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GdzieÊ wysoko tyle gwiazd migoce
w przestworzach... W ten szczególny,
grudniowy wieczór blask pierwszej
gwiazdy rozb∏ys∏ej na niebie oÊwietli
sto∏y wigilijne i ogrzeje ciep∏em.
Gwiazdka skrzy radoÊcià i wzruszeniem. W Êwiàtecznym nastroju czas
spowalnia swój bieg. Cofa myÊli w przesz∏oÊç, która wype∏nia ˝ycie. Tradycjà
wigilijnego sto∏u jest dodatkowe miejsce dla w´drowca; tak naprawd´ coraz
bardziej symboliczne. ˚yjemy w coraz
bardziej hermetycznej wi´zi, Êwiecie zagro˝eƒ, niepewnoÊci i l´ku, bo jest coraz mniej bezpiecznego miejsca na Ziemi. W ten wieczór jednak spowalniamy
tempo i otwieramy si´ na drugiego
cz∏owieka. Z codziennoÊci i szaroÊci
przenosimy si´ w kolory Êwiecàcych
choinek i Êwi´tujemy; ka˝dy w swój
szczególny sposób. Niechaj te Êwi´ta
p∏onà nadziejà, dobrem i mi∏oÊcià.

Weso∏ych i pogodnych
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
oraz
wszelkiej pomyÊlnoÊci
w Nowym 2002 Roku
˝yczy
Redakcja

Tylko si´gnàç
ju˝ choinka skrzy kolorami
migoce Êwiat∏em gwiazd
wieczornà cisz´ wype∏nia kol´da
sypià si´ dêwi´ki
w Ênie˝nej przestrzeni
miesza je zimowy wiatr
mo˝na us∏yszeç
kwilenie dziecka
Êpiewy anielskie
oraz w∏asne sumienie
sypià si´ s∏owa niewypowiedziane
bo milczenie chce zalÊniç z∏otem
w ten magiczny czas
przecie˝ GWIAZDKA
jest tu naprawd´
wi´c czego jeszcze brak
Irena ¸ukszo
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Kol´dowanie, czyli troch´ tradycji i zabawy
Po okresie adwentowych dni, troch´
bardziej cichych ni˝ zwykle, w Wigili´
przy Êwietle choinek w domach i koÊcio∏ach wybucha tysiàcem g∏osów radosna kol´da – i wychwalajàc narodziny Jezusa ogarnia ca∏y Êwiat.
Jeszcze do niedawna w ca∏ej Polsce
Wigili´ oraz pierwszy dzieƒ Âwiàt Bo˝ego Narodzenia obowiàzkowo sp´dzano
w domu, w gronie rodziny. Ale dzieƒ
Êwi´tego Szczepana (drugi dzieƒ Âwiàt
Bo˝ego Narodzenia) rozpoczyna∏ czas
spotkaƒ towarzyskich oraz kol´dowania, które trwa∏o albo do Trzech Króli,
albo do Matki Boskiej Gromnicznej.
We wsiach i w miasteczkach pojawiali
si´ masowo kol´dnicy – fantastycznie
poprzebierane postacie, podkreÊlajàce
swoim wyglàdem i zachowaniem niecodzienne i nieziemskie w∏aÊciwoÊci tego
czasu. Grupy kol´dnicze skupione by∏y
cz´sto wokó∏ osobliwych stworów, które
w sposób jednoznaczny okreÊla∏y region
Polski, w którym dane nam by∏o spotkaç
si´ z takà tradycjà. Grupy te wodzi∏y ze
sobà turonia, koz´, niedêwiedzia lub bociana, w´drowa∏y z gwiazdà albo szopkà
lub te˝ tworzy∏y grup´ przebieraƒców
symbolizujàcych te Êwi´ta (anio∏, diabe∏,
król, gwiazda, kostucha). Cz´sto towarzyszy∏ im równie˝ muzykant.
W jednym z opisów kol´dowania

Êpiewajàcych kol´dy dzieci, przetrwa∏
w wielu cz´Êciach Polski (najintensywniej mo˝na go zaobserwowaç w górach
– od Beskidu Cieszyƒskiego przez Tatry po Beskid Niski).
Mo˝e ten pi´kny zwyczaj przyjmie
si´ i w naszej miejscowoÊci? „Pod
strzechà niczyich gwiazd gazdujà teraz
kol´dnicy. Kto ich tam policzy? Z ka˝dego przysio∏ka i osiedla wychodzà te
nocne wagabundy z szopkà, turoniem,
gwiazdà i kapelà. Âpiewajà Maluçkie-

„S∏owo sta∏o si´ cia∏em i rozbi∏o swój namiot mi´dzy nami”
(J 1,14)
˚ycz´ wszystkim moim Parafianom, by nie zagubili i nie przeoczyli chrzeÊcijaƒskiego charakteru Âwiàt; by na nowo prze˝yli prawd´, ˝e 2001 lat temu zstàpi∏ na ziemi´ Logos – S∏owo Przedwieczne, które sta∏o si´ Cz∏owiekiem, Cia∏em, czy t∏umaczàc dos∏ownie – postawi∏o swój namiot, dom pomi´dzy nami. ˚ycz´ wszystkim nieustannej obecnoÊci Boga poÊród wszystkich spraw codziennych. W naszych sukcesach i pora˝kach, w planach
i zamierzeniach, dobrej i z∏ej doli, niech zawsze obecny b´dzie Bóg, by przemieniaç na wielki i wieczny ka˝dy nasz dzieƒ i czyn. Tak, jak przyszed∏ do
Êwiata w tamtà betlejemskà noc, tak niechaj nieustannie przychodzi do nas,
by oÊwiecaç swoim Êwiat∏em wszystko wokó∏ nas, abyÊmy doszli do naszych
wiecznych przeznaczeƒ. „Chwa∏a Bogu na wysokoÊciach, a na ziemi pokój
ludziom, w których sobie upodoba∏” (¸k 2,14)
Wasz Ksiàdz Proboszcz
Jerzy Banak

Wszystkim Mieszkaƒcom Weso∏ej
sk∏adamy serdeczne ˝yczenia spokojnych i radosnych
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
w gronie najbli˝szych i przyjació∏
oraz wszelkiej pomyÊlnoÊci i szcz´Êcia w Nowym 2002 Roku
Andrzej Jastrz´bski
Przewodniczàcy Rady Miasta
(z okolic Mszany) przeczytaç mo˝na, ˝e
„gdy kol´dnicy przychodzili na osiedle,
kto ˝yw zrywa∏ si´ z ∏o˝a: starszyzna,
dziewki, parobki i dzieciarnia. Nawet
i najbiedniejsi nie skàpili kol´dnikom
grosza. Grubsi gazdowie zapraszali ich
do izb, cz´stowali jad∏em i napojem”.
Zwyczaj kol´dowania, czyli radosnego odwiedzania domów przez grupki
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przed Waszymi drzwiami stan´∏y dzieci
z kol´dà na ustach, przyjmijcie je z radoÊcià. Pocz´stujcie cukierkami, ciastem, a jeÊli macie takà ochot´, nie zapomnijcie o tradycyjnym drobnym groszu. A mo˝e zaÊpiewacie kol´d´ razem? Wszak kol´dy niosà dar pokoju
i szcz´Êcia.
„Za kol´d´ dzi´kujemy,
zdrowia, szcz´Êcia winszujemy,
na ten Nowy Rok, co go da∏ nam Bóg”.
Joanna Âwiderska

Z okazji Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
najserdeczniejsze ˝yczenia szcz´Êcia, radoÊci
oraz pomyÊlnoÊci w ca∏ym Nowym Roku 2002
sk∏ada
Prezes OSP Stara Mi∏osna
El˝bieta Ko∏buk

Jacek Wojciechowicz
Burmistrz Miasta Weso∏a

mu, ludziom
i sobie. Od lat,
od niepami´tnych czasów”.
Prosimy
wszystkich
mieszkaƒców
naszego Osiedla – gdyby

Ciep∏ych, rodzinnych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
Wszystkiego co dobre w nadchodzàcym A.D. 2002
oraz jak najwi´kszej iloÊci ucywilizowanych metrów
Starej Mi∏osny
mieszkaƒcom Starej Mi∏osny
w imieniu Rady Dzielnicy
˝yczy
Przewodniczàca Rady
Ewelina Kozak
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Betlejem w Starej Mi∏oÊnie

˚yjemy w Êwiecie fa∏szywych wartoÊci. Zbli˝ajà si´ Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia, pami´tajmy o Dzieciàtku Jezus, którego przyjÊcie na Êwiat b´dziemy po raz dwutysi´czny pierwszy Êwi´towaç. Zadbajmy, aby w naszych chrzeÊcijaƒskich domach prze˝yç te Âwi´ta
z Chrystusem – takimi prostymi, a jak˝e pi´knymi s∏owami (cytat z pami´ci)

nasza kochana siostra Rafaela przywita∏a rodziców
oraz goÊci Stowarzyszenia
Sàsiedzkiego zebranych
w szkole podstawowej
w sobot´ 15 grudnia, na
premierze jase∏kowego
przedstawienia. Dzieci
z klas II b i c (tegoroczni
komuniÊci) pod opiekà
siostry Rafaeli od wielu
ju˝ tygodni
przygotowywa∏y si´
do odegrania bo˝onarodzeniowych jase∏ek. Pieczo∏owicie, z pe∏nym realizmem historycznym
zosta∏y przygotowane
kostiumy dzieci´cych
aktorów (znów z pomocà naszych staromi∏oÊniaƒskich sióstr zakon-

„Podzieliç si´ op∏atkiem
Powiedz mi, co to znaczy?
To dobrze ˝yczyç innym
I wszystkim im przebaczyç”
J. Kasprowicz

nych). Pod pomys∏owymi dekoracjami
znikn´∏a szkolna sala gimnastyczna,
a na ich tle kolejno pojawiali si´ jak
prawdziwi: Âwi´ta Rodzina w otoczeniu trzech tuzinów anio∏ów, trzej królowie, pastuszkowie, król Herod...
Dzieci z przej´ciem odgrywa∏y sceny
z Narodzenia Pana, pi´knie Êpiewa∏y,
taƒczy∏y, gra∏y na instrumentach, a˝ widowni zapiera∏o dech w piersiach. Nie
tylko rodzice urzeczeni byli grà swych
pociech. W pe∏ni doceni∏y ich wysi∏ek
równie˝ w∏adze miasta, goÊcie Stowarzyszenia Sàsiedzkiego na op∏atkowym

spotkaniu: burmistrz Jacek Wojciechowicz i przewodniczàcy Rady Miasta
Andrzej Jastrz´bski oraz wiceburmistrz Bogdan Gutkowski i pani Ligia
Krajewska z Towarzystwa Mi∏oÊników
Weso∏ej. Pi´kne jase∏ka, przygotowane
z pe∏nym zaanga˝owaniem ca∏e szcz´Êcie zosta∏y sfilmowane przez zapobiegliwych rodziców. Dzieci odegrajà to
przedstawienie jeszcze kilka razy: 17
grudnia swoim kolegom szkolnym,
9 stycznia mieszkaƒcom Starej Mi∏osny
oraz 12 stycznia na ogólnomiejskim
konkursie jase∏ek w Weso∏ej, w Klubie
KoÊciuszkowca. Wspania∏ym aktorom
˝yczymy powodzenia. Siostrze Rafaeli
Bóg zap∏aç za twórczy wysi∏ek w „przerabianiu naszych dzieci na anio∏ków”.
E.K.
(matka jase∏kowego Âw. Józefa)

Okres Bo˝ego Narodzenia i Nowego Roku to czas refleksji nad sobà,
rozmyÊlaƒ, zgody, pokoju i przebaczenia.
Z okazji Âwiàt Bo˝ego Narodzenia oraz Nowego Roku 2002
mi∏oÊci, nadziei, wzajemnej ˝yczliwoÊci oraz radoÊci z pracy zawodowej.
˝yczà Dyrektor i Grono Pedagogiczne
Pracownicy oraz Uczniowie
Szko∏y Podstawowej nr 3 w Weso∏ej
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WieÊci
w pigu∏ce
❍❍❍
24 listopada odby∏o si´ Walne Zebranie cz∏onków Zrzeszenia, które ma kontynuowaç prace
Zespo∏u. Z pracy w Zarzàdzie zrezygnowa∏ jego
prezes p. Jerzy Wa∏aziƒski oraz 3 osoby zwiàzane ze Spó∏kà Ziemskà. W wyniku wyborów
nowym prezesem zosta∏ p. Piotr Nowak.
W sk∏ad Zarzàdu weszli ponadto p. Kazimierz
Ró˝ycki, p. Konrad KuÊmierczuk oraz p. Jacek
Stajszczak. Dos∏ownie o kilka g∏osów przegrali
opowiadajàcy si´ za szybkà likwidacjà Zespo∏u,
a po uporzàdkowaniu spraw w∏asnoÊciowych
tak˝e samego Zrzeszenia, kandydaci zwiàzani
z jego obecnà Radà Nadzorczà.
❍❍❍
15 grudnia na Walnym Zgromadzeniu Przedstawicieli Zespo∏u zosta∏a podj´ta uchwa∏a o rozwiàzaniu Zespo∏u i przekazania praw i zobowiàzaƒ wobec cz∏onków na rzecz Zrzeszenia W∏aÊcicieli Mieszkaƒ i Domów Jednorodzinnych
w Starej Mi∏oÊnie. Pe∏na likwidacja Zespo∏u
w jego starej formie ma potrwaç jeszcze do
31 marca 2002 r.
❍❍❍
Ruszy∏a strona internetowa Stowarzyszenia Sàsiedzkiego: www.staramilosna.pl, gdzie m.in.
b´dzie mo˝na znaleêç elektroniczne wydanie
„WiadomoÊci Sàsiedzkich”. Wszystkich chcàcych pomóc przy budowaniu jej elementów zapraszamy do wspó∏pracy: tel. 773-32-70 lub
0-504-123-283.
❍❍❍
Rada Nadzorcza Zespo∏u, realizujàc uchwa∏´
Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli z∏o˝y∏a
do Prokuratury Rejonowej w Miƒsku wniosek o
wszcz´Êcie post´powania w sprawie zaw∏aszczenia majàtku powierzonego przez piàtk´
udzia∏owców Spó∏ki Ziemskiej.
❍❍❍

