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na poczàtku grudnia
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Âwi´to owiane zadumà...
To miejsce ciszy, a tyle w nim krzyku,
smutku i wspomnieƒ.
Dzieƒ Wszystkich Âwi´tych jest szczególnym dniem przemyÊleƒ nad ludzkà egzystencjà, przemijaniem rzeczy ma∏ych
i tych wielkich, które pozostawiajà Êlady...
Po nich b∏àdzi pami´ç, ból, t´sknota
i zaduma. Wielu z nas przykuwa do tych
smutnych miejsc utracona najukochaƒsza
osoba, która dzisiaj jest ju˝ tylko cieniem
i wspomnieniem. Tym, którzy odeszli
w pozaziemskie przestworza, zapalmy
symboliczne Êwiat∏o oÊwietlajàce czwarty
wymiar. Niechaj modlitwa, chocia˝ wymawiana szeptem, przerywana szlochem dotrze do Stwórcy i przyniesie uspokojenie,
a mo˝e i przymusowe pogodzenie z losem,
który poczyni∏ w wielu sercach ogromne
spustoszenie.

Bo
jak˝e byç znowu szcz´Êliwym
gdy umar∏a mi∏oÊç
puste serce
wype∏ni∏a ciemnoÊç
a tu trzeba dalej ˝yç
bo silne Êwiat∏o
nadal rozjaÊnia istnienie
i tylko
nieprzenikniona tajemnica
dlaczego
czas jedno ˝ycie d∏ugo odmierza
a nad innym szybko
zamyka wieko.

Koncepcje architektoniczne budowy
naszego nowego koÊcio∏a
na stronach 5-8
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STARA MI¸OSNA
Od redakcji
Ten nietypowy numer na pierwszej stronie wynika z tego, ˝e do poprzedniego numeru „WiadomoÊci Sàsiedzkich” wkrad∏
si´ chochlik drukarski. W winiecie zamiast „22” pojawi∏ si´ numer „23”. Teraz,
wyró˝niajàc numer „bisem”, wracamy do
prawid∏owej numeracji.

WieÊci
w pigu∏ce
Ul. Jana Paw∏a II (na odcinku dawnej Torfowej)
jest nieustannym placem budowy. Budowa k∏adki dla pieszych nad Kana∏kiem Wawerskim (która
przybra∏a form´ przeprawy czo∏gowej) ma si´ ju˝
ku koƒcowi. Pojawi∏y si´ tak˝e 3 publiczne kosze
na Êmieci. Ale rozje˝d˝ane notorycznie z powodu
braku kraw´˝ników trawniki wzd∏u˝ ulicy trzeba
by∏o ochroniç betonowymi s∏upkami. ZaÊ pechowemu kierowcy, pod którego samochodem
otworzy∏a si´ studzienka kanalizacyjna, wyp∏aciç
odszkodowanie. Nowo zainstalowane dekle podobno ju˝ si´ nie b´dà otwiera∏y. .
❍❍❍
Rozstrzygni´to przetarg na budow´ wodociàgu po pó∏nocnej stronie Traktu Brzeskiego. Inwestycj´ wykona GAW-BUD
❍❍❍
14 paêdziernika odby∏o si´ uroczyste otwarcie
osiedla Aleja Akacjowa. Wybudowa∏a go wyros∏a
na wspó∏pracy z poprzednimi W∏adzami Zespo∏u
firma Wena. W ramach uroczystoÊci odby∏a si´
polowa Msza Êw. przed wyremontowanà przez
Wen´ starà kapliczkà przy ul. Szlacheckiej.
❍❍❍
Rada Miasta uchwali∏a nowe granice naszej
dzielnicy. W pe∏nym brzmieniu wyglàdajà one tak:
Granice okreÊlone uchwa∏à z 29 maja 1999 r. o
powo∏aniu dzielnicy Stara Mi∏osna oraz ulice Teodozji, LeÊna, Grzybowa i Wawerska posesja nr 1.
❍❍❍
Zak∏ad energetyczny wyremontowa∏ elewacj´
stacji trafo. Dwa dni póêniej ju˝ zosta∏y zdewastowane przez grafficiarzy. Ciekawe czy rodzice tych
s∏odkich pociech nie mieli potem problemu z dopraniem plam na ubraniu i czy pomyÊleli, ˝e mo˝e ∏àczà si´ z tym aktem wandalizmu?
❍❍❍
W referendum gminnym w Halinowie zosta∏a
odwo∏ana Rada Gminy. Dobrze mieç t´ ÊwiadomoÊç, ˝e nie zawsze musimy byç skazani na widzimisi´ naszej aktualnej w∏adzy samorzàdowej.

Zwracamy si´ do Paƒstwa z proÊbà
o aktywnoÊç. JeÊli macie Paƒstwo dobry pomys∏, aby namówiç kogoÊ z naszych mieszkajàcy, a nie zameldowanych sàsiadów to przy∏àczcie si´ do
nas. Zadzwoƒ, napisz, przyjdê na spotkanie wtorkowe Stowarzyszenia Sàsiedzkiego. A takich niezameldowanych
osób jest u nas blisko 3000. Jest o co
powalczyç.
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Rozpocz´∏o si´ Wielkie Odliczanie!
Nie wiem czy, pami´tacie paƒstwo
wielkie odliczanie do koƒca tysiàclecia,
poczàtku nowego milenium, do dnia
narodzin pierwszego dziecka, a mo˝e
chocia˝ te mniejsze do koƒca urlopu,
tygodnia, czy koƒca dnia pracy.
Teraz proponujemy paƒstwu odliczanie do 31. grudnia br.
Zastanawiacie si´ Paƒstwo, dlaczego
akurat do tego dnia? Otó˝ dlatego, ˝e
w∏aÊnie tego dnia jest ustawowy dzieƒ
obliczania stanu ludnoÊci. Data ta wynika z wymogów ordynacji wyborczej,
która mówi, ˝e liczb´ radnych z danego
terenu obliczana jest na podstawie spisów ludnoÊci w∏aÊnie na 31 grudnia roku poprzedzajàcego rok wyborczy (wybory samorzàdowe).
Dodatkowo, i mo˝e to jest wa˝niejsze,
na podstawie tych danych w dalszym rz´dzie idà nasze podatki, które inwestowane sà w drogi, oÊwietlenie, wodociàgi itp.
W tym miejscu zwyczajowo powinniÊmy napisaç „meldujcie” si´, ale nie,
my tym razem tego nie zrobimy. Takich
apeli by∏o ju˝ bez liku, przynios∏y efekt,
ale nie do koƒca zadowalajàcy.
Stawiamy Paƒstwu WYZWANIE!.
Âciàgnijmy jak najwi´cej naszych
pieni´dzy na niezb´dne inwestycje. Nawet nie musimy ci´˝ej pracowaç, te pieniàdze w∏aÊciwie ju˝ sà. To nasze podatki. Zadbajmy, aby trafi∏y one w nasze drogi, wodociàgi szko∏y itp.
Przedstawimy kilka argumentów,
które mamy nadziej´ pozwolà Paƒstwu
sprostaç temu Wyzwaniu.
1. Nie melduj´ si´, bo nie wiem, jak to
zrobiç
Prawdà jest, ˝e nie da si´ tego zrobiç
w pi´ç minut. Ale z drugiej strony b´dàc przygotowanym mo˝na to za∏atwiç
podczas dwóch wizyt w dwóch urz´dach. Przy wymeldowaniu w dotychczasowym miejscu zameldowania i w urz´dzie w Weso∏ej.
2. Nie melduj´ si´, bo nie musz´.
A tu jesteÊmy w b∏´dzie, istnieje ciàgle obowiàzek meldunkowy Tekst jednolity zosta∏ og∏oszony w Dz. Ustaw Nr
87 poz. 960 z 2001 roku „... Osoba, która przebywa w okreÊlonej miejscowoÊci
pod tym samym adresem d∏u˝ej ni˝ trzy
doby, jest obowiàzana zameldowaç si´
na pobyt sta∏y lub czasowy najpóêniej
przed up∏ywem czwartej doby, liczàc od
dnia przybycia.”
3. Nie melduj´ si´, bo nie chce straciç
ulgi budowlanej
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Nic podobnego. Uprawnienia do ulgi
budowlanej wygasajà z dniem oddania
budynku do u˝ytkowania, a nie z dniem
zameldowania. Mo˝na si´ zameldowaç
w nie w pe∏ni wykoƒczonym budynku
4. Nie melduj´ si´, bo jeszcze nie skoƒczy∏em budowy
Owszem, na budowie mieszkaç nie
wolno i meldunku si´ nie otrzyma. Ale
jeÊli budynek jest na tyle zaawansowany, aby móc w nim mieszkaç, jest to
podstawà do uzyskania pozwolenia do
jego u˝ytkowania, co z kolei upowa˝nia
do ubiegania si´ o sta∏y meldunek.
Co zyskam meldujàc si´
w Starej Mi∏oÊnie.
1. B´d´ mia∏ wp∏yw na to, co si´ dzieje
w mojej gminie
2. Bez problemu przyjmà moje dziecko
do szko∏y
3. Moje podatki b´dà inwestowane
w ulice, którymi b´d´ doje˝d˝aç do
swojego domu
4. I w koƒcu do∏àczysz do grona ludzi,
którzy sà wyjàtkowo aktywni, otwarci
na innych, i razem z nami b´dziesz
si´ chlubi∏ Stara Mi∏osnà.
Jak pokazuje doÊwiadczenie, tylko
wspólne dzia∏ania, mo˝e nawet odwiedziny sàsiedzkie, pozwolà sprostaç temu wyzwaniu. Brakuje nam tylko 350
osób, które zmienià swój statut z „bywalców”, „mieszkaƒców”, na osoby zameldowane, a b´dziemy mieli wi´kszà
reprezentacj´ w Radzie Miasta. B´dziemy mieli wi´kszy udzia∏ w dzieleniu bochenka bud˝etu miejskiego.
Od tego numeru do 31 grudnia b´dziemy Paƒstwu podawaç aktualne dane dotyczàce zameldowania i naszego
udzia∏u w przysz∏ym podziale bud˝etu
inwestycyjnego miasta.
Izabela Antosiewicz

STARA MI¸OSNA

Z prac Rady Dzielnicy
Filia MOK w Starej Mi∏oÊnie
Uruchomiona staraniem Rady
Dzielnicy namiastka Domu Kultury
w Starej Mi∏oÊnie powoli, ale systematycznie rozszerza swojà dzia∏alnoÊç.
Sala Rady Dzielnicy przy Jeêdzieckiej
20 wypo˝yczana na potrzeby MOK zosta∏a specjalnie na t´ okolicznoÊç wyposa˝ona. Rada Dzielnicy z w∏asnego
bud˝etu zakupi∏a tablic´, zas∏ony, karnisze oraz estetyczne sto∏y i krzes∏a,
które zastàpi∏y wys∏u˝one „zespo∏owe” biurka. Tu szczególne podzi´kowania nale˝à si´ radnym Ma∏gosi Krukowskiej oraz Izie Antosiewicz. Dzielnicowi radni Krzysztof Kokociƒski
i Robert W´grzynowski w∏asnor´cznie

po∏o˝yli wyk∏adzin´ dywanowà. Zarzàd Dzielnicy, w osobie przewodniczàcego Tadeusza Wilka,
upora∏ si´ z najwi´kszà
niedogodnoÊcià – zaadaptowa∏ sàsiedni pokój na toalet´, przystosowanà specjalnie równie˝ dla ma∏ych
dzieci.
Po wakacjach do sympatycznie urzàdzonego wn´trza mo˝na by∏o wreszcie
zaprosiç goÊci. Ruszy∏y zaj´cia dla dzieci i m∏odzie˝y.
We wtorki i czwartki w godz. 1000–1130
dzia∏a Klub Malucha prowadzony przez
panià Gra˝yn´ Bany. W te same dni po
po∏udniu,
w
godz.
1730–1900 dzieci w wieku
od 6 do 12 lat pod okiem
pani Gra˝yny rozwijajà
swoje plastyczne talenty
(jak widaç na zdj´ciu –
zbiera si´ ich spora gromadka).
W czwartek o godz. 16
m∏odzie˝ mo˝e spotkaç
si´ z psychologiem. Zaj´cia prowadzi pani Beata

Co s∏ychaç w gminie
28 wrzeÊnia 2001 r.
28 wrzeÊnia odby∏a si´ sesja Rady
Miasta Weso∏a. Zadecydowano, ˝e
mieszkaƒcy Weso∏ej b´dà mi´li dost´p
do dokumentów Rady, Komisji Rewizyjnej i Zarzàdu Miasta. Dotyczy to
protoko∏ów z posiedzeƒ oraz rejestrów
uchwa∏, wniosków i interpelacji. B´dzie mo˝na robiç odpisy i wyciàgi, kopiowaç i uwierzytelniaç kopie. Dokumenty b´dà dost´pne w Biurze Rady
lub w Sekretariacie Burmistrza.
Omawiano problemy placówek publicznej s∏u˝by zdrowia. Obecna lokalizacja naszej przychodni (ul. Jeêdziecka) nie spe∏nia wymogów, proponowano wi´c lokal w Centrum Pogodna.
Kuleje te˝ finansowanie przez kas´
chorych. Rada por´czy∏a 100 tys. z∏
kredytu na utrzymanie p∏ynnoÊci finansowej publicznej s∏u˝by zdrowia
w mieÊcie.
Po burzliwej dyskusji ustalono wysokoÊç op∏at za przy∏àczenie do kanaliza-

cji sanitarnej (dotyczy osób przy∏àczajàcych si´ do sieci kanalizacyjnej budowanej przez Miasto):
1) budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne – 2 500 z∏ od jednego budynku,
2) budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne – 800 z∏ od lokalu,
3) zak∏ady produkcyjne-us∏ugowe wolnostojàce, bez wzgl´du na profil
produkcji:
– 3 000 z∏ – do 0,5m3 Êcieków na
dob´,
– 6 000 z∏ – powy˝ej 0,5m3 Êcieków
na dob´.
Rosnà koszty utrzymania Urz´du
Miasta. Rada zwi´kszy∏a wydatki z bud˝etu na ten cel o 220 tys. z∏.
Podj´to uchwa∏´ ustalajàcà maksymalnà liczb´ punktów sprzeda˝y napojów alkoholowych do spo˝ycia na miejscu (czyli barów, pubów, restauracji). Na
obszarze Weso∏ej b´dzie ich najwy˝ej 30.
Na podstawie projektu protokó∏u z sesji
Dorota Wroƒska

Niewiadomy. W sprawie zaj´ç informacji udziela Biuro Rady Dzielnicy.
Poza sta∏ymi zaj´ciami w sali Rady
Dzielnicy organizowane b´dà równie˝
cykliczne spotkania i wystawy, które

b´dziemy Paƒstwu anonsowaç w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich”. Nowy sezon
rozpocz´liÊmy w ostatni piàtek wrzeÊnia otwarciem wystawy fotograficznej
artystki-fotografa, pani El˝biety S´czykowskiej. Wystaw´ – o wdzi´cznym tytule „Pi´kna opowieÊç o kormoranie”,
prezentowanà wczeÊniej w Muzeum
Ziemi PAN w Warszawie – mo˝na jeszcze oglàdaç w pokoju Rady Dzielnicy
w Starej Mi∏oÊnie do koƒca listopada.
Dla zainteresowanych – pi´kny folder
autorstwa pani El˝biety, w którym
opowiada o po∏owie ryb w po∏udniowych Chinach przy pomocy kormoranów (zosta∏o jeszcze kilka egzemplarzy
dla zainteresowanych).
Ewelina Kozak
Przewodniczàca Rady Dzielnicy
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
Przepraszam, Biuro Rady Dzielnicy b´dzie zamkni´te do 2 listopada br. – w zwiàzku z oddelegowaniem
pracownika Biura do Urz´du Miasta do pomocy
w przygotowaniu spisu powszechnego.

Za co?
Ludzie ˝yjà normalnie,
kiedy nagle Êwiat pod nogami,
zapada si´.
Niektórzy wierzà w ˝ycie,
dla innych traci on sens.
I kto mi powie za co?
I kto mi powie dlaczego?
Czemu bezmyÊlni ludzie,
niszczà to co dobre,
I to nad czym napracowa∏ si´ ktoÊ?
Martyna Nowosielska Va
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Informacje z powiatu
Szanowni Paƒstwo,
W powiecie trwajà prace nad wdra˝aniem reformy edukacji. Rada Powiatu okreÊli∏a nowà sieç szkó∏ publicznych. Najbli˝sze nam liceum w Sulejówku b´dzie dzia∏aç dalej jako liceum
profilowane. Dodatkowo ma powstaç
przy nim szko∏a zawodowa.
Ponadto zosta∏ wprowadzony system
stypendiów naukowych dla wyró˝niajàcych si´ uczniów naszego powiatu. Niestety, stypendia zacznà byç wyp∏acane
od drugiego semestru, czyli ju˝ po naszym odejÊciu z powiatu miƒskiego.
Ponadto Rada Powiatu mia∏a mo˝liwoÊç zapoznania si´ z informacjami

Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
Kierownika Powiatowego Urz´du Pracy oraz ze sprawozdaniem z pracy Komisji Rewizyjnej.
Stopa bezrobocia obecnie wynosi
w powiecie 11,8% (wzros∏a od ubieg∏ego roku o 2,4%). Dla porównania
w Warszawie wynosi 7,25% (wzros∏a
o 2,2%). Na prawie 7 tys. bezrobotnych
naszego powiatu w Weso∏ej jest 355,
w Sulejówku 609, zaÊ w Halinowie 504.
Najmniej bezrobotnych (bo zaledwie
1,84%) jest z wykszta∏ceniem wy˝szym.
Niewiele wi´cej (5,59%) z ogólnokszta∏càcym, zaÊ najwi´cej z zasadniczym zawodowym (35,51%) oraz podstawowym (33,06%).

TA X I - W E S O ¸ A
tel.

773 70 31, tel. kom. 0-601 220 910

HURTOWNIA

DOJAZD GRATIS 24 h
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Od 1 stycznia Weso∏a ma przejÊç do
powiatu warszawskiego. Jednak nie
nale˝y liczyç, ˝e nowy powiat nagle obsypie nas swoimi inwestycjami. Znane
ju˝ sà wst´pne za∏o˝enia Ministerstwa
Finansów, co do finansowania powiatów. Dotyczà one zarówno powiatu
miƒskiego, jak i warszawskiego. Wed∏ug tych za∏o˝eƒ, wynagrodzenia inspekcji, s∏u˝b i stra˝y majà pozostaç
bez zmian, zaÊ na wydatki rzeczowe
i dzia∏alnoÊç operacyjnà, Êrodki zostanà nawet zmniejszone i to o 80% (nie
liczàc inflacji). Oznacza to, ˝e np. tak
jak teraz policji starcza funduszy na paliwo zaledwie do wrzeÊnia, tak w przysz∏ym roku zabraknie ich ju˝ w lipcu!
Nie jest to mi∏a perspektywa.
Paƒstwa radny powiatowy
Marcin J´drzejewski

W miesiàcach
paêdziernik – grudzieƒ 2001 r.
OÊrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej PLUS
zapraszam na

bezp∏atne badania postawy dzieci

HURT-detal

w cenach producenta

KABLE ELEKTRYCZNE
OÂWIETLENIE DOMU I OGRODU
OSPRZ¢T ELEKTRYCZNY
dla firm wysokie rabaty
STARA MI¸OSNA UL. MAZOWIECKA 11, TEL. 773 30 14
AKCEPTUJEMY P¸ATNOÂCI KARTÑ KREDYTOWÑ
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Nasz przysz∏y koÊció∏
Za∏o˝enia wst´pne dla projektu koÊcio∏a
Pod koniec maja 2001 r. opracowane
zosta∏y tzw. Za∏o˝enia co do projektu
przysz∏ego koÊcio∏a, które z kolei sta∏y
si´ podstawà dla biur projektowych do
opracowania ich wst´pnych propozycji.
W „Za∏o˝eniach” przedstawiono wymogi, co do kierunków ideowych, gabarytów, powierzchni i zaplecza przysz∏ej budowli, jak je widzi inwestor,
czyli Parafia. Ideà noÊnà budowli ma
byç Biblia, Ksi´ga nad Ksi´gami, s∏owo
Bo˝e, jego moc i màdroÊç.
Jako wymóg postawiono te˝ koniecznoÊç orzeczonego choçby przedstawienia niektórych fragmentów przysz∏ej
architektury, a w szczególnoÊci frontonu, wie˝ (czy wie˝y) koÊcio∏a oraz rozwiàzaƒ dla prezbiterium Êwiàtyni.
W koƒcu poproszono projektodawców o uwzgl´dnienie wst´pnego –
ogólnego zakresu zagospodarowania
terenu inwestycji, co wymaga szczególnej uwagi w zwiàzku z ∏ukiem drogi od
frontu budowli. Tak sformu∏owane
„Za∏o˝enia” w pierwszych dniach
czerwca przekazane zosta∏y kilku biurom projektowym, które przystàpi∏y do
pracy, poprzedzajàc jà wizjà lokalnà
opracowywanego terenu i rozmow´
z ni˝ej podpisanymi.
Wspominane tu „Za∏o˝enia” zosta∏y
sformu∏owane przez prezydium Komitetu Konkursowego w nast´pujàcym
sk∏adzie: Jacek Wojciechowicz – burmistrz miasta Weso∏a, Marek Ga∏àzka
– g∏ówny architekt miasta, Bogdan Rodziewicz – radny miasta Weso∏a, ks. Jerzy Banak – proboszcz parafii w dzielnicy Stara Mi∏osna.

na prof. L. Kleinerta majàca na swym
koncie wiele wysoko ocenionych
obiektów, m. in. Seminarium Duchowne na Bielanach, Seminarium Duchowne w Tarchominie czy Liceum Êw.
Augustyna. Projekt tej pracowni jest
bardzo sympatyczny, wyraziÊcie sakralny, ale przy tym o du˝ym ∏adunku egzotycznym, chyba nawet afrykaƒskim.
Projekt ideowo bardzo oryginalny, tyle
tylko, ˝e niezgodny z naszymi „Za∏o˝eniami”. Mianowicie projekt ten wyra˝a
uniwersalizm KoÊcio∏a, jego wielokulturowoÊç i misj´ powszechnà wobec
ka˝dego cz∏owieka i w ka˝dym czasie.
Propozycja druga w najbardziej ogólnym zarysie przedstawiona zosta∏a „na
brudno” z bardzo szczegó∏owym wyk∏adem ustnym, przez niezwykle presti˝owà sto∏ecznà firm´ JENS, ws∏awionà m.in. projektem Âwiàtyni
OpatrznoÊci Bo˝ej na Polach Wilanowskich prof. M. Budzyƒskiego. Projekt
ten – jak wiadomo, choç wygra∏ konkurs – zosta∏ ostatecznie przez Ksi´dza
Prymasa odrzucony. My równie˝ z dalszej wspó∏pracy zrezygnowaliÊmy ze
wzgl´du na zbyt wygórowane oczekiwania finansowe firmy JENS’a.

nej. Bardzo kolorystyczny, nowatorski
tak konstrukcyjnie, jak i materia∏owo.
Jednak jego podstawowym brakiem jest
to, ˝e pozostaje ciàgle jakby w sferze
„mieszkaniówki”, nie mogàc przebiç si´
do sfery sakralnej. K∏óci si´ te˝ z podstawowym przyj´tym za∏o˝eniem, ˝e ma to
byç koÊció∏ bardziej tradycyjny, o czytelnym wyrazie sakralnoÊci, jednym s∏owem koÊció∏ koÊcielny, a nie jakaÊ tam
budowla z dodatkiem krzy˝a.
Podstawowym przes∏aniem tego projektu jest ukazanie ciàg∏ego stawania si´
koÊcio∏a (zasada: ecclesia in fieri) w czasie, przestrzeni i ludziach. W du˝ym
stopniu projekt spe∏nia nasze oczekiwania w warstwie ideowej (motyw Ksi´gi),
jednak zbyt du˝o jest w nim elementów
architektury futurystycznej (np. sufit
z rurek).
Wreszcie czwarty projekt wst´pny wp∏ynà∏ z pracowni olsztyƒskiej, którà kierujà
architekt Józef ˚o∏àdkowicz i Wanda Go∏ombek. Zespó∏ ten ma na swoim koncie
kilka koÊcio∏ów, kaplic i obiektów parafialnych. W∏aÊciwie mo˝na powiedzieç, ˝e
specjalizuje si´ w budownictwie sakralnym. Ma ju˝ bardzo udane realizacje
w Klukowie k. Zambrowa, w Olsztynie
(wraz z klasztorem), w Nowym Dworze,
czy w Tarchominie. W niejednym zaproponowana koncepcja olsztyƒska odpo-

Pierwsze odpowiedzi
Jako pierwsza odpowiedzia∏a znana
warszawska pracownia architektonicz-

Propozycj´ trzecià przedstawi∏a pracownia architektów Paw∏a Matuszewicza i Micha∏a Jelenia. Wydaje si´, ˝e zespó∏ ten do zaprojektowania koÊcio∏a
by∏by szczególnie predestynowany, bo
jest autorem i naszego gimnazjum, i Alei
Akacjowej, i innych fragmentów naszego Osiedla. Trzeba wst´pnie powiedzieç,
˝e projekt jest ciekawy od strony formal-

wiada naszym oczekiwaniom. Uwypukla
– na czym nam zale˝y – moc i pot´g´ S∏owa Bo˝ego. Na pewno jest to ten kierunek, ale jeszcze w stopniu niewystarczajàcym, gdy chodzi o szczegó∏y.
Ostatnia propozycja przysz∏a z Polsko-Belgijskiej Pracowni Architektury, Inc.d. na str. 8

