMPLEKSOWO

FRYZJERSTWO DAMSKIE, M¢SKIE, DZIECI¢CE
(TRWA¸A, FARBOWANIE – CLIMAZON MILENIUM,
REGENERACJA W¸OSA – SAUNA)

LOKALE BIUROWE,
HOTELE
BANKI
SKLEPY itd.

KOSMETYKA TWARZY I CIA¸A W PE¸NYM ZAKRESIE
DEPILACJA WOSKIEM, HENNA
MAKIJA˚ DZIENNY, ÂLUBNY, WIECZOROWY

Mo˝liwoÊç
p∏atnoÊci
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kart´ kred
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INDECO ró
sklepach

EKSPOZYCJA: pon.-pt. 10-20, sob. 10-14,
DOM MEBLOWY „CELT“ - „Z¸OTA KACZKA“, Warszawa, ul. Tamka 40,
tel. 827 58 81 w. 131 i 827 05 00 w. 131,
SALON – Stara Mi∏osna, Trakt Brzeski 54A (tu˝ za stacjà paliw BP)
pon.-pt. 8-20, sobota 10-16
tel. 7732419, 773 17 77, tel./fax 773 32 80
0-608 42 58 82, 0-502 34 11 56, 0-501 074 222,

SOLARIUM Z OPALACZEM NA RAMIONA
TURBO-POWER, KLIMATYZACJÑ – PROMOCJA

✦ MASA˚ KLASYCZNY, ODCHUDZAJÑCY, RELAKSUJÑCY, SPORTOWY,
TERAPIA KR¢GOS¸UPA - MASA˚YSTA Z 20-LETNIÑ PRAKTYKÑ
MANICURE ✦ PEDICURE ✦ TIPSY ✦ AKRYL ✦ ˚EL ✦ PARAFINA NA D¸ONIE
SPRZEDA˚ KOSMETYKÓW
BARDZO DOBRY DOJAZD, DU˚Y PARKING
ZAPRASZAMY OD PON.-PT. W GODZ. 10.00-20.00, SOB. 9.00-16.00

Wies∏aw Borkowski

ORGANIZUJEMY:
– wesela
– przyj´cia
okolicznoÊciowe
– konferencje
– bankiety
– catering

ZAPRASZAMY
od poniedzia∏ku do soboty
w godz. od 10.00 do 21.00

Stara Mi∏osna, Trakt Brzeski 90
tel. 773 20 98
tel./fax 773 30 02