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
Sprostowania
W poprzednim numerze „WS” znowu namiesza∏
nam chochlik drukarski. W artykule o projektach
budowy koÊcio∏a zosta∏o przekr´cone nazwisko
jednego z architektów projektu nr 3. Zamiast Paw∏a Matuszewicza powinno byç Pawe∏ Matarewicz.
Natomiast w recenzji tomiku poezji p. Ireny ¸ukszo
b∏´dnie wydrukowaliÊmy nazwisko p. Klary Stolp
oraz p. Tadeusza Sznercha.
B∏´dnie tak˝e podaliÊmy, tak˝e informacj´
o Mszy Âw. polowej. Odby∏a si´ ona z okazji wyremontowania starej kapliczki a nie jak napisaliÊmy
z okazji otwarcia Osiedla Aleja Akacjowa. Otwarcie
tego Osiedla jest planowane w terminie póêniejszym.
Za pomy∏ki zainteresowanych i Paƒstwa Czytelników serdecznie przepraszamy.
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Z prac Rady Dzielnicy
Do nie zameldowanych nieustajàcy apel
Ju˝ tylko kilka dni dzieli nas od koƒca 2001 r. Pewnie ciekawi jesteÊcie
Paƒstwo, jakie efekty przynios∏a nasza
akcja meldunkowa? Wszyscy wiemy
przecie˝, o co walczymy. Wag´ problemu doceni∏ tak˝e Ksiàdz Proboszcz
i nie zawaha∏ si´ propagowaç naszej
akcji z ambony. Dzi´kujemy.
Nie znamy jeszcze dok∏adnie liczby
nowozameldowanych. Przecieki z referatu ewidencji ludnoÊci donoszà
o pewnym nasileniu ruchu meldunkowego w mieÊcie, w tym szczególnie
w Starej Mi∏oÊnie. Cieszymy si´ z tego
faktu i dzi´kujemy. Jednak zaobserwowany powakacyjny wzrost zameldowaƒ
ciàgle jest nieadekwatny do iloÊci faktycznych mieszkaƒców Starej Mi∏osny.
Nie zameldowany staromi∏oÊnianinie!
Wykorzystaj swà szans´ – zostaƒ pe∏noprawnym mieszkaƒcem naszej pi´knej dzielnicy... i to koniecznie jeszcze
w tym roku! Je˝eli zaÊ ciàgle dr´czà
Ci´ jakieÊ obawy – zapraszamy pod
znany adres: POKÓJ RADNYCH
DZIELNICY, Jeêdziecka 20, W KA˚DY WTOREK PO GODZ. 20.
W grudniu, na finiszu, do naszej akcji meldunkowej w∏àczyli si´ nawet
radni miejscy ze Starej Mi∏osny.
Jaki b´dziesz 2002 roku?
Prace nad bud˝etem miasta na przysz∏y rok dobiegajà koƒca. Jak na razie
w projekcie zaplanowano dla Starej
Mi∏osny na zadania inwestycyjne:
1. budow´ wodociàgu w cz´Êci pó∏nocnej Starej Mi∏osny – 500 000 z∏
2. budow´ chodnika na ulicy GoÊciniec
– 150 000 z∏
3. budow´ Ronda Graniczna –
1 000 000 z∏
4. budow´ przepustu na Kanale Wawerskim – 300 000 z∏
Po podliczeniu razem, tylko – 1 950
000 z∏. I czemu znaleêli t´ „dziur´ bud˝etowà”.
Z inwestycji wnioskowanych przez
Rad´ Dzielnicy w projekcie znalaz∏y si´
najwa˝niejsze: budowa ulicy Jana Paw∏a
II, wodociàg po pó∏nocnej stronie, chodnik na GoÊciƒcu. Z najpilniejszych nie
uwzgl´dniono: dokoƒczenia budowy
gimnazjum oraz rozbudowy szko∏y podstawowej.
W Radzie Miasta prowadzone sà
obecnie ˝ywio∏owe debaty nad nowà
organizacjà sieci szkó∏ w mieÊcie. Nic
dziwnego, ˝e temat budzi gwa∏towne

emocje, pytanie, do jakiej szko∏y b´dà
chodzi∏y nasze dzieci, nale˝y do podstawowych problemów mieszkaƒców.
Zarzàd Miasta przedstawi∏ radnym
analiz´ stanu obcià˝enia budynków
szkolnych. W liczbach widaç to, co ka˝dy mo˝e dostrzec go∏ym okiem: najgorsze warunki lokalowe ma nasza wys∏u˝ona tysiàclatka: liczba dzieci przypadajàca na 1 izb´ lekcyjnà – 35,5.
A w Starej Mi∏oÊnie tendencje demograficzne sà dok∏adnie odwrotne ni˝
w ca∏ym kraju i ogólnie Weso∏ej.
W najbli˝szych latach nie nale˝y spodziewaç si´ ni˝u.
Z myÊlà o najm∏odszych

O najm∏odszych mieszkaƒcach Starej Mi∏osny ca∏e szcz´Êcie pami´ta
Âwi´ty Miko∏aj. Ju˝ 4 grudnia odwiedzi∏ dzieci uczestniczàce w zaj´ciach
plastycznych w pokoju Rady Dzielnicy.
I choç niektórzy niedowiarkowie uparcie twierdzili, ˝e do Starej Mi∏osny
prawdziwy Âw. Miko∏aj nie przyje˝d˝a,
jednak jago pomocnicy – w osobach
Roberta W´grzynowskiego, wiceprzewodniczàcego Rady Dzielnicy i Tadeusza Wilka, przewodniczàcego Zarzàdu Dzielnicy – wyciàgali i wyciàgali
z worka najprawdziwsze prezenty. Âw.
Miko∏aj pomyÊla∏ o wszystkich. RadoÊci i zabawy by∏o co niemiara.
Tak dawno, a tak niedawno
13 grudnia mija 20 lat od wprowadzenia stanu wojennego. W pokoju Rady
Dzielnicy mogà Paƒstwo obejrzeç pamiàtki z tych lat. Wystaw´ przygotowa∏ ze
zbiorów w∏asnych – Maciej Susicki, radny
Dzielnicy. AbyÊmy my doroÊli pami´tali,
a nasze dzieci zrozumia∏y – z jakiego poziomu startowaliÊmy do wymarzonej
Rzeczypospolitej Polskiej. Zapraszamy
w godzinach pracy biura Rady Dzielnicy
albo na wtorkowe wieczorne spotkania.
Przewodniczàca Rady Dzielnicy
Ewelina Kozak
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Co s∏ychaç w gminie
29 listopada 2001 odby∏a si´ LXI sesja
Rady Miasta Weso∏a. Na sesji tej omawiano g∏ównie kwestie zwiàzane z organizacjà oÊwiaty w mieÊcie oraz zadania
inwestycyjne, które b´dà mia∏y decydujàcy wp∏yw na kszta∏t bud˝etu w roku 2002.
W okresie mi´dzysesyjnym Zarzàd
Miasta Weso∏a podjà∏ m.in. uchwa∏´
o odwo∏aniu dyr. SPZLO pana Jana Orlelbranda, co wywo∏a∏o dyskusj´ radnych
na temat sytuacji organizacyjno-prawnej
na linii w∏adze miasta SPZLO.
Wiceburmistrz Bogdan Wilk poinformowa∏ o wstrzymaniu prac budowlanych
w stra˝nicy OSP na skutek „katastrofy
budowlanej”, której przyczyny i skutki
obecnie bada ekspert z ITB na zlecenie
OSP Stara Mi∏osna. Natomiast, w odremontowanych pomieszczeniach OSP
Weso∏a znalaz∏ swojà nowà siedzib´
Miejski OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej.
Przewodniczàcy Rady Miasta stwierdzi∏, ˝e Êrodki przeznaczone na oÊwiat´
w mieÊcie to 40% bud˝etu. W dyskusji
radnych nad przysz∏ym kszta∏tem sieci
szkó∏ w mieÊcie dominowa∏ poglàd, ˝e
dzieci powinny chodziç do szkó∏ znajdujàcych si´ na terenie poszczególnych
osiedli, bez koniecznoÊci dowo˝enia ich
do innych osiedli w mieÊcie. Proponowano mi´dzy innymi: przywrócenie zlikwidowanego gimnazjum w Zielonej, budow´ nowej szko∏y podstawowej w Weso∏ej-Centrum, utrzymanie dotychczaso-

wej szko∏y podstawowej na terenie Osiedla Wojskowego oraz dokoƒczenie budowy gimnazjum nr 3 w Starej Mi∏oÊnie.
Burmistrz pan Jacek Wojciechowicz
skonstatowa∏, ˝e budowa nowej szko∏y to
wydatek rz´du 5-6 mln z∏, a tymczasem
brakuje Êrodków na doposa˝enie istniejàcych szkó∏ i polepszenia poziomu nauczania w tych˝e szko∏ach. Temat ten ma
byç jeszcze podj´ty na grudniowej sesji
Rady Miasta. Radny pan Micha∏ Drozdek zg∏osi∏ wniosek o wstrzymanie budowy boisk, m.in. modernizacji boiska przy
SP 1 za sum´ oko∏o 880 tys. z∏.
Pozosta∏e punkty obrad dotyczy∏y
m.in.: rozpatrzenia projektu uchwa∏y
w sprawie zmian w bud˝ecie miasta
w 2001 roku; uchwa∏ oko∏obud˝etowych
w sprawie podatku od nieruchomoÊci
w 2002 r., okreÊlenia wysokoÊci stawek
podatku od posiadania Êrodków transportowych i zwolnieƒ w tym podatku,
wysokoÊci podatku od posiadania psów
i wprowadzenia nowych op∏at administracyjnych za niektóre czynnoÊci urz´dowe; ustalenie wysokoÊci op∏at za odprowadzanie Êcieków bytowych oraz za
pobór wody w mieÊcie Weso∏a. Szczegó∏owy protokó∏ z obrad Rady dost´pny
jest w biurze Rady Dzielnicy Stara Mi∏osna przy ul. Jeêdzieckiej 20 w godzinach
pracy biura. Zapraszamy.
na podstawie protokó∏u z sesji
Ma∏gorzata Krukowska

Dzi´kujemy cd. wielkiego odliczania
Propagowana przez nas od kilku miesi´cy akcja meldunkowa powoli, ale
przynosi efekty. W ostatnim miesiàcu
zameldowa∏o si´ kolejnych kilkadziesiàt osób. Liczmy, ˝e jeszcze wielu zwyczajowo zwleka do ostatniej chwili.
I cel, który sobie postawiliÊmy – 6 radnych z naszej dzielnicy w Radzie Miasta staje si´ realny.
W tym miejscu zastanawia mnie tylko
,dlaczego nikt nie interesuje si´, gdzie
idà, cz´sto naprawd´ du˝e pieniàdze
z naszych podatków. Dlaczego fundujemy latarnie i chodniki na Woli, ˚oliborzu czy w Raciborzu. A tu tylko narzekamy na braki w bud˝ecie gminy, której na
powy˝sze latarnie i ulice u nas nie starcza.
Z wielu telefonów i rozmów, które
przeprowadziliÊmy w Radzie Dzielnicy
w ostatnim czasie, rysuje si´ podstawowy

problem nie meldowania si´. Nie meldujemy si´, aby nie straciç ulgi budowlanej.
Troch´ zamieszania wprowadzi∏a informacja, ˝e nie mo˝na si´ meldowaç w nie
odebranym budynku (czytaj na niezakoƒczonej budowie) Zrozumia∏a jest troska
nas wszystkich o nasze domowe bud˝ety.
Dlaczego mielibyÊmy pozbawiaç si´ ulgi
budowlanej? Dzi´ki ˝yczliwoÊci burmistrza Jacka Wojciechowicza znacznie
uproszczono procedur´ meldowania
i mo˝na to robiç bez straty ulgi.
Dalej budujemy (nie tracimy ulgi),
a ju˝ mo˝emy si´ zameldowaç (inwestujemy nasze podatki u nas).
Ju˝ proÊciej si´ nie da. Teraz wystarczy:
1. Akt w∏asnoÊci nieruchomoÊci.
2. Decyzja lub poÊwiadczenie przej´cia budynku do u˝ytkowania (wydane przez
architektur´) w przypadku braku odbioru zaÊwiadczenie od kierownika budowy

Wykaz telefonów alarmowych
i konserwatorów
na terenie miasta Weso∏a:
1. Policja – komisariat w Weso∏ej, ul. 1 Praskiego
Pu∏ku 21, 773-49-44, 773-56-99, 773-90-07,
fax 773-40-04, 0-603-391-585
2. Policja – pogotowie policyjne 997
3. Stra˝ Miejska (ca∏odobowo) 773-60-90, 77360-98, 0-502-670-794
4. Stra˝ Po˝arna 998
5. Stra˝ Po˝arna – Weso∏a, ul. 1 Praskiego Pu∏ku
31/33 773-90-08
6. Stra˝ Po˝arna – Stara Mi∏osna, ul. Trakt Brzeski 28, 773-39-78
7. Pogotowie Energetyczne 783-59-90, 773-27-37
8. Pogotowie Gazowe 992, 628-45-87, faks 62535-14
9. Pogotowie Ratunkowe 783-14-55, lub 999
10. Konserwator Wodociàgów Miejskich „Lenbaw” sp. z o.o. 0-502-182-206, 0-501-076-231
11. Konserwator oÊwietlenia ulicznego Robert
Gos 783-25-12, (ca∏odobowo) 0-607-191-647
12. Naprawa telefonów 773-97-39, 773-20-71
13. Konserwator kot∏owni 858-83-76, 852-00-08,
651-85-60 fax 858-87-35
14. Konserwator energii Robert Gos 783-25-12
(ca∏odobowo) 0-607-191-647
15. Konserwator windy 0-501-022-128
16. Aluminium Okna i Drzwi „Albud” p. Stràg
0-602-319-131
17. Konserwator telefonów – „MCX” Sp. z o.o.
ul. Towarowa 7A, Warszawa 548-46-84
18. Sieç alarmów – SOLID, Andrzej Sikora 0-602231-701
19. Sieç PPO˚., p. Marek Dudek „UNIMARK MD”
Ochrona Przeciwpo˝arowa Sulejówek 0-601273-272
20. Mazowieckie Centrum Zarzàdzania Kryzysowego – w razie zaistnienia zagro˝enia 987
21. PPHU ¸apiƒscy s.c. siedziba 773-48-14, Marek
Kowalik 0-501-732-595, Mariusz ¸apiƒski
0-501-294-548, Ryszard ¸apiƒski 0-501-496174

lub inspektora nadzoru, stwierdzajàce, ˝e budynek mieszkalny nadaje si´
do zamieszkania. (w przypadku budynków Zespo∏owych wydawane
przez Zespó∏).
3. ZaÊwiadczenie o nadaniu numeru porzàdkowego budynkowi lub posesji.
4. W przypadku zameldowanych na pobyt sta∏y – poÊwiadczenie wymeldowania z ostatniego miejsca pobytu
sta∏ego.
5. W przypadku m´˝czyzn do 60 roku
˝ycia – ksià˝eczka wojskowa.
Do 31 grudnia ju˝ nie daleko. Mamy
jeszcze tylko kilka dni, aby móc do∏àczyç do wspólnego sukcesu, albo kolejne 4 lata narzekaç, ˝e naszym radnym
nie uda∏o si´ za∏atwiç kolejnej sprawy,
bo zostali przeg∏osowani.
Cieszymy si´, ˝e w ostatnim okresie
nasza inicjatywa zyska∏a kolejne wsparcie najpierw ze strony Ksi´dza Proboszcza, w koƒcu ze strony obecnych
radnych. Liczymy, ˝e kolejne osoby nie
pozostanà oboj´tne na te apele.
Radni Dzielnicy
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Informacje z powiatu
Oznacza∏oby to ca∏kowità utrat´ naszej
samodzielnoÊci i tego skromnego, ale
zawsze przynoszàcego jakieÊ efekty
udzia∏u w bud˝ecie miasta Weso∏a.
OczywiÊcie, sprawa jest dopiero
w pierwszych przymiarkach, istnieje
specjalna procedura likwidacji gminy
wymagajàca referendum itp. Jednak
obecna koalicja przy uchwalaniu przysz∏orocznych podatków ju˝ pokaza∏a,
jak szanuje opini´ publicznà. W r´kach Zarzàdu Miasta i radnych jest teraz chuchanie na zimne, abyÊmy nagle
nie zostali zaskoczeni rozstrzygni´ciami, po których o postawieniu kolejnej
latarni w Starej Mi∏oÊnie b´dà decydowaç urz´dnicy z placu Bankowego.
Kuriozalnie,
wyjÊciem z sytuacji mo˝e si´ okazaç dla nas powrót do powiatu
Miƒskiego. A taBiologicznej
ka koncepcja te˝
jest
rozwa˝ana
w kr´gu doradców
Premiera. Pretek-

Szanowni Paƒstwo!
To mia∏a byç ju˝ ostatnia informacja
z prac powiatu Miƒskiego. Od 1 stycznia Weso∏a ma bowiem znaleêç si´
w sk∏adzie powiatu Warszawskiego.
Radni z Weso∏ej i Sulejówka mieli ju˝
nawet nieoficjalne informacje o planowanym na 16 stycznia Êlubowaniu. Jednak ostatnie dni przynios∏y niepokojàce informacje. Podj´te zosta∏y bowiem
prace nad zmianà Ustawy Warszawskiej. Wed∏ug proponowanej tam koncepcji wszystkie gminy (w tym i Weso∏a) wchodzàce w sk∏ad powiatu Warszawskiego, mia∏yby byç po∏àczone
w jeden organizm samorzàdowy – miasto na prawach powiatu Warszaw´.