5

STARA MI¸OSNA

Projekt nr 3
S∏owo od autorów: W naszej koncepcji chcemy pokazaç
KoÊció∏, który swoim usytuowaniem, bry∏à, wyrazem architektonicznym i wn´trzem by∏by dla parafian Starej Mi∏osnej
symbolem êród∏a pochodzenia S¸OWA BO˚EGO, jego znaczenia i ponadczasowoÊci.
Prezentujemy jego wizj´ docelowà. Zdajemy sobie spraw´, ˝e b´dzie on wznoszony przez wiele lat przy zaanga˝owaniu wielu mecenasów i wysi∏kiem wszystkich parafian. MyÊlimy o podzieleniu jego realizacji na kilka etapów, o czym
mowa na koƒcu wypowiedzi.
USYTUOWANIE KoÊcio∏a na wzniesieniu – na tle lasu, jego
maksymalne oddalenie od ruchliwej w przysz∏oÊci Alei Zygmuntowskiej) obecnie ul. JanaPaw∏a II (a mo˝liwoÊç stworzenia
przed nim du˝ego Placu WejÊciowego i mniejszych – kameralnych przestrzeni wokó∏ obiektu. Okaza∏y Plac podkreÊli znaczenie obiektu dla spo∏ecznoÊci Starej Mi∏osnej. Wprowadzi wiernych do Âwiàtyni przez portal z uchylonà kamiennà Ksi´gà
i jednoczeÊnie pozwoli im uczestniczyç w mszach polowych.
Plac – aneks „4-ech Ewangelistów” (z czterema kamiennymi Ksi´gami), cz´Êç Drogi Krzy˝owej i Dziedziniec Wewn´trzny – przylegajàcy do Êciany lasu majà stworzyç nastrój
kameralnoÊci i wyciszenia.
Wie˝a – Dzwonnica przymykajàca Plac, jako dominanta,
widoczne b´dzie nie tylko z daleka w sylwecie miejscowoÊci
ale i w perspektywie wspomnianej Al. Zygmuntowskiej.
Arkady pomi´dzy Placem a parkingiem oraz Podcienia

nad pochylniami i schodami wydzielà go i u∏atwià dotarcie
do KoÊcio∏a poprzez dwa boczne wejÊcia. Dalej poprowadzà
do zaplecza KoÊcio∏a z Zakrystiami, a w przysz∏oÊci do
„Atrium” z Domem Parafialnym (koƒcowe etapy budowy).
BRY¸A projektowanego KoÊcio∏a i jego wyraz architektoniczny jest efektem myÊlenia nie tylko o przestrzeni ale
i o czasie – o trwaniu w wiecznoÊci i o nieprzemijaniu. KoÊció∏ ma robiç wra˝enie wcià˝ tworzonej, nieskoƒczonej budowli. B´dzie wznoszony latami i tak te˝ ma wyglàdaç docelowo, ma nie BYå lecz TRWAå. Jego konstrukcja ukazuje si´
na zewnàtrz, detale raz sà bry∏ami, raz tylko konturami bry∏.
P∏aszczyzny okienne (pe∏ne) wychodzà z p∏aszczyzn Êcian,
bàdê te˝ uchylajà si´ jak Ksi´gi. Forma KoÊcio∏a z jednej
strony podpiera si´ tradycjà architektury romaƒskiej (proporcje, addycyjnoÊç, wielkoÊç otworów, oÊwietlenie wn´trza),
z drugiej zaÊ tkwi w dzisiejszej rzeczywistoÊci (nowoczesnoÊç technologii i materia∏ów). Ma on jednoczeÊnie ∏àczyç
cechy KoÊcio∏a opartego na tradycyjnym planie Krzy˝a z cechami Âwiàtyni centralnej. Projektowana forma O∏tarza (sp∏ywajàca z nieba „Ksi´ga Ksiàg”) symbolizuje êród∏o pochodzenia S∏owa Bo˝ego i jednoczeÊnie pozwala na przenikanie
si´ przestrzeni zewn´trznej z wewn´trznà i wnikanie Êwiat∏a
do wn´trza tu˝ nad nià. ¸uk T´czowy – to przeszklony portal
z gzymsem (uzyskany przez przeci´cie sklepienia tu˝ przed
Transeptem). Pozwala on ujrzeç na zewnàtrz a˝ur dominujà-
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cej stalowej konstrukcji O∏tarza. Tabernakulum umieszczone
na szklanej Êcianie kurtynowej w bocznej Kaplicy NajÊwi´tszego Sakramentu ma „˝ywe” t∏o ze Êciany bliskiego lasu
zmieniajàcego swoje oblicze wraz z porami roku.
MATERIA¸Y WYKO¡CZENIOWE – szlachetne i trwa∏e (wewn´trzne i zewn´trzne) to: p∏yty tradycyjnego szlifowanego
kamienia (piaskowca w dwóch odcieniach) sàsiadujàce ze
wspó∏czesnymi fragmentami z p∏askiego betonu, chropowata ceg∏a betonowa i bloczki elewacyjne kamienno-podobne
oraz „spatynowana” blacha powlekana, stal, aluminium
i szk∏o.
ZAGADNIENIA BUDOWLANE:
Fundamenty, s∏upy, stropy i stropodachy, podciàgi, niektóre Êciany – ˝elbetowe wylewane.
Âciany wewn´trzne – z pustaków ceramicznych
Âciany zewn´trzne – warstwowe z pustaków ceramicznych, ocieplone we∏nà mineralnà, wykoƒczone odpowiednio
p∏ytami kamiennymi, ceg∏à betonowà i kamienno-podobnymi bloczkami betonowymi.
Âciany kurtynowe na konstrukcji aluminiowej, szklone tradycyjnie i szk∏em strukturalnym.
Konstrukcja dachu nad Nawà G∏ównà – stalowa struktura
przestrzenna.
Konstrukcja Wie˝y – Dzwonnicy – ˝elbetowa i stalowa.
Dach izolowany we∏nà mineralnà, pokryty g∏adkà blachà
powlekanà.
ZAGADNIENIA INSTALACYJNE:
Instalacje zimnej wody, kanalizacji sanitarnej, gazowej,

elektrycznej – zasilane z sieci miejskiej.
Ciep∏a woda: w KoÊciele – z term elektrycznych, w Domu
Parafialnym – z pieca gazowego.
Ogrzewanie grzejnikami (z glikolem) w oparciu o dwa
osobne uk∏ady z dwoma piecami gazowymi (dwa pomieszczenia techniczne). Przewody spalinowe – zaopatrzone
w wentylatory na dachach (unikni´cie widoku wysokich kominów). Wentylacja – grawitacyjna i mechaniczna (wspomaganie w niektórych pomieszczeniach).
Instalacje pozosta∏e niezb´dne dla funkcjonowania obiektu: telefoniczna, komputerowa, antenowa, odgromowa, czujek p.po˝.
ETAPOWANIE INWESTYCJI:
1 ETAP: g∏ówny korpus KoÊcio∏a (2 kondygnacje) – Nawa
G∏ówna, Nawy Boczne, Prezbiterium z O∏tarzem (jego konstrukcja i ObejÊcie), Kruchta. 2 ETAP: dwie Kaplice boczne.
3 ETAP: zaplecze KoÊcio∏a z Zakrystiami. 4 ETAP: Wie˝a –
Dzwonnica. 5 ETAP: Dom Parafialny. 6 ETAP: Hall-Atrium
z zadaszeniem.
Otoczenie KoÊcio∏a powinno powstawaç sukcesywnie,
zgodnie z kolejnymi etapami.
KOÂCIÓ¸: pow. u˝ytkowa: 1273,5 m2
1 KONDYGNACJA (~287 miejsc siedzàcych), (p.u.

847,8 m2)
1. kruchta ..............................................................47,5 m2
2. kantor-informacja ..............................................17,7 m2
3. kiosk parafialny ................................................27,3 m2
4. magazyn akcesoriów procesyjnych ..................11,2 m2
5. pom. gospodarcze ..............................................7,8 m2
6. nawa g∏ówna (196 miejsc siedzàcych) ..........249,1 m2
7. nawa boczna (33 miejsca siedzàce) ..................59,7 m2
8. nawa boczna (20 miejsc siedzàcych) ................60,6 m2
9. konfesjona∏ dla g∏uchych ....................................6,6 m2
10. prezbiterium ....................................................61,9 m2
11. obejÊcie o∏tarza „Ksi´gi Ksiàg” ......................17,0 m2
12. kaplica NajÊwi´tszego Sakramentu
(~23 miejsca siedzàce) ......................................39,2 m2
13. kaplica Êwi´tego Hieronima
(matki z dzieçmi ~15 miejsc siedzàcych) ............32,5 m2
14. hall z kancelarià tymczasowà ..........................52,3 m2
15. zakrystia ksi´˝y ................................................26,5 m2
16. zakrystia ministrantów ....................................43,5 m2
17. garderoba ..........................................................5,2 m2
18. pom. gospodarcze ............................................8,9 m2
19. pom. techniczne ..............................................17,6 m2
20. magazyn ..........................................................19,7 m2
21. sanitariat ........................................................13,9 m2
22. sanitariat .......................................................... 8,8 m2
23. komunikacja .................................................... 7,0 m2
24. komunikacja .................................................... 6,3 m2
2 KONDYGNACJA (p.u. 362,3 m2)
25. balkon (dla mszy polowej) ...... 6,4 m2
26. chór + organy ...................... 84,6 m2
27. galeria .................................... 66,4 m2
28. galeria-∏àcznik .......................... 6,7 m2
29. hall ........................................ 53,1 m2
30. sala (agapy) .......................... 70,7 m2
31. sala ........................................ 23,1 m2
32. kuchnia .................................. 15,6 m2
33. pom. szwaczek ...................... 11,9 m2
34. pom. gospodarcze .................... 5,2 m2
35. sanitariat .................................. 7,4 m2
36. komunikacja .......................... 11,2 m2
37. pustki powietrzne
3 KONDYGNACJA – PODDASZE (bez rys.
rzutu), (p.u. 63,4 m2)
38. biblioteka parafialna (poza programem)
63,4 m2
WIE˚A DZWONNICA pow. u˝ytkowa 84,4 m2
39. kaplica przedpogrzebowa ...... 59,1 m2
40. pom. gospodarcze .................... 3,2 m2
41. dzwonnica (bez rys. rzutu) ...... 22,1 m2
DOM PARAFIALNY (5, 6 ETAP BUDOWY)
pow. u˝ytkowa: ~446,3 m2
– 1 KONDYGNACJA (p. u. ~252,8 m2)
42. hall-atrium ........................ ~101,6 m2
43. kancelaria z archiwum ........ ~37,8 m2
44. ksi´gowoÊç .......................... ~8,6 m2
45. biuro ksi´dza Proboszcza ............................ ~20,5 m2
46. sala konferencyjna ...................................... ~56,0 m2
47. sanitariaty .................................................. ~10,6 m2
48. pom. techniczne ........................................ ~17,7 m2
– 2 KONDYGNACJA (p. u. 193,5 m2)
49. apartament ks. Proboszcza ........................ ~56,1 m2
50. apartament ksi´dza .................................... ~35,2 m2
51. apartament ksi´dza .................................... ~31,0 m2
52. apartament ksi´dza .................................... ~34,1 m2
53. galeria ........................................................ ~37,1 m2
OTOCZENIE
54. plac wejÊciowy
55. podcieƒ wejÊciowy
56. plac „4-ech Ewangelistów” (ksi´gi kamienne z cytatami
z Ewangelii)
57. arkady wejÊciowe
58. podcieƒ
59. dziedziniec wewn´trzny
60. parking (43 miejsca postojowe)
61. parking (3 miejsca postojowe)
62. ogród
I-XIV Stacje Drogi Krzy˝owej lub tablice-ksi´gi z cytatami
z Pisma Âwi´tego (wewnàtrz i na zewnàtrz).
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Projekt nr 4
Koncepcja projektu KoÊcio∏a Parafii Rzymsko – Katolickiej w Starej Mi∏oÊnie gm. Weso∏a.
1. Podstawa opracowania:
* zlecenie Inwestora
* wst´pne za∏o˝enia projektu koÊcio∏a, przedstawione
przez Inwestora.
* Mapa sytuacyjno-wysokoÊciowa w skali 1: 500.
* Wizja lokalna opracowywanego terenu.
2. Charakterystyka terenu przeznaczonego pod inwestycj´:
Teren b´dàcy przedmiotem opracowania nale˝y do parafii rzymsko-katolickiej w Starej Mi∏oÊnie gm. Weso∏a,
woj. Mazowieckie. Posesja po∏o˝ona jest w sàsiedztwie zabudowy mieszkaniowej (domy jednorodzinne i ma∏e wielorodzinne) u skrzy˝owania ulic b´dàcych w trakcie budowy. Ulice stanowià zachodnià i pó∏nocnà granic´ dzia∏ki,
od strony wschodniej znajduje si´ nieu˝ytek (w przysz∏oÊci planuje si´ tutaj parkingi), granic´ po∏udniowà natomiast stanowi las. Teren nie posiada zainwestowania,
ukszta∏towania, ukszta∏towanie w miar´ p∏askie.
3. Charakterystyka programowo-przestrzenna koncepcji
KoÊcio∏a:
Budynek koÊcio∏a usytuowano we wschodniej cz´Êci
dzia∏ki, z wejÊciem g∏ównym od strony zachodniej, plan
przyziemia zwarty, zbli˝ony do kwadratu z trzema aneksami.
* Cz´Êç wejÊciowa – Do wejÊcia g∏ównego dostajemy si´
przez podcieƒ frontowy, po obu stronach przestronnej
kruchty znajdujà si´ dwa pomieszczenia -jedno przeznaczone jest na sklepik parafialny, drugie jako wielofunkcyjne (miejsce informacji, przyjmowania intencji,
zbiórki np. na KUL itp. w zale˝noÊci od potrzeb).
Przestrzeƒ w∏aÊciwa Âwiàtyni oparta jest równie˝ na
planie zbli˝onym do kwadratu gdzie Êrodkowà cz´Êç
zajmuje prezbiterium (g∏´boko wysuni´te w naw´ wiernych). Centrum optyczne (zbli˝one do centrum geometrycznego) stanowi O∏tarz Eucharystyczny, ∏awki wiernych otaczajà prezbiterium z trzech stron. Rz´dy ∏awek
krótkie (ok. 6-ciu w jednym rz´dzie) co w naszym przekonaniu ma pomóc w doÊwiadczaniu przestrzennej bliskoÊci Sto∏u Paƒskiego.
* Prezbiterium – Zakoƒczenie prezbiterium stanowi Êciana o∏tarzowa, na której zakomponowano otwartà ksi´g´
– symbol S∏owa Bo˝ego (w formie kamiennych tablic)
ze znakami Alfa i Omega, w tablice wpisany jest Krzy˝
Jezusa jako jedyne wype∏nienie S∏owa. U stóp krzy˝a
(na podwy˝szeniu) przewiduje si´ miejsce na chrzcielnic´, po jej lewej stronie, nieco z przodu miejsce przewodniczenia. Ambonka – Stó∏ S∏owa Bo˝ego – z przodu prezbiterium, wysuni´ta przed O∏tarz Eucharystyczny.
* Wokó∏ nawy wiernych – obejÊcie w formie wewn´trznego kru˝ganka (oddzielonego od nawy kolumnami).
W obejÊciu przewiduje si´ miejsca na cytaty z Pisma Âw. (sugeruje si´ fragmenty zapowiadajàce
Mesjasza i wype∏nienie si´ tego w Osobie Jezusa
Chrystusa). ObejÊcie koƒczy si´ po obu stronach

prezbiterium, z jednej strony koƒczy je kaplica Âw. Hieronima, z drugiej kaplica adoracji NajÊwi´tszego Sakramentu.
Przy kaplicach znajdujà si´ wejÊcia boczne.
Konfesjona∏y przewiduje si´ we wn´kach Êciany cz´Êci
wejÊciowej, tam równie˝ projektuje si´ osobne pomieszczenie dla spowiedzi s∏abo s∏yszàcych.
* Empora – WejÊcie na empor´ klatkà schodowà dost´pnà z obejÊcia (znajdujàcà si´ po prawej stronie od wejÊcia g∏ównego). Przestrzeƒ empory dosyç obszerna,
istnieje mo˝liwoÊç wykorzystania zarówno na organy jak
i dodatkowe miejsca siedzàce dla wiernych
(usytuowane na pochy∏ym podeÊcie, co umo˝liwi widok na prezbiterium). Z empory wejÊcie na chodniczki
techniczne znajdujàce si´ nad nawà, zapewniajàce dost´p do okien umieszczonych w po∏aci dachu.
* Zaplecze koÊcio∏a – PrzejÊcie do tej cz´Êci znajduje si´
za Êcianà koƒczàcà prezbiterium. W cz´Êci tej znajduje
si´ w bezpoÊrednim sàsiedztwie – zakrystia dla ksi´˝y
i zakrystia dla ministrantów, nast´pnie dalej po∏o˝one
jest pomieszczenie gospodarcze, magazyn, pomieszczenie dla szwaczek (bieliêniarek) i sanitariat.
W cz´Êci zapleczowej Âwiàtyni znajduje si´ równie˝,
wydzielona z dost´pem wy∏àcznie od zewnàtrz, przestrzeƒ wejÊciowa do salek duszpasterskich po∏o˝onych
na poddaszu. W tej cz´Êci znajduje si´ zespó∏ sanitariatów, hall z szatnià i klatka schodowa na poddasze. Poddasze bardzo obszerne (co wynika z architektury) pozwala na wygodne umieszczenie przynajmniej dwóch
sal, w tym jednej ok. 60 m2.
* Piwnice – Istnieje równie˝ mo˝liwoÊç podpiwniczenia
cz´Êci zaplecza, z przeznaczeniem na pomieszczenia
techniczne (np. kot∏ownia i pomieszczenie na olej opa∏owy itp.) dost´pne z przewidywanej ju˝ klatki schodowej.
Cz´Êç piwnic mo˝na równie˝ wykorzystaç na sanitariaty
publiczne (ze zjazdem dla niepe∏nosprawnych). Przy
odpowiednim obni˝eniu terenu w tej cz´Êci KoÊcio∏a
mo˝liwe jest umieszczenie kaplicy pogrzebowej w piwnicy.
* Rozwiàzania przestrzenne budynku – Ca∏oÊç bry∏y przykryta jest dachem stromym (o nachyleniu po∏aci 40
stopni) czterospadowym, zbli˝onym do kopertowego.
Takie ukszta∏towanie nawiàzywaç ma do symboliki Namiotu Spotkania, Namiotu S∏owa Bo˝ego. Fronton koÊcio∏a tworzà pot´˝ne tablice (podobne do tablic z Synaju) wmurowane w mur z ceg∏y (cz´Êciowo nadwieszajàce si´ nad wejÊciem) ca∏oÊç opiera si´ na podcieniu gdzie kolumnami sà tablice kamienne (z miejscem
do wykorzystania na inskrypcje).
* Elementy planu zagospodarowania – Po prawej stronie
budynku koÊcio∏a projektuje si´ wie˝´ wolnostojàcà,
w przyziemiu wie˝y – kaplica pogrzebowa. Wokó∏ koÊcio∏a droga procesyjna, podjazd dla niepe∏nosprawnych z prawej strony podcienia wejÊcia g∏ównego.
Przed koÊcio∏em obszerny plac z ukszta∏towaniem tarasowym.
. Rozwiàzania konstrukcyjne i materia∏owe:
* Przewiduje si´ konstrukcj´ ˝elbetowà, z∏o˝onà ze
s∏upów, ram, podciàgów, p∏yt stropowych.

* Âciany murowane z ceg∏y (lub pustaków) ceramicznych, docieplone styropianem, obmurowane ceg∏à
spoinowanà, lokalnie tynkowanà.
* Dach kryty dachówkà ceramicznà, lokalnie blachà miedzianà (lukarny, wie˝yczki).
* Tablice podcienia wejÊciowego i partie Êcian bocznych
– ok∏adzina z piaskowca.
5. Dane ogólne:
* pow. zabudowy – 1190,0
* pow. pomieszczeƒ parteru KoÊcio∏a – 1044,6 m2
* powierzchnia pomieszczeƒ charakterystycznych
prezbiterium.......... 114,0 m2
nawa wiernych...... 390,0 m2
obejÊcie.................. 200,0 m2
razem..................... 704,0 m2
* kubatura – 1300 m3
6. Zestawienia pomieszczeƒ parteru:
1. kruchta .................................................... 25,5 m2
2. sklepik parafialny .................................... 16,0 m2
3. pom. wielofunkcyjne .............................. 16,0 m2
4. konfesjona∏ dla s∏abos∏yszàcych ................ 7,0 m2
5. obejÊcie ................................................ 200,0 m2
6. nawa .................................................... 390,0 m2
7. prezbiterium .......................................... 114,0 m2
8. kaplica adoracji NajÊw. Sakramentu ........ 48,0 m2
9. sieƒ .......................................................... 8,5 m2
10. kaplica Âw. Hieronima .......................... 48,0 m2
11. sieƒ ........................................................ 8,5 m2
razem ........................................................ 881,5 m2
Zaplecze:
12. komunikacja .......................................... 13,5 m2
13. zakrystia ksi´˝y ...................................... 20,0 m2
14. zakrystia ministrantów .......................... 18,0 m2
15. pom. Gospodarcze ................................ 10,0 m2
16. magazyn .............................................. 20,0 m2
17. pom. Bieliêniarek .................................. 15,5 m2
18. WC ........................................................ 3,6 m2
19. Sieƒ ........................................................ 4,5 m2
20. sieƒ ........................................................ 4,5 m2
21. komunikacja ............................................ 7,5 m2
22. WC damskie ............................................ 7,5 m2
23. WC dla niepe∏nosprawnych .................... 2,0 m2
24. WC m´skie ............................................ 5,0 m2
25. hall ...................................................... 18,0 m2
26. klatka schodowa .................................... 13,5 m2
razem ........................................................ 163,1 m2
Razem obie cz´Êci – ................................1044,6 m2
Opracowa∏ arch. Józef ˚o∏àdkowicz
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Dokoƒczenie ze str. 5
˝ynierii i Urbanistyki z Warszawy. Ze
wszystkich przedstawionych wst´pnych
projektów jest to uj´cie najbardziej tradycyjne, nawiàzujàce do stylu romaƒskiego, który w Êwietle ca∏ego dorobku
architektury sakralnej – wydaje si´ wielu, mnie równie˝, stylem najidealniejszym. OsobiÊcie w ˝adnej architekturze
koÊcielnej nie odczuwam sacrum tak
g∏´boko, jak w Êwiàtyniach romaƒskich.
Propozycja ta nie daje jednak prawie
˝adnych mo˝liwoÊci w zakresie eksponowania S∏owa Bo˝ego, na czym nam
szczególnie zale˝y. Ma nadto jeszcze
wi´kszy mankament, a mianowicie brak
w samej bryle koÊcio∏a koniecznego za-

plecza dla nowoczesnego duszpasterstwa (sala spotkaƒ, salka na agap´, pomieszczenia gospodarcze), zw∏aszcza
w parafii tak jednorodnie inteligenckiej,
jak Stara Mi∏osna. OczywiÊcie zaplecze
takie mo˝na cz´Êciowo, bo w ca∏oÊci si´
nie da, przenieÊç do II etapu inwestycji –
tzn. budynku parafialnego.
Z przedstawionych wy˝ej – podkreÊlmy
usilnie – wst´pnych propozycji projektów
zdecydowanie najbardziej sakralne sà
dwa ostatnie. Nadto zaprojektowane zosta∏y w klinkierze, który jest naszym materia∏owym warunkiem podstawowym, ze
wzgl´du na póêniejszà eksploatacj´.
Zaznaczmy w koƒcu, ˝e inne pracownie nadal pracujà i oczekujemy kolejnych propozycji. PoÊpiech nie jest tu
wskazany. OczywiÊcie, mo˝na by podjàç

– jak to bywa – którykolwiek z projektów. Ciàgle jednak uwa˝am, ˝e powinien
to byç obiekt na miar´ Starej Mi∏osny:
godny Boga i przyciàgajàcy ludzi. Jednym s∏owem, powinien ten nowy koÊció∏
byç pi´kny. Ale te˝ czy na ka˝de pi´kno
jest mo˝liwy powszechny consensus?
Ks. Jerzy Banak
Proboszcz Parafii
P. S. Wszystkie wst´pne projekty, które dotychczas wp∏yn´∏y, sà wyeksponowane na pi´knych kolorowych planszach
w Wydziale Architektury naszego miasta – sala konferencyjna, pokój 120.
Panu Naczelnikowi Markowi Ga∏àzce sk∏adam w imieniu Parafii i swoim
serdeczne podzi´kowanie za przygotowanie i urzàdzenie tej ekspozycji.

Sprawozdanie z dotychczasowych wp∏ywów
na budow´ nowego KoÊcio∏a
Jak wiadomo, od poczàtku roku 2001
rozpocz´ta zosta∏a akcja zbierania funduszy na przysz∏à budow´. W tym
wzgl´dzie idziemy utartym szlakiem,
wypróbowanym wielokrotnie przy budowie innych koÊcio∏ów. ZdecydowaliÊmy si´ na zbiórki kwartalne, gdy˝ comiesi´czne wymagajà zatrudnienia du˝ej liczby chodzàcych po domach inkasentów. ChcieliÊmy uniknàç przychodzenia do naszych domów ludzi obcych
i nieznanych. Ta forma bardzo si´
sprawdza, ale w parafiach tradycyj-

nych, wÊród mieszkaƒców od wielu lat
w danej miejscowoÊci osiad∏ych.
Deklaracje wszyscy otrzymali w czasie kol´dy z proÊbà o uczestnictwo
w tym wiekopomnym przedsi´wzi´ciu.
Ka˝dy koÊció∏, w ka˝dej parafii powstaje z wy∏àcznych sk∏adek wiernych.
Nie ma innych mo˝liwoÊci. ZaprosiliÊmy wszystkich do sk∏adania dobrowolnych, cokwartalnych ofiar, by zgromadziç fundusze na projekt i rozpocz´cie
budowy. W Starej Mi∏oÊnie wszyscy
wiedzà, bo ka˝dy budowa∏, ˝e ju˝ na

OÂRODEK REHABILITACJI
I ODNOWY BIOLOGICZNEJ
mgr Beata i Jacek Horszczaruk

– TERAPIA MANUALNA STAWÓW KR¢GOS¸UPA I KO¡CZYN
– LECZENIE: ➣ zmian zwyrodnieniowych i dyskopatii
➣ stanów bólowych
➣ wad postawy
–
–
–
–
–

REHABILITACJA PO URAZACH
FIZYKOTERAPIA
MASA˚E
GIMNASTYKA KOREKCYJNA: indywidualna, grupowa
GIMNASTYKA WSZCZUPLAJÑCA DLA PA¡:
aerobik, stretching, çwiczenia kszta∏tujàce

tel.

8

773 22 53

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

rozpocz´cie potrzebne sà znaczne fundusze.
Apel podj´∏o dotychczas 720 rodzin
które do tego wielkiego wspólnego
dzie∏a przystàpi∏y. Ofiary sà zgromadzone na koncie parafialnym w miejscowym banku dotychczas zebrano:
116 810 z∏. Szczegó∏owe rozliczenie
wp∏at jest dost´pne w parafii. Serdecznie dzi´kujemy wszystkim dotychczasowym ofiarodawcom i zapraszamy pozosta∏ych Parafian do pomocy, bo koÊció∏ ka˝demu kiedyÊ b´dzie potrzebny. Póki ˝yjemy, zadbajmy o to, byÊmy
do jego u˝ycia, choçby tylko na pogrzeb, mieli moralne prawo.
Przypominamy, ˝e nasze dobrowolne
ofiary sk∏adamy zawsze przy koÊciele
w miesiàcu, który koƒczy kwarta∏ (marzec, czerwiec, wrzesieƒ i grudzieƒ); albo te˝ w kancelarii parafialnej (piàtek-sobota: w godz. 1500–1800). Z∏o˝onà
ofiar´ kwituje w∏asnym podpisem sk∏adajàcy i przyjmujàcy.
Udzia∏ ka˝dego w tym dziele b´dà
przechowywa∏y zapisy parafialnego archiwum.
Niech nasze pokolenie pozostawi na
staromi∏oÊnianskiej ziemi wiecznà pamiàtk´ swego ˝ycia i wiary. Zaproszenie do uczestnictwa w budowie Domu
Bo˝ego jest dla nas wszystkich i dla
ka˝dego z osobna wielkà ∏askà Boga.
Przyjmijmy jà i nie odrzucajmy tej ∏aski.
Ks. Jerzy Banak
Proboszcz Parafii

STARA MI¸OSNA

Wyniki wyborów parlamentarnych w naszym okr´gu:
L.p.

Obwód Nr 1
Centrum
Weso∏a

Obwód Nr 2
Wola
Grzybowska

Obwód Nr 3
Groszówka

Obwód Nr 4
Zielona

Obwód Nr 5
Grzybowa

1 677
962
56,36%

1 028
576
56,03%

945
559
59,15%

1 497
757
50,57%

1 296
576
44,44%

1. Liczba osób uprawnionych
2. Liczba g∏osów wa˝nych
3. Frekwencja:
Numer
Listy Nazwa Komitetu Wyborczego

1 KKW SLD–UP
Oleksy Józef
2 KKW AWS–Prawicy
3 KW Unia WolnoÊci
4 KW Samoobrona RP
5 KW „Prawo i SprawiedliwoÊç”
6 PSL
7 KW Platformy Obywatelskiej
Chrzanowski Zbigniew
Klimm Andrzej
Wojciechowicz Jacek Piotr
8 Alternatywa Ruch Spo∏eczny
Bartold Tadeusz Klemens
10 KW Liga Polskich Rodzin
14 KW PPS

Obwód nr 6
Stara
Mi∏osna
zach.
1 800
1 029
57,17%

liczba
g∏osów

%
g∏osów

liczba
g∏osów

%
g∏osów

liczba
g∏osów

%
g∏osów

liczba
g∏osów

%
g∏osów

liczba
g∏osów

%
g∏osów

260
192
31
31
35
202
36
246
24
45
134
8
0
97
1

27,03
19,96
3,22
3,22
3,64
21,00
3,74
25,57
2,49
4,68
13,93
0,83
0,00
10,08
0,10

121
75
25
25
23
119
16
181
13
32
113
0
0
55
0

21,01
13,02
4,34
4,34
3,99
20,66
2,78
31,42
2,26
5,56
19,62
0,00
0,00
9,55
0,00

134
102
10
22
26
106
10
158
7
35
95
0
0
57
0

23,97
18,25
1,79
3,94
4,65
18,96
1,79
28,26
1,25
6,26
16,99
0,00
0,00
10,20
0,00

213
152
21
31
32
162
28
197
25
12
109
3
2
55
2

28,14
20,08
2,77
4,10
4,23
21,40
3,70
26,02
3,30
1,59
14,40
0,40
0,26
7,27
0,26

139
107
14
22
29
124
21
164
21
12
102
3
1
48
0

24,13
18,58
2,43
3,82
5,03
21,53
3,65
28,47
3,65
2,08
17,71
0,52
0,17
8,33
0,00

Burmistrz Weso∏ej, p. Jacek Wojciechowicz, mimo bardzo dobrego wyniku
w naszym mieÊcie (a szczególnie na naszym Osiedlu) zajà∏ drugie miejsce na liÊcie Platformy Obywatelskiej (przegra∏
jedynie z liderem listy p. Zbigniewem
Chrzanowskim), co przy s∏abym wyniku

liczba
%
g∏osów g∏osów

270
210
29
65
33
170
28
337
33
3
228
16
14
65
0

26,24
20,41
2,82
6,32
3,21
16,52
2,72
32,75
3,21
0,29
22,16
1,55
1,36
6,32
0,00

Obwód nr 7
Stara
Mi∏osna
wsch.
1 742
1 033
59,3%
liczba
g∏osów

287
226
17
59
24
150
29
380
19
6
295
9
5
70
2

%
g∏osów

27,78
21,88
1,65
5,71
2,32
14,52
2,81
36,79
1,84
0,58
28,56
0,87
0,48
6,78
0,19

tego ugrupowania w ca∏ym naszym okr´gu, nie zapewni∏o mu mandatu poselskiego. Ale i tak jest czego gratulowaç na tle
wyników innych kandydatów z Weso∏ej.
Zach´cam wszystkich do szczegó∏owej lektury powy˝szego zestawienia.
Patrzàc na wyniki z Weso∏ej, wyraênie

Czemu znowu ten Zespó∏?
KiedyÊ od obecnego prezesa tzw. Spó∏ki Ziemskiej p. Tadeusza Romanowicza
mia∏em okazj´ us∏yszeç „Czego wy
w ogóle chcecie od naszej firmy. Przecie˝
to jest normalny podmiot prawa handlowego, który prowadzi tu swojà dzia∏alnoÊç gospodarczà”. Có˝, nie jestem zapalczywy, wi´c z∏o˝y∏em to na karb nerwów puszczajàcych w ostrej dyskusji.
Tym bardziej, ˝e w odró˝nieniu od swojego poprzednika p. Wojciecha Staniulisa, w innych sprawach mówi∏ „ludzkim
g∏osem”. Niestety, w ostatnim okresie
mia∏em okazj´ us∏yszeç od niego stwierdzenia o podobnej wymowie. Warto wi´c
si´gnàç do historii, aby przypomnieç sobie i co niektórym osobom, którzy przed
laty zostali obdarzeni olbrzymim zaufaniem, ˝e ta akurat Spó∏ka, takà sobie
normalnà spó∏kà nie jest.
1. Ca∏y majàtek Spó∏ki (grunty) zosta∏
zakupiony przez Zespó∏ z pieni´dzy cz∏onków, a nast´pnie w 1990 r. wprowadzony
do jej bilansu jako majàtek powierzony
(mo˝na to sprawdziç w dokumentacji
Spó∏ki z∏o˝onej w Sàdzie Rejestrowym)
2. Udzia∏owcem Spó∏ki zostawa∏o si´

zawsze z rekomendacji Rady Nadzorczej, co mo˝na przeÊledziç na przyk∏adzie obj´cia udzia∏u przez p. Tadeusza
Romanowicza: (wyciàg z protokó∏u obrad Rady Nadzorczej Zespo∏u z dnia
26 marca 1997 r.) „P. Wojciech Staniulis

Obwód nr 8
Plac Wojska
Polskiego

Ogó∏em
w mieÊcie
Weso∏a

Ogó∏em
Okr´g

Ogó∏em
kraj

1 518
851
56,06%

11 503
6 343
55,14%

3 948 464
2 397 101

29 122 304
17 598 919
%

liczba
%
g∏osów g∏osów

liczba
g∏osów

%
g∏osów

liczba
g∏osów

%
g∏osów

531 62,40 1 955 30,82
398 46,77 1462 23,05
11 1,29 158 2,49
24 2,82 279 4,40
38 4,47 240 3,78
51 5,99 1 084 17,09
30 3,53 198 3,12
112 13,16 1 775 27,98
12 1,41 154 2,43
15 1,76 160 2,52
58 6,82 1134 17,88
2 0,24
41 0,65
0 0,00
22 0,35
30 3,53 495 7,80
2 0,24
7 0,11

95 939
55 703
15 773
5 108
45 277
26 885
73 257
24 258
6 132
906
3 058
1 414
137
30 858
379

30,06
17,45
4,94
1,60
14,19
8,42
22,95
7,60
1,92
0,28
0,96
0,44
0,04
9,67
0,12

liczba
g∏osów

%
g∏osów

5 342 519 41,04
729 207 5,60
404 074 3,10
1 327 624 10,20
1 236 787 9,50
1 168 659 8,98
1 651 099 12,68

54 266

0,42

1 025 148
13 459

7,87
0,10

mo˝na zaobserwowaç, specyfik´ naszych preferencji politycznych. Gdyby
w ca∏ym kraju wybory potoczy∏y si´ tak
jak u nas, mielibyÊmy dziÊ inny parlament, inny rzàd i na pewno innego Wicemarsza∏ka...
Marcin J´drzejewski
o wartoÊci ok. 15 mln. z∏ (tyle pieni´dzy
moglibyÊmy pewnie uzyskaç z jej majàtku na tak potrzebne na naszym Osiedlu
inwestycje) zakrawa na prawdziwy cud
gospodarczy. MyÊl´, ˝e tym wydarzeniem by∏y by zainteresowane dwie instytucje: Ksi´ga Rekordów Guinessa oraz
Generalny Inspektor Danych Finansowy.
Bez wàtpienia ca∏y uk∏ad Zespó∏-Spó∏-

Zreferowa∏ przebieg posiedzenia Zarzàdu Sp. z o. o.,
które odby∏o si´ w dniu dzisiejszym. Tematem obrad Zac.d. na str. 10
rzàdu by∏o m.in. wybranie nowych kandydatów na
udzia∏owców Spó∏ki z o. o. w chwili rezygnacji jednego
z aktualnych udziaowców
Sklep MUCHOMOR
p. Krzysztofa Kordasia,
ul. Borkowska 24/1 (przy drodze do Mi´dzylesia)
który ustnie takà wol´
przedstawi∏.
Po dyskusji Rada Nadzorcza rekomenduje jed- ☛ zamówienia rozwozimy na terenie ca∏ej Starej Mi∏osny
nog∏oÊnie nast´pujàcych
☛ przy zamówieniu powy˝ej 30,00 PLN - dostawa GRATIS!!!
kandydatów: 1. Tadeusz
☛ do zakupów powy˝ej 75,00 PLN - COCA-COLA 1l GRATIS!!!
Romanowicz, 2. Krzysztof
Grzegorek, 3. Piotr NoZamówienia przyjmujemy pod numerem:
wak, 4. Anna Kamiƒska.”

oferuje ZAKUPY NA TELEFON!!!

773-19-68

3. To w jaki sposób Spó∏ka o kapitale zak∏adowym
6 z∏ (tak to prawda!) sta∏a si´ w∏aÊcicielem majàtku

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

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

Akceptujemy karty kredytowe!
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ka jest najg∏´bszym reliktem realnego
socjalizmu i trzeba go natychmiast przerwaç. Nie raz s∏yszeliÊmy z ust udzia∏owców, jaki to dla nich ci´˝ar odpowiedzialnoÊci. Owszem, tak˝e karnej. Dlatego na
ich miejscu stawa∏bym na g∏owie, aby
czym pr´dzej pozbyç si´ tego ci´˝aru. Po
to stworzyliÊmy Zrzeszenie W∏aÊcicieli
Mieszkaƒ i Domów Jednorodzinnych
w Starej Mi∏oÊnie. Przez nieudolne za∏atwianie spraw, do dnia dzisiejszego formalnie nie mo˝e ono przejàç wi´cej ni˝
jednego udzia∏u. Mo˝e wi´c dopuÊciç do
dzia∏ania osoby, które wreszcie tego dokonajà. Mo˝e to ju˝ najwy˝sza pora
przekazaç swoje udzia∏y, jeÊli nie do
Zrzeszenia, to ludziom, którzy szybko
i sumiennie wywià˝à si´ z zobowiàzaƒ
wobec wspó∏mieszkaƒców Starej Mi∏osny, zabezpieczajàc to zobowiàzanie
umowà notarialnà i wekslem in blanco
do wysokoÊci udzia∏u w majàtku Spó∏ki?
A prawowici w∏aÊciciele tego ca∏ego
majàtku, zniecierpliwieni nieustannym

szanta˝em ze strony przedstawicieli udzia∏owców na ostatnim Walnym Zgromadzeniu podj´li (przy zaledwie 1 g∏osie przeciwnym!!!) publikowanà poni˝ej uchwa∏´.
Marcin J´drzejewski
UCHWA¸A NWZP MPZBDJiW z dnia 20.10.2001 r.
1. W zwiàzku z dokonaniem przez Zarzàd MPZBDJiW
Sp. z o. o. transakcji sprzeda˝y dwóch nieruchomoÊci Zespo∏u: – pierwszej po∏o˝onej przy ul. Borkowskiej (nr dzia∏ki 50/1, 35/4, 49, 47/2, 46/7 z obr´bu 07-13 i 107/4 z obr´bu 07-09) o pow. 23183 m2 na rzecz firmy KONSTANS
bez zgody Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli,
w pierwszym i drugim przypadku z naruszeniem §12 Statutu Spó∏ki oraz §22 i §21 pkt 4 Statutu Zespo∏u, Walne
Zgromadzenie Przedstawicieli zobowiàzuje Zarzàd i Rad´
Nadzorczà MPZBDJiW do:
– Wystàpienia na drog´ sàdowà w celu uniewa˝nienia aktu sprzeda˝y na skutek przekroczenia przez podpisujàce
w imieniu Zbywcy osoby swych uprawnieƒ. Zobowiàzuje si´ ponadto do powiadomienia Nabywcy o wadliwoÊci aktu sprzeda˝y oraz o skierowaniu sprawy na drog´
sàdowà.
– Wystàpienia do Prokuratury z wnioskiem o pope∏nieniu
przest´pstwa polegajàcego na sprzeniewierzeniu powierzonego majàtku, dzia∏aniu wbrew woli w∏aÊcicieli
tego majàtku oraz dzia∏aniu na niekorzyÊç cz∏onków Zespo∏u przez Zarzàd MPZBDJiW Sp. z o. o.

– Niezw∏ocznego powo∏ania grupy roboczej, która dokona
rozliczenia ca∏oÊci dzia∏alnoÊci Spó∏ki i przed∏o˝enia
sprawozdania z rozliczenia na najbli˝szym Zgromadzeniu
Przedstawicieli.
– Zatrudnienia ekspertów do sprawdzenia zasadnoÊci podpisania aneksów na roboty dodatkowe przy budowie inwestycji „CENTRUM POGODNA”.
– Wst´pnego okreÊlenia wysokoÊci kwot niezb´dnych do
realizacji w/w punktów (koszt wystàpienia do Sàdu, Prokuratury, ekspertyz budowlanych) i wniesienia tej kwoty
w preliminarz wydatków Zespo∏u.
2. Na podstawie §22 Statutu Zespo∏u oraz §5 pkt 3 Statutu Spó∏ki oraz w wyniku realizacji zapisu §12 Umowy Spó∏ki dzia∏ajàcej pod nazwà MPZBDJiW Sp. z o.o. Walne
Zgromadzenie Przedstawicieli uchwala co nast´puje:
– Walne Zgromadzenie Przedstawicieli postanowi∏o wycofaç powierzony MPZBDJiW Sp. z o. o. w celu realizacji §12 Umowy Spó∏ki majàtek. Szczegó∏owy wykaz
majàtku przygotuje Zarzàd MPZBDJiW.
– Wobec zmieniajàcego si´ stanu prawnego Zespo∏u oraz
mo˝liwoÊci powierzenia przez Zespó∏ gruntów na rzecz
innej osoby prawnej oraz wobec nie wywiàzywania si´
w sposób nale˝yty z powierzonych obowiàzków oraz niegospodarne prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej
w oparciu o powierzony majàtek wnosimy o przekazanie
tego majàtku na rzecz Zrzeszenia W∏aÊcicieli Mieszkaƒ
i Domów Jednorodzinnych w Starej Mi∏oÊnie, które to
Zrzeszenie ma staç si´ nowym powiernikiem naszej w∏asnoÊci.

Prognoza: „Centrum Pogodne“ ale bez przejaÊnieƒ
W 1997 r. podpisano umow´ na budow´ Centrum Pogodna
na kwot´ ok. 23 mln z∏. majàc tylko 35 ch´tnych na mieszkania
i ani jednego ch´tnego na lokale u˝ytkowe.
Kalkulacja ceny powierzchni mieszkalnej w Centrum Pogodna by∏a ni˝sza ni˝ koszt jej wybudowania. Mia∏o to byç
skompensowane horrendalnie drogà powierzchnià us∏ugowà.
W trakcie trwania inwestycji podpisano aneksy podnoszàce jej wartoÊç o ok. 3,5 mln, nie podnoszàc przy tym ceny za
oferowane lokale mieszkalne.
Na 72 mieszkania pod wynajem co najmniej 21 nale˝y do
cz∏onków by∏ej Rady Nadzorczej, Zarzàdu Spó∏ki, wykonawcy
i notariusza obs∏ugujàcego Spó∏k´ ew. do cz∏onków ich rodzin.
Na sp∏at´ cz´Êci zad∏u˝enia wobec Konstansu sprzedano
w cenie 120 z∏ za 1 m2 w styczniu br. przy znacznie lepszej
koniunkturze, dzia∏k´ przy Borkowskiej bez jakiegokolwiek
przetargu sprzedano po 82 z∏ za 1 m2.
Firma Konstans (wykonawca ok. po∏owy inwestycji Zespo∏u) powoli aspiruje
do roli w∏aÊciciela pozosta∏ych terenów
budowlanych w Starej Mi∏oÊnie. Przejmuje je po korzystnych cenach, za d∏ugi
powsta∏e z kontraktu ze Spó∏kà Ziemskà. Tak straciliÊmy tereny pod budow´
przysz∏ej szko∏y przy Borkowskiej czy
rzeczywistego centrum Osim dla przy
Jeêdzieckiej. Sam nie wiem, co jeszcze
nasi „papierowi w∏aÊciciele” b´dà chcieli
jej oddaç za wybudowanie mieszkaƒ,
które potem nabyli sami od siebie.
Ostatnie plany przedstawiane przez
Prezesa Romanowicza sà zadziwiajàce:

10

Spó∏ka rozpoczynajàc budow´, niefrasobliwie zaryzykowa∏a ca∏ym naszym majàtkiem (zamiast np. powo∏aç spó∏k´-córk´ dla tej inwestycji). Komornik wierzyciela móg∏by
wi´c bez trudu przebieraç w naszym majàtku poczàwszy od
mieszkaƒ i dzia∏ek cz∏onków Zespo∏u, którzy jeszcze nie
przystàpili do aktów notarialnych, a na mieszkaniach osób,
które wykupi∏y mieszkania na oÊ. Akacjowa i jeszcze nie
otrzyma∏y aktów notarialnych.
Aktualnymi udzia∏owcami Spó∏ki Ziemskiej sà: p. Wies∏awa Âwietliczna (jedyna od dnia powstania Spó∏ki), p. Ma∏gorzata Kulka, p. Jan Wypych, p. Tomasz Wàsowski, p. Tadeusz Romanowicz. P. Wojciech Staniulis podpisa∏ jeszcze
w kwietniu br. umow´ sprzeda˝y swojego udzia∏u na rzecz
Zrzeszenia i otrzyma∏ zap∏at´ (1 z∏). A Zarzàd Spó∏ki, którego jest jeszcze (do koƒca paêdziernika) jedynym etatowym cz∏onkiem, po dziÊ dzieƒ nie dokona∏ rejestracji tej
zmiany.

rozwa˝a si´ likwidacj´ spó∏ki lub jej upad∏oÊç. A przy tej okazji mogliÊmy si´ dowiedzieç, ˝e majàtek spó∏ki sk∏ada si´
z dwóch cz´Êci: powierzonej przez cz∏onków Zespo∏u i... wypracowanej przez 15
lat ci´˝kiej pracy Zarzàdu. Zwa˝ywszy na
wyniki finansowe prowadzonych inwestycji jest to zadziwiajàcy makiawelizm.
Poniewa˝ panu Prezesowi wyrwa∏o
si´ ostatnio coÊ o koniecznoÊci dokonania wyp∏at dywidendy, mo˝na zatem
wysnuç wniosek, ˝e koszty nie udanych
inwestycji ponosimy wszyscy razem
przez oddawanie Konstansowi kolejnych lukratywnych terenów Osiedla,

a zyski z tego przynale˝à si´ 5 „papierowym w∏aÊcicielom”.
Czarna wersja wydarzeƒ b´dzie taka,
˝e „papierowi w∏aÊciciele” spieni´˝à
swoje-nasze udzia∏y i wyprowadzà si´
z naszego Osiedla w poczuciu dobrze
wykonanej „ci´˝kiej pracy” z godnà zap∏atà – zgodnie z kodeksem handlowym. A my wszyscy, którzy z∏o˝yliÊmy
si´ na ten majàtek, b´dziemy mieszkaç
na Osiedlu ju˝ nie Zespo∏owym, ale
Konstansu. Zasadnà b´dzie wówczas zmiana nazwy Starej Mi∏osny
na KONSTANTYNOPOL.
Robert W´grzynowski

STARA MI¸OSNA

Grzech zaniechania
czyli jak spó∏ka marnotrawi powierzony majàtek
Biedna ta nasza Stara Mi∏osna. Biedna, bo na nià w∏aÊnie trafi∏o. To tu postanowi∏ wybudowaç swoje osiedle Zespó∏.
Wyobraêmy sobie, jak czuli si´ jej tzw.
„starzy” mieszkaƒcy podczas brutalnego
w stosunku do nich procesu wyw∏aszczania, a nierzadko wr´cz bezprawnego zaw∏aszczania ziemi. Do dzisiaj niektórzy
w∏aÊciciele gruntów nie otrzymali zap∏aty (chodzi o zadanie 13 i spadkobierców
paƒstwa Mireckich). Dodatkowo stawia
to w bardzo niekorzystnej sytuacji tych
cz∏onków Zespo∏u, którym tam przydzielono dzia∏k´. Niektórzy pobudowali
domy ju˝ ok. 10 lat temu i w kompletnej
nieÊwiadomoÊci, ˝e si´ budujà na prywatnym, a nie na zespo∏owym gruncie,
bo w∏adze zespo∏u skrz´tnie to przed nimi ukrywa∏y. Rozwiàzanie tego problemu, czyli po prostu wykup tej ziemi jest
jednym z priorytetów ju˝ drugiej znanej
mi Rady Nadzorczej Zespo∏u, ale jest
obowiàzkiem i zobowiàzaniem Spó∏ki
z o. o.. Przyznacie Paƒstwo, ˝e doÊç d∏ugi okres – 10 lat – niewykonania tego zobowiàzania pozwala chyba wysnuç wniosek, ˝e nie by∏o woli Zarzàdu spó∏ki,
a˝eby si´ z niego wywiàzaç.
I to jest jeden z pierwszych, znanych
mi grzechów Zarzàdu nies∏awnej spó∏ki,
a jednoczeÊnie i marnotrawstwo naszych
Êrodków, bo ziemia z roku na rok dro˝a∏a, a pieniàdze wp∏acaliÊmy ju˝ dawno.
Ale tak naprawd´ to siad∏am do tego artyku∏u, a˝eby opisaç marnotrawstwo
bli˝sze nam w czasie i które wywo∏a∏o
burz´ na naszym osiedlu, czyli o sprzeda˝y gruntów przy ul. Borkowskiej na
rzecz firmy „Konstans” – g∏ównego
partnera w interesach Spó∏ki.
Zarzàd spó∏ki wnioskowa∏ do
poprzedniej Rady Nadzorczej Zespo∏u
o zgod´ na t´ transakcj´ obiecujàc: zapi´cie spraw rozliczeƒ z Wykonawcà +
wykup zadania 13 + oddanie do dyspozycji Zrzeszenia na cele ogólno-osiedlowe 580 m2 powierzchni us∏ugowych
w Centrum Pogodna. I na takich warunkach zgod´ uzyska∏.
Ca∏oÊç terenów przy ul. Borkowskiej
ma powierzchni´ 2.5 ha, sprzedano za
2.100.000,-, co daje nam cen´ 82,- za
metr. Nale˝y odjàç drogi i rurociàgi kanalizacji i otrzymamy w∏aÊciwà powierzchni´ – 2 ha, która by∏a przedmiotem transakcji. Wg prezesa W. Staniulisa by∏y to „niepe∏nowartoÊciowe grunty,

nieprzydatne Zespo∏owi – grunty rolne,
pastwiska, nieu˝ytki i rowy”. Zapomnia∏
tylko do wniosku dodaç, ˝e tereny te sà
dzia∏kami leÊnymi, bàdê przyleÊnymi;
przeznaczonymi zgodnie z Planem Miejscowym na: zabudow´ jednorodzinnà,
wielorodzinnà i ogólnoosiedlowà (szko∏a, przedszkole, itp.). Czyli ze wzgl´du
na usytuowanie i przeznaczenie najlepsze tereny, jakie sobie mo˝e wymarzyç
ka˝dy inwestor. I ta ziemia w ca∏oÊci pod
zabudow´ zosta∏a sprzedana za 101,- za
metr 4 stycznia br.
Wiadomo, ˝e na naszym osiedlu grunt
kosztowa∏ wtedy ok. 50 dolarów za metr,
a dzia∏ki przy lesie, jako lepiej usytuowane sà ∏atwiej zbywalne i dro˝sze. I prosz´
mi teraz wyt∏umaczyç, dlaczego prezes
z pi´tnastoletnim sta˝em w spó∏ce nazywanej „ziemskà” nie zastosowa∏ si´ do
podstawowych zasad obrotu nieruchomoÊciami w celu osiàgni´cia jak najkorzystniejszej ceny. Albowiem teren ten
powinien mieç okreÊlonà aktualnà wartoÊç rynkowà (operat szacunkowy)
przez rzeczoznawc´ majàtkowego, nale˝a∏o go podzieliç na mniejsze dzia∏ki
gruntu i dopiero wtedy dopuÊciç do obrotu na wolnym rynku nieruchomoÊci
przez przetarg, og∏oszenia prasowe bàdê
poÊrednika. Dlaczego prezes Staniulis
tego nie zrobi∏ nie wiem. Nasuwa si´ kilka mo˝liwoÊci: albo nie umia∏, albo nie
chcia∏. Odpowiedê wybierzcie Paƒstwo
sami. Ja tymczasem zastanawiam si´: jeÊli nie umia∏, to za co bra∏ pieniàdze
przez te wszystkie lata, a jeÊli nie chcia∏
tzn. ˝e dzia∏a∏ na niekorzyÊç spó∏ki.
W lipcu br. aktualna Rada Nadzorcza
skwitowa∏a p. W. Staniulisa oceniajàc
negatywnie jego dotychczasowà dzia∏alnoÊç i ˝àdajàc zmiany na tym stanowisku. Zarzàd spó∏ki powierzy∏ tà funkcj´
p. Tadeuszowi Romanowiczowi i cz´Êç
osób odetchn´∏a z ulgà, ˝e wreszcie coÊ
si´ zmieni i spó∏ka zacznie dzia∏aç zgodnie z oczekiwaniami tych, którzy jej powierzyli majàtek. Tymczasem do paêdziernika zmieni∏o si´ tylko na gorsze,
bo Zarzàd spó∏ki majàc na wzgl´dzie
wy∏àcznie swojà solidarnà odpowiedzialnoÊç majàtkowà za d∏ugi wobec „Konstansu” robi wszystko, a˝eby jak najszybciej i w tajemnicy sprzedaç mu nasze kolejne dzia∏ki, jednoczeÊnie próbujàc rozpowszechniç przekonanie, ˝e nie ma ju˝
innego wyjÊcia. Ostatnia „cicha” sprze-

da˝, bez zgody Rady Nadzorczej ani
Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli,
gruntu przy ul. Jeêdzieckiej (kolejne
2 ha) jest pierwszym takim wydarzeniem
w historii Zespo∏u. Jest to Êwiadectwo
ca∏kowitego sprzeniewierzenia zaufania
spo∏ecznego, jakim kiedyÊ Ci ludzie zostali obdarzeni przyjmujàc rekomendacje ówczesnej Rady Nadzorczej. Winni
byç napi´tnowani przed ca∏à naszà zespo∏owà spo∏ecznoÊcià. Ale tym razem
uzyskana cena 120,- za m kw. jest o wiele bli˝sza aktualnej wartoÊci rynkowej
i przynajmniej kilku inwestorów mog∏o
wyraziç wol´ zakupu i z∏o˝yç swoje oferty cenowe.
Ale wróçmy do sprzeda˝y terenu przy
ul. Borkowskiej. W tej materii nowy prezes T. Romanowicz do dziÊ nie zrobi∏
nic. Dla wyjaÊnienia – z powodu zani˝onej wartoÊci gruntu to, co móg∏by zrobiç,
a, moim zdaniem, wr´cz powinien to: renegocjowaç umow´ sprzeda˝y, ˝eby uzyskaç od „Konstansu” zwrot cz´Êci gruntu, albo zap∏aty ró˝nicy wartoÊci zgodnie
z ówczesnà cenà rynkowà, albo uznania
w tej wielkoÊci zobowiàzaƒ spó∏ki. A ile
móg∏by uzyskaç? Ârednio liczàc oko∏o
1.500.000,-. Ale nie wiem, czy s∏usznie
si´ tego mo˝na spodziewaç, skoro nowy
Zarzàd spó∏ki jest tak naprawd´ starym
zarzàdem. To sà od lat ciàgle Ci sami ludzie i pozamieniali si´ tylko sto∏kami, od
których ˝adnà si∏à nie dajà si´ oderwaç.
Nie mia∏a szcz´Êcia Stara Mi∏osna, bo
przyszed∏ Zespó∏, zaÊ Zespó∏ nie mia∏
szcz´Êcia do swoich decydentów. W moim poj´ciu brak negocjacji w tej sprawie
to kolejny grzech zaniechania kolejnego
prezesa spó∏ki. I tylko powstaje pytanie,
ile jeszcze gruntów pójdzie pod m∏otek,
˝eby sp∏aciç d∏ugi za „super inwestycje
super biznesmenów” i czy coÊ nam zostanie, ˝ebyÊmy mogli przeznaczyç na
naprawd´ niezb´dne inwestycje: normalne drogi i oÊwietlenie?
Krystyna J. Cybula
P. S. Informacje dotyczàce sprzeda˝y
terenu przy ul. Borkowskiej pochodzà
z dokumentów: „Informacja Zarzàdu
spó∏ki w sprawie budowy Centrum Pogodna” przedstawionej przez prezesa W.
Staniulisa w kwietniu br. na Walnym
Zgromadzeniu Przedstawicieli Zespo∏u,
z do∏àczonych wypisów z rejestru gruntów oraz z opisu do map terenów b´dàcych w posiadaniu Spó∏ki.
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STARA MI¸OSNA