W miesiàcach
paêdziernik – grudzieƒ 2001 r.
OÊrodek Rehabilitacji i Odnowy
zaprasza na

HURTOWNIA

bezp∏atne badania postawy dzieci
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stem do uchylenia rozporzàdzenia
o w∏àczeniu Weso∏ej i Sulejówka do
powiatu Warszawskiego mamy byç my
– radni. Otó˝ Rada Powiatu Warszawskiego liczy obecnie 60 radnych, czyli
maksymalnà, dopuszczalnà iloÊç. Nasze przejÊcie do powiatu Warszawskiego spowodowa∏oby wzrost jej liczebnoÊci do 70 osób a wi´c by∏aby
niezgodna z Ustawà o Samorzàdzie
Terytorialnym. Na czym si´ skoƒczà te
pomys∏y, na razie nie wiadomo. Mam
nadziej´, tak jak zapewne i wszyscy
Paƒstwo, ˝e przy ostatecznych rozstrzygni´ciach zostanie wzi´ta pod
uwag´ wola mieszkaƒców.
Jest tak˝e nadzieja, ˝e zaabsorbowani dziurà bud˝etowà politycy po
prostu nie zdà˝à swoim pomys∏om
nadaç ram legislacyjnych i wszystko
zostanie tak jak mieszkaƒcy zdecydowali w referendum, czego w obliczu
nadchodzàcych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia wszystkim Paƒstwu serdecznie
˝ycz´, zarówno w imieniu w∏asnym jak
i moich kolegów radnych jeszcze powiatu Miƒskiego a za kilka dni, mam
nadziej´ ˝e Warszawskiego.
Marcin J´drzejewski

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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Ma∏y JaÊ a Spó∏ka Ziemska
Idà Âwi´ta. Pi´kna, mroêna zima,
okryty szadzià las. A tu przypad∏ mi
przykry obowiàzek przypominania
wszystkim, ˝e jednak jeszcze nie ˝yjemy w normalnym mieÊcie. ˚e mamy
qwasi w∏adz´ w postaci Zespo∏u oraz
nasz wspólny majàtek jest w∏aÊciwie
nasz, ale...
I w takim w∏aÊnie przedÊwiàtecznym
nastroju zauwa˝y∏em smutnà analogi´,
mi´dzy tym, jak to kiedyÊ, my wszyscy
cz∏onkowie Zespo∏u obdarzyliÊmy
ogromnym zaufaniem szeÊç osób i naiwnie powierzyliÊmy im ogromny majàtek, aby zgodnie z naszà wolà i w naszym imieniu nim zarzàdzali a sytuacjà
ma∏ego Jasia, któremu rodzice kupili
telewizor.
Otó˝ Jasio by∏ zbyt ma∏y, by móc samodzielnie go obs∏ugiwaç. Rodzice zatrudnili wi´c Niani´. Tak jak my udzia∏owców Spó∏ki Ziemskiej obdarzyli jà
zaufaniem i powierzyli pilota od tego
telewizora. Poczàtkowo wszystko gra∏o.
Niani nawet podoba∏y si´ kreskówki,
wi´c ch´tnie je razem z Jasiem oglàda∏a. Tylko nieliczni wiedzieli, ˝e gdy Ja-

sio szed∏ spaç, Niania w∏àcza∏a sobie
Marij´ Lucij´ lub Esmerald´.
Tymczasem Jasio rós∏. I chcia∏by czasem obejrzeç coÊ wi´cej ni˝ myszk´ Miki. Niania jednak zawsze lepiej wiedzia∏a, co dla Jasia jest dobre. Mimo jego
protestów, nie zamierza∏a nawet na
chwilk´ oddaç mu pilota. Czasem tylko, dla zamydlenia oczu, puÊci∏a mu
Muppety lub Niekoƒczàcà si´ opowieÊç. Jednak w koƒcu Jasio dorós∏
i postanowi∏ wziàç sprawy w swoje r´ce.
Jednak Niania (która akurat rozczula∏a
si´ nad losem Isaury) ani myÊla∏a zrezygnowaç ze swoich ulubionych seriali.
Najch´tniej zabra∏aby ca∏y telewizor,
aby Jasio nie przeszkadza∏ jej w ulubionych serialach. Ale tak na oczach
wszystkich... Resztka przyzwoitoÊci
a mo˝e raczej ryzyko wykrycia ewidentnej kradzie˝y jakoÊ jà od tego powstrzyma∏y. Zabra∏a wi´c pilota i schowa∏a si´
przed Jasiem na strychu.
I co biedny Jasio ma zrobiç z tym fantem? I tak wystarczajàco d∏ugo znosi∏,
˝e ktoÊ szarog´si si´ przy jego telewizorze. Zwolniç Niani nie mo˝e, bo ta od

razu zas∏ania si´ Kodeksem Pracy i ˝àda
odszkodowania za wczeÊniejszà emerytur´. Niby Niania puszcza do niego
oczko i przebàkuje coÊ o Êlubie, ale urodziwa to ona nie jest, a po Êlubie zas∏oni
si´ Prawami Kobiet i pilota pewnie nadal nie odda. Dzwoniç po rodziców, którzy zaj´ci te˝ tak zaraz nie pomogà...
Smutna historia, bez happy endu. Bo
Jasio, nie majàc innego wyjÊcia, b´dzie
si´ szlaja∏ po ulicach, wpadnie w z∏e towarzystwo i zostanie dresiarzem.
A wtedy marny Niani los.
Tak sobie myÊl´, ˝e najlepiej dla wszystkich by by∏o, gdyby Niania czym pr´dzej
tego pilota odda∏a. Póki telewizor jeszcze
na chodzie. Bo jak si´ na dobre zepsuje,
to kto zap∏aci za jego napraw´...
Marcin J´drzejewski
PS Dla osób, które nie do koƒca orientujà si´ w zawi∏oÊciach uk∏adów gospodarczych Starej Mi∏osny, ten tekst
mo˝e wydaç si´ ca∏kiem absurdalny.
Wybaczcie jednak autorowi, to nie on
zwariowa∏, to po prostu los rzuci∏ nas
w tak zwariowane miejsce, gdzie
naszym majàtkiem zarzàdza coÊ
takiego jak Spó∏ka Ziemska.
MJ

Konkurs na

najwi´kszego Ba∏wana Starej Mi∏osny!
Szanowni Paƒstwo!
Serdecznie zapraszamy do udzia∏u w konkursie na budow´ najwi´kszego Ba∏wana Starej Mi∏osny. Oto jego regulamin:
1. Ba∏wan powstaje w technologii tradycyjnej z kul Êniegowych i ma byç wyposa˝ony w tradycyjne rekwizyty: nos z marchwi, usta z buraka,
oczy i guziczki z w´gielków. Dodatkowo powinien posiadaç nakrycie g∏owy i miot∏´.
2. Ba∏wan musi byç ustawiony w terenie publicznym, ogólnodost´pnym.
3. Konkurs trwa a˝ do koƒca ferii zimowych. Zg∏oszenia gotowych do oceny ba∏wanów mo˝na dokonywaç pod nr telefonu 773 13 15.
Jest to numer automatycznej sekretarki, na którà nale˝y nagraç nazwiska i kontakt na twórców ba∏wana oraz jego lokalizacj´.
4. Do konkursu mo˝na zg∏osiç dowolnà liczb´ ba∏wanów, zbudowanych w dowolnym okresie trwania konkursu.
5. Ba∏wany b´dà oceniane w dwóch kategoriach:
– najwi´kszy ba∏wan – liczona b´dzie wysokoÊç od podstawy do czubka g∏owy (bez nakrycia)
– najpi´kniejszy ba∏wan – oceniane b´dà proporcje, precyzja wykonania kul, jakoÊç wyposa˝enia
6. Przewidywane sà nagrody specjalne za niesztampowà i kreatywnà realizacj´ ba∏wana
7. Dla zwyci´zców przewidziane sà nagrody Prezesa Stowarzyszenia Sàsiedzkiego w postaci paczek z ∏akociami.

Nie bàdê sztywniakiem – ulep ba∏wana!

Zapraszamy Paƒstwa goràco do wzi´cia udzia∏u w

10 Finale Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy 2002.
Wielka, kolorowa impreza odb´dzie si´ w Weso∏ej na pl. Wojska Polskiego w Klubie „KoÊciuszkowiec”
13 stycznia 2002 r. w godzinach od 1400 do 2000.
Moc atrakcji i wra˝eƒ dostarczà Paƒstwu zaproszeni do nas znakomici aktorzy lubianych seriali telewizyjnych,
wspaniali sportowcy, muzycy, którzy w trakcie zabawy poprowadzà licytacj´. Zach´camy równie˝ do wsparcia
wolontariuszy, którzy b´dà spotykaç Paƒstwa na ulicach Weso∏ej z puszkami Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy.
Sztab organizacyjny W.O.Â.P. Weso∏a
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Imieniny Szko∏y Podstawowej nr 3
w Starej Mi∏oÊnie
Szko∏a Podstawowa nr 3 W Starej
Mi∏oÊnie ju˝ od wielu lat nosi imi´
„Górników Polskich”. Dnia 4 grudnia
ka˝dego roku ma swoje Êwi´to. Tegoroczne by∏o wyjàtkowe. Przebiega∏o
pod has∏em „Imieniny Szko∏y”.
Tydzieƒ wczeÊniej wÊród uczniów nauczania zintegrowanego kl. I – III oraz
zerówek zosta∏ og∏oszony konkurs na
najpi´kniejszà laurk´ dla szko∏y od ca∏ej klasy. By∏o o co walczyç.
G∏ównà nagrodà dla zwyci´zców by∏
tort w kszta∏cie czapki górniczej ufundowany przez Rad´ Rodziców.
Podczas Êlubowania klas I, które odby∏o si´ w paêdzierniku, pani wizytator
El˝bieta Sienkiewicz odczyta∏a list,
który rozpoczyna∏o motto:
„Maleƒka tarcza, ale wystarcza,
By z dumà myÊleç o niej,
Bo jak prawdziwa rycerska tarcza
Honoru szko∏y broni”.
Dnia 4 grudnia s∏owa tej myÊli sta∏y
si´ faktem. Ka˝dy uczeƒ naszej szko∏y
otrzyma∏ tarcz´ szkolnà, symbol przynale˝noÊci do wspólnoty uczniowskiej.
Jest wyjàtkowa – ma∏a, ale bardzo
pi´kna. Na niebieskim tle widnieje z∏ota trójka, którà przecinajà bia∏e litery –
SZKO¸A PODSTAWOWA W WESO¸EJ. Wszystko otoczone jest z∏otà
obwódkà.
Realizacja naszego pomys∏u, powrotu do tradycji, nie by∏a ∏atwa. Trzeba
by∏o znaleêç sponsorów.

Dzi´ki ofiarnoÊci wielu osób i firm
uda∏o si´ pomys∏ doprowadziç do koƒca.
Autorkà projektu jest pani Dorota
Rzadkiewicz.
Sponsorami byli:
1. Firma Zenona Jasku∏y
2. Firma Domeko
3. Firma Pferol
4. NieruchomoÊci 777 ul. Pogodna 27
5. Firma Ubezpieczeniowa z Siedlec
pana Zygmunta Gintera
6. Apteka pani Jolanty Borkowskiej ul.
Jeêdziecka 22 c
7. Restauracja „GoÊciniec”
8. Kwiaciarnia paƒstwa Hajta∏owiczów
9. Restauracja „Przy Trakcie”
Wszystkim darczyƒcom bardzo serdecznie dzi´kujemy. Zostanà oni uhonorowani wpisem na drzewko darczyƒców, które ju˝ nied∏ugo „wyroÊnie” na
naszym szkolnym korytarzu.
Wr´czenie tarcz odby∏o si´ na sali
gimnastycznej podczas uroczystej akademii przygotowanej przez kl. III
b pod kierunkiem pani Ewy Wolczuk,
klas´ II a prowadzonà przez panià
Majk´ Delur´, oraz przez kl. I c, której
wychowawczynià jest pani Magdalena
Kruk.
One tak˝e opracowa∏y scenariusz obchodów „Imienin Szko∏y” oraz zorganizowa∏y i przeprowadza∏y akcj´ „Tarcza szkolna”.
Pierwszà tarcz´ szkolnà otrzyma∏a
pani dyrektor Katarzyna G∏usek, drugà

Miejski OÊrodek Kultury w Weso∏ej zaprasza!!!