„Róbta co chceta...
tylko nie zawracajcie nam g∏owy”
Tak niestety kojarzy mi si´ polityka
Zarzàdu Miasta wzgl´dem Starej Mi∏osny. Czytajàc odpowiedê na pismo
Stowarzyszenia Sàsiedzkiego w sprawie przej´cia opieki nad placem zabaw
zrozumia∏am, ˝e ka˝da oddolna inicjatywa mieszkaƒców Starej Mi∏osny jest
dla szanownego Zarzàdu problemem,
poniewa˝ jesteÊmy postrzegani tylko
i wy∏àcznie w kategoriach niechcianych
(i niemo˝liwych do unikni´cia) wydatków. Cz∏onek Zarzàdu Miasta Pan
radny S∏owikowski wr´cz zarzuci∏ mi
(jako przedstawicielce Starej Mi∏osnej)
„chciejstwo i pazernoÊç”, kiedy w grudniu ubieg∏ego roku przedstawia∏am
materialny i spo∏eczny wk∏ad mieszkaƒców Starej Mi∏osny w budow´ infrastruktury Weso∏ej (tzn. chodnik,
plac zabaw, oÊwietlenie ulic). Jest to
bardzo przykre, ˝e wykonujàc prace,
które tak naprawd´ powinny byç wykonywane przez miasto, dostaje si´ kopZARZÑD MIASTA WESO¸A
ZM-5151/63/2001

niaka trepem w... zamiast zwyk∏ego sportowego dla m∏odzie˝y, Êwietlicy osiedlowej oraz tego wszystkiego, co w norludzkiego dzi´kuj´.
Nasuwajà mi si´ dwa sprzeczne malnym mieÊcie znaleêç si´ powinno.
JeÊli okreÊlenie „gospodarz” ma oznawnioski odnoÊnie dzia∏aƒ mieszkaƒców
czaç kogoÊ, kto nie widzi nic poza p∏ow przysz∏oÊci.
Mo˝emy poczekaç, a˝ urz´dnicy za- tem w∏asnego osiedla, to niech ktoÊ taki
fundujà nam dalsze „flagowe” inwestycje gospodarzy we w∏asnej zagrodzie i nie
typu stadion (kosztuje du˝o, ale za to próbuje zarzàdzaç ca∏ym miastem.
Ma∏gorzata Krukowska
mo˝na przywieêç telewizj´ i si´ tym pochwaliç) i powolnà STOWARZYSZENIE SÑSIEDZKIE STARA MI¸OSNA
budow´ g∏ównej ul. Trakt Brzeski 28, 05-077 Weso∏a
ulicy Jana Paw∏a II.
14 sierpnia 2001, Weso∏a
Mo˝emy te˝ nadal
n´kaç naszych szaBurmistrz Miasta Weso∏a
nownych „gospodaPan Jacek Wojciechowicz
rzy” inicjatywami
typu „komitety ds.
Szanowny Panie Burmistrzu,
w imieniu Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna zwracam si´
budowy oÊwietlez uprzejmà proÊbà o przej´cie sta∏ej opieki nad placem zabaw w Starej Minia, gazu, wodocià- ∏oÊnie. Plac ten zosta∏ wykonany staraniem mieszkaƒców Starej Mi∏osny
gów, kanalizacji”, przy pomocy finansowej miasta Weso∏a i firmy Provident Polska. Jednak
projektami spo∏ecz- do tej pory nie ma on sta∏ego gospodarza, który w sposób systematyczny
troszczy∏by si´ o bezpieczeƒstwo i czystoÊç placu zabaw.
nej budowy ogólnoDotychczasowe prace wykonywane przez firm´ ¸apiƒscy polegajàce na
dost´pnego placu opró˝nianiu worków ze Êmieciami sà niewystarczajàce, gdy˝ pracownicy

Weso∏a, 20 wrzeÊnia 2001-10-25

Pani Ma∏gorzata Krukowska
Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
Uprzejmie informuj´, ˝e po omówieniu na posiedzeniu Zarzàdu Miasta
w dniu 13 wrzeÊnia 2001 r. wniosku z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie
przej´cia przez miasto opieki nad placem zabaw oraz w∏àczenia si´ w inicjatyw´ zagospodarowania innych terenów zielonych, odrzucono Paƒstwa
proÊb´ ze wzgl´du na brak Êrodków finansowych w bud˝ecie miasta.
Zwrócono uwag´, ˝e budowa placu zabaw odby∏a si´ z inicjatywy mieszkaƒców i opieka nad jego utrzymaniem powinna odbywaç si´ w ramach
dzia∏alnoÊci spo∏ecznej.

tej firmy nie zbierajà ˝adnych innych Êmieci znajdujàcych si´ na placu zabaw. Utrzymanie zieleni, której miasto Weso∏a jest fundatorem, te˝ nie
nale˝y do obowiàzków tej firmy.
Prosimy zatem o rozszerzenie zakresu prac wykonywanych przez firm´
¸apiƒscy tak, aby obejmowa∏y one cotygodniowe sprzàtanie ca∏ego placu,
koszenie trawy i chwastów oraz ewentualne prace konserwacyjne, tj. dosadzanie zieleni lub sprawdzanie czy wszystkie elementy drewnianych zestawów do zabawy sà bezpieczne.
JednoczeÊnie informujemy, ˝e MPZBDJiW pracuje nad kompleksowym rozwiàzaniem dotyczàcym przekazania miastu terenów u˝ytecznoÊci
publicznej znajdujàcych si´ na terenie osiedla. Teren placu zabaw te˝ jest
uj´ty w tych planach, co b´dzie wiàzaç si´ w przysz∏oÊci z ca∏oÊciowym
przekazaniem miastu placu zabaw w Starej Mi∏oÊnie.
Mamy równie˝ nadziej´, ˝e miasto Weso∏a w∏àczy si´ w kolejnà inicjatyw´ Stowarzyszenia Sàsiedzkiego polegajàcà na zagospodarowaniu pozosta∏ych terenów zielonych sàsiadujàcych z przepompownià Êcieków i graniczàcych z nowo wybudowanym odcinkiem ul. Jana Paw∏a II. ChcielibyÊmy, aby wizytówkà Weso∏ej-Starej Mi∏osny by∏ nie tylko nowo po∏o˝ony
asfalt, ale te˝ pi´kna zieleƒ i zabudowa parkowo-rekreacyjna wokó∏ niego.

Z-ca Burmistrza Miasta Weso∏a

Z powa˝aniem

Bogdan Wilk

Ma∏gorzata Krukowska

Firma WARS-BRUK

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

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

tel. 773 11 08

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

P 773 10 96, 0501 075 963
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STARA MI¸OSNA

Zakoƒczenie Sezonu 2001 - III Zawody o Puchar
Burmistrza Miasta Weso∏a w biegu na orientacj´
Termin: 4 listopada 2001 roku (niedziela)
Miejsce: Weso∏a ko∏o Warszawy, oÊ. Stara
Mi∏osna
Forma: Dzienne, indywidualne, w formie
Biegu Wariantowego. Bieg Wariantowy jest
po∏àczeniem biegu klasycznego i scorelaufu.
Zawodnicy startujà ze startu masowego
(wszyscy razem). Kilka pierwszych punktów
jest po∏o˝onych bardzo blisko siebie i nie ma
okreÊlonej kolejnoÊci zaliczania. Nast´pne
punkty sà u∏o˝one jak w biegu klasycznym,
a˝ do kolejnej grupy punktów, usytuowanych
znowu w bardzo niewielkich odleg∏oÊciach
od siebie i bez narzuconej kolejnoÊci ich zaliczania. Zwyci´˝a zawodnik, który pokona
ca∏à tras´ w jak najkrótszym czasie.
Ranga: Zawody B-RTZ.
Patronat: Burmistrz Miasta Weso∏a
Organizatorzy: GIBnO „AMATOR”
Warszawa przy wspó∏pracy Stowarzyszenia
Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna.
Centrum zawodów: Szko∏a Podstawowa nr
3 Weso∏a – Stara Mi∏osna, ul. Trakt Brzeski 18.
Dojazd: Autobusy MZA nr 722 i 704 lub linie prywatne z Ronda Wiatraczna, w∏asny samochód
Mapa i teren: „Tramwajowa” 1: 10 000,
autor Lech Trzpil. Warstwice 2,5 m. Teren
zawodów znajduje si´ na zachód od Centrum zawodów (od szko∏y). Jest urozmaicony: charakteryzuje si´ zmiennà, ale w wi´kszoÊci dobrà przebie˝noÊcià, dosyç g´stà siecià Êcie˝ek. Miejscami wyst´pujà niewysokie
wydmy moreny czo∏owej.
Kategorie wiekowe: Wszystkie kategorie
wiekowe, (z mo˝liwoÊcià po∏àczenia w przypadku ma∏ej liczby zg∏oszeƒ):
– K-10N oraz M-10N – trasy dla dziewczynek i ch∏opców w wieku do 10 lat, wyznakowane wstà˝eczkami,
– K-OPEN oraz M-OPEN – trasy dla osób
poczàtkujàcych, proste technicznie i niezbyt d∏ugie.
– KM-21- trasy, na których b´dzie rozgrywany
bieg o Puchar Burmistrza Miasta Weso∏a,
– KM -12, KM-14, KM-16, KM-18, KM-20,
KM-21short, KM-35, KM-40, KM-45, KM-

-50, KM-55, M-60 – trasy dla
dzieci i doros∏ych wg kategorii
wiekowych.
Sekretariat: Czynny w dniu zawodów w godz. 900–1100.
Start: Godz. 1130 – masowy dla
III Zawody o Puchar
wszystkich kategorii. Godz. 1140 –
Burmistrza Miasta Weso∏a w biegu na orientacj´
interwa∏owy KM-10N. DojÊcie do
startu ok. 800 m.
Wpisowe: Kategorie KM-18
i starsi oraz OPEN 8,00 z∏. Pozosta∏e kategorie 4,00 z∏. Zg∏oszenia
po terminie +50%, zmiany nazwisk, kategorii itp. dokonywane
Miasto Weso∏a
w dniu zawodów 2,00 z∏.
Zg∏oszenia: Do dnia 2 listopada
(dla mieszkaƒców Weso∏ej) 2001 r.
Zg∏oszenia imienne zawierajàce
imi´, nazwisko, rok urodzenia, kategori´ i ew. nr PZBnO przyjmuje
Jaros∏aw Wojciechowski, tel. 81097-95, fax: 870-13-84, e-mail: jolawb@friko.onet.pl Zg∏oszenia
w dniu zawodów tylko w kategoriach OPEN oraz KM-10N.
Nagrody: W kategoriach KM-21 (za 3 pierwsze miejsca) puchary Burmistrza Miasta Weso∏a, nagrody-upominki i dyplomy. W pozosta∏ych kategoriach dyplomy
i upominki.
riach M∏odzików oraz Mistrzostw Warszawy
Âwiadczenia: Dyplomy uczestnictwa, szatw BnO w kategoriach Juniorów i Juniorów
nie i toalety w centrum zawodów. Kie∏baska
M∏odszych.
z grilla i napój na mecie. Opieka medyczna.
Szkolenie dla osób poczàtkujàcych: OrgaW centrum zawodów b´dzie czynny bufet
nizatorzy serdecznie zapraszajà osoby, które
z goràcymi posi∏kami, napojami i s∏odyczami.
dotychczas nie biega∏y na orientacj´ do
Zespó∏ organizatorów: Kierownik zawoudzia∏u w naszych zawodach. Specjalnie
dów – Marcin J´drzejewski, s´dzia g∏ówny –
z myÊlà o Was przygotowaliÊmy krótki inZbigniew Malinowski, budowniczy tras –
strukta˝, który odb´dzie si´ w Centrum ZaMarcin J´drzejewski, sekretariat – Jaros∏aw
wodów (w szkole) od godz. 1000.
Wojciechowski.
Ubezpieczenie: Uczestnicy ubezpieczajà
Meta/ Parking: Meta w centrum zawosi´ we w∏asnym zakresie. Zawodnicy biegajà
dów. Parking przed szko∏à, bezp∏atny, niena w∏asnà odpowiedzialnoÊç!
strze˝ony.
Komunikat techniczny: Szczegó∏owy koImprezy dodatkowe: W ramach imprezy
munikat techniczny b´dzie dost´pny w dniu
odb´dzie si´ oficjalne zakoƒczenie Warszawzawodów.
skiej Olimpiady M∏odzie˝y w BnO w katego-

Zakoƒczenie
Sezonu

2001

Stowarzyszenie
Sàsiedzkie
Stara Mi∏osna

Weso∏a - Stara Mi∏osna

4 listopada 2001

Sprzedam

REGA¸Y SKLEPOWE

Szkolno-Biurowe

w bardzo dobrym stanie, wraz z ladami,
z osprz´tem potrzebnym do wyposa˝enia sklepu.

Du˝y wybór prasy
Wywo∏ywanie filmów (1 dzieƒ)
Cyfrowe Videofilmowanie
Naprawa obuwia

Artyku∏y

Cena konkurencyjna do uzgodnienia

tel. 0603 370-411

Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a 15e (obok cukierni)
otwarte 900–1800, tel. 0501 075 094
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Osiedlowy plac sportowy dla m∏odzie˝y
Prace ziemne rozpoczniemy dopiero
na wiosn´. W tej chwili nasze wysi∏ki
b´dà si´ koncentrowaç na zapewnieniu
finansowania tej inwestycji. Mamy nadziej´, ˝e m∏odzie˝ oraz rodzice i tym

Stowarzyszenie Sàsiedzkie po ponad
rocznym okresie oczekiwania dosta∏o
zgod´ na zagospodarowanie drugiej
cz´Êci terenu ochronnego przy przepompowni Êcieków (vis a vis placu zabaw dla dzieci). Jest to bardzo wa˝na decyzja podj´ta przez w∏adze
„Spó∏ki Ziemskiej”, gdy˝ na naszym
osiedlu nie ma ˝adnych innych dzia∏ek, które mog∏yby byç wykorzystane
na ten cel. Wszystkie pozosta∏e
grunty sà przeznaczone pod inwestycje mieszkaniowe lub komercyjne.
Mamy ju˝ wst´pnà koncepcj´. Na
obszarze oko∏o 2000 metrów kwadratowych znajdzie si´ miejsce na
boiska do koszykówki i siatkówki,
betonowe sto∏y do tenisa sto∏owego
oraz mini-park. Poni˝ej prezentujemy wst´pnà wersj´ projektu i prosimy o przes∏anie ewentualnych uwag
na adres redakcji.

razem aktywnie w∏àczà si´ w budow´
obiektu, który b´dzie s∏u˝y∏ nam
wszystkim.
Ma∏gorzata Krukowska

„W tych pi´knych okolicznoÊciach przyrody”
Drodzy Sàsiedzi!
Mieszkamy w pi´knej okolicy, wÊród
lasów, ogrodów, wÊród Êpiewu ptaków.
To dar, na który nie zas∏u˝yliÊmy.
OczywiÊcie, mo˝na ka˝dy dar odrzuciç. Mo˝na równie˝, przeciwnie, próbowaç z niego korzystaç i go pomna˝aç.
Wi´kszoÊç z nas, pisz´ to z satysfakcjà,
pokocha∏a to miejsce, dba o nie, cieszy
si´ jego urodà, ale...
Ale sà wÊród nas i tacy, którzy nie potrafià zrozumieç, jak wielkà odpowiedzialnoÊç przyjmujà na siebie, niszczàc
to wspólne dobro.
Ka˝dy, kto by∏ w lesie, wie, ˝e sta∏ si´
on wysypiskiem Êmieci, ka˝dy kto prze-

˝y∏ w Starej Mi∏oÊnie sezon budowlany
widzia∏ i czu∏ w∏asnym nosem palenie
trujàcych resztek, ka˝dy zna sàsiadów
palàcych ga∏´zie i liÊcie. Ka˝dy, kto
przeszed∏ wzd∏u˝ ogrodzeƒ sàsiadujàcych z lasem, widzia∏ wystawione mi´dzy drzewa stare meble, wyrzucone wyci´te drzewa i krzewy i przede wszystkim skoszonà, gnijàcà traw´.
Co robiç?
Czy my, którzy kochamy to miejsce
i dbamy o jego zachowanie w dobrej
formie na przysz∏oÊç, którzy (a jest nas
niewielu) w∏àczamy si´ w akcje spo∏ecznego sprzàtania lasu, mamy dalej
nie reagowaç na zachowanie ˝yjàcych

Logopeda Dyplomowany
mgr Lidia Âleszyƒska

Diagnoza i terapia wad
i zaburzeƒ mowy
u dzieci i m∏odzie˝y
tel. 773 31 93, 0-601 39 05 65
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z nami po sàsiedzku wandali? A je˝eli
reagowaç to jak?
Moja dzisiejsza propozycja jest prosta. Pierwsze ostrze˝enie – proponuj´
znanemu i dokuczajàcemu nam sàsiadowi wsunàç do skrzynki na listy wyci´ty z gazetki ten artykulik, jest nadzieja,
˝e zrozumie, ˝e to o nim te˝ piszemy.
Je˝eli to ostrze˝enie nic nie zmieni,
prosimy o kontakt z redakcjà i stworzymy zaÊmieconà stron´, gdzie zamieÊcimy ju˝ konkretne zdj´cia i komentarze.
Inne propozycje zwiàzane z tym obszernym tematem b´dà w redakcji mile
widziane.
Maciej Susicki

OÂRODEK REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ
mgr Beata i Jacek Horszczaruk

GIMNASTYKA
KOREKCYJNA
DLA DZIECI

ZAJ¢CIA GRUPOWE I INDYWIDUALNE

TEL. 773 22 53

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

STARA MI¸OSNA

IRENA ¸UKSZO

SZELEST S¸ÓW

„Szelest s∏ów” Ireny ¸ukszo nowy, piàty ju˝ tomik wierszy tej poetki, wydaje si´
byç syntezà kobiecoÊci w szerokim obszarze humanizmu. Przede wszystkim
miniaturowe wydanie w kolorze sepii
stanowi o jego oryginalnoÊci. Ten artyzm
formy uzupe∏niony grafikà Klary Stalp

Wiersze tworzone po sàsiedzku
stanowi jakby etiud´ granà na cztery r´ce, gdy˝ subtelne szkice przyrody wkomponowane zosta∏y w wymiary ludzkiej
egzystencji, zawartej pomi´dzy gradacjà
uczuç do bliskich osób, zachwytem nad
zjawiskami przyrody oraz retrospekcjà
dotyczàcà wydarzeƒ, które najbardziej
bolà, mimo up∏ywu lat. Wszak ca∏y ten
zbiorek poÊwi´cony jest Joance – córce,
którà los czy fatum wyrwa∏o z ciep∏a rodzinnego domu choç, by∏a jak „P∏omyk”.
WÊród wielu myÊli, czasem tylko przeczuwanych, przewija si´ jednak motyw
okaleczenia smutkiem, niedosyt mi∏oÊci
i wieczny brak – wiersz „Jestem okaleczona”.
Podmiot liryczny, bez wzgl´du na sytuacje ˝yciowe, zwraca si´ jednak do odbiorcy z nadziejà, ˝e nawià˝e z nim kontakt uczuciowy oraz intelektualny na obszarze doznaƒ bliskich ka˝demu cz∏owiekowi, jak: mi∏oÊç, t´sknota, samotnoÊç,
wra˝liwoÊç na pi´kno przyrody, która
w ka˝dej porze roku tworzy wspania∏e
t∏o dla tego, czym obdarza nas ˝ycie.
W owym „SzeleÊcie s∏ów” czuje si´ „zie-

SALONY ODZIE˚Y M¢SKIEJ

mi´ pod stopami i pokonuje l´k”. Wiersze Ireny ¸ukszo, inspirowane doÊwiadczeniem, wskazujà na dojrza∏oÊç psychiki, w której uczucie zwyci´˝a, a mi∏oÊç
dodaje si∏y, aby ˝yç pomimo. 81 wierszy
z tego tomiku nie ma tytu∏u. Zaczynajà
si´ wprost pierwszym wersem podkreÊlonym mocniejszym drukiem i to wprowadza czytelnika bezpoÊrednio w Êwiat doznaƒ, jak w grono przyjació∏, których nie
trzeba przedstawiaç, gdy˝ znajà si´ od
zawsze. Mi∏ym akcentem jest i to, ˝e autorka zaprosi∏a do tego tomiku autentycznych przyjació∏ poznanych na warsztatach artystycznych, jak Klar´ Stalp,
która jest autorkà ok∏adki i ciekawych
grafik wewnàtrz ksià˝ki, wst´p opracowa∏ znany krytyk literacki Tadeusz Sznerek, a portret autorki namalowa∏a Barbara Rychlik.
Ten prawie kieszonkowy format tomiku prezentuje si´ pi´knie, a czytajàcy go
znajdà zapewne coÊ dla siebie.
Irena ¸ukszo „Szelest s∏ów” wyd.
„Naj-Comp” Warszawa 2000
Dr Daniela D∏ugosz Penca (dr n. h.)

Pan Jan

SULEJÓWEK, ul. DWORCOWA 76
oraz KOMBATANTÓW 64

tel. 783 37 00
oferujà:

GARNITURY
KOSZULE
SWETRY
KURTKI

firmy
–––
–––
–––

„VISTULA”
„WÓLCZANKA”
„MONTE CARLO”
„WARMIA”

oraz szereg innych ubraƒ renomowanych firm

ZAPRASZAMY Pon. - Pt. 10.00 – 18.00
KLIENTÓW
Sob. 10.00 – 14.00
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„Psia” impreza
w Starej Mi∏oÊnie
po raz wtóry

Wzorem roku ubieg∏ego, w okolicy
dnia Âwi´tego Franciszka Rada Dzielnicy, z pomocà Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna, zorganizowa∏a imprez´ plenerowà dla mi∏oÊników psów.
W sobot´, 13 paêdziernika, na ∏àce parafialnej k. koÊcio∏a nasze osiedlowe psie
pi´knoÊci i ich w∏aÊciciele spotkali si´
z zaproszonymi na prezentacj´ hodowcami oraz ich podopiecznymi: przedstawicielami polskich ras hodowlanych,
psami zaprz´gowymi, psami – aktorami,
psami – policjantami. Program imprezy
by∏ wyjàtkowo bogaty i atrakcyjny. Pokazy tradycyjnie odby∏y si´ przy pi´knej,
s∏onecznej pogodzie. Zapewne dzi´ki
wstawiennictwu ksi´dza proboszcza. Bóg
zap∏aç!
Pierwsi prezentowali swoje umiej´tnoÊci policjanci z Centrum Szkolenia Policji – Zak∏adu Szkolenia Przewodników
i Tresury Psów w Su∏kowicach. Jest to jedyny w Polsce oÊrodek, który szkoli i tresuje psy na potrzeby policji. Dzia∏a
w Su∏kowicach od 1956 r. Szkoli psy do
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dzia∏aƒ prewencyjnych (g∏. owczarki niemieckie) oraz psy specjalne na potrzeby
ratownictwa wodnego (g∏. nowofunlandy), psy do wyszukiwania materia∏ów wybuchowych, narkotyków, przeszukiwania
pomieszczeƒ, baga˝y, pojazdów (labradory, teriery, spaniele). Z policyjnej furgonetki, którà przyjechali do Starej Mi∏osny wyk∏adowcy i aspiranci z Su∏kowic,
wysypa∏o si´ 10 owczarków niemieckich,
6 z nich to psy „kursowe”, w trakcie szko∏y, szkolone do dzia∏aƒ prewencyjnych.
Pokaz poprowadzi∏ pan Jan Por´bski,
podinspektor policji, pracujàcy w Su∏kowicach od 8 lat. Owczarki pod nadzorem
opiekunów zaprezentowa∏y umiej´tnoÊci
nabyte w trakcie trzech miesi´cy tresury:
tropienie Êladów, pokaz pos∏uszeƒstwa
i obrony przewodnika, poÊcig w kagaƒcu
i bez kagaƒca, przeszukiwanie baga˝y.
Po policyjnym pokazie na ∏àk´ wjecha∏y z rozmachem trzy zaprz´gi ciàgni´te
przez zwinne i niezwykle ˝ywio∏owe psy
rasy siberian i alaskan husky. Zaprzegami powozili cz∏onkowie Klubu „Bia∏y
Kie∏”, z viceprezesem klubu p. Edwardem Szymlà na czele. Zgodnie z g∏ównym celem, jaki stawia sobie klub – praca z m∏odzie˝à – zaprz´gami powozili
m∏odzi pasjonaci sportu psich zaprz´gów
Maciej Wodziƒski i Zofia Kurpaska. Mimo niesamowitej energii psów, dla których przestrzeƒ naszej ∏àki zdawa∏a si´
byç za ciasna, m∏odzi hodowcy doskonale panowali nad zaprz´gami. Psy bioràce

udzia∏ w wyÊcigach to rodowodowe siberian husky oraz nie uznane przez kynologów za ras´ – alaskan husky. Alaskan husky to psy bardzo popularne w USA, Kanadzie i na Alasce. Jest to krzy˝ówka
ró˝nych ras psów hodowana specjalnie
do wyÊcigów psich zaprz´gów. Alaskan
husky goszczàcy w Starej Mi∏oÊnie nie
przyjecha∏y jednak z Alaski, jak mo˝na
by mniemaç, zosta∏y sprowadzone przez
klub „Bia∏y Kie∏” z Francji. Wielkà atrakcjà dla najm∏odszych uczestników imprezy by∏a mo˝liwoÊç samodzielnego powo˝enia zaprz´giem. Do wszystkich zaprz´gów szybko ustawi∏y si´ d∏ugie kolejki
i tylko dzi´ki nieoczekiwanej cierpliwoÊci
srebrzystych piesków oraz ich w∏aÊcicieli
ka˝de ch´tne dziecko mog∏o spróbowaç
swoich si∏ w powo˝eniu.
Po niezwykle dynamicznym pokazie
klubu „Bia∏y Kie∏” swoich podopiecznych zaprezentowa∏ Klub Ogara i Goƒczego Polskiego. Klub powsta∏ na poczàtku lat 80 XX wieku. Prezentacj´ polskich
ras hodowlanych poprowadzi∏a Pani Anna Nowacka, sekretarz klubu. Choç ogary to przedstawiciele ras goƒczych, prezentowa∏y si´ jako psy niezwykle spokojne i ∏agodne. Wyglàda∏y niezwykle dostojnie, szczególnie w towarzystwie prezentera w stroju szlacheckim. Szlacheckie przebranie by∏o nie tylko przypomnieniem polskiej szlacheckiej tradycji,
czasów kiedy ogary królowa∏y na polowaniach, a dobry ogar wart by∏ kilku wsi.
Ogary uczestniczàce w pokazie – Czarownica z Goƒczaków i Dusio∏ek z Goƒczaków, Mi´dzynarodowe Championy
Pi´knoÊci – to psi aktorzy, bohaterowie
filmowej wersji „Pana Tadeusza”. Równie˝ pozosta∏e pieski by∏y nie tylko niezwykle pi´kne, ale i tak sympatyczne, jak
ich nazwy (psie przydomki): CHAPS
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z Goƒczaków – najm∏odszy z grupy (6 m-cy), CZUPRYNKA z Fretowej Górki,
KMICIC z Goƒczaków, KLARA z Goƒczaków.
Kolejnà atrakcji by∏ pokaz przygotowania pudla do wystawy. Pani Ma∏gorzata Mika z salonu Interstudio, która od
kilkunastu lat zajmuje si´ strzy˝eniem
i piel´gnacjà psów, aktualnie dba równie˝ o nasze staromi∏oÊniaƒskie psy wymagajàce piel´gnacji. G∏ównymi klientami sà zawsze pudle, sznaucery, teriery
i inne d∏ugow∏ose psy. Na pokazie zaprezentowa∏y si´ dwa du˝e pudle. Ale jakie
pudle! Dwa razy wi´ksze od wilczura
(wysokoÊç w k∏´bie ok. 60 cm, tj. w górnej granicy wzrostu tej rasy). By∏y to: bia∏y pies Champion Polski i Bia∏orusi Canmoy’s Small Town Boy w domu zwany po
prostu „Ford” oraz czarna suka Champion Polski Donna Mercedes Niger
Astrum w skrócie nazywana „Mercedes”. Bia∏y Ford zosta∏ sprowadzony

z Finlandii. Suka Mercedes pochodzi
z polskiej hodowli. Sà to przedstawiciele
bardzo rzadkiej rasy pudli du˝ych. Jest to
pies bardzo drogi. W Polsce prowadzonych jest obecnie 5 hodowli tej rasy.
W woj. mazowieckim hodowane sà tylko
3 okazy (z czego w Starej Mi∏oÊnie 2!).
Jest to pies wybitnie sportowy. KiedyÊ
by∏ psem myÊliwskim. Potrzebuje 2-3 godzin spaceru dziennie. Równie˝ Ford
i Mercedes majà prawdziwie sportowy
temperament. Dlatego pomi´dzy wystawami bardzo du˝o biegajà po naszych lasach, ch´tnie te˝ p∏ywajà. Uczestnicy pokazu dowiedzieli si´ równie˝, skàd wzi´∏a si´ moda strzy˝enia pudla „na lwa”
z pomponami na ∏apach, nerkach i ogonie. Ta wystawowa fryzura ma swój uzasadniony historià rodowód (patrz tekst
obok). Pani Ma∏gorzata Mika z salonu
Interstudio zach´ci∏a wszystkich w∏aÊcicieli do dbania o szat´ swoich psów. Nale˝y je wszystkie kapaç i czesaç, a rasy
wymagajàce strzy˝enia strzyc nie rzadziej
ni˝ raz na kwarta∏.
Po raz wtóry w naszej imprezie uczestniczy∏ Zak∏ad Szkolenia Psów „As”, Izabelli i Paw∏a Studziƒskich. Tym razem
wytrawny psi instruktor, poza profesjonalnym pokazem umiej´tnoÊci czworono˝nych „kursantów” zaproponowa∏ naszym staromi∏oÊniaƒskim pieskom bezp∏atnà lekcj´ dobrych manier. W∏aÊciciele skwapliwie skorzystali z okazji, co
dziwniejsze, równie˝ pieski ch´tnie poddawa∏y si´ przyjacielskim komendom
Pana Paw∏a. Nie budzi to zdziwienia
osób zawodowo zwiàzanych z psami.
Hodowcy i weterynarze zgodnie podkreÊlajà, ˝e agresja niektórych psich ras jest
efektem z∏ej hodowli. Pies jako zwierz´
ca∏kowicie uzale˝nione od cz∏owieka
musi znajdowaç si´ pod jego opiekà. Fa-

chowcy przypominajà nam, ˝e nasze psy
powinny byç nie tylko zadbane, ale
przede wszystkim dobrze u∏o˝one i wyprowadzane wy∏àcznie na smyczy. Wszyscy w∏aÊciciele czworono˝nych przyjació∏
muszà uwa˝aç, ˝eby nie powtarza∏y si´
w Starej Mi∏oÊnie tragedie, którà ostatnio prze˝y∏a 6-letnia Ania – trzy tygodnie
w szpitalu z ràczkà poszarpanà przez psa
niefrasobliwego sàsiada!
Po pokazach rozpocz´∏y si´ konkurencje konkursowe dla piesków, ich w∏aÊcicieli oraz wszystkich mi∏oÊników psów.
Konkurs m∏odego prezentera profesjonalnie poprowadzili Pawe∏ Studziƒski
z Zak∏adu Szkolenia Psów „As” oraz
Grzegorz Rupiƒski, w∏aÊciciel gabinetu
weterynaryjnego dobrze znany w∏aÊcicielom psów w Starej Mi∏oÊnie. WÊród prezenterów zostali wyró˝nieni: Marek Mika, prowadzàcy czarnà pudlic´ Mercedes, 9-letni handler, który prezentuje psy
na prawdziwych wystawowych ringach,
zdoby∏ uznanie za profesjonalizm M∏odego Prezentera oraz Julia Gaw´cka (lat
7) w∏aÊcicielka beagle’a Jefta, El˝bieta
Bieƒkowska, w∏aÊcicielka uroczego wielorasowca Pitunia, Ania Bojas (lat 8)
z wdzi´cznym mieszaƒcem Mi∏kà, rodzeƒstwo bliêniaków Anita i Artur
Strza∏kowscy (po 11 lat) zgodnie opiekujàcy si´ wy˝∏em Sabà.
Wszyscy wyró˝nieni, zarówno prezenterzy, jak i ich podopieczni, otrzymali
drobne upominki ufundowane przez
sponsorów imprezy: Commercial Union,
gabinet weterynaryjny – Izabeli i Grzegorza Rupiƒskich oraz sklep zoologiczny
„Bokserek” Bernardetty Duszczyk.
W konkursie dobrych manier i psiej
pi´knoÊci (w kategoriach osiedlowych)
wyró˝nieni zostali: morelowy pudel noszàcy dumne imi´ Chevalier Mon Cheri –
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w∏. Piotr Czerniakowski, jamnik GoguÊ,
mieszaniec Pestka, 3-letni dalmatyƒczyk
¸atka – w∏. Maciek Nowakowski, owczarek niemiecki Tayson – w∏. Karolina Or∏owska oraz 6-miesi´czny pudel Gucio.
Czworono˝ni zwyci´zcy otrzymali dyplomy ufundowane przez Rad´ Dzielnicy oraz u˝yteczne psie drobiazgi od staromi∏oÊniaƒskich sponsorów: gabinet
weterynaryjny – Izabeli i Grzegorza Rupiƒskich oraz sklep zoologiczny „Bokserek” Bernardetty Duszczyk.
Na zakoƒczenie Marian Mahor prowadzàcy imprez´ z ramienia Rady Dzielnicy
oraz pani Izabela Rupiƒska poprowadzili
konkurs wiedzy o psach dla dzieci. Pytania by∏y trudne, ale wysi∏ki uczestników
zosta∏y wynagrodzone przez nieocenionych sponsorów: Commercial Union, gabinet weterynaryjny – Izabeli i Grzegorza

Rupiƒskich oraz sklep zoologiczny „Bokserek” Bernardetty Duszczyk.
WÊród uczestników konkursu jury wyró˝ni∏o: Kaj´ Dàbrowskà (lat 8), Ewelin´
Ro˝nowskà (lat 12), Honorat´ Kozak
(lat 10), Natali´ Koziƒskà (lat 11), Artura Strza∏kowskiego (lat 11), Micha∏a Tomasiaka (lat 9), Juli´ Gaw´ckà (lat 7).
Tak przebiega∏o nasze staromi∏oÊniaƒskie „psie” spotkanie 13 paêdziernika
2001 roku. Chcia∏oby si´ po staropolsku
zakoƒczyç: i ja te˝ tam by∏am, kaw´ od
„Muchomora” pi∏am, a co widzia∏am
Paƒstwu pokrótce opowiedzia∏am. Dla
nas, osób przygotowujàcych t´ wspólnà
sàsiedzkà zabaw´, najmilszym podsumowaniem by∏y s∏owa pracownika telewizji
Polsat, mieszkaƒca Marek, obs∏ugujàcego naszà imprez´ od strony nag∏oÊnienia: „Ch´tnie przyjad´ do Starej Mi∏osny

na kolejnà imprez´. Tu si´ zawsze tyle
ciekawych rzeczy dzieje”.
Wszystkim organizatorom, sponsorom, uczestnikom i kibicom naszej dorocznej „psiej” imprezy sk∏adam serdeczne podzi´kowania.
Ewelina Kozak
Przewodniczàca Rady Dzielnicy
Organizatorzy imprezy: Rada Dzielnicy Stara
Mi∏osna, Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
Organizatorzy pokazów: Centrum Szkolenia
Policji – Zak∏ad Szkolenia Przewodników i Tresury Psów w Su∏kowicach, Klub „Bia∏y Kie∏” przy
Zwiàzku Sportu Psich Zaprz´gów, Klub Ogara
i Goƒczego Polskiego przy Zwiàzku Kynologicznym, Salon „Interstudio”, strzy˝enie i piel´gnacja
psów – Ma∏gorzata i Krzysztof Mika, Zak∏ad Szkolenia Psów „As” – Izabella i Pawe∏ Studziƒscy.

Sponsorzy: Commercial Union, Gabinet weterynaryjny – Izabela i Grzegorz Rupiƒscy, Sklep zoologiczny „Bokserek” – Bernardetta Duszczyk.

Szukamy sponsorów

la
t

Noc Sylwestrowà 2002

ul. Fosa 3, tel. 853 18 82, kom. 602 511 874, 603 269 400
OTWARTE 1000–1700
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NAJTANIEJ W MIEÂCIE

SOLIDNIE, TANIO, GWARANCJA, ATESTY ITB, PZH

zad. 13 dz. 820/ Marmurowa róg Kalinowej
organizuje
la
t

Okna PCV firmy Thyssen

Pub Liwa

tel.

773-12-06

lub wiadomoÊç na miejscu

od

Parapety ZEWN¢TRZNE:

konglomert marmurowy, marmur, aglomarmurowe,
granit, drewno – ATRAKCYJNE CENY
aluminium, blacha powlekana, styropian opiekany,
laminat poliestrowy
np. 034 1465/1465 900 z∏ brutto z monta˝em

Dariusz Lebiedê

do
zw
ol
on
e

Parapety WEWN¢TRZNE:

25

HURTOWNIA PARAPETÓW
WEWN¢TRZNYCH oraz ZEWN¢TRZNYCH

od

„FIX”

larstwu. ZamieÊcimy je równie˝ na naszej powstajàcej stronie internetowej
oraz na trzech najwa˝niejszych rowerowych stronach internetowych. Loga
sponsorów b´dà widoczne równie˝ na
kolorowych plakatach rozwieszanych
we wszystkich liczàcych si´ sklepach
rowerowych na terenie ca∏ego kraju.
W zamian za wsparcie naszej akcji b´dziecie mogli Paƒstwo liczyç na promocje Paƒstwa w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich”. Jako szczególnie atrakcyj-

do
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e

Za poÊrednictwem naszej gazety
zwracamy si´ do firm zainteresowanych sponsorowaniem IV Zlotu Cyklistów czy to w formie przekazania
sprzedawanych lub produkowanych
produktów jako nagrody dla zwyci´zców czy te˝ ewentualnego wsparcia finansowego. W zamian oferujemy szeroka promocj´ w mediach propagujàcych nasz festyn. Paƒstwa logo jako
sponsora uka˝e si´ w czo∏owych magazynach sportowych poÊwi´conych ko-

na z punktu widzenia sponsorów b´dzie planowana obecnoÊç na naszej
imprezie stacji telewizyjnych. Prawdopodobnie b´dzie to WOT i PULS oraz
program 3 Polskiego Radia (rozmowy
trwajà). Planujemy, ˝e w naszej imprezie weêmie udzia∏ oko∏o 7000 tysi´cy
osób, a startujàcych zawodników
w poszczególnych wyÊcigach b´dzie
oko∏o 600.
Osoby mogàce nam pomóc proszone
sà o kontakt z Robertem W´grzynowskim, tel. 773-10-57.
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„Ogary”
Troszk´ o historii i literaturze...
Ogar polski nale˝y do grupy psów goƒczych – najstarszych ras psów myÊliwskich. W Polsce tradycja ∏owów z ogarami
si´ga kilkuset lat. Wzmianki o polowaniach z tymi psami pojawi∏y si´ ju˝ w kronikach Galla Anonima. Do czasów W∏adys∏awa Jagie∏∏y wy∏àczne prawo do polowania mia∏ król; za panowania dynastii
Piastów i Jagiellonów nastàpi∏ ogromny
rozwój ∏owiectwa i wykorzystania psa
goƒczego. W zapiskach kronikarskich
z XIV wieku znajdujemy informacje
o hodowanych specjalnie na królewskie
∏owy ogarach (psy te stanowi∏y cz´sto dar
królewski dla panujàcych monarchów).
Wspomnienia o nich znajdujemy m. in.
w wydanych w Krakowie „Ksi´gach o gospodarstwie” (1549):
„... na zajàc psów trzeba takich,
którzyby je g∏oÊnym straszyli
szczekaniem jako OGAROWIE...”
dalej czytamy o polowaniu z ogarami oraz
ich hodowli w poemacie Tomasza Bielawskiego „MyÊliwiec” (1595), wspomina
o nich tak˝e Miko∏aj Rej w „˚ywocie
cz∏owieka poczciwego”, Anzelm Gadomski w podr´czniku „Gospodarstwo jeêdzieckie, strzelcze i myÊliwcze” (1600),
Adam Mickiewicz w „Panu Tadeuszu”,
Julian Ejsmond w poemacie „PieÊni myÊliwskie”, i inni, a˝ wreszcie w 1608 r. ukaza∏o si´ w Polsce prawdziwe dzie∏o kynologiczne Jana hr. Ostroroga – wojewody
poznaƒskiego – pod nazwà „O psach goƒczych i myÊlistwie z niemi”. 10 lat póêniej
pe∏niejsze wydanie tego dzie∏a nosi∏o tytu∏
„MyÊlistwo z ogary”. Oba opisujà zasady
hodowli, w∏asnoÊci psychiczne i u˝ytkowe
ogarów, sposoby ∏owów, szczegó∏y gonu,
g∏osów psich, dawania przezwisk ogarom,
itd. Ten sam autor zebra∏ i zamieÊci∏ 313
przezwisk (imion) nadawanych wy∏àcznie
tym wyjàtkowym psom w wydanej póêniej
„Nomenklaturze ogarów”.
Polowania z ogarami by∏y przez wieki
domenà szlachty, co wynika∏o m.in. z wysokiej ceny tego psa – dobry ogar wart by∏
kilku wsi. Liczba posiadanych psów stanowi∏a wyznacznik bogactwa i pozycji
szlachcica. Jednak wydarzenia historyczne majàce miejsce na ziemiach polskich
nie s∏u˝y∏y rozwojowi tej rasy, w wieku
XIX zacz´∏a ona zanikaç. Przyczyny – to
g∏ównie wojny i powstania oraz (o paradoksie!) s∏awa ogarów poza granicami
kraju. Ca∏e hodowle by∏y wywo˝one
przez obce wojska przemierzajàce w tym

okresie ziemie polskie – przez Francuzów, Niemców, Rosjan, Austriaków.
Druga wojna Êwiatowa dokoƒczy∏a niemal dzia∏a zag∏ady ogara polskiego. Nie
by∏o ju˝ hodowli – wydawa∏o si´, ˝e nastàpi∏ zmierzch rasy ogarzej. Na szcz´Êcie
jej mi∏oÊnicy nie pozwolili wyginàç temu
wspania∏emu psu – pod koniec lat pi´çdziesiàtych p∏k. Piotr Kartawik przywióz∏
z okolic Nowogródka psy, które stanowi∏y podstaw´ odtworzenia rasy, by∏y to;
BURZAN, ZORKA i CZITA. W 1964 r.
opracowano wzorzec Ogara Polskiego,
który w tym samym roku zosta∏ zatwierdzony przez FCI pod nr 52. Od tego roku
liczy si´ lata restauracji rasy.
Troszk´ o myÊliwcach...
Dawniej ogary u˝ywano do tropienia
i nagonienia lub osaczania zwierza. Ceniono t´ ras´ zarówno za jej wartoÊci u˝ytkowe, jak i za jej pi´kno. Ogary to psy od-

porne na choroby i zmienne warunki atmosferyczne; wytrzyma∏e, silne i czujne.
Cechujà je: du˝a pasja myÊliwska (przy
ogromnej ∏agodnoÊci charakteru na co
dzieƒ), upór w trzymaniu si´ tropu, wytrzyma∏oÊç na trudy polowania, a przede
wszystkim ogarzy Êpiew, czyli granie za
uchodzàcà zwierzynà. Ten Êpiew pozwala∏
myÊliwym odró˝niç za jakà zwierzynà psy
idà, a tak˝e czy gonià „na oko”, czy te˝ po
Êladach. Cz´sto dobierano ogary w z∏aje
(kilka psów) wed∏ug rodzaju g∏osów (tenor, bas, alt). Dawniej polowano z nimi
na wszystkie rodzaje zwierzyny – dziÊ wykorzystywane sà g∏ównie jako tropowce
i dzikarze. Do tradycji ogarzej – podtrzymywanej i dziÊ przez wielu hodowców-mi∏oÊników rasy – nale˝a∏y te˝ przezwiska,
jakie nadawano tym psom, np.: BAS,
LUTNIA, MELODIA, AKORD,
SPRAWKA, ZAGRAJ, ZAÂPIEW (pochodzàce od muzyki lub cech psich).

Oto jak pisa∏ o ogarzym graniu na ∏owach Jan Kochanowski:
„... Nie wiem, która ich muzykalna schola
Uczy∏a tego ut, re, mi fa, so, la,
˚e tak paradnie g∏os miarkujà w borze,
Jak w jakim chórze.
Jest dyszkant z basem, sà Êrednie tenory,
Jest flet rzewliwy, jest i depres spory,
Sà alty g∏oÊne dane z gar∏ tak wiela,
Jedna kapela...”
Troszk´ o dniu dzisiejszym...
Dzisiejszy ogar (nawet ten polujàcy)
˝yje g∏ównie w mieÊcie, gdzie jego spokojny i zrównowa˝ony, a nawet wr´cz
flegmatyczny charakter – ukszta∏towany
przez wieki dzi´ki bliskiemu kontaktowi
z cz∏owiekiem – sprawia, i˝ jest niek∏opotliwym i bardzo lubianym cz∏onkiem rodziny, nie wymagajàcym du˝o ruchu. Ale
gdy znajdzie si´ z myÊliwym na ∏owach –
wówczas mo˝emy znów us∏yszeç ogarze
granie i zachwycaç si´ jego pi´knem.
W przeciwieƒstwie do innych ras goƒczych ogar ma przysz∏oÊç jako pies rodzinny i trzymany w domu. W kontaktach
z ludêmi i zwierz´tami nie jest ostry, lecz
mi∏y i przyjacielski, wysoko ceniàc sobie
kontakt z cz∏owiekiem. Mo˝na powiedzieç, ˝e wyznaje zasad´: „cz∏owiek to najlepszy przyjaciel ogara”. Na spacerach lubi pewnà samodzielnoÊç i swobod´, choç
nie traci kontaktu ze swym panem i nigdy
si´ nie gubi. Wra˝liwy, poj´tny pies uczy
si´ szybko, ch´tnie i bez przymusu. W domu jest spokojny, a nawet leniwy, nie lubi
szczekaç bez potrzeby i nie domaga si´
przesadnie ruchu. Zawsze dopasowuje si´
do trybu ˝ycia ca∏ej rodziny stanowiàc
z nià tak harmonijnà ca∏oÊç, ˝e czasem zapominamy, i˝ kiedyÊ go z nami nie by∏o.
A na koniec przepi´kny wiersz Juliana
Ejsmonda:
„Gdy wybije mej Êmierci godzina,
pochowajcie mnie w kniei zielonej...
niech nade mnà zaszumi g´stwina
hymn myÊliwski radoÊci minionej...
Kiedy wiosna radosna nastanie,
niech nade mnà pieÊƒ g∏uszca pos∏ysz´,
niechaj s∏onek mi∏osne chrapanie
do snu mogi∏´ ko∏ysz...
Gdy po letnim szaleƒstwie zieleni
szczere z∏oto okryje konary,
gdy nadejdzie cudny czas jesieni
niech nade mnà zagrajà ogary...
Na ten g∏os mojej duszy tak mi∏y
˝ar zakipi w sercu wystudzonym i o˝yj´, i wstan´ z mogi∏y,
chwyc´ broƒ i polec´ za gonem...”
„PieÊni myÊliwskie”
Anna Nowacka,
sekretarz Klubu Ogara i Goƒczego
Polskiego przy Zarzàdzie G∏ównym Zwiàzku Kynologicznego w Polsce
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mi na ∏apach, nerkach i ogonie ma swój
uzasadniony historià rodowód. U zarania dziejów tej rasy pudle wyhodowano
Pudle sà bardzo starà rasà, znanà jako psy myÊliwskie aportujàce ptacwszystkim, a jednoczeÊnie pe∏nà ta- two wodne – dlatego myÊliwi Êcinali
jemnic. Ogólnie przyj´∏o si´ uwa˝aç, ˝e zb´dne futro pozostawiajàc je w miejpudle wy∏oni∏y si´ we Francji, ale w XV scach nara˝onych na przezi´bienia.
wieku wizerunki pudli przynios∏a rów- G´ste, skr´cone futro psa chroni∏o
nie˝ sztuka z terenów Niemiec i Hisz- skutecznie od wody klatk´ piersiowà,
panii, jest to do dzisiaj przyczynà nie- stawy i nerki, pompon na ogonie syrozstrzygni´tego sporu o ojczyzn´ rasy. gnalizowa∏ swym merdaniem gdzie buPierwszym polskim pudlem by∏ bia∏y szuje szukajàcy ptactwa pies. AktualÊredni pudel Bielik królewicza Zygmun- nie tradycyjna fryzura pudla prezentota, póêniejszego Zygmunta Starego.
wana jest g∏ównie na wystawach.
Fryzura pudla „na lwa” z pomponaPudle du˝e sà najwi´kszà odmianà
majà od 45cm do
62cm. wysokoÊci
w k∏´bie. Poruszajà
si´ lekkim, taneczlek. stomatolog Beata Bedra
nym krokiem, sà
psami wybitnie in• profilaktyka
teligentnymi, od• leczenie zachowawcze – doroÊli i dzieci
wa˝nymi i towarzy• protetyka
skimi. Wymagajà
• ortodoncja – leczenie wad zgryzu
znacznej dawki ruchu, nale˝y je za• badania profilaktyczne – bezp∏atnie
bieraç na d∏ugie
tel. 773-27-95
Osiedle Stara Mi∏osna wycieczki piesze
lub
rowerowe.
0602 785 695
ul. Jeêdziecka 20 Ch´tnie i ∏atwo

„Pudle du˝e”

GABINET STOMATOLOGICZNY

skaczà, Êwietnie dajà sobie rad´ w psich
sportach takich, jak agility, ∏apanie pi∏ki,
konkursy pos∏uszeƒstwa. Wi´kszoÊç pudli bardzo lubi p∏ywaç. Z natury towarzyskie ˝yjà w zgodzie z psami i innymi
zwierz´tami domowymi. W kontaktach
z dzieçmi nie sprawiajà k∏opotów i konflikty z nimi sà ma∏o prawdopodobne.
Zazwyczaj sà czujne, ale nie okazujà niech´ci nieznajomym. Wobec w∏aÊciciela
sà uczuciowe, bardzo si´ przywiàzujà
i w domu stanowià cieƒ swojego pana.
Krzysztof Mika, salon „Interstudio”,
strzy˝enie i piel´gnacja psów
Zainteresowanych czytelników odsy∏amy po bezp∏atne porady dotyczàce
piel´gnacji swoich psów do pani Ma∏gorzaty Mika tel. 0-502 720 200 lub na
stron´ internetowà www.pudel.vir.pl

Majowy Festyn Rowerowy - Zlot Cyklistów 2002
Artyku∏em tym chcielibyÊmy daç poczàtek na ∏amach naszej osiedlowej gazety jej nowemu dzia∏owi poÊwi´conemu
rowerom i wszystkiemu, co si´ z nimi
wià˝e. W dziale tym b´dà dzieliç si´
z Paƒstwem swoimi doÊwiadczeniami
mieszkajàcy na naszym osiedlu pasjonaci kolarstwa górskiego.
JesteÊmy ludêmi uprawiajàca ten sport
czynnie od wielu lat. Startujemy w licznych zawodach rozgrywanych na terenie
kraju jak równie˝, i zagranicà.
W dziale tym b´dziemy starali si´ poruszaç sprawy zwiàzane z kolarstwem jako sportem i turystykà, sprz´tem do jego
uprawiania oraz technikà jazdy. Dla bardziej zawansowanych przedstawimy zasady prawid∏owego treningu i sposoby
od˝ywiania.
Ch´tnie odpowiemy na Paƒstwa pytania zwiàzane z poruszanymi zagadnieniami. Doradzimy, gdzie kupiç dobry rower, co warto w nim zmodyfikowaç, jakie
stosowaç cz´Êci zamienne, oraz gdzie
zleciç napraw´ lub regulacje.
W zwiàzku z coraz wi´kszym zaintere-
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sowaniem mieszkaƒców Starej Mi∏osny
corocznym Rodzinnym Zlotem Cyklistów powsta∏ pomys∏ zorganizowania du˝ej imprezy rowerowej. Imprezy o zasi´gu ogólnopolskim. Jednà z planowanych
atrakcji na przysz∏y rok b´dzie wyÊcig na
trasie 35 lub 70 km. Do wyboru jest d∏u˝szy lub krótszy dystans. W maratonie
mogà startowaç amatorzy bez wzgl´du
na wiek i stopieƒ wytrenowania. OczywiÊcie, obowiàzuje podzia∏ na kategorie
wiekowe. Równie˝ oddzielnie klasyfikowane sà kobiety i m´˝czyêni.
W trakcie festynu b´dà rozgrywane
nasze tradycyjne zawody, gry i konkursy
znane z poprzednich Rodzinnych Zlotów Cyklistów. Je˝eli dopiszà nam sponsorzy, b´dziemy starali si´ wzbogaciç
program Imprezy o wiele atrakcji.
Jak co roku, startujàcy w wyÊcigach zostanà podzieleni na kategorie wiekowe
i wystartujà na ró˝nych dystansach. Do
startu w naszych zawodach szczególnie
zapraszamy osoby, które je˝d˝à na rowerze rzadko (tylko w weekendy). Zorganizujemy takie grupy zawodników, których

poziom wytrenowania i umiej´tnoÊci pozwoli nawiàzaç równorz´dnà walk´. Bardziej zaawansowanych zach´camy do
wzi´cia udzia∏u w maratonie. Tak jak
wspomnia∏em, do wyboru mamy jednà
35 km p´tl´ lub dwie takie p´tle razem
70 km. Wielu uzna, ˝e to zbyt du˝y dystans, ale czy przejechaliÊcie Paƒstwo
kiedyÊ rowerem tras´ z osiedla nad Âwider? JeÊli nie posiadacie Paƒstwo licznika rowerowego, to informuj´, ˝e trasa ta
w te i z powrotem liczy oko∏o 25 do
28 km (zale˝y któr´dy jedziemy). Poza
tym do startu w maratonie mamy jeszcze
ponad pó∏ roku, a jest to wystarczajàco
du˝o czasu, by móc si´ przygotowaç do
tego startu kondycyjnie i sprz´towo. Aby
zach´ciç do uprawiania kolarstwa
a choçby nawet do weekendowych przeja˝d˝ek rowerem, nasz dzia∏ w WiadomoÊciach Sàsiedzkich b´dzie ukazywa∏
si´ cyklicznie. JeÊli zaÊ mowa o terenie
do uprawiania tego sportu, to po∏o˝enie
naszej Starej Mi∏osny tu˝ przy pagórkowatym lesie jest wymarzone.
Dariusz Lebiedê
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UKS Falenica przy SP 124 w Warszawie
serdecznie zaprasza wszystkich ch´tnych, umiejàcych jeêdziç na rowerze, do udzia∏u w

„Jesiennych zawodach w rowerowej jeêdzie na orientacj´“.
11 listopada 2001 roku
MIEJSCE: Warszawa-Falenica
FORMA: jednodniowe, indywidualne, na Êrednim dystansie
RANGA: B-RTZ
ORGANIZATOR: UKS Falenica
BIURO ZAWODÓW: SP. nr 124, ul. Bartoszycka 45/47 Warszawa-Falenica, czynne b´dzie w dniu zawodów
od godz. 12.00
MAPY I TEREN: Mapa Falenica, 1: 10 000, e-2,5 m., aktualnoÊç 2001, autor: A. Krochmal – dla kategorii
wiekowych KM10-12 i OPEN.
Dla pozosta∏ych mapa Wiàzowna 3, 1: 15 000
KATEGORIE WIEKOWE: kobiety/m´˝czyêni K/M do lat
10, 12, 14, 16, 18, 20, 35 i starsi oraz kategoria
OPEN M/K dla poczàtkujàcych.