Konkurs na instrumentalne
wykonanie kol´dy
Z okazji zbli˝ajàcych si´ Âwiàt Bo˝ego Narodzenia MOK tradycyjnie og∏asza „Konkurs na instrumentalne wykonanie kol´dy”. Konkurs odb´dzie si´ 22 grudnia 2001 roku w Miejskim OÊrodku Kultury w Weso∏ej, w godzinach 1300–1700. Na godzin´ 13-tà zapraszamy poczàtkujàcych wykonawców,
czyli tych, którzy uczà si´ gry na instrumencie pierwszy, drugi lub trzeci rok. O godzinie 15-tej zaprezentujà si´ instrumentalne duety i zespo∏y, a o godzinie 16-tej wystàpià zaawansowani muzycy,
doskonalàcy swoje umiej´tnoÊci wi´cej ni˝ trzy lata. Og∏aszanie wyników przes∏uchaƒ wykonawców
oraz nagradzanie laureatów odb´dzie si´ po ka˝dym etapie konkursu. W przerwach wystàpià uczniowie sekcji klawiszowych instrumentów elektronicznych ogniska muzycznego „Iskierka”, dzia∏ajàcego w Sulejówku oraz wykonawcy z sekcji wokalnej Miejskiego OÊrodka Kultury.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie jednej, dowolnie wybranej kol´dy na instrumencie konwencjonalnym oraz zg∏oszenie swojej kandydatury do dnia 17 grudnia osobiÊcie lub
telefonicznie: 773-55-99. Przy zg∏oszeniu nale˝y podaç: imi´ i nazwisko, rok nauki, wybrany instrument, tytu∏ kol´dy oraz kontaktowy numer telefonu.

Serdecznie zapraszamy!!!
Miejski OÊrodek Kultury w Weso∏ej ul. Starzyƒskiego 21 (róg ˚ó∏kiewskiego) telefon 773 55 99
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pani wicedyrektor Lidia
Chmielewska.
Kolejne by∏y
wr´czone
goÊciom obecnym na
uroczystoÊci: burmistrzowi Jackowi Wojciechowiczowi, przedstawicielom Stowarzyszenia Sàsiedzkiego i Rady Dzielnicy pani Ma∏gorzacie Krukowskiej i panu Józefowi Wojtasiowi, radnemu panu Bohdanowi
Rodziewiczowi, pani dyrektor Gimnazjum nr 3 – Ewie Tucholskiej, paniom
z Rady Rodziców – Krystynie Mileszyk
i Edycie Szambelan oraz pani Dorocie
Rzadkiewicz.
Pod koniec uroczystoÊci ka˝da wychowawczyni otrzyma∏a komplet tarcz
dla wszystkich uczniów swojej klasy.
Wszystkim dzieciom oraz ca∏emu
gronu pedagogicznemu nowe tarcze
bardzo si´ podobajà.
Mamy nadziej´, ˝e z dumà i godnoÊcià b´dà je nosiç!
Magdalena Kruk
Ewa Walczuk
Majka Delura
Najpi´kniejszà laurk´ wykona∏a klasa II c, której wychowawczynià jest pani Iza Buczkowska. Dzieci z wielkim
apetytem odebra∏y s∏odkà nagrod´.
I ja tam by∏em.....

„Weso∏a szko∏a”
1. Ptak, który zostaje u nas na zim´ to
jemió∏ka. (Kamil)
2. 2 listopada, to dzieƒ zaduszony
(Ania)
3. Pani prosi Wojtusia, aby poszed∏ do
sekretariatu po spinacze. Za chwil´
dziecko wraca i mówi „Komisariat
zamkni´ty, bo pani sekretariatka
chora”.
4. Âledê ˝yje w wodzie, on lubi si´ kàpaç (¸ukasz)
5. N. Utwórz przymiotnik od rzeczownika
N: màka – U. bia∏a
N: o∏ówek – U: kredka
6. Niedzwieci nie gromadzi ˝ywnoÊci
tylko je na zapchas, bo jak zapcha
sad∏o to Êpi ca∏à zim´. (Micha∏)
7. Obiecuj´, ˝e zawsze b´d´ si´ uÊmiecha∏ nawet wtedy, gdy b´dzie w moim domu „Ich troje” (Zbyszek)

STARA MI¸OSNA

Nowy sezon koncertowy „Il canto Magnificat”
W ka˝de sobotnie dopo∏udnie i Êrodowy wieczór nasza poczciwa tysiàclatka
rozbrzmiewa radosnym chórem dzieci´cych g∏osów. Ju˝ drugi rok Marta
Zamojska-Makowska uczy nasze dzieci
pi´knie Êpiewaç. Coraz cz´Êciej mo˝emy us∏yszeç ten m∏ody chór na ró˝nych
uroczystoÊciach w staromi∏oÊniaƒskim
koÊciele. Nasi chórzyÊci rozpocz´li te˝
koncerty poza granicami dzielnicy,
choç oczywiÊcie rodzima szko∏a pozostaje ich pierwszà najmilszà salà koncertowà.
Z okazji Âwi´ta Niepodleg∏oÊci Pani
Marta przygotowa∏a patriotyczny repertuar, przy wspó∏pracy Miejskiego
Domu Kultury uda∏o si´ zorganizowaç
ca∏y spektakl, w którym patriotyczne
i narodowe pieÊni przeplata∏y si´ z recytacjami aktora Teatru Dramatycznego, Ryszarda Jab∏oƒskiego. 11-listopadowy koncert chór zaprezentowa∏ swoim kolegom w szkole podstawowej,
podczas niedzielnej mszy mieszkaƒcom
Starej Mi∏osny, a tak˝e najstarszemu
pokoleniu naszego miasta – podopiecznym „Gniazda Rodzinnego”, domu
opieki nad osobami starszymi w Weso∏ej.
Ciep∏e przyj´cie podczas wszystkich
wyst´pów by∏o najsympatyczniejszà zap∏atà dla wszystkich Êpiewajàcych dzieci za wielogodzinne próby. Specjalne
podzi´kowania za pi´kne wra˝enia muzyczne nale˝à si´ przede wszystkim
Marcie Zamojskiej-Makowskiej za ca∏y
ogrom pracy w∏o˝ony w utworzenie
chóru i osiàgni´cie w tak krótkim czasie dobrego poziomu artystycznego.
ChórzyÊci pani Marty przygotowujà
obecnie koncert kol´dowy. Pierwszy
wyst´p ju˝ 14 grudnia dla weso∏owskich

seniorów w „Gnieêdzie Rodzinnym”,
19 grudnia specjalny wieczór kol´dowy
dla nauczycieli szko∏y podstawowej. Na
Nowy Rok chór ma zaplanowane kolejne koncerty z kol´dami:6 stycznia
o godz. 11 w koÊciele oo. Marianów
w Sulejówku, a wieczorem w Warszawie, 13 stycznia o godz. 16 w naszym
koÊció∏ku parafialnym.

Dzi´ki ˝yczliwoÊci ksi´dza proboszcza po feriach b´dziemy mogli systematycznie s∏uchaç Êpiewu naszych dzieci
w koÊciele w ka˝dà trzecià niedziel´
miesiàca, na które to cykliczne koncerty chór „Il canto Magnificat” ju˝ dziÊ
serdecznie zaprasza wszystkich mieszkaƒców Starej Mi∏osny.
E.K.

Koncerty kol´dowe chóru „Il canto Magnificat”:
6.01.02.

(niedziela) g. 11.00 koÊció∏ oo. Marianów w Sulejówku
g. 18.00 koÊció∏ na ul. Gdaƒskiej w Warszawie

9.01.02.

(Êroda) g. 17.00 szko∏a podstawowa w Starej Mi∏oÊnie

12.01.02. (sobota) g. 12.30 Klub KoÊciuszkowca w Weso∏ej,
g. 17.00 koÊció∏ Êrodowisk twórczych, Warszawa, pl. Teatralny
13.01.02. (niedziela) g. 16.00 koÊció∏ w Starej Mi∏oÊnie
Serdecznie zapraszamy

OÂRODEK REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ
mgr Beata i Jacek Horszczaruk

GIMNASTYKA
KOREKCYJNA
DLA DZIECI

Artyku∏y

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

ZAJ¢CIA GRUPOWE I INDYWIDUALNE

TEL. 773 22 53

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

Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a 15e (obok cukierni)
otwarte 900–1800, tel. 0501 075 094

9

STARA MI¸OSNA

Wizyty Sàsiedzkie: nasze pociechy. nasze nadzieje...

Dru˝ynowy jest wÊród nas ...
Kiedy by∏em ma∏ym ch∏opcem, patrzy∏em na nich z podziwem i zazdroÊcià. Moi rodzice nie pozwalali... Póêniej, w liceum, zapisywano niemal z automatu, bo taki by∏ w szkole ogólny
trend. By∏em jedynym z klasy, który
przetrwa∏ napór gróêb, a nawet ich realizacj´. Tym razem z w∏asnej, nieprzymuszonej woli, odmawia∏em kategorycznie wstàpienia w szeregi, gdy˝ ÊwiadomoÊç moja wzrasta∏a. Ale podskórna
fascynacja pozosta∏a, a nawet nawiàza∏em nieformalnà wspó∏prac´: organizacja i udzia∏ w trzech edycjach Harcerskich Spotkaƒ Artystycznych. Nie mog∏em inaczej, wszak mój serdeczny
wówczas przyjaciel by∏ harcerskim pasjonatem i najm∏odszym w historii Polski podharcmistrzem. DziÊ, kiedy siedz´
i rozmawiam z dru˝ynowym Lechem
Krzemiƒskim, wspominam Staszka i nadal z˝era mnie zazdroÊç.
04.04.1999 roku odby∏a si´ pierwsza
zbiórka Zast´pu Kadrowego ZHR
w Starej Mi∏oÊnie. Jej wspó∏za∏o˝ycielem, wraz z Marcinem J´drzejewskim,

obozów i rajdów. Na wszystkich coÊ si´
dzieje, widaç, ˝e ch∏opcy nie nudzà si´.
Lech rysuje mi schemat organizacyjny,
opowiada o bie˝àcych poczynaniach,
zaznajamia z historià i tradycjà. Dru˝yna opiera si´ na pracy w zast´pach prowadzonych przez zast´powych. Staromi∏oÊniaƒska dru˝yna dziewczàt ma ju˝
trzy zast´py, ch∏opców – na razie tylko
dwa, ale trzeci zast´p ju˝ jest prawie
utworzony. Ka˝da z tych dru˝yn liczy
sobie oko∏o trzydziestu osób. Swà bie˝àcà i podstawowà dzia∏alnoÊç harcerze
realizujà w trakcie regularnych zbiórek
zast´pów. Raz w tygodniu, przez mniej
wi´cej dwie godziny, cz∏onkowie zast´pu zapoznajà si´ z praktycznà stronà
Prawa Harcerskiego i z wcielaniem go
w ˝ycie, zdobywajà sprawnoÊci, poszerzajà wiedz´ na wybrane tematy – zawsze w powiàzaniu z dzia∏aniem.
Przede wszystkim uczà si´ bycia razem,
wspó∏pracy, wzajemnego szacunku
i niesienia sobie wzajemnie pomocy.
W ró˝nych sytuacjach, bo ˝ycie harcerskie, to g∏ównie dzia∏anie, ruch i aktyw-

wówczas szefem Kapitu∏y Harcmistrzów Rzeczypospolitej, by∏ w∏aÊnie
Lech. W rok póêniej zast´p przekszta∏ca si´ w 44 Mazowieckà Dru˝yn´ Harcerzy „Stanica” (liczba 44 przypomina
o dacie pierwszej zbiórki). Wkrótce potem powsta∏a 44 Mazowiecka Dru˝yna
Harcerek „Archandraja”, a jej dru˝ynowà jest Joanna Bàk ze stopniem przewodniczki. Dru˝ynowym sekundujà
przyboczni jako ich pe∏noprawni zast´pcy, a cz´sto tak˝e nast´pcy.
Przeglàdam plik zdj´ç z ró˝nych akcji,

noÊç. Zbiórka zast´pu to mo˝e byç wycieczka po∏àczona z naukà znaków patrolowych, mo˝e to byç bieg terenoznawczy z wykorzystaniem kompasu lub
inne ma∏e gry terenowe.
Rzecz prosta, szereg rzeczy inaczej
wyglàda w wydaniu ch∏opców, inaczej
dziewczàt i mi´dzy innymi stàd bierze
si´ niemal ca∏kowita rozdzielnoÊç pracy
dru˝yn dziewcz´cej i ch∏opi´cej.
– To dosyç proste – podchwytuje temat Lechu. – Jako przyk∏ad mog´ podaç 5 punkt Prawa Harcerskiego, który
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brzmi prawie identycznie tak dla dziewczàt, jak dla ch∏opców: Harcerz post´puje po rycersku. W czym innym b´dzie
przejawiaç si´ rycerskoÊç ch∏opca, inaczej b´dà jà realizowaç dziewcz´ta. Dla
ch∏opców dochodzenie do rycerskoÊci
b´dzie si´ dokonywaç w du˝ej mierze
poprzez prac´ nad t´˝yznà fizycznà, troch´ w myÊl powiedzenia „w zdrowym
ciele, zdrowy duch”, oczywiÊcie w powiàzaniu z rozwijaniem ca∏ej gamy wartoÊci wewn´trznych. Dla harcerki „post´powanie po rycersku” b´dzie wiàzaç
si´ przede wszystkim z niesieniem pomocy drugim, postawà prospo∏ecznà,
aktywnym wcielaniem w ˝ycie idei
uczciwoÊci, sprawiedliwoÊci itp.
W ten sposób dowiaduj´ si´, ˝e „Stanica” i „Archandraja” stycznoÊci majà
z sobà niewiele. Jedynie przy wi´kszych,
wspólnie podejmowanych akcjach,
w trakcie uroczystoÊci i oczywiÊcie na
wspólnych obozach, choç i te funkcjonujà samodzielnie i w pewnym oddaleniu oraz ze ÊciÊle okreÊlonymi ramami
wspó∏pracy i wspólnego sp´dzania czasu.
Ka˝da harcerka i harcerz mogà i powinni zdobywaç sprawnoÊci zestawione
w 4 stopniach, oczywiÊcie wed∏ug stopnia trudnoÊci. Do podstawowych, jednogwiazdkowych sprawnoÊci nale˝à np.
sprawnoÊç „∏azika” (przejÊcie 15 km
i oznaczenie trasy na mapie) i sprawnoÊç „lekka stopa” (niepostrze˝one podejÊcie pod obozowisko lub ognisko).
Ostatnià, najtrudniejszà jest sprawnoÊç
M – mistrzowska – i by jà uzyskaç nale˝y np. rozliczyç merytorycznie i finanso-
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wo obóz. Oprócz sprawnoÊci mo˝na te˝
zdobywaç, a raczej uzyskiwaç stopnie
harcerskie, w kolejnoÊci: m∏odzik, wywiadowca, çwik, harcerz orli i harcerz
Rzeczypospolitej, a tak˝e stopnie instruktorskie: przewodnika, podharcmistrza i harcmistrza. Warto zaznaczyç, ze
harcerskie stopnie instruktorskie spe∏niajà wymogi i sà honorowane przez
MEN. Dzi´ki temu np. przewodnik mo˝e byç wychowawcà kolonii dla dzieci.
Czas biegnie nam szybko, zw∏aszcza
˝e w mojej pami´ci od˝ywajà wspomnienia. Jeszcze prosz´ o kilka s∏ów komentarza do wybranych zdj´ç.
– To zdj´cia z naszych obozów. – podejmuje ˝ywo Lech i widaç, ˝e obóz jest
dla niego uwieƒczeniem wszystkiego, co
dzia∏o si´ w roku szkolnym, rodzajem
praktycznego sprawdzianu i podsumowania. – Ten miecz na przyk∏ad – wyciàga jedno ze zdj´ç – który tu trzymam ja,
to miecz po˝yczony od uczestników Zawodów Rycerskich, jakie odbywa∏y si´
w∏aÊnie w Olsztynie. My obozowaliÊmy
nieopodal nad Jeziorem Borowym. To
si´ Êwietnie z∏o˝y∏o, bo na tym obozie
w∏aÊnie „przerabialiÊmy” obrz´dowoÊç
Rycerzy Okràg∏ego Sto∏u. MieliÊmy
wi´c pokrewny temat prawie „na ˝ywo”.
– W d∏oni dru˝ynowego pojawiajà si´
nast´pne „fotki”.
A stroje wykonaliÊmy w∏asnor´cznie
ÊciÊle wg wzoru zaczerpni´tego z tradycyjnych opisów.
Ju˝ sama nazwa dru˝yny „Stanica” du˝o mówi o obranym profilu „tematycznym”. Sta∏à obrz´dowoÊcià, wype∏nianà
raz w ciàgu roku szkolnego, jest odtwarzanie zdarzeƒ i obyczajów opartych na
historii powstania Chmielnickiego.
Atrybutem dru˝yny jest miecz Bartrad, którym pos∏ugiwali si´ w∏adcy
i z którym wià˝e si´ wiele opowieÊci.
Miecz ten, z racji funkcji, nale˝y do dru˝ynowego.