ZG¸OSZENIA: UKS Falenica, tel. 872-91-18, fax: 872-15-07,
e-mail:awojda@idea.net.pl
DOJAZD: z Dworca Centralnego PKP pociàgiem podmiejskim (kier. Otwock) albo autobusem MZK lub
ARKA do stacji PKP w Falenicy.
WPISOWE: dla uczestników zg∏oszonych do dnia 5 listopada
br. oraz mieszkaƒców falenicy start jest bezp∏atny, a po w/w terminie dla pozosta∏ych obowiàzuje op∏ata wpisowa w wysokoÊci 10,00 z∏.
REJESTRACJA i odbiór kart startowych do godz. 13.00
START: godz. 13.30
NAGRODY: upominki dla zwyci´zców oraz dyplomy za zaj´cie 1-3 miejsca w ka˝dej kategorii wiekowej
i kat. OPEN.

Poradnik rowerzysty cz. I
Zgodnie z ideà naszego dzia∏u rowerowego kilka informacji o sprz´cie, a konkretnie o tym, jaki rower wybraç z szerokiej oferty dost´pnej na rynku. Nasze
porady rozpoczynamy nie przypadkowo
w∏aÊnie od wyboru roweru. Jest to znakomity czas na zakup sprz´tu, poniewa˝
koniec sezonu w bran˝y rowerowej obfituje w liczne promocje i obni˝ki cenowe
(nawet do 20%!!!). JeÊli kupowaç nowy
rower to w∏aÊnie teraz!!!
˚eby dokonaç w∏aÊciwego wyboru roweru, nale˝y odpowiedzieç sobie na pytanie: Jaki styl jazdy mi odpowiada?
Je˝eli jeêdzimy po twardym pod∏o˝u
np. asfalt, alejki parkowe lub twarde leÊne Êcie˝ki, a pod ostrzejszy podjazd rower prowadzimy, a nie usi∏ujemy na nim
wjechaç, to najlepszym wyborem b´dzie
rower trekkingowy.
Rower taki ma wi´ksze ko∏a ni˝ rower
popularnie zwany górskim. Opony roweru trekkingowego sà doÊç cienkie i dzi´ki temu ∏atwiej go rozp´dziç. Pozycja, jakà zajmuje na nim rowerzysta, jest doÊç
wygodna, wyprostowane plecy i ci´˝ar
cia∏a spoczywajàcy w wi´kszoÊci na siode∏ku daje du˝y komfort podró˝owania.
Niestety, je˝eli ktoÊ chcia∏by na tym rowerze choçby tylko amatorsko popróbowaç ostrzejszej jazdy, to b´dzie mia∏
z tym problemy. Rower ten nie nadaje
si´ do jazdy terenowej. Wyprostowana

pozycja uniemo˝liwia pokonywanie
ostrych podjazdów. Wàskie opony grz´znà w b∏ocie i piasku, a du˝e ko∏a ∏atwo
ulegajà rozcentrowaniu np. przy najechaniu na wystajàcy korzeƒ. Równie˝
osprz´t montowany na takim rowerze
(przerzutki, hamulce, korby, piasty, kaseta, ∏aƒcuch, suport) nie sà przystosowane do du˝ych obcià˝eƒ i kontaktu
z wodà i piaskiem. Eksploatacja tego typu roweru w trudnych warunkach doprowadzi do szybkiego jego zu˝ycia.
Podsumowujàc, rower trekkingowy to
dobry nabytek dla turystów poruszajàcych si´ w wi´kszoÊci po drogach asfaltowych i twardych Êcie˝kach. Pozwala
on na wygodne podró˝owanie. Mo˝na
go wyposa˝yç w b∏otniki i baga˝nik, na,
którym mo˝na przewoziç doÊç spory baga˝ np. namiot lub plecak. Nie polecam
natomiast tego roweru jako roweru do
jazdy w trudnym terenie. Kupujàc taki
rower nale˝y szukaç modelu zbudowanego na aluminiowej ramie (b´dzie on
znacznie l˝ejszy od typowych konstrukcji stalowych) oraz, je˝eli finanse na to
pozwolà, to koniecznie z przednim
amortyzatorem.
Je˝eli naszym ˝ywio∏em jest szosa i do
tego mamy zaci´cie na wyczyn to najodpowiedniejszy b´dzie rower szosowy.
Nie ma sensu go opisywaç, bo ka˝dy
wie, jak on wyglàda.

W podsumowaniu dodam, ˝e jest to
rower z grupy rowerów najbardziej wyspecjalizowanych. Jazda na tym rowerze
jest mo˝liwa tylko po szosie ze wzgl´du
na jego specyficznà i delikatnà budow´.
Odpada równie˝ mo˝liwoÊç u˝ywania tego roweru w roli pojazdu turystycznego
z uwagi na niewygodnà pozycj´ i brak
mo˝liwoÊci zamontowania jakiegokolwiek baga˝nika. Obecnie 99% rowerów
szosowych zbudowana jest na ramie aluminiowej. Inne materia∏y to margines
i kompozyty zarezerwowany dla ultra
lekkich wyczynowych maszyn.
Je˝eli zaÊ ciàgnie ci´ do lasu i bezdro˝y, a patrzàc na choçby ma∏e wzniesienie
korci ci´, by docisnàç i jednym susem byç
ju˝ na szczycie, a potem szalonym zjazdem p´dziç w dó∏, to jesteÊ z tej samej gliny, co ja. Potrzebujesz roweru górskiego.
Rower górski to najbardziej uniwersalna
maszyna. Mo˝na nim jeêdziç po parku lub
szosie, mo˝e byç nawet rowerem turystycznym, ale najlepiej sprawuje si´ w trudnym
terenie. Jego przeznaczeniem sà ekstremalne warunki. B∏oto, piach, korzenie, kamieniste wàskie Êcie˝ki, ostre podjazdy
i karko∏omne zjazdy to jego ˝ywio∏.
Mocna rama, szerokie opony oraz takie komponenty jak przerzutki, korby,
hamulce i ko∏a sà przystosowane do
przenoszenia du˝ych obcià˝eƒ i pracy
w piasku b∏ocie i kurzu. Wi´cej o tych
rowerach w nast´pnym numerze „WS”
Dariusz Lebiedê
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Miejski OÊrodek Kultury w Weso∏ej zaprasza !!!
Dzisiejsza rzeczywistoÊç stawia wiele pytaƒ i wàtpliwoÊci na temat przysz∏oÊci kultury i edukacji. Na naszym podwórku pytania te przenoszà si´ na sprawy dotyczàce
mo˝liwoÊci finansowych, wspomagajàcych dzia∏alnoÊç kulturalnà MOK. Mimo niezbyt optymistycznych prognoz dotyczàcych tej sytuacji, proponujemy ze swym nieustajàcym optymizmem stosowaç has∏o: „Róbmy swoje!”. Poni˝ej przedstawiamy
Paƒstwu ofert´ kilku wybranych zaj´ç, organizowanych przez Miejski OÊrodek Kultury
w Weso∏ej w sezonie 2001/ 2002.
Zaj´cia w filii MOK w Starej Mi∏osnej, w siedzibie Rady Dzielnicy,
ul. Jeêdziecka 20.
Klub Malucha – adresowany jest do najmilszych i najm∏odszych mieszkaƒców Starej
Mi∏osnej, w wieku od 3 do 6 lat. Zaj´cia odbywajà si´ we wtorki i w czwartki w godzinach 10.00 – 12.00. Celem tych zaj´ç jest rozbudzenie w dziecku umiej´tnoÊci
stawiania pierwszych kroków w grupie rówieÊników.
Zastosowanie elementów plastyki, muzyki czy rytmiki s∏u˝y ogólnemu rozwojowi
dziecka, co wp∏ynie na szybszà adaptacj´ pociechy w przedszkolu lub w szkole.
Plastyka – odbywa si´ dwa razy w tygodniu, we wtorki w godzinach 17.30–19.00 grupa m∏odsza i w czwartki w godzinach 17.30–19.00 grupa starsza. Na zaj´ciach dzieci poznajà ró˝ne techniki plastyczne: malowanie farbami plakatowymi na papierze,
malowanie na ceramice czy proste techniki rzeêbiarskie.
Zaj´cia psychologiczne – adresowane sà do uczniów ostatnich klas szko∏y podstawowej i uczniów gimnazjum. Cotygodniowe spotkania majà na celu zdobycie umiej´tnoÊci rozumienia siebie i innych, uczenia si´ bycia z innymi, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Zaj´cia ma jà form´ çwiczeƒ psychologicznych i dyskusji.

spektaklu. Spotkania odbywajà si´ w MOK: w piàtki od 17.15 do 19.15 dzieci pe∏nosprawne i w soboty od 11.00 do 13.00 zaj´cia integracyjne.
Kolejnà, godna polecenia propozycjà, skierowanà do dzieci w wieku 5-6 lat, jest taniec towarzyski. Zaj´cia odbywajà si´ we wtorki i w czwartki od 17.45. do 18.30.
Dla troch´ starszych dzieci (7-10 lat) proponujemy profesjonalnie i skutecznie prowadzonà gimnastyk´ korekcyjnà. Zaj´cia te majà na celu korygowanie wad postawy
poprzez szereg specjalistycznych çwiczeƒ, prezentowanych przez instruktora – rehabilitanta, posiadajàcego doskona∏à wiedz´ z zagadnieƒ rehabilitacji i wieloletnie doÊwiadczenie w tej dziedzinie.
I w koƒcu coÊ dla t´gich umys∏ów – Szkó∏ka szachowa. W piàtki od 16.00 do 18.00
dzieci, które potrafià zapami´taç wi´cej ni˝ jeden ruch na szachownicy, zapraszamy
serdecznie do zg∏´biania nieskoƒczonej wiedzy szachowej pod okiem wspania∏ego
mistrza i nauczyciela pana Jana Brustmana.
Mamy nadziej´, ˝e naszym optymizmem sprowokujemy Paƒstwa do skorzystania
z coraz bogatszej oferty Miejskiego OÊrodka Kultury w Weso∏ej, a czas z nami sp´dzony zaowocuje wspólnymi korzyÊciami. Szczegó∏owe informacje dotyczàce ca∏ej
oferty MOK w Weso∏ej uzyskaç mo˝na dzwoniàc pod numer telefonu 773 55 99, lub
bezpoÊrednio w sekretariacie Miejskiego OÊrodka Kultury w Weso∏ej – Wola Grzybowska, ul. Starzyƒskiego 21. (róg ˚ó∏kiewskiego).
Dariusz Falana Dyrektor MOK

KLUB
TA¡CA TOWARZYSKIEGO I DISKO

Zaj´cia na pl. Wojska Polskiego.
Propozycjà, którà poni˝ej opiszemy, mamy nadziej´ zainteresowaç m∏odzie˝ i doros∏ych, którzy sporo czasu poÊwi´cajà filmom polskim i zagranicznym. Od listopada
rozpoczynamy cykl spotkaƒ z kinem pod wspólnym tytu∏em „Edukacja filmowa”. Zaj´cia sk∏adaç si´ b´dà z dwóch cz´Êci: 15-20 minutowej prelekcji, omawiajàcej zagadnienia dotyczàce danego tematu oraz projekcji filmu. Celem spotkaƒ jest przedstawienie historii kina poprzez rozwój gatunków filmowych i technik realizacji filmów.
Spotkania odbywaç si´ b´dà raz w miesiàcu, w sali klubu „KoÊciuszkowiec” na
pl. Wojska Polskiego.
Projekcja przedpo∏udniowa przeznaczona b´dzie dla uczniów szkó∏ weso∏owskich,
a druga – w godzinach popo∏udniowych – dla pozosta∏ych mieszkaƒców Weso∏ej
i okolic. Na spotkania b´dà zapraszane ciekawe osoby ze Êwiata filmu polskiego: re˝yserzy, operatorzy, aktorzy. Mamy nadziej´, ˝e ten projekt zaspokoi Paƒstwa ciekawoÊç w poznaniu tajników kina.
Dla tych, którzy chcieliby g∏´biej wniknàç w Êwiat iluzji filmowej, proponujemy cotygodniowe zaj´cia Klubu Filmowego. Adresowane sà one g∏ównie do m∏odzie˝y, choç
nie zamykamy drzwi przed osobami doros∏ymi. Celem tych zaj´ç jest wzbogacenie
wiedzy filmowej umiej´tnoÊciami praktycznymi, dotyczàcymi realizacji filmu: pisanie
scenariuszy, nauka elementarnej techniki operatorskiej, podstawy monta˝u filmu, praca z i przed kamerà.
Dzie∏a filmowe, powstajàce na tych zaj´ciach b´dà mia∏y szans´ zaistnieç przed szerszà
publicznoÊcià, na otwartych pokazach w MOK. Najlepsze z nich b´dà wysy∏ane na
ogólnopolskie konfrontacje filmów amatorskich. Mamy nadziej´, ˝e w Weso∏ej istnieje grupa pasjonatów-filmowców, którzy zasilà nowà sekcj´ filmowà.

W programie nast´pujàce taƒce:
Towarzyskie
Disco
RAP
LATINO
STANDARD
TWIST
SAMBA
WALC WIEDE¡SKI
ROCK AND ROLL
CHA-CHA
WALC ANGIELSKI
UK¸ASDY DISCO
JIVE
TANGO
MAMBO
PASO DOBLUE
QUICKSTEP
i inne
RUMBA
SLOWFOX

Zaj´cia w MOK ul. Starzyƒskiego 21.
Nast´pnà nowà propozycjà MOK sà zaj´cia relaksacyjne dla dzieci i m∏odzie˝y niepe∏nosprawnej. Celem spotkaƒ organizowanych w MOK jest zintegrowanie dzieci
i m∏odzie˝y niepe∏nosprawnej z ich rówieÊnikami w pe∏ni sprawnymi. Do osiàgni´cia
tego celu pos∏u˝à cotygodniowe zaj´cia relaksacyjno-edukacyjne, urozmaicone zaj´ciami teatralnymi i muzycznymi. Pierwszym etapem jest przygotowanie i zaprezentowanie publicznoÊci spektaklu teatralnego, opartego na bajce I. J. Kraszewskiego. Zapraszamy ch´tne dzieci i m∏odzie˝ do wzi´cia udzia∏u w planowanym integracyjnym

Pierwsze spotkanie informacyjno-organizacyjne odb´dzie si´ dnia 6.XI.
(wtorek) godz. 18:00. Dla osób, które mia∏y kontakt z taƒcem b´dzie
utworzona grupa dla zaawansowanych.
Koszt 20,00 z∏ (za 4 spotkania raz w tygodniu po 1 godz.) op∏aty uiszczamy w trakcie prowadzonych zaj´ç nie póêniej ni˝ na drugim spotkaniu.
Dodatkowe informacje: 0 504 959 886

„LINK“
Warszawa
Informuje,
˝e w Gimnazjum nr 3 Stara Mi∏osna
rozpoczyna si´ nabór na I stopieƒ kursu taƒca
dla uczniów szkó∏ Êrednich i doros∏ych,
którzy chcà nauczyç si´ taƒczyç
lub podwy˝szyç swoje kwalifikacje taneczne.

Malarstwo XXI wieku w Starej Mi∏oÊnie
Sztuka Lekko Awangardowa
Wystawa prac Piotra Koreckiego

Otwarcie wystawy 13 listopada 2001 roku (wtorek) w Biurze Rady Dzielnicy godzina 2000.
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Wizyty Sàsiedzkie: nasze pociechy, nasze nadzieje...

Sosai Masutatsu Oyama, Kyokushinkai I II Dan
Ten dziwny tytu∏, niech nikogo nie zmyli. B´dzie mowa o dzieciach, o wychowaniu i o Starej Mi∏oÊnie.
Mi∏o mi odnotowaç, i˝ mój apel zamieszczony w poprzednim numerze,
o podpowiadanie tematów, sygnalizowanie problemów, naprowadzanie na
ciekawe osoby – a wszystko w kontekÊcie dzieci i m∏odzie˝y i ich szeroko poj´tego wychowania – ˝e to wezwanie
przynios∏o ju˝ pierwszy efekt. Tekst,
który mi dostarczono, postanowi∏em
przytoczyç w ca∏oÊci, gdy˝ wydaje mi si´
kompletny i wyczerpujàcy.
„Zbiórkaaa!!! To sygna∏, ˝e uczestnicy
sekcji Warszawskiego Klubu Karate Kyokushinkai w Starej Mi∏oÊnie rozpoczynajà trening. Trenerem prowadzàcym
i jednoczeÊnie za∏o˝ycielem tej grupy
jest posiadacz stopnia mistrzowskiego
Sensei – Zbigniew Ostrowski II Dan.
Sekcja karate kyokushinkai w Starej
Mi∏oÊnie istnieje od 1997 roku dzi´ki
przychylnoÊci pani dyrektor Tucholskiej kierujàcej w owym czasie Szko∏à

Podstawowà Nr 3. Twórcà tego stylu
jest nie˝yjàcy ju˝ Sosai Masutatsu Oyama. Cz∏owiek, który w∏asnym uporem
i ci´˝kà pracà dà˝y∏ do osiàgni´cia ka˝dego wyznaczonego sobie celu. Swoje
˝ycie poÊwi´ci∏ karate, które w dzisiejszych czasach jest coraz bardziej rozpowszechniane. åwiczà dzieci, m∏odzie˝ i
doroÊli. Dzi´ki filozofii karate ∏atwiej
jest im uporaç si´ z problemami ˝ycia
codziennego.
Uczestnicy sekcji w Starej Mi∏oÊnie
to w wi´kszoÊci m∏odzi ludzie, którzy
poszukujà sensu ˝ycia i aprobaty ze
strony spo∏eczeƒstwa. Ci´˝ka praca
i w pocie wypracowane efekty, dajà po-

czucie prawdziwego spe∏nienia. Wiek
çwiczàcych jest nieograniczony. Swoich
si∏ próbujà ju˝ siedmiolatki. Niektórzy
trenujàcy to uczniowie tutejszej szko∏y
podstawowej i gimnazjum.
Ze wzgl´du na stopieƒ umiej´tnoÊci
istniejà dwie grupy: poczàtkujàca i zaawansowana. Rozpoznanie mo˝liwoÊci
w∏asnego cia∏a, stopienia si´ z nim
w ca∏oÊç w czasie kihon (çwiczenia
technik podstawowych), odkrycie spokoju, w∏asnej g∏´bi, to szczyt szcz´Êcia,
jaki mo˝e przynieÊç w karate tylko ci´˝ki trening, tysiàce powtórzeƒ.
W
çwiczeniach
treningowych
uwzgl´dniane sà równie˝ elementy samoobrony, jak i specjalnie przygotowany sprz´t do walki m.in.: tarcze, r´kawice. Ka˝dy karateka ma mo˝liwoÊç
sprawdzenia swoich umiej´tnoÊci na egzaminie, odbywajàcym si´ dwa razy w
roku. Dla ch´tnych w okresie wakacji i
ferii, organizowane sà obozy sportowo-wypoczynkowe. Dla wielu sempai, obozy zapisane zostanà w pami´ci na d∏ugie
lata. Tworzà oni grup´, której si∏a nie
polega na iloÊci, ale na jednoÊci i wzajemnym zrozumieniu.
Razem mieszkajà, razem trenujà, poznajà si´. Ogólna atmosfera panujàca na zaj´ciach, pozwala uczestnikom
zrozumieç sens, jaki zawiera
sztuka karate.
Czasem decyzje o udziale w
z zaj´ciach podj´li rodzice, a
niekiedy sami postanowili
spróbowaç.
Ci najbardziej wytrwali,
którzy çwiczà od poczàtku istnienia tej grupy to: Dariusz Lewandowski, Jakub i J´drzej Komoda, Tomasz
Korolko, Wojciech Nikiforuk, Arkadiusz Bienias, Dagmara Grzegorczyk.
Swojà stanowczoÊcià i pracà dajà przyk∏ad tym, którzy dopiero zaczynajà
swojà przygod´ z karate.
Oprócz nich do wyró˝niajàcych si´
uczestników zaj´ç nale˝à: ¸ukasz ¸oboda, Piotr Bienias, Grzegorz Dudek,
Micha∏ Dybko, J´drzej Kozak, Micha∏
Jarczewski, Micha∏ Szymaƒczyk, Rados∏aw Kotuniak, Mateusz Urasiƒski,
Bartosz Niewiadomy, Bart∏omiej Màczyƒski, Urszula i Miko∏aj K´dzierscy,
Karolina Agnieszka i Bo˝ena (mama)

Kupczyk. Treningi odbywajà si´ w pi´knej, nowo wybudowanej hali.
Znakomicie uk∏ada si´ wspó∏praca
z panià dyrektor Katarzynà G∏usek,
która obecnie kieruje szko∏à i w ka˝dej
kwestii udziela pomocy oraz poparcia.
To z jej inicjatywy 1 czerwca 2001 roku,
z okazji Dnia Dziecka, w rodzimej Szkole Podstawowej Nr 3 w Starej Mi∏oÊnie
zosta∏ zorganizowany pokaz z udzia∏em
najm∏odszych trenujàcych. PublicznoÊç
nieustannie oklaskiwa∏a elementy demonstrowane przez çwiczàcych, które z
pomocà trenera zosta∏y perfekcyjnie
przygotowane. WÊród zaproszonych widzów znalaz∏y si´ najwy˝sze w∏adze gminy. Pokaz przyj´to bardzo ciep∏o i ma on
wejÊç na sta∏e do kalendarza imprez
szkolnych i osiedlowych.
Sensei Ostrowski mówi na treningach
o historii i filozofii karate. Opowiada
o osiàgni´ciach Masutatsu Oyamy i motywach, jakie nim kierowa∏y. Dzi´ki karate ∏atwiej jest si´ w ˝yciu skoncentrowaç, osiàgnàç korzystny stan ducha i cia∏a, przyjmowaç wszystkie zagro˝enia ze
spokojem, a trudnoÊci pokonywaç.
Przyjdê, spróbuj, przekonaj si´. Klub
Karate Kyokushinkai w Starej Mi∏oÊnie
czeka na Ciebie.”
Osobom, dzi´ki którym ten tekst powsta∏ serdecznie dzi´kuj´, a ze swej
strony licz´, ˝e jego publikacja przysporzy sekcji karate kyokushinkai nowego
utalentowanego „narybku”. Z pewnoÊcià warto w∏aÊnie w ten sposób sp´dzaç wolny czas. OczywiÊcie, ponawiam
apel o zasilanie „Banku Tematów”,
rzecz prosta, niekoniecznie ju˝ w formie gotowego tekstu, choç to mile widziane, ale choçby poprzez samo zasygnalizowanie godnej uwagi „sprawy”.
Kontakt ze mnà: 773 35 33
Marian Mahor
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Gimnazjum nr 3 otwarte!
„... Gimnazjum nr 3 uwa˝am za otwarte,....” – te historyczne s∏owa, w czwartkowe po∏udnie 11 paêdziernika 2001roku,
wypowiedzia∏a obecna dyrektor szko∏y,
pani Ewa Tucholska.
D∏ugo czekaliÊmy na t´ chwil´! Idea
budowy nowej szko∏y w Starej Mi∏oÊnie
narodzi∏a si´ w czasie powstawania planów budowy „Osiedla XXX – lecia PRL”
Podobnie jak budowa osiedla, tak˝e budowa nowej szko∏y post´powa∏a w Êlimaczym tempie. Kolejne terminy wyboru
projektu, wykonawców, rozpocz´cia inwestycji, czasu jej trwania, a˝ wreszcie daty oddania obiektu u˝ytkownikom, daty
uroczystego otwarcia zmieniano cz´Êciej
ni˝ przys∏owiowe r´kawiczki. Jednak dzisiaj Êmia∏o mo˝na powiedzieç, ˝e warto
by∏o czekaç tak d∏ugo.
Liczni, dostojni GoÊcie, przedstawiciele najwy˝szych w∏adz oÊwiatowych, samorzàdowych i sportowych oraz lokalnych
samorzàdów, wojska i szkó∏ weso∏owskich, zaproszeni na uroczystoÊç otwarcia
nowego Gimnazjum (I etap ca∏ego kompleksu) przeÊcigali si´ w sk∏adaniu gratulacji, pochwa∏ oraz wyrazów uznania za
tak goràce i wspania∏e przyj´cie w przepi´knej scenerii nowoczesnej architektury szko∏y i przylegajàcych do niej rozleg∏ych boisk sportowych (boisko pi∏karskie ma najnowoczeÊniejszà sztucznà nawierzchni´ w Polsce, unikalnà w skali europejskiej). S∏owa pe∏ne serdecznoÊci
p∏yn´∏y od takich s∏aw jak Jerzy Engel
(trener pi∏karskiej reprezentacji Polski),
Eugeniusz Kolator (viceprezes PZPN,
wieloletni s´dzia klasy mi´dzynarodowej), W∏odzimierz Zawadzki (wielokrotny medalista olimpijski w zapasach),
Zygmunt Smalcerz (wielokrotny rekordzista Êwiata, wielokrotny medalista
olimpijski w podnoszeniu ci´˝arów, cz∏onek. PKOL), Zenon Jasku∏a (medalista
olimpijski, jeden z najlepszych kolarzy
w historii polskiego kolarstwa), Andrzej
Supron (wielokrotny medalista olimpijski w zapasach), Zbigniew Tomkowski
(Dyrektor Centralnego OÊrodka Sportu), Jadwiga Âlawska-Szalewicz (cz∏onek
Europejskiej Unii Badmintona, Prezes
PZBad.) i Andrzej Szalewicz (wieloletni
Prezes PKOL, cz∏onek Zarzàdu PKOL,
wieloletni Prezes Unii Polskich Zwiàzków Sportowych, prekursor badmintona
w Polsce, za∏o˝yciel i wieloletni Prezes
PZBad., Przewodniczàcy Rady Osiedla
Anin).
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UroczystoÊci rozpocz´∏y si´ o godz.
9.00 biegami prze∏ajowymi. W 12 kategoriach wystartowa∏o prawie 450 uczniów
z 12 szkó∏ Weso∏ej i Sulejówka. W strugach rz´sistego, jesiennego deszczu („wymarzona” pogoda dla prze∏ajowców)
dziewcz´ta i ch∏opcy walczyli o tytu∏y Mistrza Rejonu Weso∏a w ramach eliminacji
IV Mazowieckich Igrzysk M∏odzie˝y
Szkolnej. Organizatorem i kierownikiem
zawodów by∏ Pawe∏ Malinowski, a s´dzià
g∏ównym – Henryk Marcinkiewicz.
G∏ówna cz´Êç programu otwarcia
Gimnazjum nr 3 rozpocz´∏a si´ w samo
po∏udnie na szkolnym stadionie, przy
nieÊmia∏o przebijajàcych si´ przez chmury promieniach s∏oƒca. Przyby∏ych GoÊci
powitali pani Dyrektor, Burmistrz Miasta Weso∏a – pan Jacek Wojciechowicz
oraz Przewodniczàcy Rady Miasta – pan
Andrzej Jastrz´bski. Nast´pnie g∏os zabra∏ Jerzy Engel, tym razem jako przedstawiciel honorowego patrona szko∏y,
czyli Pi∏karskiej Reprezentacji Polski.
W podzi´kowaniu za przyj´cie patronatu
nad szko∏à, gimnazjaliÊci wr´czyli trenerowi pi∏k´ z podpisami wszystkich
uczniów. By∏ to bardzo wzruszajàcy
i rzadko spotykany gest, poniewa˝ z regu∏y pi∏k´ z podpisami darowuje ten „s∏awniejszy” (du˝e brawa dla pomys∏odawcy).
T´ cz´Êç ceremonii zakoƒczy∏ Proboszcz
naszej Parafii – ksiàdz Jerzy Banak, który
w krótkich s∏owach nawiàza∏ do staro˝ytnej genezy gimnazjonu i dokona∏ obrz´du poÊwi´cenia obiektu..
Program artystyczny, przygotowany
przez gimnazjalistów pod kierunkiem nauczycielek p. Izy Nowackiej i p. Jolanty
Rybickiej, nawiàzywa∏ do tradycji kulturowych staro˝ytnej Grecji i wraz z koƒczàcym wyst´py uk∏adem tanecznym wzbudzi∏ prawdziwà owacj´ wÊród zebranych
na trybunach kilku setek widzów.
Nast´pnym punktem programu by∏o
zwiedzanie szko∏y, poprzedzone tradycyjnym przeci´ciem wst´gi, ods∏oni´ciem
pamiàtkowej tablicy informujàcej o honorowym patronacie i wpisem do kroniki
szkolnej.
Po zwiedzeniu gmachu szko∏y wszyscy
wróciliÊmy na stadion, aby byç Êwiadkami
kolejnej ods∏ony tego uroczystego dnia.
Na zielonej murawie boiska nastàpi∏a
zmiana scenografii i w miejsce estrady
pojawi∏y si´ okaza∏e trofea sportowe dla
najlepszych szkó∏, za wyniki osiàgni´te
we wspó∏zawodnictwie mi´dzyszkolnym

w roku szk. 2000 / 2001 w ramach III Mazowieckich Igrzysk M∏odzie˝y Szkolnej.
W kategorii szkó∏ podstawowych wygra∏a
SP 2 /Zielona/, a wÊród gimnazjów – Gim
1 /Centrum/. Puchary dla zwyci´zców
wr´czali wybitni dzia∏acze sportowi – pan
Andrzej Szalewicz (przedstawiany powy˝ej) i pan Krzysztof Grzegorek (olimpijczyk, Szef Wyszkolenia PZSz, wieloletni
trener kadry narodowej szermierzy).
Ostatnim aktem ceremonii otwarcia
Gimnazjum nr 3 (dla du˝ej grupy widzów
-najwa˝niejszym) by∏a inauguracja nowego boiska pi∏karskiego. Jako pierwsze na
muraw´ wybieg∏y dru˝yny ARTYSTÓW
z Paw∏em Delàgiem na czele i KLUBU
KIBICA REPREZENTACJI POLSKI
z S∏awkiem Kowzanem (animatorem tego˝ meczu). Po wyrównanej walce obfitujàcej w wiele znakomitych zagraƒ mecz
zakoƒczy∏ si´ remisem 2: 2. Dogrywki ju˝
nie uda∏o si´ przeprowadziç, poniewa˝
∏owcy autografów byli bezwzgl´dni dla
swoich idoli i nie dopuÊcili ich do dalszej
gry. Dopiero pojawienie si´ na murawie
czirliderek z grupy „Plus” (dzia∏ajàcy
przy SP2 Weso∏a) i ich dynamiczne uk∏ady odwróci∏y uwag´ kibiców od swoich
idoli. Dziewcz´ta prowadzone przez panià Bo˝en´ Borys rozgrza∏y nawet najwi´kszych malkontentów. Po takim
wspania∏ym wst´pie na muraw´ wybiegli
g∏ówni bohaterowie spektaklu pi∏karskiego, dru˝yna GIMNAZJUM nr 3 i dru˝yna GIMNAZJUM nr 1.
Po zaci´tej grze, stojàcej momentami na
bardzo wysokim poziomie, po znakomitych paradach bramkarzy, po popisowo
strzelanych rzutach karnych (s´dzia nie
by∏ przekupywany), i niezliczonej iloÊci
pojedynków bark w bark mecz zakoƒczy∏
si´ remisem i po d∏ugiej przerwie (∏owcy
autografów znowu dali znaç o sobie) dogrywka tak˝e nie wy∏oni∏a zwyci´zcy.
Tego dnia zwyci´zcami byli wszyscy ci,
którzy do∏o˝yli choç „ma∏à cegie∏k´” do
budowy tej pi´knej i nowoczesnej szko∏y
oraz pomogli w przygotowaniu tak wspania∏ej ceremonii otwarcia. W tym miejscu
nale˝y wspomnieç o patronie medialnym
ca∏ej uroczystoÊci, którym by∏ „PRZEGLÑD SPORTOWY”.
Wed∏ug opinii wyra˝anych w tym uroczystym dniu, Gimnazjum nr 3 ma wszelkie potrzebne dane, aby za kilka lat byç
najlepszà szko∏à w Polsce pod ka˝dym
wzgl´dem, a w najgorszym przypadku zawsze b´dzie najlepszà na Mazowszu. Nie
mo˝na zmarnowaç tej szansy!
M. P.
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Sprawy psie, to ludzkie sprawy – Psie ha∏asy
Po artykule na temat psich ha∏asów
sypn´∏y si´ listy. W tym numerze, zamiast kolejnego tekstu o psach zamieszczamy Paƒstwa g∏osy. Sà wa˝ne,
bo Êwiadczà, ˝e problem ten jest bolesny dla wielu z nas. Zach´cam serdecznie do dalszej wymiany zdaƒ na te trudne tematy. To nadzieja, ˝e g∏os ogó∏u
troch´ odmieni poglàdy innego ogó∏u,
ale bez brania si´ za czuby. Nazwiska
autorów listów pozostajà do wiadomoÊci redakcji. W listach, z koniecznoÊci,
zosta∏y dokonane skróty, jednak z zachowaniem wszelkich staraƒ o zachowanie sensu Paƒstwa wypowiedzi.
Dorota Wroƒska
... JesteÊmy w∏aÊcicielami suczki, która przesz∏a
trzymiesi´cznà nauk´ pos∏uszeƒstwa. Suczka jest
szcz´Êliwa, a my zdobyliÊmy wiedz´, która pozwoli∏a nam zrozumieç psychik´ psa.
Pies zamkni´ty za p∏otem jest niewyobra˝alnie
zestresowany, nara˝ony na bodêce, które wprowadzajà go w stan ciàg∏ego pobudzenia. Zamkni´ty
w ogródku, odizolowany od innych psów (stada),
niewyprowadzany na spacery, staje si´ agresywny,
nieszcz´Êliwy, zdzicza∏y. W nocy, zaÊ nawo∏uje inne
psy (stado), szczeka i wyje. W∏aÊcicielowi takiego
psa wydaje si´, ˝e ma tani alarm, w rzeczywistoÊci
zaÊ trzyma zestresowanego wi´ênia. Je˝eli do tego
w∏aÊciciel nie liczy si´ ze swoimi sàsiadami, to mamy obrazek opisany w Pani artykule.
Jak temu zaradziç? Nie wydaje nam si´, aby pomys∏ zwracania uwagi takim sàsiadom by∏ dobry. To
po prosu nie dzia∏a. Sami próbowaliÊmy „pukania
do furtki”, proszenia o uciszenie psa, niewiele to da∏o. Nasi sàsiedzi przez p∏ot ustawicznie wypuszczajà do ogródka swojego jamnika, bywa, ˝e na kilka
godzin. Jamnik nie szczeka, jamnik jazgocze non-stop. Efekt naszej interwencji: czas jazgotu skróci∏
si´ z oÊmiu godzin do trzech. ˚al nam tego psa, nigdy nie bawi si´ z innymi psami, nie wychodzi na
spacer, ale jak wytrzymaç kilkugodzinny ha∏as?!!!
A mo˝e pomog∏aby Stra˝ Miejska? Mo˝e wydrukowalibyÊcie w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich”,
przepisy lub ustawy, na których mo˝na by si´ opieraç w trakcie „dyskusji z sàsiadami”?

Czujemy si´ bezsilni, sami nie podejmiemy „walki z wiatrakami”.
Ciekawi jesteÊmy, jak wiele osób myÊli tak jak
my?
Ilu osobom przeszkadza ˝ycie w ha∏asie?

w∏aÊnie) ˝ebym wysterylizowa∏a swojà suczk´, bo
jej pies wyje w nocy.
Wi´kszoÊci ludzi, którzy zak∏ócajà spokój innym, do
g∏owy nie przychodzi, ˝e to ich wina. Wed∏ug zasady
„mój dom moja twierdza” uwa˝ajà, ze to, co si´ dzieje
u nich na posesji, nie powinno nikogo obchodziç.
Generalnie brak u nas na osiedlu ˝yczliwoÊci,
a s∏owo” przepraszam „jest z ostatnich spoÊród tu
u˝ywanych. Pe∏no u nas, niestety, ludzi, którzy jadàc do pracy po prostu wypuszczajà swojego psa
na ulice, ˝eby sobie polata∏, albo na mikroskopijnych placykach trzymajà ogromne psy w budzie na
∏aƒcuchu. Âmieszne i tragiczne zarazem.
Ps. Sama mam dwa psy, wi´c mo˝e nie jestem
bez winy. Jedno na pewno mog´ powiedzieç: moje
psy nie szczekajà po dziesiàtej i przed ósmà rano
i nie biegajà luzem po okolicy, a tak˝e nie zanieczyszczajà cudzych trawników.

❧ ❧ ❧
Nale˝´ do tej cz´Êci naszej spo∏ecznoÊci, której
w∏aÊciciele psów odbierajà du˝à cz´Êç przyjemnoÊci rozkoszowania si´ przebywaniem w „cichej”,
zielonej okolicy. Wymarzony zakàtek staje si´ koszmarem, gdy psia orkiestra zacznie przygrywaç. S∏onecznym porankiem nie budzi mnie Êpiew ptaków
tylko skowyt psich garde∏. Pozostaje te˝ problem
wyprowadzania psów pod posesje sàsiadów (bo po
co ma brudziç u siebie?). Jako nowy mieszkaniec
osiedla próbowa∏em w swojej naiwnoÊci rozmawiaç
na ten temat z w∏aÊcicielami psów. Dictum z jakim
si´ spotka∏em (cyt. „pies jest od tego, ˝eby szczeka∏”) pozbawi∏o mnie jednak resztek nadziei na ich
normalne zachowanie (oczywiÊcie w∏aÊcicieli, bo
pies zrobi, co mu ka˝à). Utwierdzam si´ w przekonaniu, ˝e w∏aÊciciele psów sà obarczeni czymÊ
w rodzaju psiego fanatyzmu, a jak wiadomo fanatycy nigdy nie uznajà racji ludzi o innych poglàdach.
Dobre sàsiedzkie obyczaje? Nasi sàsiedzi nie znajà
niestety takiego poj´cia. Mo˝e nasilone g∏osy takich
jak ja i Pani zmuszà „psià” cz´Êç do refleksji?

❧ ❧ ❧
Musz´ jeszcze tylko coÊ dodaç. DziÊ pies, na posesji obok mnie, zosta∏ prawdopodobnie otruty. Jest
teraz u weterynarza, wi´c nie wiem jaki b´dzie koniec tej historii.... Niedobrze by∏oby, gdyby ktoÊ zrozumia∏ Pani i innych opinie (w tym moje) jako nagonk´ na psy. Zawsze przecie˝ cz∏owiek jest winien
temu, co robi jego podopieczny.
Okropna historia z tym otruciem. Pisz´ te par´
s∏ów ju˝ tylko gwoli podzielenia si´ wra˝eniem bezsilnoÊci i z∏oÊci na ludzkie okrucieƒstwo.

❧❧❧
Problem jest o tyle
ci´˝ki, ˝e ci, których psy
ha∏asujà, brudzà, latajà
luzem to zwykle ludzie
o ugruntowanych poglàdach i nie ma sposobu przet∏umaczenia im,
˝e pies, który szczeka,
wcale nie pilnuje.
Mam sàsiadk´, która
codziennie od czterech
lat wyprowadza swoje
strasznie szczekajàce
psy, o szóstej rano. Pani
ta prezentuje postaw´
roszczeniowà i trudno
w ogóle zwróciç si´ do
niej z jakakolwiek uwagà. W jednej z pierwszych rozmów sàsiedzkich poleci∏a mi (tak

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

Zapraszamy na zaj´cia indywidualne
i grupowe w nast´pujàcych grupach:

– ANGIELSKI
– NIEMIECKI
– FRANCUSKI
– HISZPA¡SKI

773-32-70
773-33-70

CA¸OROCZNE WYJAZDY
DO SZKÓ¸ J¢ZYKOWYCH
W KANADZIE

KURSY PRZYGOTOWUJÑCE DO MATURY FCE i CAE
INTENSYWNE GRUPY DLA DOROS¸YCH
Konwersacje
z native speakers

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

RAMY

Magdalena Gaw´cka, Danuta Olczak

PROFESJONALNA OPRAWA
OBRAZÓW, GRAFIK, PLAKATÓW, LUSTER

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

na ˝yczenie - oprawa u klienta odbiór i dostawa do domu

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

773 47 54,

fax

815 40 76

tel.

773 14 30

Stara Mi∏osna
Zadanie 08, dom nr 589
ul. Kryszta∏owa 6
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Uroczyste Êlubowanie w S.P. nr 3
Motto:
„Maleƒka tarcza, ale wystarcza,
By z dumà myÊleç o niej,
Bo jak prawdziwa rycerska tarcza
Honoru szko∏y broni.”
Hanna ¸ochocka
Takie w∏aÊnie motto otwiera list Kuratorium OÊwiaty w Warszawie adresowany
do
Szko∏y
Podstawowej
Nr. 3 w Starej Mi∏oÊnie z okazji uroczystego Êlubowania klas pierwszych Znalaz∏y si´ w nim s∏owa zach´ty i otuchy
dla dzieci, wyrazy uznania dla nauczycieli i gratulacje dla dyrekcji. Dla
wszystkich ˝yczenia wszystkiego najlepszego w nowym roku szkolnym.
UroczystoÊç odby∏a si´ 5 paêdziernika o godz. 1700 na du˝ej sali gimnastycznej i mia∏a w tym roku wyjàtkowo
podnios∏y charakter, gdy˝ po raz
pierwszy uczestniczy∏ w niej przedstawiciel warszawskiego kuratorium,
w osobie pani wizytator El˝biety Sienkiewicz.

Po wst´pnych mowach okoliczno- szych wypowiedziane przez Natali´
Êciowych: przywitamach, gratulacjach Wrzesiƒskà – przewodniczàcà Samoi ˝yczeniach nastàpi∏o zasadnicze Êlu- rzàdu Uczniowskiego – a trzech oddebowanie.
legowanych „pierwszaków” z∏o˝y∏o poPani dyrektor El˝bieta G∏usek cie- dzi´kowanie za przyj´cie w poczet
p∏ym acz mocnym g∏osem odczytywa∏a uczniów szko∏y.
uroczyste s∏owa, a pierwszoklasiÊci
Oby im si´ w naszej szkole wiod∏o
przybrani w stosowne nakrycia g∏owy – jak najlepiej! Im samym, a z nimi ich
wytworne akademickie birety – zgod- rodzicom i nauczycielom. „Wiadomonie i chórem powtarzali za nià: Êlubu- Êci Sàsiedzkie” ˝yczà Wam, drogie
jemy!
dzieci, po∏amania piór!
Marian Mahor
Po wr´czeniu dyplomów, legitymacji
szkolnych oraz szeregu upominków od
starszych kole˝anek i kolegów, od
Rady Rodziców
i Rady Pedagogicznej, odby∏a si´
„Je˝ naje˝a kolce, gdy nie patrzy za siebie”
cz´Êç artystyczna
Krystian
uroczystoÊci, w ca„Je˝
naje˝a
kolce,
gdy
chce
mu
si´
jeÊç”
∏oÊci w wykonaniu
Mateusz
Êwie˝o upieczo„Je˝
naje˝a
kolce,
gdy
widzi
krzaki
je˝yn”
nych uczniów klas
Monika
I.
„Je˝
naje˝a
kolce,
gdy
ma
wÊcieklizn´”
I – jak nale˝a∏o
Radek
si´ spodziewaç –
by∏ to bodaj najPierwszak na widok siostry Rafaeli krzyczy: „O, idzie
bardziej ujmujàcy
nasza katacheza”
moment tego wie„O˝ywienie – wprowadzenie do zdania o˝ywiajàcych
czoru.
Wiersze
wyrazów”
i piosenki w interpretacji tych ma„Od której jest czynna pani piel´gniarka?”
∏ych i wdzi´cznych
„Mój tata jest ciàgle przy komórce. To jest jej numer
osóbek dostarczy0–601 ...”
∏y wszystkim uciechy,
wzruszeƒ
„On jest na chorobie”
i wielu estetycz„Za ten czyn zosta∏ skazany na Êmierç. Od tego przykrego
nych doznaƒ.
doÊwiadczenia uratowa∏a go Danusia”
Na koniec pad∏y
jeszcze s∏owa po„Niezwyk∏ym cz∏owiekiem jest nauczyciel, który w czasie
witania ze strony
kilku godzin potrafi przekazaç nam ca∏à swojà wiedz´”
uczniów klas wy˝-

Weso∏a szko∏a

Nie zabrak∏o te˝ osobistoÊci i zaproszonych goÊci z ramienia miasta, dzielnicy i samej szko∏y. Wymieƒmy tylko
niektóre z nich: oczywiÊcie w komplecie przybyli rodzice, oczywiÊcie grono
nauczycielskie oraz panie dyrektorki:
El˝bieta G∏usek i Lidia Chmielewska,
przewodniczàca Rady Rodziców pani
Krystyna Mileszyk, przewodniczàca
Rady Dzielnicy Stara Mi∏osna pani
Ewelina Kozak, Radna Miejska z naszego osiedla pani Katarzyna Zakrzewska oraz wiceburmistrz Bogdan
Gutowski.
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Chc´ byç porzàdny – jak to zrobiç?
Tyle si´ ju˝ napisa∏am o Êmieciach na
naszym Osiedlu, ˝e czas chyba podaç
r´k´ Êwie˝o nawróconym (mam nadziej´!) i podaç garÊç informacji na temat firm, które zajmujà si´ wywozem
Êmieci z naszego terenu. Pragn´ podkreÊliç, ˝e informacje cenowe dotyczà
tylko i wy∏àcznie terenu Starej Mi∏osny
traktowanej przez niektóre firmy
w sposób ulgowy.
Mamy pi´kne tereny zielone i, niestety, musimy je co roku sprzàtaç i to nie
tylko z resztek po nocnych libacjach, ale
tak˝e ze styropianu, pojemników po
piance poliuretanowej czy kawa∏ków
szk∏a ze starych okien. Mo˝e nie wszyscy
wiedzà, ˝e dzia∏ajàce na naszym terenie
firmy mogà wywieêç tak˝e Êmieci budowlane, starà wersalk´ czy gruz.
Dla ∏atwiejszej orientacji w ofercie
udost´pnionej nam przez firmy zebra-

∏am dane w formie tabelki (w kolejnoÊci alfabetycznej). Sà to przyk∏adowe
us∏ugi, z których najcz´Êciej korzystajà
klienci indywidualni.
Oferta
Kosz 120 l

Kontener

Bakun Marek
tel. 783-24-63
9,50 z∏
podstawienie
bezp∏atne
podstawienie
z wywiezieniem
bez wzgl´du
na zawartoÊç
– 300 z∏

Du˝e
–
gabaryty
(stare meble,
lodówki itp.)

B∏ysk
tel. 779-40-23
6,96 z∏
podstawienie
bezp∏atne
podstawienie – 250 z∏
wywiezienie – gruz
20 z∏/ton´
Êmieci mieszane
120 z∏/ton´
180-200 z∏/ton´
– podstawiajà
kontener,
nie prowadzà
us∏ug jednorazowych

Uszczelnianie okien
Chcia∏abym podzieliç si´ z czytelnikami „WiadomoÊci sàsiedzkich” tania
i skutecznà metodà uszczelniania okien
na zim´. Przydatna jest szczególnie wtedy, gdy w oknach sà du˝e szpary, których nie sà w stanie zape∏niç kupowane
w sklepach taÊmy uszczelniajàce. Sposób ten stosuj´ od dwóch sezonów i spowodowa∏ du˝e oszcz´dnoÊci w ogrzewaniu. Dom nasz jest drewniany typu ciechanowskiego, okna drewniane pomalowane bia∏à farbà. W celu ich uszczelnienia kupuje w sklepie „Co nieco” ko∏o banku kilogram najtaƒszego szarego

gipsu i ma∏à szpachelk´ d∏ugoÊci 15cm.
Gips nale˝y zmieszaç pó∏ na pó∏ ze zwyk∏à màkà (nie musimy tego robiç od razu z ca∏ym kilogramem – zale˝y od
liczby okien). Nast´pnie do osobnego
naczynia mo˝e to byç plastikowa ma∏a
miseczka, nabieramy troch´ mieszaniny
i zalewamy wodà, aby uzyskaç papk´ g´stoÊci wiejskiej Êmietany. Papka doÊç
szybko zastyga. Stoimy w ciep∏ym
mieszkaniu, okna sà zamkni´te, nabieramy mas´ gipsowà szpachelkà i wciskamy w szpary zamkni´tych okien. To co
zostaje na ramach okien i psuje ich wy-

Porady budowlane
Wa˝ne cz´Êci umowy o roboty budowlane!
Podpisa∏eÊ z wykonawcà umow´ na budow´ domu! W jednym z punktów umowy zastrzeg∏eÊ, ˝e za opóênienia w terminie oddania naliczasz kar´ 0,3% za ka˝dy dzieƒ zw∏oki (od wartoÊci robót nie wykonanych lub od
ca∏oÊci). Mia∏eÊ mieç gotowy dom na
30.IX.2000 roku! Mog∏eÊ si´ wprowadziç
w styczniu 2001 r. Opóênienie 3 miesiàce!
We wrzeÊniu nie by∏o co i cwu oraz pràdu,
nie by∏o tynków. Ca∏oÊç prac wyliczono na
300 tys. Prace nie wykonane w terminie 60
tys. z∏. Liczymy! 60.000 z∏. x 3 miesiàce x 30
dni x 0,3% = 16.200 z∏. tyle wynosi kara dla
z∏ego wykonawcy!!! My ponieÊliÊmy dodatkowà kar´! MusieliÊmy opuÊciç mieszkanie

˚ycz´ nam wszystkim owocnej
i w miar´ taniej wspó∏pracy, obyÊmy
mieli czyÊciej w Naszej Starej Mi∏oÊnie.
Izabela Antosiewicz

wczeÊniej sprzedane i wynajàç na 3 miesiàce
(x 1.500 z∏. = 4.500 z∏.) w Starej Mi∏osnej.
Zszarpanych nerwów nie licz´! Warto mieç
taki punkt w umowie.
Nielegalne budowle – samowolki!!!
Jest tego bardzo du˝o. Jak z tym ˝yç?
Podjàç prób´ zalegalizowania. Kupi∏em
ma∏y domek z gara˝em. Kiedy go wykoƒczy∏em i chcia∏em zakoƒczyç budow´,
okaza∏o si´, ˝e gara˝ jest do rozbiórki, bo
stoi cz´Êciowo na dzia∏ce sàsiada! Dodatkowo sàsiada boli, ˝e przyszed∏ taki i po
trzech miesiàcach mieszka, a on buduje
dziesi´ç lat i nie mo˝e skoƒczyç. Próba
mediacji si´ nie uda∏a. Dosz∏oby do rozbiórki, gdyby nie cud! Otó˝ nie mog∏em

MZO Otwock
tel. 779-50-01
8,56 z∏
+ 2,14 z∏
dzier˝awa
podstawienie
– 105,93 z∏
wywiezienie –
gruz = cena podst.
Êmieci mieszane
116,63 z∏/ton´
–

Transnec
tel. 773-37-67
6,96
podstawienie
bezp∏atnie
podstawienie
– 180 z∏
wywiezienie
– gruz 12 z∏/ton´
Êmieci mieszane
166 z∏/ton´
cena i forma
wywozu do
uzgodnienia
indywidualnie
z klientem

glàd wycieramy wilgotnà szmatkà tak,
˝e nie pozostaje ˝aden Êlad od strony
pokoju. Kto ma wàtpliwoÊci, jak to dzia∏a, niech otworzy teraz okno i zobaczy
na ramie szary Êlad po papce, która zapycha szpar´.
Mieszanina gipsu z màkà i wodà jest
po zastygni´ciu krucha. Otworzenie na
wiosn´ okna niweczy to uszczelnienie.
Dlatego nale˝y to robiç póênà wiosnà,
kiedy jest ju˝ ciep∏o. Resztki niepotrzebnego ju˝ uszczelnienia usuwamy
wilgotnà szmatkà poprzez lekkie tarcie. W ka˝dym pomieszczeniu pierwsze okno z prawej strony zostawiam
uszczelnione taÊmami – do wietrzenia.
M.S.
zrozumieç, dlaczego sàsiad ma ogródek
d∏u˝szy od mojego o 3 metry, niektórzy
inni te˝ mieli wi´ksze...
Na Jeêdzieckiej 20 w Zespole uÊwiadomiono mi ˝e osoby te bezprawnie zagrodzi∏y drog´ p-po˝, wi´c jest to nielegalne, a wi´c samowola! Kiedy spyta∏em sàsiada o pi´kny starodrzew na 3 m
drodze p-po˝, wyrazi∏ zgod´ na powi´kszenie o 30 cm mojej dzia∏ki, ˝ebym nie
musia∏ burzyç gara˝u!! Dodatkowo by∏
zdziwiony, ˝e go ktoÊ zmusza do wykupienia nie jego gruntu, aby móg∏ zalegalizowaç wi´kszy ogródek! Mo˝na spaç
spokojnie i lubiç si´ z sàsiadami. Sàsiad
to nie wróg! Obok siebie mieszkamy,
musimy si´ dogadywaç, tylko tak rozwià˝emy zasz∏oÊci na naszym osiedlu.
Targot
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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

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

Og∏oszenia drobne
◗ Studentka UW udziela korepetycji z matematyki w zakresie
szko∏y podstawowej, gimnazjum, liceum oraz studentom
wy˝szych uczelni – tel. 773-36-37.
◗ J´z. angielski – korepetycje –udziela studentka UW,
tel. 773-36-37.
◗ J´zyk rosyjski – korepetycje. t∏umaczenia (z dojazdem do
ucznia) tel. 77-54-53.
◗ Manicure, pedicure, zdobienie paznokci (w domu u klienta)
tel. 773-13-05.
◗ Korepetycje z jezyka polskiego – wszystkie stopnie
nauczania, tel. 773-28-07.
◗ J´zyk polski, pomoc w nauce, egzaminy, szko∏a
podstawowa, gimnazjum, liceum – tel. 773-20-92.
◗ Zapewniam ca∏odobowà opiek´ nad dzieçmi 7 dni w tygodniu (posiadam samochód) tel. 773-31-19.
◗ Tani torf – 773-31-19.
◗ Ca∏oroczne polisy ubezpieczeniowe podró˝y zagranicznych, tel. 773-31-19, 0501 954 861.
◗ Tanie dzia∏ki do sprzedania na Pojezierzu Dobrzyƒskim (cena od 3 do 12 z∏ za m2) tel. 773-31-19, 0501 954 861.
◗ „Z∏ota ràczka” – solidnie, tanio, tel. 773-31-19, 0501 954
861.