– Jakie jeszcze atrakcyjne i po˝yteczne formy sp´dzania czasu oferuje
dru˝yna harcerska?
– Och, tych nie brakuje, byle starczy∏o
czasu i Êrodków – Êmieje si´ Lech –
oprócz obozów w ciàgu roku organizujemy 2-3 biwaki, rajdy, wycieczki, du˝e gry
terenowe dla zast´pów (np. bardzo pasjonujàce „Flagi”,
gdzie zast´py starajà si´ zdobyç proporzec przeciwnika),
tematyczne obrz´dy
nazywane kominkami (w pomieszczeniu) lub ogniskami
(na wolnym powietrzu) itp. Dwa razy
do roku bierzemy
udzia∏ w centralnych
obchodach
uroczystoÊci: 3 maja
i 11 listopada.
A 4 kwietnia to nasze Âwi´to 44 Dru˝yn ZHR w Starej Mi∏oÊnie – dziewcz´cej i ch∏opi´cej. Ró˝nych mniejszych i wi´kszych lokalnych
okazji do zademonstrowania naszego
uczestnictwa nie zlicz´: uroczystoÊci, imprezy, akcje...
Widz´, ˝e nasza rozmowa mog∏aby
trwaç jeszcze, ˝e ho, ho, ale czas... Choç
czas koƒczyç, nie mog´ oprzeç si´ ch´ci
zaspokojenia ciekawoÊci, co dru˝ynowy
porabia „prywatnie”, co go ciekawi,
czym si´ zajmuje?
– Có˝, mam ju˝ 19 lat i rozpoczà∏em
studia. Jestem na pierwszym roku historii UW i tak naprawd´ interesuje mnie
w∏aÊnie historia. Lotnictwo, ˝eglarstwo,
wspinaczka – pociàgajà mnie bardzo
i mam nadziej´ zakosztowaç ich w przysz∏oÊci wi´cej. Poza tym uwielbiam pi∏k´
no˝nà, nawet kiedyÊ gra∏em w klubie,
w Falenicy.

T´ ostatnià informacj´ mog´ potwierdziç, gdy˝ zdarzy∏o mi si´ zagraç przeciwko Lechowi w pi∏k´ no˝nà: gra Êwietnie i niezwykle fair.
– Ostatnie s∏owo?
No w∏aÊnie! Wszystkich ch´tnych,
dziewcz´ta i ch∏opców od 5 klasy szko∏y

podstawowej wzwy˝, zapraszamy! OczywiÊcie robimy akcje naborówe, lecz jeÊli
ktoÊ nie chce czekaç, w ka˝dej chwili mo˝e
skontaktowaç si´ z dru˝ynowà Joannà
Bàk: 773 17 22 lub ze mnà, Lechem Krzemiƒskim: 773 32 43. A korzystajàc z okazji,
w imieniu swoim, dru˝ynowej Joasi
i wszystkich harcerek i harcerzy 44 dru˝yn,
naszym kole˝ankom i kolegom, oraz
wszystkim mieszkaƒcom Starej Mi∏osny
sk∏adam ˝yczenia Weso∏ych Âwiàt Bo˝ego
Narodzenia i Szcz´Êliwego Nowego Roku!
˚egnam si´ z Lechem i wracam do
domu. Wracam przekonany, ze istnieje
jeszcze jedna, wa˝na spo∏ecznie struktura, grupa, instytucja – sam nie wiem, jak
to nazwaç – której móg∏bym zawierzyç
i powierzyç – dziecko. To dobrze. Bo zagro˝eƒ, bo atrakcji wàtpliwych, Êcie˝ek
wyboistych – jeszcze coraz wi´cej.
Marian Mahor

Miejski OÊrodek Kultury w Weso∏ej zaprasza szkolne zespo∏y do udzia∏u w
KONKURSIE MA¸YCH FORM TEATRALNYCH

„JASE¸KA”
Czas prezentacji konkursowej nie powinien przekroczyç 20 minut. Przedstawienie – mówione, grane i Êpewane w kostiumach,
prezentowane b´dà w oprawie scenograficznej, przygotowanej przez MOK. Prezentacje z publicznoÊcià rozpocznà si´ 18 stycznia 2002
roku o godzinie 1000 w sali widowiskowej Klubu „KoÊciuszkowiec” na pl. Wojska Polskiego.
Jury sk∏adajàce si´ z niezale˝nych artystów – aktorów, plastyków i muzyków – oceni i wy∏oni zwyci´zców.
Og∏oszenie werdyktu i uroczyste wr´czenie nagrody i wyro˝nieƒ odb´dzie si´ bezpoÊrednio po zakoƒczeniu wszystkich prezentacji.
Serdecznie zach´camy do wzi´cia udzia∏u we wspólnym przedsi´wzi´ciu.
Zg∏oszenia prosimy kierowaç do sekretariatu Miejskiego OÊrodka Kultury
w Weso∏ej, ul. Starzyƒskiego 21 (róg ˚ó∏kiewskiego), telefon 773 55 99
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Wybory metodà na Leppera
Tak to ju˝ jest w demokracji, ˝e co 4 lata radni muszà si´ rozliczyç przed wyborcami ze swoich dokonaƒ. Ci, co chcà dalej kandydowaç, muszà jeszcze tych wyborców przekonaç, ˝e warto im zaufaç
ponownie. Dlatego znakiem widocznym
ka˝dych zbli˝ajàcych si´ wyborów jest nat∏ok informacji zaczynajàcych si´ od „JA”
lub „MY”, a potem to ju˝ tylko morze
sukcesów.
I w∏aÊnie w takiej konwencji zapoczàtkowany zosta∏ nowy rok wyborczy listopadowym numerem EKO – U NAS.
OczywiÊcie, jak to ka˝dy sukces, ma wielu ojców (w naszym przypadku piàtk´
radnych miejskich), zaÊ pora˝ka jest sierotà. Choç tu demokratycznie poczyniono ma∏y wyjàtek dla mojej skromnej osoby (radnego powiatu spoza uk∏adu) oraz
Rady Dzielnicy. Nie mnie odnosiç si´
i oceniaç osiàgni´cia kolegów radnych reprezentujàcych Starà Mi∏osn´ w Radzie
Miasta. Choç przy takim burmistrzu, jaki
obecnie zarzàdza Weso∏à, który nie ma
uprzedzeƒ terytorialnych i jest dobrym
menad˝erem, wystarczy∏o nie przeszkadzaç, a i tak Stara Mi∏osna odczuwa, ˝e
„coÊ drgn´∏o”. Kiedy jednak wyczyta∏em

o blokowaniu przez powiat budowy gimnazjum i rzekomych zaniedbaniach, to
jednak coÊ o bujdzie na resorach mi si´
wyrwa∏o. Jednak po chwili uÊwiadomi∏em
sobie, ˝e po co nerwy, wszak to nie w z∏ej
woli nasza piàtka radnych napisa∏a to, co
napisa∏a. ONI PO PROSTU NIE WIEDZIELI, JAK TO BY¸O! A wiedzieç
nie mogli, bo tymi sprawami, do momentu postawienia wniosku o przej´cie budowy szko∏y przez Miasto, si´ nie zajmowali! OczywiÊcie, niewiedza wszystkiego nie
t∏umaczy. Historia nie zaczyna si´ od
dnia, kiedy dana osoba si´ nià zacz´∏a
zajmowaç. I choç szko∏´ sprawnie i elegancko pod czujnym okiem Rady Miasta
dokoƒczono (co jest niewàtpliwà zas∏ugà
radnych), to warto nie zapominaç o tych,
którzy t´ spraw´ doprowadzili do tego
punktu. Tym bardziej, jeÊli ci inni nie majà potrzeby i zwyczaju przechwalaç si´, ile
to spotkaƒ umówili i odbyli, ile uchwa∏
przepchn´li i ile pieni´dzy na budow´
szko∏y zdobyli (tu kolegom radnym wypomn´, ˝e na liÊcie „tych z∏ych”, oprócz
Starosty, p. Nowosielskiej i mnie, zapomnieli dodaç p. Krajewskà, która wywalczy∏a 700 tys. dodatkowej dotacji dla Mia-

Spo∏eczna Szko∏a Podstawowa nr 12 i Pierwsze Gimnazjum Autorskie w Weso∏ej
og∏aszajà nabór uczniów
do klasy „0” i „I” szko∏y podstawowej
i klasy „I” gimnazjum na rok szkolny 2002/2003.
Zapisy do szkó∏ odbywaç si´ b´dà od dnia 2.01.2002 r. do 15.03.2002 r.
Informacje o zasadach przyjmowania uczniów do szkó∏ mo˝na uzyskaç
telefonicznie pod numerami tel. 773 77 76 i 773 55 92
lub w siedzibie szkó∏ w Weso∏ej przy ul. Armii Krajowej 9.

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 WYSZCZUPLAJÑCA DLA PA¡:
aerobik, stretching, çwiczenia kszta∏tujàce

tel.

773 22 53
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Os. Stara Mi∏osna
ul. S∏onecznej Polany 5

sta na kontynuacj´ budowy naszego gimnazjum).
W b∏ogim przekonaniu o nieÊwiadomym b∏´dzie naszych radnych, doczyta∏em do akapitu, jakoby to kierowana
przeze mnie Rada Nadzorcza Zespo∏u
celowo utrudnia∏a przeniesienie przychodni zdrowia do Centrum Pogodna.
Stwierdzenie takie, podpisane przez osob´, która na sesji Rady Miasta wypowiada si´ za prywatyzacjà miejskiej s∏u˝by
zdrowia i likwidacjà SPZLO pomy∏kà ju˝
raczej byç nie mog∏o.
Wtedy uÊwiadomi∏em sobie, ˝e tak naprawd´ nie chodzi o nic innego, jak o magiczne s∏owo REELEKCJA. A przyj´ta
metoda i pomys∏ na kampani´ wyborczà
zosta∏ zapo˝yczony od Andrzeja Leppera! Przecie˝ wystarczy wziàç dowolnà
osob´ publicznà, najlepiej z obozu konkurencyjnego, zarzuciç jej udzia∏ w spisku, dzieciobójstwo i zwiàzki z ben Ladenem (rety, jakie to szcz´Êcie, ˝e na Centrum Pogodna nie spad∏ jak dotàd ˝aden
samolot!). Nie wiadomo, jak si´ b´dzie
t∏umaczy∏ i tak troch´ b∏ota zostanie.
O ile w przypadku p. Rodziewicza nie
dziwi´ si´, ˝e przyjà∏ tak agresywny ton
kampanii wyborczej, bo rzeczywiÊcie, kierowana przeze mnie Rada Nadzorcza
okaza∏a si´ zbiorem niewdzi´czników
i nie by∏a sk∏onna odwdzi´czyç si´ za
wsparcie przy zmianie poprzedniej Rady
i próbuje unormalniç stosunki ∏àczàce firm´ pana Rodziewicza z Zespo∏em. Ale
czemu pozostali dali si´ wciàgnàç w t´
gr´? Czy swoimi osobami chcà nadal
uwiarygodniaç zwiàzki prywatnego biznesu z majàtkiem spo∏ecznym?
Jest naturalnie przypisanym atrybutem
ka˝dej osoby publicznej, ˝e podlega krytyce. Czasami nawet bardzo ostrej. A poniewa˝ tak ∏atwo si´ nie obra˝am, przyznam ˝e jako socjotechnik-amator z niecierpliwoÊcià czekam na ciàg dalszy. Bo
by∏y marsza∏ek Lepper zrobi∏ ju˝ krok
dalej i napisa∏ ksià˝k´. Ciekawe, jaki tytu∏
przyjmie publikacja naszych radnych?
Proponuj´: „My i oni – rzecz o dialogu
spo∏ecznym w pi´ciu aktach”
Mi∏ej lektury...
Marcin J´drzejewski
HISTORIA - PE¸EN ZAKRES
KOREPETYCJI
Przygotowanie do egzaminów: szko∏a
podstawowa, gimnazjum, szko∏a Êrednia, matura

773 10 57
Tani Transport

☞ TANI PRZEWÓZ TOWARÓW
☞ PRZEPROWADZKI

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

STARA MI¸OSNA

DwadzieÊcia lat temu,
13 grudnia próbowano
zabiç nadziej´,
lecz ona przetrwa∏a
równie˝ dzi´ki humorowi

Z cyklu „Piosenki stanu wojennego”

ZIELONA WRONA
refren (na melodi´ „Teraz jest wojna ...)