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.
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◗ Organizacja przyj´ç w domu dla doros∏ych i dla dzieci,
tel. 773-31-19.
◗ Angielski - pe∏ny zakres, matematyka - korepetycje
(z dojazdem do ucznia) tel. 777-30-13, 773-29-54
Tani Transport

☞ TANI PRZEWÓZ TOWARÓW
☞ PRZEPROWADZKI

samochodem Polonez Truck, ∏ad. 900 kg
tel. 773 38 79

STARA MI¸OSNA

Jak ˝yç z chorobà Parkinsona
Choroba Parkinsona jest obecnie bardzo powszechnie spotykanà chorobà
uk∏adu nerwowego. Rozwija si´ ona powoli i niepostrze˝enie. Poczàtkowo pojawia si´ niewielkie spowolnienie w wykonywaniu zwyk∏ych codziennych czynnoÊci. Cz´sto mija kilka miesi´cy, zanim
chory uÊwiadomi sobie obecnoÊç tych
zaburzeƒ. Pierwszym objawem czasem
jest dr˝enie r´ki. W poczàtkowym okresie choroby objawy ograniczajà si´ do
jednej koƒczyny, po up∏ywie kilku miesi´cy lub lat pojawiajà si´ i w drugiej
koƒczynie. W ciàgu nast´pnych kilku lat
objawy narastajà i powstaje potem zespó∏ chorobowy, na który sk∏adajà si´:
ubóstwo ruchów, wzmo˝one napi´cie
mi´Êni charakteryzujàce si´ sztywnoÊcià
i dr˝eniem.
Fizjoterapia nie tylko przynosi ulg´
w dolegliwoÊciach zwiàzanych z chorobà Parkinsona, ale zapobiega wtórnym
deformacjom stawów, ich usztywnieniu
i unieruchomieniu.
Ró˝norodnoÊç çwiczeƒ i sta∏a aktywnoÊç fizyczna pacjenta zwi´ksza szans´
skutecznego leczenia objawów. Rozpocz´ta w poczàtkowym stadium choroby

mini

fizjoterapia, mo˝e opóêniç towarzyszàce chorobie wady postawy, tracenie
równowagi i upoÊledzenie ruchów,
a w rezultacie odwlec inwalidztwo na
d∏ugi czas. Zapobieganie post´pujàcemu zniedo∏´˝nieniu zale˝ne jest zarówno od chorego, jak i od jego motywacji.
Najwa˝niejsza jest w ca∏ym procesie
usprawniania wiara samego chorego, ˝e
potrafi i jest w stanie wykonaç poszczególne çwiczenia. Musi odczuç pozytywny wp∏yw çwiczeƒ na swojà sprawnoÊç
fizycznà i psychicznà.
Prowadzàc gimnastyk´ dla osób
z chorobà Parkinsona obserwuje si´
znacznà popraw´ w ich sprawnoÊci fizycznej i psychicznej. Porównujàc osob´
çwiczàcà codziennie z osobà çwiczàcà
sporadycznie mo˝na zauwa˝yç ogromnà
ró˝nic´ w postawie i sprawnoÊci fizycznej, na korzyÊç osoby çwiczàcej systematycznie. Dlatego te˝ fizjoterapia powinna si´ zaczàç jak najwczeÊniej i byç
stosowana tak regularnie, jak tylko jest
to mo˝liwe. Jest ona oprócz leczenia
farmakologicznego jednym z najwa˝niejszych elementów walki z chorobà
Parkinsona.

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

u nas kupisz
szybko, tanio
i prawie wszystko

Fizjoterapia daje szans´ ka˝demu
choremu w miar´ sprawnie ˝yç w Êrodowisku rodzinnym, w pracy oraz pomaga
przystosowaç si´ do nowych warunków
zaistnia∏ych na skutek choroby. åwiczenia majà ogromny wp∏yw nie tylko na
uk∏ad mi´Êniowo-kostny, ale przywracajà wiar´ w siebie i w∏asnà wartoÊç, u∏atwiajà pokonanie psychicznej i fizycznej
niemocy.
Absolutnym minimum jest codziennie wykonywanie przez pacjenta gimnastyki leczniczej w domu. Du˝e znaczenie w rehabilitacji osób z chorobà Parkinsona ma systematycznoÊç, ró˝norodnoÊç çwiczeƒ ruchowych oraz wytrwa∏oÊç i motywacja pacjenta. Zaprzestanie
çwiczeƒ rozciàgajàcych mi´Ênie i zwi´kszajàcych zakres ruchów w stawach oraz
çwiczeƒ wzmacniajàcych mi´Ênie, mo˝e
spowodowaç obni˝enie sprawnoÊci fizycznej. Zarazem mo˝e nastàpiç obni˝enie sprawnoÊci w wykonywaniu przez
chorego podstawowych czynnoÊci ˝yciowych w bardzo krótkim czasie.
Je˝eli chcesz si´ utrzymaç w dobrej
kondycji lub jà poprawiç, musisz pracowaç. Nawet je˝eli nie masz ch´ci czegoÊ
zrobiç – w∏aÊnie dlatego musisz to wykonaç.
Wies∏awa Wioseƒska, tel. 773-14-97

Gabinet Stomatologiczny
lek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko
LECZENIE DZIECI I DOROS¸YCH
RTG Z¢BÓW
Godziny otwarcia: poniedzia∏ek, Êroda, czwartek 15-2030
wtorek, piàtek 9-13
Tel. 773-21-12
Weso∏a, Osiedle Stara Mi∏osna, zadanie 24, dzia∏ka 1411
OÂRODEK REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ
mgr Beata i Jacek Horszczaruk

AEROBIC

ZAPRASZAMY DO NOWEJ GRUPY W CZWARTKI I SOBOTY – 10.00

TEL. 773 22 53

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

akceptujemy karty p∏atnicze
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Drzewa Starej Mi∏osny – Brzoza – Betula
Brzoza to pi´kne drzewo o malowniczej
korze i pe∏nej wdzi´ku sylwetce. Zadowala si´ miejscem nawet w niewielkim ogrodzie. Bia∏y pieƒ brzozy wyglàda dekoracyjnie o ka˝dej porze roku, a liÊcie od
wczesnej wiosny do póênej jesieni sà
barwne i bujne. Brzozy rozwijajà liÊcie
wczesnà wiosnà, ozdabiajàc krajobraz ˝ywà, jasnà zielenià. W lecie sà obficie ulistnione, a na jesieni liÊcie wielu gatunków
brzóz przebarwiajà si´ na malowniczy
z∏ocisty kolor.
Brzozy lubià pe∏ne Êwiat∏o, ale zadowalajà si´ nawet ubogimi glebami. Sà wra˝liwe na zanieczyszczenia powietrza. Nie lubià zadymionej atmosfery wielkich miast
i okr´gów przemys∏owych. Sà tak˝e wra˝liwe na ska˝enia gleby, na przyk∏ad zasolenie. Niemal wszystkie gatunki brzóz sà
bardzo wytrzyma∏e na niskie temperatury
i w naszych warunkach klimatycznych
mo˝liwa jest uprawa wielu obcych gatunków. Trzeba wiedzieç, ˝e brzozy êle znoszà
przesadzanie. ¸atwo przyjmujà si´ tylko
2–4 letnie siewki o obfitym systemie korzeniowym, wyprodukowane w szkó∏kach,
natomiast s∏abo przyjmujà si´ starsze
drzewa oraz drzewka nie ze szkó∏ek,
a z samosiewu.

Odmiany brzóz (barwny i o wybranych
pokrojach) rozmna˝a si´ przez szczepienie. Brzozy êle znoszà przycinanie. Po obci´ciu ga∏´zi na przedwioÊniu wyst´puje
zwykle obfite wyciekanie soku. Aby tego
uniknàç, nale˝y ga∏´zie brzóz usuwaç w lecie, po ca∏kowitym rozwoju liÊci.
W naszych okolicach najcz´Êciej wyst´puje Brzoza brodawkowata Betula pendula.
Drzewo o wysokoÊci do 25 metrów, kredowobia∏ej korze, ∏uszczàcej si´ okr´˝nie.
Pospolita w ca∏ej Polsce, zw∏aszcza na
ubogich glebach. W lasach tworzy albo
jednorodne brzeziniaki, albo stanowi domieszk´. Bardzo ∏atwo wysiewa si´ na nieu˝ytkach i por´bach leÊnych. Jest niewàtpliwie jednym z najpi´kniejszych drzew
krajowych. Bardzo wczeÊnie rozwija liÊcie,
których Êwie˝a, jasna zieleƒ pi´knie kontrastuje z kredowobia∏à korà; jesienià
przebarwia si´ na z∏ocisto˝ó∏ty kolor.
Uprawiane sà liczne odmiany: „Tristis”
brzoza p∏aczàca, „Youngi” brzoza zwisajàca, wszystkie ga∏´zie drzewa oraz
wierzcho∏ek silnie zwisajàce i poskr´cane, idealna do ma∏ego ogrodu, „Lacinata” ma liÊcie bardzo silnie powycinane,
„Purpurea” ulistnienie o barwie miedzianopurpurowej.

„Po wojnie”
Po drugiej wojnie Êwiatowej Stara
Mi∏osna straszy∏a szczàtkami wypalonych, zbombardowanych zabudowaƒ.
Koƒskie i ludzkie niepochowane trupy,
szczàtki sprz´tu wojskowego, pe∏ne
min i niewypa∏ów pola. Na to pobojowisko Êciàgali ocalali mieszkaƒcy. Wychodzili z okolicznych lasów, wracali
z obozów koncentracyjnych i jenieckich. Wielu nie wróci∏o. Grzebali
w zgliszczach z nadziejà, ˝e mo˝e coÊ
ocala∏o. Niektórzy, jeszcze przed
ucieczkà do lasu, cz´Êç dobytku pozakopywali w ziemi, wi´c teraz wydobywali to. By∏ czerwiec 1944 roku. Za
póêno, by oraç, siaç. Wystarczajàco
wczeÊnie, by zaczàç odbudow´.
Ogromnà rol´ odegra∏a tu pomoc sàsiedzka. Murarze, cieÊle i inni, budowali nie tylko dla siebie, ch´tnie spieszyli z pomocà sàsiadom. W krótkim
czasie, bo jeszcze przed zimà 1944/45
powsta∏y pierwsze, nowe domy. Wojsko zaj´∏o si´ czyszczeniem z niewypa∏ów pól, oraz wysadzaniem budynków.
W styczniu 1945 roku wyzwolono Warszaw´.
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Wiosnà 1945 r. kontynuowano odbudow´. Powstawa∏y budynki z ceg∏y, kryte papà lub s∏omianymi strzechami. Na
potrzeby szko∏y przystosowano, jeszcze
niedawno istniejàcy, stojàcy obok
obecnego domu nauczycielskiego, barak. Mieszkaƒcy próbowali wróciç do
spokojnego, bezpiecznego ˝ycia.
Odbudowywana Stara Mi∏osna nabra∏a jednak innego, ni˝ przedwojenny
wyglàdu. Centrum handlowe i us∏ugowe przenios∏o si´ z Zakr´tu w stron´
Warszawy, czyli tzw. Góry Mi∏oskiej.
Tam by∏ ocala∏y budynek z prowadzonà
przez rodzin´ Safarzyƒskich gospodà
„Szafa Gra”. W tym˝e budynku otworzono póêniej sklep spo˝ywczy i przemys∏owy, oraz pasmanteri´. Nieco dalej masarni´ otworzy∏ p. Gneca. Obok
piekarni´ mieli Tudkowie. Po drugiej
stronie Traktu Brzeskiego sta∏ barak,
mieszczàcy szko∏´ i nieco w g∏àb nowy,
przywieziony i postawiony przez mieszkaƒców koÊció∏. Po starym pozosta∏a
stojàca na szczycie Góry Mi∏oskiej, figurka Matki Boskiej. Obok niej powsta∏ obecny cmentarz.

Innà odmianà brzozy, polecanà do naszych ogródków, jest niewàtpliwie Brzoza
papierowa Betula papyrifera znana w Europie od po∏owy XIX wieku. RoÊnie szybko,
jest wytrzyma∏a na mróz i ma∏o wymagajàca co do gleby. Osiàga wysokoÊç do 25
metrów. Kor´ ma bia∏à, ∏uszczàcà si´ d∏ugimi p∏atami i odkrywajàcà czerwonobràzowy pieƒ. Ga∏´zie wiotkie i pe∏ne wdzi´ku. W jesieni przebarwia si´ wspaniale na
kolor z∏ocisty.
Gatunkiem polecanym do ma∏ych ogrodów jest Brzoza kar∏owata Betula nana.
Niski s∏abo rosnàcy krzew, do 1 m wysokoÊci, o cienkich, gi´tkich p´dach, pokrytych ciemnobràzowà korà, w m∏odoÊci
omszonych. Jest to bardzo oryginalny gatunek brzozy, który mo˝e byç sadzony
w ogrodach skalnych, w kwaÊnej, stale wilgotnej glebie.
Oryginalna i bardzo rzadko spotykana
jest Brzoza wiÊniowa Betula lenta. WysokoÊci do 25 m o ciemnowiÊniowej, przyjemnie pachnàcej korze. LiÊcie podobne do liÊci grabu, jesienià przybierajà pi´knà z∏ocisto˝ó∏tà barw´. Jedna z najpi´kniejszych
brzóz, bardzo oryginalna ze wzgl´du na
zabarwienie kory i liÊci.
Anna Susicka

Druga fala zabudowy Starej Mi∏osny
rozpocz´∏a si´ w latach 60-tych. Powsta∏y ceglane lub z pustaków budynki
kryte wchodzàcym wtedy w mod´ eternitem. Domy by∏y najcz´Êciej parterowe, a dachy tzw. kopertowe. IloÊç pomieszczeƒ zacz´∏a byç uzale˝niona od
wielkoÊci rodziny. Nadal korzystano
z budulca (szczególnie fundamenty),
pozyskanego z wysadzonych budynków. Z nich te˝ wykuwano szyny, które
zbroi∏y stropy budynków. W latach
szeÊçdziesiàtych powsta∏ budynek nowej, pi´trowej szko∏y. Tak˝e wtedy zacz´to budowaç pi´trowe jednorodzinne w kszta∏cie czworokàtnych pude∏ek.
By∏ to przejaw uniformizacji w architekturze. W miastach zacz´∏a dominowaç tzw. „wielka p∏yta”, z której powstawa∏y takie same budynki. Pod miastami i na wsiach stawiano identyczne
„pude∏ka”.
Ten trend utrzyma∏ si´ do naszych
czasów. Spójrzmy na wspó∏czesnà Starà Mi∏osnà. Takie same bloki, takie same szeregowce, takie same domki wolnostojàce. Niewiele tu miejsca na wyobraêni´.
Bogdan Jag∏owski
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Informacje z parafii

Warunki: stan ∏aski, pobo˝ne (modlitewne) nawiedzenie
cmentarza lub koÊcio∏a, przyj´cie Komunii Êw. oraz modlitwa wg intencji Ojca Êw.

1 listopada: Wszystkich Âwi´tych
Msze Êw. jak w ka˝dà niedziel´: 800; 900 (na cmentarzu),
1000; 1200; 1300 (na cmentarzu); 1600 i 1800. Po Mszy Êw.
o godz. 900 procesja ˝a∏obna na cmentarzu wraz z „Wypominkami”. „Wypominki” sà przyjmowane w niedziel´
przed koÊcio∏em, a w dni powszednie w kancelarii. We
Wszystkich Âwi´tych b´dà – jak zawsze – zapisywane na
cmentarzu przez dy˝urujàcego kleryka z naszego seminarium.

Msza Êw. gregoriaƒska
Doroczna Msza Êw. gregoriaƒska za naszych Zmar∏ych
rozpocznie si´, jak zwykle, 3 listopada o godz. 1600. Do 11
listopada b´dzie odprawiana codziennie o godz. 1600. Od
12 listopada do 2 grudnia o godz. 900. Na t´ Msz´ Êw. zapisujemy naszych Zmar∏ych na karteczkach, które wrzucamy do puszek (w koÊciele lub na cmentarzu).

Znicze i lampki nagrobne
Rozprowadzajà – jak zawsze – nasi harcerze. B´dà zarówno przed koÊcio∏em, jak i na cmentarzu poczàwszy od niedzieli 28 paêdziernika. Bardzo serdecznie prosimy wszystkich o zaopatrywanie si´ u naszych harcerzy, bowiem
w ten sposób wspieramy nasza dobrà m∏odzie˝ w ich organizacyjnych potrzebach harcerskich.
2 listopada: Dzieƒ Zaduszny
Msze Êw. jak w ka˝dà niedziel´, o godz. 1600 Msza Êw. na
cmentarzu. Dodatkowa Msza Êw. o godz. 2000 dla tych,
którzy póêniej wracajà z pracy. W zwiàzku z tym, ˝e
w Dzieƒ Zaduszny wypada te˝ Pierwszy Piàtek, dzieci po
spowiedzi w koÊciele (spowiedê tylko do 1530) zapraszamy
na Msz´ Êw. na cmentarz.
UWAGA: Nabo˝eƒstwa na cmentarzu tylko przy bezdeszczowej pogodzie.
W razie opadów b´dà si´ odbywa∏y w koÊciele.
1-8 listopada: Oktawa modlitw za Zmar∏ych
Codziennie o godz. 1600 Msza Êw. wraz z ró˝aƒcem za
Zmar∏ych. Przez ca∏à oktaw´ mo˝na raz jeden na dzieƒ
uzyskiwaç odpust zupe∏ny i ofiarowaç go za Zmar∏ych.

11 listopada: Âwi´to Niepodleg∏oÊci
O godz. 1300, jak co roku, uroczysta Msza Êw. za Ojczyzn´
i Naród.
Na Mszy Êw. o godz. 1600 wspominamy szczególnie zmar∏ych kombatantów i wojskowych spoczywajàcych na naszym cmentarzu (m.in. S. Nowaka, T. Czaj´, Cz. Winiarskiego, Z. Witebskiego, A. Ol´dzkiego, S. Jedliczk´, J. Zawadzkiego)
W zwiàzku ze Âwi´tem Narodowym, jak zawsze, zach´camy do wywieszania flag i przypominamy, ˝e mo˝na je nabyç w naszej parafialnej ksi´garence.
Porzàdek Mszy Êw. niedzielny. O godz. 1030 dzieci pierwszokomunijne otrzymujà – w ramach pamiàtek pierwszokomunijnych – flagi narodowe. Wr´czajà kombatanci walk
o niepodleg∏oÊç.
18 listopada: godz. 1300
Jak zawsze w pierwsza niedziel´ po Êwiecie Matki Bo˝ej
Ostrobramskiej, tj po 16 listopada, jest u nas Msza Êw.
Kresowa. Zapraszamy wszystkich Kresowiaków. W niedziel´ t´, jak zwykle, przed koÊcio∏em puszka na pomoc
koÊcio∏om na Wschodzie. W tym roku pomoc oka˝emy
nowopowstajàcej parafii polskiej w Grodnie.

PRYWATNY OÂRODEK REHABILITACYJNY
O F E R U J E :

☛ DOMOWE WARUNKI
☛ POBYTY CZASOWE
☛ OPIEK¢ LEKARSKÑ (INTERNISTA, NEUROLOG, SPECJALISTA DO
SPRAW REHABILITACJI, ORTOPEDA TRAUMATOLOG)
☛ PE¸NÑ OPIEK¢ PIEL¢GNACYJNÑ
☛ PROFESJONALNÑ REHABILITACJ¢:
- SCHORZENIA NEUROLOGICZNE TAKIE, JAK: UDARY,
WYLEWY, ZATORY, PORA˚ENIA, STWARDNIENIE ROZSIANE
- STANY POURAZOWE: PO Z¸AMANIACH, AMPUTACJACH,
URAZACH KR¢GOS¸UPA
- CHOROBY ZWYRODNIENIOWE STAWÓW, KR¢GOS¸UPA,
DYSKOPATIE
OÂRODEK ÂWIADCZY RÓWNIE˚ US¸UGI W ZAKRESIE:
REHABILITACJI, MASA˚U, FIZYKOTERAPII
DLA OSÓB DOCHODZÑCYCH.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Nasz adres:

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

STARA MI¸OSNA
- pismo mieszkaƒców Starej Mi∏osny.
Redaguje zespó∏: Marcin J´drzejewski (redaktor naczelny), Ma∏gorzata
Krukowska, Dorota Mierzejewska (sekretarz redakcji, tel. 773 13 13), Anna
Susicka, Dorota Wroƒska, Marian Mahor, Tadeusz Wilk, Robert W´grzynowski.
Foto: Magdalena J´drzejewska, Tadeusz Wilk, Robert W´grzynowski.

WczeÊniejsza kol´da
Ze wzgl´du na trudnà topografi´ naszej parafii i coraz póêniejsze powroty z pracy naszych mieszkaƒców cz´Êç tradycyjnej kol´dy odb´dziemy w tym roku w listopadzie
i w grudniu. Kol´da nie jest zwiàzana wy∏àcznie z czasem
Bo˝ego Narodzenia, choç taka by∏a w naszej tradycji. DziÊ
jest ona bardziej wizytà duszpasterskà, mniej uzale˝nionà
od pory roku.
Bywajà parafie, gdzie kol´da – wizyta duszpasterska –
trwa przez ca∏y rok. W terminie wczeÊniejszym planujemy
odwiedziç rodziny na dawnych zadaniach od 22–29, które
w przysz∏oÊci b´dà nale˝a∏y do nowej parafii. B´dziemy
prosiç o w∏àczenie si´ w to dzie∏o tych wszystkich, którzy
jeszcze do niego nie przystàpili, bo przecie˝ z nowego koÊcio∏a b´dà korzystaç przede wszystkim okoliczni mieszkaƒcy. Wa˝ne jest, ˝eby ka˝dy na miar´ swoich mo˝liwoÊci wspó∏uczestniczy∏ w tym dziele od poczàtku.
2 grudnia: Pierwsza Niedziela Adwentu
Przez ca∏y Adwent do specjalnego kosza w koÊciele mo˝na sk∏adaç dary dla najubo˝szych. Caritas prosi w tym roku zw∏aszcza o ˝ywnoÊç i Êrodki czystoÊci. W Pierwsza
nIedziel´ Adwentu taca – jak zwykle – jest przeznaczona na
utrzymanie naszego Seminarium Duchownego. Na Mszy
Êw. o godz. 1600 wspominamy zmar∏e Barbary.
Tradycyjne nabo˝eƒstwo adwentowe tzw. Roraty sà odprawiane we wszystkie niedziele Adwentu o godz. 800 rano
oraz we wszystkie Êrody o godz. 1600. Od 15–23 grudnia
o godz. 700 rano (tradycyjna doroczna Nowenna Roratnia
w intencji Parafii i Parafian). Zapraszamy zw∏aszcza dzieci
szkolne i tych wszystkich Parafian, którzy jeszcze tej Nowenny za Parafi´ nie odprawili.
Wigilijne Êwiece „Caritasowe”, kartki z motywami religijnymi, sianko na stó∏ wigilijny, teksty obrz´dów Wieczerzy Wigilijnej sà w ksi´garence i w kancelarii. Kancelaria -przypomnijmy – jest czynna w ka˝dy piàtek i sobot´ w godz.
1500– 1800.
8 grudnia, sobota: UroczystoÊç Niepokalanego Pocz´cia.
Msze Êw. wg porzàdku pó∏Êwiàtecznego. O godz. 1600
i 1800 dzieci pierwszokomunijne otrzymujà od swych matek chrzestnych pamiàtkowe ∏aƒcuszki z medalikami Matki
NajÊwi´tszej. Msza Êw. w intencji matek chrzestnych naszych dzieci o godz. 1600.
Rekolekcje Adwentowe dla doros∏ych.
Odb´dà si´ od niedzieli 9 grudnia do Êrody 12 grudnia. Na
spotkania rekolekcyjne zapraszamy w dni powszednie
o godz. 900; 1800 i 2000.
Nauki rekolekcyjne b´dzie wyg∏asza∏ ks. prof. Wojciech B´ben, wyk∏adowca UW im. Józefa Pi∏sudskiego.
Rekolekcje Adwentowe dla m∏odzie˝y (gimnazjaliÊci i licealiÊci).
Na nauki rekolekcyjne zapraszamy m∏odzie˝ szkó∏ ponadpodstawowych w dniach 10, 11, 12 grudnia o godz.
16.30.
Rekolekcje Adwentowe dla szko∏y podstawowej
Klasy m∏odsze do trzeciej w∏àcznie b´dà mia∏y rekolekcje
przez 3 dni od Êrody 5 grudnia o godz. 1600 zakoƒczà
w Pierwszy Piàtek grudnia.
Klasy starsze (IV, V i VI) 17,18, 19 grudnia (poniedzia∏ek,
wtorek, Êroda) o godz. 1600.
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Gazeta bezp∏atna! Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych.
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i staniesz si´... pi´knym !!!
Autoryzowany Przedstawiciel Firmy INDECO

SZAFY Z DRZWIAMI SUWANYMI ZABUDOWA WN¢TRZ
doskonale pasujà do Paƒstwa:

Stara Mi∏osna, ul. Trakt Brzeski paw. 60c, tel.:
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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,
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glazura, terakota, gresy, ceramika sanitarna, kabiny, grzejniki

IMPORTER I DYSTRYBUTOR
05-077 STARA MI¸OSNA
Trakt Brzeski 75
tel. (0-22) 773 21 55
fax (0-22) 773 30 41
WARSZAWA POWSIN
ul. Waflowa 1,
tel. (0-22) 651 65 58

ceramika, baterie, wanny,
kabiny z saunà, hydromasa˝e