Zielona wrona,
dziób w w´˝yk szamerowany,
kto nie da∏ drapaka,
kto nie chce zakrakaç,
ten b´dzie internowany ...
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Rynek nieruchomoÊci
dratowego x iloÊç metrów tworzàcych
ogólnà powierzchni´ dzia∏ki. Wyra˝ane
sà najcz´Êciej w dolarach amerykaƒskich uwa˝anych za naj∏atwiejszy przelicznik wartoÊci przy ewentualnych
zmianach koniunktury na rynku nieruchomoÊci niezabudowanych. Wyst´puje
tu pewna prawid∏owoÊç polegajàca na
tym, ˝e im mniejsza dzia∏ka, tym relatywnie jej cena za 1m2 jest wy˝sza (bierzemy tu pod uwag´ dzia∏ki, których pozosta∏e parametry sà bardzo zbli˝one).
I tak: cena 1m2 dzia∏ki pod dom w zabudowie szeregowej (ok. 150-200 m2)
kszta∏tuje si´ w granicach 70-100USD.
Dzia∏ki pod zabudow´ wolnostojàcà
(ok. 390-500 m2): 45-80USD, przy czym
obie granice, zarówno dolna jak i górna,
sà cenami z jednej strony zani˝onymi
(okazja, lub pod linià wysokiego napi´cia), z drugiej – nie do przyj´cia.
Pragn´ podkreÊliç, ˝e sà to ceny proponowane przez w∏aÊcicieli (ceny transakcyjne sà o par´ dolarów ni˝sze) za
dzia∏ki, przy których poprowadzone sà
wszystkie media. Poniewa˝ uzbrojenie
ulicy le˝y, niestety, w gestii samych zainteresowanych, tj. w∏aÊcicieli poszczególnych dzia∏ek, cz´sto zdarza si´ tak, ˝e do
ceny dzia∏ki nale˝y
doliczyç jeszcze zamini
d∏u˝enie wynik∏e
nieuregulowania
Czynne: codziennie 6.00 - 22.00
maxima ztego
w niedziele 9.00 - 15.00
obowiàzku
przez dotychczaso✦ ARTYKU¸Y SPO˚YWCZE I CHEMICZNE ✦ wego w∏aÊciciela
✦ KOSMETYKI ✦ ARTYKU¸Y SZKOLNE ✦
wobec
sàsiadów
✦ OWOCE ✦ NAPOJE ✦ SOKI ✦ WARZYWA ✦ (gaz, pràd, telefon,
latarnie, p∏yty beto✦ ALKOHOL ✦ UPOMINKI ✦
nowe), lub wobec
✦ NABIA¸ ✦ W¢DLINY ✦
MPZBDJiW
sp.
✦ POKARM DLA ZWIERZÑT ✦
z o.o. (wodociàg,
✦ DU˚Y WYBÓR PRASY ✦
kanalizacja). Nie-

Wielu z nas marzy o w∏asnym domu. Domu dostosowanym do swoich potrzeb,
planów i mo˝liwoÊci w po∏àczeniu z ciekawà architekturà, dopasowanà do w∏asnego gustu i otoczenia. Wymarzony
dom powinien zatem spe∏niaç wiele oczekiwaƒ, cz´sto nie do pogodzenia z propozycjami zakupu budynków ju˝ istniejàcych, nawet w tzw. stanie surowym.
Najlepszym, a jednoczeÊnie sprawdzonym rozwiàzaniem jest w tym wypadku
zakup niezabudowanej dzia∏ki budowlanej, na której sami zdecydujemy, jaki
dom ma powstaç.
Przy jej wyborze równie˝ nale˝y wziàç
pod uwag´ wiele czynników. Na pierwszym miejscu wymieni∏bym lokalizacj´,
w tym otoczenie z istniejàcà, bàdê planowanà infrastrukturà, mo˝liwoÊci zabudowy (wynikajàce z przeznaczenia
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i prawa budowlanego), dost´p do mediów (woda, kanalizacja, pràd, gaz) i oczywiÊcie cen´, która
jest ÊciÊle zwiàzana ze wszystkimi tymi
parametrami.
Ceny dzia∏ek na osiedlu Stara Mi∏osna nie nale˝à do niskich i okreÊlane sà,
z regu∏y, jako cena jednego metra kwa-

DELIKATESY

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

akceptujemy karty p∏atnicze
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rzadko jest to koszt si´gajàcy 10-12 tys.
z∏otych. Cena 1m2 dzia∏ki nieuzbrojonej,
np. na zad. 17 kszta∏tuje si´ na poziomie
ok. 35 USD.
Wymienione ceny zmienia∏y si´ na
przestrzeni ostatnich lat wykazujàc sta∏y
wzrost, lecz w tym roku osiàgn´∏y, moim
zdaniem, granic´, powy˝ej której, bez
normalnych ulic, przy takim zag´szczeniu, przy obecnej sytuacji gospodarczej
i nadpoda˝y, nie powinny si´ zbytnio
zmieniç. Wi´kszoÊç transakcji b´dzie te˝
koncentrowa∏a si´ we wschodniej cz´Êci
naszego osiedla, do której w przypadku
wielu dzia∏ek nie dotar∏y jeszcze wszystkie media.
Kolejnym ewenementem, niespotykanym poza Starà Mi∏osnà, sà dzia∏ki na
tzw. prawie cesji, których prawnym w∏aÊcicielem jest tzw. Spó∏ka Ziemska, a do
których wskazanie lokalizacyjne na podstawie cz∏onkostwa posiadajà cz∏onkowie wymienionego wy˝ej Zespo∏u
(obecnie ok. kilkudziesi´ciu dzia∏ek).
Aby staç si´ w∏aÊcicielem takiej dzia∏ki
w jej cenie nale˝y uwzgl´dniç tak˝e cesj´
praw do lokalizacji (200 z∏ dla cz∏onka
Zespo∏u, 1200 z∏ dla pozosta∏ych) wraz
z przew∏aszczeniem gruntu (20 z∏ / m2).
Do wszystkich tych elementów, zarówno w przypadku dzia∏ek z za∏o˝onà
ksi´gà wieczystà jak i tych na prawach
cesji, doliczamy ju˝ tylko koszty transakcji poniesione bezpoÊrednio u notariusza (zwyczajowo pokrywa je kupujàcy).
Bez wzgl´du na koszty, w ka˝dym
przypadku nale˝y te˝ zwróciç szczególnà
uwag´ na bezpieczeƒstwo ca∏ej transakcji. Lepiej wi´c powierzyç te sprawy doÊwiadczonym fachowcom, którzy biorà
za to pe∏nà odpowiedzialnoÊç, s∏u˝àc
swà radà i pomocà.
Pawe∏ Grabiƒski
licencjonowany poÊrednik
w obrocie nieruchomoÊciami
tel: 795 72 72

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

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

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

773-19-68

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

Akceptujemy karty kredytowe!

STARA MI¸OSNA

Obchody Tygodnia Europejskiego
„Socrates – Comenius” w Weso∏ej
27 listopada 2001 r. przy Urz´dzie
Miasta w Weso∏ej odby∏o si´ uroczyste
podsumowanie obchodów Tygodnia
Programu Europejskiego „Socrates –
Comenius”. Tego dnia odby∏ si´ happening, którego jednym z elementów by∏o
wypuszczenie w powietrze balonów
z logo Unii Europejskiej i Programu
„Socrates”. Takie balony zosta∏y wypuszczone jednoczeÊnie w 30 krajach
europejskich. Do ka˝dego balonu zosta∏a doczepiona karteczka z przes∏aniem do Narodów Europy, którego
tekst zamieszczamy na trzeciej szpalcie.
W ramach obchodów Tygodnia Programu Europejskiego przyznano tak˝e
nagrody w konkursie plastycznym pt.
„Co w moim kraju chcia∏bym pokazaç
kolegom z innych paƒstw europejskich?” Decyzjà jury przyznano nagrody w poszczególnych kategoriach:
Uczniowie klas 0-3: I miejsce Czarek
Bedyƒski kl. 1 SP 3, II miejsce Magda
Witowska kl. 2 SP 4, III miejsce Julita
Matuszewska kl. 2 SP 3, I wyró˝nienie
Aleksander Matsur kl. 2 SP 1, II wyró˝-

nienie Maciek Mrozek kl. 1 SP 3, III
wyró˝nienie Wiktor Chrobak kl.1 SSP
12, IV wyró˝nienie Bartek Pogorzelski
kl.1 SSP 12.
Uczniowie klas 4-6: I miejsce Kuba
Paulski kl. 6 SSP 12, II miejsce Andrzej
Mieczkowski kl. 6 SSP 12, III miejsce
Ania Kozak kl. 4 SP 2, I wyró˝nienie
Zofia ¸aszkiewicz kl. 6 SSP 12, II wyró˝nienie N. Sawicka kl. 6 SP 2, III wyró˝nienie Ma∏gosia Dobosz kl. 6 SSP
12, IV wyró˝nienie Natalia Drzyzga kl.
5 SP 3, V wyró˝nienie Micha∏ Wrzosek
kl. 6 SP 4, VI wyró˝nienie Adam Wycech kl. 4 SSP 12, VII wyró˝nienie Ola
Wnuk kl. 5 SP 4, VIII wyró˝nienie Mateusz Patoleta kl. 4 SSP 12, IX wyró˝nienie Norbert Bielicki kl. 6 SSP 12,
X wyró˝nienie Wojciech Kielak kl. 5
SSP 12.
Uroczyste wr´czenie nagród nastàpi∏o
29.11.2001 w budynku Urz´du Miasta,
gdzie mo˝na by∏o tak˝e obejrzeç nagrodzone przez Burmistrza i Przewodniczàcego Rady Miasta Weso∏a prace.
Ligia Krajewska

OR¢DZIE DO NARODÓW
Dla nas, nastoletniej m∏odzie˝y losy
Êwiata nie sà oboj´tne. Obecna sytuacja mo˝e odbiç si´ w przysz∏oÊci na
naszych marzeniach, perspektywach,
postrzeganiu dobra i z∏a oraz komforcie ˝ycia.
Nie chcemy, ˝eby powtórzy∏a si´ sytuacja z poczàtku XX wieku, nie mo˝na
dopuÊciç do wybuchu III wojny Êwiatowej. To, co dzieje si´ teraz, mo˝e pozbawiç nas szansy na spokojne ˝ycie.
Rozumiemy, ˝e nale˝y walczyç z terroryzmem, ale przera˝a nas fakt, i˝ wojna
ta mo˝e przerodziç si´ w fanatycznà
walk´ religijnà. Sàdzimy bowiem, ˝e
wiara powinna wzbogacaç duchowo narody, jednoczyç a nie dzieliç. ˚yjemy
w Êwiecie, w którym wszystko mo˝e si´
wydarzyç. Apelujemy zatem do tych, od
których zale˝à losy Êwiata.
UÊwiadommy sobie, jak du˝a odpowiedzialnoÊç cià˝y na nas wszystkich.
Nie wolno pozwoliç na jakikolwiek
b∏àd, gdy˝ mo˝e on zawa˝yç na losach
ludzkoÊci.
„Wierzymy g∏´boko, ˝e nauka i pokój
osiàgnà w koƒcu zwyci´stwo nad ciemnotà i wojnà, ˝e ludzie porozumiejà si´
mi´dzy sobà nie dla zniszczenia, lecz
dla budowania”.

Kàcik bibliofila – nowoÊci w bibliotece
Walka z wiatrakami – powieÊç
Jadwiga Dabulewicz – Rutkowska
Ksià˝ka, oparta na faktach, opowiada o losach rodziny repatriantów, przesiedlonych z Kresów na Górny Âlàsk
i Ziemie Zachodnie.
Bohaterka powieÊci, studentka Politechniki – Aldona to dziewczyna
wra˝liwa, uczciwa i inteligentna. Jej
nauka i ˝ycie prywatne toczà si´
w ci´˝kich czasach i na obcej dla niej
ziemi. Konflikty i wzajemne nieporozumienia dwóch spo∏ecznoÊci, trudna
sytuacja polityczna, wywo∏ujàca bunty
na wy˝szych uczelniach Âlàska, niezdrowe uk∏ady w fabrykach i zak∏adach pracy, gdzie studenci odbywajà
swoje praktyki, oto realia z jakimi
spotyka si´ m∏oda bohaterka i chce si´
im przeciwstawiç.
W powieÊci pojawia si´ te˝ wàtek mi∏osny – o mi∏oÊci trudnej, cz´sto i nie
zawsze spe∏nionej.

Beletrystyka dla doros∏ych:
– R. Ludlum Klàtwa Prometeusza
– J.C. Oates Amerykaƒskie apetyty
– K. Kofta Z∏odziejka pami´ci
– D. Steel Zwiastun mi∏oÊci
– C. Cussler B∏´kitne z∏oto
– A. Christie Tajemnica Sittafond
Dla dzieci i m∏odzie˝y:
– C. Busquets Mini bajeczki
– W. Disney Tygrys i przyjaciele
– R. GoÊcinny Mama Dalton
– H. Olczak – Moraczewska Brano,
Zuzia
– A. Watts Ksi´˝ycowa piosenka
– M. Musierowicz Kalamburka
Popularnonaukowe:
– W. D´bski Rynek finansowy i jego
mechanizmy
– M. Gurian Zrozumieç nastolatka
– J. Paszek ˚eromski
– W. Skrzyd∏o Leksykon wiedzy o paƒstwie i spo∏eczeƒstwie

– G.B. Curtis Cià˝a w pytaniach i odpowiedziach
– G.B. Curtis Studia 2001/2002
Izabela Zych
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Wielkie bieganie po lesie
4 listopada lasy wokó∏ Starej Mi∏osny
zaroi∏y si´ od biegaczy w kolorowych
strojach. Rozgrywa∏a si´ organizowana
przez klub GIBnO „Amator” kolejna,
ju˝ III edycja Jesiennych Zawodów na
Orientacj´ o Puchar Burmistrza Miasta Weso∏a. Ta sympatyczna dyscyplina
sportu, którà systematycznie propagujemy na ∏amach „WiadomoÊci Sàsiedzkich” polega na przebiegni´ciu trasy
oznaczonej na bardzo szczegó∏owej
mapie. Droga, którà si´ biegnie, jest
oboj´tna, istotne jest, aby potwierdziç
swojà obecnoÊç na wszystkich oznaczonych punktach kontrolnych.
Pogoda, jak na t´ por´ roku, by∏a
wr´cz doskona∏a, stàd zawody cieszy∏y
si´ sporà popularnoÊcià. Na starcie stan´∏o 190 osób, w tym kilkunastu mieszkaƒców naszego miasta (licznie reprezentowana by∏a Szk. Podst. Nr 4). Za-
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wody by∏y rozgrywane w ciekawej formule biegu wariantowego. Jego zasadà
jest to, ˝e cz´Êç punktów nie ma okreÊlonej kolejnoÊci zaliczania, tak wi´c
zawodnik sam decyduje, jakà trasà
i w jakiej kolejnoÊci je zaliczaç. W takich zawodach organizowany jest tzw.
start masowy, tzn. wszyscy zawodnicy
startujà w tym samym momencie. Poniewa˝ ka˝dy wybiera∏ swojà tras´ biegu, poczàtek by∏ bardzo widowiskowy.
Polana, na której usytuowany by∏ start,
zamieni∏a si´ w imponujàce k∏´bowisko biegnàcych, ka˝dego w innà stron´,
zawodników. Na szcz´Êcie odby∏o si´
bez strat, zaÊ im dalej w las, tym stawka zawodników systematycznie si´ rozciàga∏a.
Formu∏a zawodów zmusza∏a zawodników do ostrej walki. Czasem o miejscu na podium decydowa∏y dos∏ownie
sekundy, wywalczone rezerwà si∏ na finiszu. Na szcz´Êcie na mecie na strudzonych sportowców czeka∏y napoje
i pieczone kie∏baski.
W najbardziej presti˝owych kategoriach K-21 i M-21, w których
rozgrywany by∏ bieg o Puchar Burmistrza Miasta niespodzianek w∏aÊciwie nie by∏o. WÊród paƒ zwyci´˝y∏a Joanna Parfianowicz przed
Dorotà Wardeckà (triumfatorkà
z zesz∏ego roku) oraz Urszulà Herman-I˝yckà. WÊród panów w wyjàtkowo mocno obsadzonej kategorii, po raz kolejny wygra∏ Micha∏
Parzewski przed Igorem B∏achutem (ju˝ nied∏ugo b´dzie miesz-

kaƒcem naszego Osiedla!) oraz Przemys∏awem Patejko.
Kolejne Zawody o Puchar Burmistrza ju˝ za rok, 10 listopada. A ch´tnych do zapoznania si´ z tà dyscyplinà
zapraszamy na najbli˝sze zawody treningowe: 6 stycznia Weso∏a, start
sprzed Klubu KoÊciuszkowca o godz.
10.30. Wi´cej o biegu na orientacj´
oraz terminach zawodów mo˝na dowiedzieç si´ na stronie www.gibno.pl.
Serdecznie zapraszamy!
Jaros∏aw Wojciechowski
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Nasza oczyszczalnia Êcieków,
czyli blaski i cienie ˝ycia „Cyraneczki”
Zmywamy naczynia, spuszczamy po
sobie wod´, pralka w∏aÊnie w∏àczy∏a wirowanie i wyplu∏a porcj´ burych mydlin.
Wokó∏ nas pachnie czystoÊcià, a brudna
woda zaczyna swojà wielkà podró˝
przez podziemnà staromi∏oÊniaƒskà
rzeczywistoÊç. Najpierw powinna si´
dostaç rurami do przepompowni przy
placu zabaw. Rzetelnie próbuje tam dop∏ynàç, ale majàc do dyspozycji zbyt obszernà, kiepsko wyprofilowanà kanalizacj´, raczej pe∏znie i ciurka. To sprawia, ˝e po drodze zostawia wi´kszoÊç
piasku, który powinien zostaç zebrany
przez znajdujàcy si´ w oczyszczalni piaskownik. Poniewa˝ na osiedlu nie powsta∏y drogi, a wraz z nimi odp∏ywy dla
wody deszczowej, woda z opadów p∏ynie razem ze Êciekami i w czasie ulewnych deszczów cz´Êç tego piasku wyp∏ukuje. Czyli nie ma tego z∏ego, co by na
dobre nie wysz∏o. Jednak zalewa jednoczeÊnie oczyszczalni´ masà wody wielokrotnie przekraczajàcà jej teoretyczne
mo˝liwoÊci. Pani in˝ynier Aleksandra
Prokop, jednoczeÊnie dyrektor i techno-

log oczyszczalni, wchodzi wtedy popatrzeç z troskà na swój wielki kocio∏ –
Biomix, który a˝ dr˝y w posadach i wyglàda, jakby si´ mia∏ zaraz rozlecieç. Cyraneczka jest jednak rodowità Mi∏oÊniankà i do tej pory si´ trzyma.

przejÊç przez przepompowni´, która
znajduje si´ obok placu zabaw. Tu woda przechodzi przez kraty, na których
zatrzymujà si´ najgrubsze zanieczyszczenia, które po sprasowaniu i dezynfekcji sà odwo˝one na wysypisko.

DW: Du˝y k∏opot z tà deszczówkà?
In˝. Aleksandra Prokop: Tak, du˝y.
Rozcieƒczone Êcieki zaburzajà prac´
oczyszczalni. Pierwszy kawa∏ek kanalizacji burzowej powsta∏ wraz z odcinkiem ulicy Jana Paw∏a. Ale nie wszystkie studzienki sà do niej w∏àczone. Poza
tym problemem jest spuszczanie wody
deszczowej z rynien i drenowanych
trawników prosto do kanalizacji. Wed∏ug najnowszych przepisów tak budowaç nie wolno. U nas przy braku kanalizacji burzowej i tak wi´kszoÊç poleci
razem ze Êciekami, ale kiedyÊ wraz z ulicami powstanà i burzowce, dlatego warto to wziàç pod uwag´.

– Najgrubsze zanieczyszczenia czyli co?
– Tu widaç, na jakie owoce jest sezon
i czy ju˝ sà m∏ode ziemniaki. Sà odpady
pobudowlane: worki po cemencie, deski, gruz. To w∏aÊnie one bardzo cz´sto
powodujà zatkanie kanalizacji. Bywajà
te˝ prezerwatywy, rajstopy i damska
bielizna. Najgorszy by∏ martwy pies. Na
szcz´Êcie tylko pies, bo otwierajàc krat´
po raz pierwszy ba∏am si´ jeszcze bardziej makabrycznych znalezisk.
Gdy brudy znajdà si´ za kratà, nie
muszà ju˝ pe∏znàç si∏ami grawitacji, lecz
sà t∏oczone przez pompy, do oczyszczalni, która znajduje si´ w lesie, przy drodze do Mi´dzylesia. Dla formalnoÊci

Ale wróçmy do wody. Zanim dotrze
ona do samej oczyszczalni, musi

BUDUJ DOM Z

c.d. na str. 18

Do koƒca grudnia 2001r.
na materia∏y budowlane
i hydrauliczne rabat - 10%
05-077 Stara Mi∏osna
ul. Trakt Brzeski 75
tel. (022) 773 21 55
fax (022) 773 30 41
pn. - pt. 9.00 - 19.00
sob. 9.00 - 15.00

Warszawa
Powsin
ul.
Wa f l o w a
1
tel. (022) 651 05 58
pn. - pt. 8.00 - 18.00
sob. 9.00 - 15.00

najciekawsze PROJEKTY
najdogodniejsze KREDYTY
najtaƒsze MATERIA¸Y

Kto z nami buduje pieni´dzy nie marnuje!
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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

p∏ywajàcà wysepkà. Rosnà tu kolonie
osiad∏ych pierwotniaków o pi´knych
kielichowatych kszta∏tach. Na tych niby-∏àkach pasà si´ jak owce stada ró˝nych
innych maleƒkich stworzeƒ. „Owce” padajà ofiarà „wilków” czyli wi´kszych
pierwotniaków i wrotków – groênych
stworów zagarniajàcych wszystko, co si´
zmieÊci do g´by otoczonej wirujàcym
pierÊcieniem rz´sek... Zachwycajàce jak
pi´kne stworzenia bo˝e karmimy, spuszczajàc po sobie wod´!
Wielka ró˝norodnoÊç tych ˝yjàtek
sprawia, ˝e zanieczyszczenia, które mogà zostaç spo˝yte bardzo szybko, stajà
si´ cz´Êcià k∏aczków osadu. Ca∏a uroda
k∏aczków polega zaÊ na tym, ˝e mo˝na
je ∏atwo oddzieliç od wody. Organiczne
brudy mamy wi´c z g∏owy, pozostajà
jednak minera∏y. Ze zwiàzkami azotu
osad czynny radzi sobie ca∏kiem dobrze.
Sà tu bakterie, które przekszta∏cajà je
w azot gazowy, czyli neutralny gaz, który jest g∏ównym sk∏adnikiem powietrza.
˚eby jednak to osiàgnàç, do pracy muszà si´ wziàç po kolei bakterie, które lubià du˝o tlenu, a potem takie, które go
nie znoszà. Z myÊlà o nich podzielono
siedzib´ osadu czynnego na oddzielne
komory. Jednà si´ napowietrza, ˝eby
dogodziç tlenowcom, a drugà pozostawia beztlenowej cz´Êci dru˝yny. Nast´pny problem to fosfor, wyst´pujàcy g∏ównie pod postacià fosforanów. To groêny
przeciwnik, g∏ówny sprawca glonowej
zupy w rzekach, jeziorach i w Ba∏tyku,
a co za tym idzie duszàcych si´ ryb
i cuchnàcych mu∏ów. Jest go sporo we
wszystkich resztkach roÊlinnych i zwierz´cych oraz ca∏e mnóstwo w detergentach i Êrodkach pioràcych. To prawda,
˝e litujàc si´ nad Êrodowiskiem si´gamy
ju˝ czasami po proszki bez fosforanów
ale za chwil´ z litoÊci nad pralkà sypiemy garÊciami jakiÊ Calgon albo inne cudo, a to jest w∏aÊnie czysty fosforan, no
i bieda. Zw∏aszcza, ˝e z fosforem nasz
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„FIX”

HURTOWNIA PARAPETÓW
WEWN¢TRZNYCH oraz ZEWN¢TRZNYCH
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z naszego od˝ywiania si´, ca∏a zawartoÊç naszych pó∏ek z Êrodkami czystoÊci
i kosmetykami, plus brud, który nimi
usuwamy. W soboty, kiedy w wielu domach si´ pierze, ca∏a oczyszczalnia
pachnie proszkiem do prania. Gdyby to
wszystko wypuÊciç bez oczyszczenia,
szybko zrobi∏aby si´ gnijàca breja, która roztacza∏aby trujàcy odór zgni∏ego
jaja i na domiar z∏ego grozi∏a zaka˝eniem groênymi drobnoustrojami. Dlatego wszystkie substancje organiczne
muszà si´ roz∏o˝yç i zamieniç w proste
zwiàzki mineralne. Ale to nie koniec
k∏opotów. JeÊli pozb´dziemy si´ substancji organicznych i wypuÊcimy pi´knà krystalicznà wod´ pe∏nà minera∏ów
(zwiàzków fosforu i azotu), b´dzie to

od

przechodzà przez piaskownik i ju˝ sà na
miejscu, w wysokim na dwa pi´tra cylindrycznym zbiorniku zwanym Biomixem,
gdzie czeka je wiele atrakcji.
W Êciekach, które powstajà w naszych domach, jest bardzo wiele rodzajów zanieczyszczeƒ. ˚eby si´ o tym
przekonaç, wystarcza popatrzeç, ilu
ró˝nych substancji pozbywamy si´, u˝ywajàc na co dzieƒ sedesu, zlewu i wanny. B´dzie tam wszystko, co wynika

znakomita po˝ywka dla glonów, i kilka
metrów dalej kryszta∏owa struga zmieni∏aby si´ w zaglonionà zielonà zup´.
Glony te˝ gnijà, a ich rozk∏ad Êmierdzi
i truje. Dlatego zwiàzki azotu i fosforu
te˝ powinny zostaç z wody usuni´te.
Tym trudnym zadaniom musi sprostaç
Biomix. W dodatku nie ma zbyt wiele
czasu, bo Êcieki, które si´ tu dostajà, za
kilka godzin muszà opuÊciç oczyszczalni´ jako woda drugiej klasy czystoÊci
(wedle definicji nadajàca si´ do kàpieli
i uprawiania sportów wodnych). Na
szcz´Êcie w Biomiksie siedzi ˝ar∏oczny
stwór zwany osadem
czynnym. Na poczàtku
dzia∏ania Cyraneczki
gotowy osad przyjecha∏
tu z innej oczyszczalni.
Spoglàdajàc w wielki
kocio∏, widzimy go
w postaci masy kot∏ujàcych si´ burych
k∏aczków. Osad jest tu
otaczany prawdziwie
matczynà opiekà, bo
te˝ i wiele nieszcz´Êç
mo˝e mu si´ przydarzyç. JeÊli Êcieki sà zbyt
rozcieƒczone (np. przez deszczówk´),
osad mo˝e byç g∏odny. Burzy si´ wtedy
i pieni. JeÊli jest zbyt zimno lub w Êciekach znajdzie si´ coÊ trujàcego, osad
„puchnie” czyli traci zdolnoÊç do szybkiego oddzielania si´ od wody. Wtedy
oczyszczanie staje si´ mniej sprawne
i osad trzeba ratowaç, niekiedy nawet
podajàc coÊ w rodzaju lekarstw.
W oczyszczalni myÊli i mówi si´ o nim
jakby by∏ mi∏ym zwierzàtkiem. W rzeczywistoÊci to ca∏y mikrokosmos. Sà tam
przede wszystkim najprzeró˝niejsze
grzyby i bakterie. Ka˝dy gatunek je co
innego. Jedne wydzielajà do wody trawiàce enzymy, inne sà wa˝ne, bo dostarczajà Êluzu, który zlepia rozmaite ˝yjàtka w k∏aczki. Taki k∏aczek jest jak gdyby
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˝ar∏oczny osad kiepsko sobie radzi. Dlatego na pomoc musi przyjÊç chemia. Pani in˝ynier zaprowadzi∏a mnie do pomieszczenia, gdzie trzyma odczynnik do
usuwania fosforu. Odczynnik kojarzy si´
z czymÊ gabarytu próbówki, a tu trzy
wielkie beki zajmujà pomieszczenie
wielkoÊci sporego salonu. Dziennie
idzie oko∏o 40 litrów tego drogiego produktu, a przywozi si´ go cysternà.
Fosfor zwiàzany z odczynnikiem wytràca si´ i mo˝e zostaç usuni´ty razem
z k∏aczkami osadu. Osad i oczyszczona
woda rozstajà si´ w trzeciej, po∏o˝onej
najdalej od osi, komorze Biomixu.
Cz´Êç osadu powraca do pracy, ale stale powstajàcy nadmiar musi byç usuwany. Najpierw prasuje si´ go na specjalnej prasie. Potem, wedle pierwotnych
za∏o˝eƒ, mia∏ byç kompostowany. Pani
in˝ynier pokazuje mi burà ha∏d´ poroÊni´tà przywi´d∏ymi pomidorami.
– Nikt ich nie sadzi∏. – t∏umaczy – Nasiona pomidorów wytrzymujà proces
oczyszczania, a na Êwie˝ym nawozie same kie∏kujà i rosnà. Kompostowanie
si´ nie sprawdzi∏o. Do tego trzeba ludzi
i maszyn, a to wszystko kosztuje. Przy
tak ma∏ej oczyszczalni bardziej si´
op∏aci wywo˝enie przez firm´, zajmujàcà si´ wykorzystaniem osadów.

Osad b´dzie zatem wywo˝ony i pos∏u˝y do rekultywacji gleb zniszczonych
przez górnictwo. Zap∏aciç jednak trzeba i to niema∏o – 160 z∏otych za ton´.
Co tydzieƒ powstaje 10–15 ton. To jeszcze nie wszystko, kosztuje te˝ praca
urzàdzeƒ. Jest tu mnóstwo pot´˝nych
pomp. Nie widaç ich, ale ze wszystkich
stron straszà obwieszone ∏aƒcuchami
stalowe szubienice, które s∏u˝à do ich
wyciàgania. W pejza˝u z szubienicami
sà te˝ i ludzie. Pracuje si´ tu ca∏à dob´,
bo osad czynny i us∏ugujàce mu maszyny nie zatrzymujà si´ nigdy. Tak w∏aÊnie
powstajà ukryte koszty naszego jedzenia i sprzàtania, o których dowiadujemy
si´ czytajàc rachunek z oczyszczalni.
Woda, którà zu˝yliÊmy, jest czysta, ale
zanim opuÊci nasze goÊcinne osiedle,
czeka jà jeszcze troch´ k∏opotów. Najpierw sprawdzian w laboratorium. Robi
si´ tu regularne analizy. Jest te˝ akwarium wype∏nione oczyszczonà wodà,
w której pluskajà si´ zdrowo rybki. Piàtka z plusem. Niestety, zanim ta wspania∏a woda podejmie swojà dalszà w´drówk´ do Wis∏y i morza musi doczekaç si´
na miejsce w kana∏ku Wawerskim.
A z tym bywajà k∏opoty. W zimie Pani
in˝ynier cz´sto odbiera telefon: „Kana∏ek oblodzony, zamknàç kurek!”.

– No i co wtedy?
– Zamykam. Woda gromadzi si´ w stawach retencyjnych. Mog´ tak wytrzymaç
kilkanaÊcie dni, ale oni chcieliby cz´sto,
˝ebym nie spuszcza∏a tygodniami.
– Kana∏ek jest za ciasny?
To nie jest dobry odbiornik, bo nie
jest uregulowany na odcinku warszawskim. W dodatku jest êle utrzymany, bo
nie ma na to pieni´dzy.
– Jest jakaÊ alternatywa?
– Niektórzy proponujà kanalizacj´
warszawskà, ale ˝eby by∏a ta kanalizacja, musia∏aby byç gotowa Weso∏a.
A ˝eby by∏a Weso∏a, to musi byç Rembertów. To zupe∏nie nie realne.
– A co si´ stanie, jak ca∏kiem zabraknie miejsca na t´ wod´?
– Musi si´ znaleêç – denerwuje si´
pani in˝ynier – przecie˝ nie zamkn´ dop∏ywu Êcieków, bo uton´libyÊmy w nieczystoÊciach, a pierwsze by∏oby zadanie
numer... Nie, tego prosz´ nie pisaç.
Racja, skoro do tej pory dzia∏a... Wszyscy
dobrze wiemy, jak si´ ˝yje w Starej Mi∏osnej – w ca∏ym morzu k∏opotów, ale i tak
radoÊniej ni˝ w wielu miejscach na Êwiecie.
Dorota Wroƒska
Autorka dzi´kuje pani in˝. Aleksandrze Prokop
oraz firmie Chemadex wykonawcy OSK
„Cyraneczka” za pomoc i udost´pnione materia∏y.

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
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Z∏oty jubileusz kap∏aƒstwa
ksi´dza biskupa Kazimierza Romaniuka
Ks. Biskup Kazimierz Romaniuk, którego nasza Parafia mia∏a radoÊç goÊciç
w roku 2001 dwukrotnie, 16 grudnia
obchodzi∏
50-lecie przyj´cia Êwi´ceƒ kap∏aƒskich. Nied∏ugo, bo 4 marca przypadnie
rocznica 20-lecia sakry biskupiej Dostojnego Jubilata. W ˝yciu naszego Pasterza przeplatajà si´ dwa g∏ówne wàtki: naukowo-pedagogiczny i administracyjno-duszpasterski.
Jubilat przez ca∏y czas tworzy i pracuje
naukowo. Wybitny specjalista w dziedzinie nauk biblijnych, wyk∏adowca w wy˝szych uczelniach, autor szeregu fundamentalnych dzie∏ dotyczàcych Pisma
Âwi´tego i t∏umacz Biblii. Jako prefekt,
a potem rektor Metropolitalnego Seminarium Warszawskiego wychowawca
wielu pokoleƒ ksi´˝y. Od dwudziestu lat
biskup; najpierw przez 10 lat u boku Prymasa Polski, a od 25 marca 1992 r.
Pierwszy Biskup Warszawsko – Praski.

Przez ostatnie dziesi´ç lat od podstaw
tworzy nowà diecezjà, razem ze wszystkimi jej podstawowymi instytucjami. Organizuje kuri´ biskupià i urz´dy diecezjalne,
zak∏ada i buduje nowe Seminarium Duchowne, przeprowadza synod diecezjalny
i tworzy kilkadziesiàt nowych parafii.
Imponujàco przedstawia si´ te˝ dorobek naukowy Jubilata. Bibliografia
prac Ksi´dza Biskupa liczy ponad 60
ksià˝ek i blisko 600 artyku∏ów. Wiele
z dzie∏ Jubilata przet∏umaczonych zosta∏o na inne j´zyki i zyska∏o uznanie
w biblistyce Êwiatowej. Wyrazem uznania dla dorobku naukowego Jubilata
by∏o powo∏anie Go do niezmiernie presti˝owych mi´dzynarodowych gremiów
Studiorum Novi Testamenti Societas
i The Word Catholic Federation for the
Biblical Apostolate.
Dzie∏em ˝ycia Ksi´dza Biskupa pozostaje bez wàtpienia Biblia Warszawsko-Praska, pierwszy od czasu ks. Jakuba

Wujka (1599)przek∏ad Pisma Âwi´tego
dokonany jednoosobowo. (Zob. WiadomoÊci Sàsiedzkie nr 16, grudzieƒ 2000).
Obok publikacji stricte naukowych
w bogatej bibliografii ks. prof. K. Romaniuka znajdziemy liczne teksty publicystyczne, prace ascetyczne, a tak˝e pi´kne
rozwa˝ania, jak „MyÊli nie tylko biblijne”, czy interesujàce wspomnienia, jak
„Zapiski na szcz´Êcie nie wi´zienne”.
Jako jeden z trzech w historii Polaków, a swego czasu jako pierwszy
w ogóle, dostàpi∏ zaszczytu zasiadania
w Papieskiej Komisji Biblijnej, co jest
najwy˝szym mo˝liwym wyró˝nieniem
w Êwiecie nauk koÊcielnych.
W dniach pi´knego jubileuszu naszego
Pasterza do wszystkich najlepszych ˝yczeƒ
kierowanych pod Jego adresem przy∏àcza
si´ te˝ spo∏ecznoÊç staromi∏oÊniaƒska.
Stowarzyszenie Sàsiedzkie
Rada Dzielnicy
i WiadomoÊci Sàsiedzkie

AUTORYZOWANA
STACJA OBS¸UGI
Istnieje od 1986

–
–
–
–

sprzeda˝ samochodów
naprawy gwarancyjne
naprawy pogwarancyjne
cz´Êci
PRZEGLÑDY I NAPRAWY NA POCZEKANIU – AUTO KOMIS

05-077 WESO¸A – STARA MI¸OSNA
TRAKT BRZESKI 88

GABINET STOMATOLOGICZNY
lek. stomatolog Beata Bedra

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

tel. 773-27-95
0602 785 695
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Osiedle Stara Mi∏osna
ul. Jeêdziecka 20

TEL. 773 20 03
TEL. 773 30 03

BIURO US¸UG KSI¢GOWYCH
E & P GADOMSCY Sp. z o.o.

<

tel. 773 15 68

M

Stara Mi∏osna, ul. Mahoniowa 4

Oferuje pe∏en zakres us∏ug
KSI¢GOWYCH

STARA MI¸OSNA

Poradnik rowerzysty cz. II
Rodzina rowerów górskich jest doÊç
liczna. Wiele rowerów o specyficznym
przeznaczeniu swój poczàtek wzi´∏o
z typowego górala. Rowery te to np.
rowery do downhilu, czyli zjazdowe, do
duallu, na których jeêdzi si´ po specjalnym torze z profilowanymi zakr´tami
i du˝à iloÊcià hopek. Z racji tego, ˝e
w naszej okolicy nie ma ani tras zjazdowych (za niskie górki), ani toru duallowego, (choç taki mini tor wykonany
przez m∏odych pasjonatów z naszego
osiedla znajduje si´ niedaleko od drogi
prowadzàcej do sklepu Muchomor)
wi´cej uwagi tym maszynom nie poÊwi´cimy.
Wracajàc do rowerów górskich i ich
odmian u˝ytecznych w naszych warunkach to mamy do wyboru trzy opcje
1. Rower ca∏kowicie sztywny bez jakichkolwiek amortyzatorów. Jest to
typ roweru górskiego, który praktycznie ju˝ nie wyst´puje. Nieliczne
egzemplarze mo˝na znaleêç jeszcze
w kolekcjach niektórych firm. Z regu∏y sà to rowery najtaƒsze i ma∏o
przydatne do jazdy w terenie,
a przede wszystkim bardzo ci´˝kie
z uwagi na stalowe ramy. W rowerach tych montuje si´ najtaƒszy
osprz´t, a pozycja, jakà zajmuje rowerzysta, jest bli˝sza rowerom trekingowym.
2. Rower z przednim amortyzatorem to
najbardziej obecnie rozpowszechniona grupa rowerów górskich. Ka˝dy

producent ma je w swojej ofercie.
Rowery te wyst´pujà w odmianach
od najtaƒszych po grup´ Êrednià a˝
po najdro˝sze wyczynowe konstrukcje kosztujàce grubo po wy˝ej
20 000 z∏. Zaletà tego rozwiàzania
jest trwa∏oÊç i lekkoÊç, Rodzaj materia∏u u˝yty do budowy ram rowerów
zale˝y od ich klasy. Najtaƒsze i najgorsze ramy zrobione sà ze zwyk∏ej
stali. Troch´ lepsze ramy robi si´ ze
stali chromomolibdenowej. W grupie rowerów ze Êredniej i wysokiej
pó∏ki królujà ramy z aluminium
(obecnie najpopularniejszy materia∏). Szczególnie wyrafinowane konstrukcje powstajà z takich materia∏ów, jak tytan, magnez lub kompozyty. Ramy te mo˝emy jednak spotkaç
wy∏àcznie w najdro˝szych wyczynowych rowerach najlepszych producentów.
3. Rower z pe∏nà amortyzacjà to pojazd, w którym przednie i tylne ko∏o
jest amortyzowane. Na szczególnà
uwag´ w tym rowerze zas∏uguje tylne
zawieszenie Dzi´ki temu dodatkowi
rower ten jest najbardziej komfortowym w grupie rowerów przeznaczonych do jazdy w terenie. I wydaje si´,
˝e wszystko jest jasne, nic tylko kupiç
i cieszyç si´ jazdà. No có˝, ale w ˝yciu
nic nie jest proste, podobnie jak
skomplikowany system amortyzacji,
w który wyposa˝a si´ te rowery.
Oprócz zalet tego rozwiàzania, do

których mo˝na zaliczyç du˝y komfort
podró˝owania, sà równie˝ powa˝ne
wady.
* Po pierwsze – masa. Rowery z pe∏nà
amortyzacjà nie sà lekkie. Ich podstawowe modele wa˝à powy˝ej 14
a nawet 15 kg!. OczywiÊcie mo˝na
kupiç l˝ejsze konstrukcje, ale tu trzeba si´gnàç po modele z wy˝szych pó∏ek, co s∏ono kosztuje
* Po drugie – cena. Podstawowe modele markowych producentów kosztujà
minimum 2 000 z∏ i sà wyposa˝one
w osprz´t najni˝szej klasy.
* Po trzecie to wp∏yw zawieszenia na
nap´d. – Chodzi tu oto, ˝e konstrukcja tylnego zawieszenia roweru
w pe∏ni amortyzowanego nie zosta∏a
jeszcze ostatecznie dopracowana.
Obecnie na rynku mo˝na spotkaç
cztery rodzaje takich zawieszeƒ Nie
b´d´ przytacza∏ ich opisu, bo jest to
temat na oddzielny du˝y artyku∏. Je˝eli b´dziecie Paƒstwo tym zainteresowani, to ch´tnie wróc´ do tego tematu. Ale do rzeczy, wspomnia∏em,
˝e amortyzowane tylne zawieszenie
wp∏ywa na nap´d. Nap´d to korby
(ramiona, do których przykr´cone sà
peda∏y) ∏aƒcuch i kaseta (ma∏e z´batki przy tylnym kole). Praca zawieszenia, czyli jego uginanie si´ na wybojach, powoduje szereg niekorzystnych psujàcych przyjemnoÊç z jazdy
zjawisk. Takie nieprzyjemne odczucia to
– odbicie korb (momentami odczuwamy jakby blokowa∏o nam si´ tylne ko∏o i przez moment ci´˝ko si´
nam peda∏uje)
– ko∏ysanie roweru, szczególnie gdy
przyspieszamy lub próbujemy pokonaç stromy podjazd.
– usztywnianie si´ tylnego zawieszenia podczas hamowania.
Patrzàc obiektywnie, najbli˝sze idea∏owi, bo praktycznie nie wp∏ywajàce
na prac´ nap´du, jest zawieszenie czterozawiasowe stosowane w rowerach
firmy GIANT. Niestety, najtaƒszy rower wyposa˝ony w to rozwiàzanie wg
katalogu na 2001 r. kosztuje 4 999 z∏.
Dariusz Lebiedê
Ciàg dalszy poradnika rowerzysty w
nast´pnym numerze WS.

21

STARA MI¸OSNA

Przedsi´biorcze panie
„Przedsi´biorcze panie” to takie moje okreÊlenie kobiet prowadzàcych lub
dopiero rozpoczynajàcych dzia∏alnoÊç
gospodarczà. Obejmuje wi´c ono zarówno tzw. „kobiety biznesu (z ang.
„business women) jak i osoby rozwijajàce ma∏e firmy rodzinne cz´sto prowadzàce dzia∏alnoÊç z domu.
Je˝d˝àc po osiedlu, czekajàc w banku lub spotykajàc si´ z rodzicami w naszej szkole znacznie cz´Êciej widz´ kobiety ni˝ m´˝czyzn. Ostatnio jedna
z nich stwierdzi∏a, ˝e mà˝ uprawia swoje hobby pracujàc w s∏u˝bie zdrowia,
natomiast ona troszczy si´ o byt rodziny. Byç mo˝e przeczy to stereotypom,
ale rola kobiet w pomna˝aniu bud˝etu
rodzinnego staje si´ coraz wi´ksza. Nie
chodzi tu tylko o pieniàdze, ale tak˝e
o mo˝liwoÊç rozwijania inicjatywy
przedsi´biorczoÊci, która drzemie
przecie˝ w ka˝dym cz∏owieku, a nie tylko w m´˝czyznach.
No, ale doÊç ju˝. To nie ma byç tekst
feministyczny, ale sàsiedzki, czyli o nas
dla nas. A wi´c, drodzy Paƒstwo, poznajmy si´. Na poczàtek chcia∏am zaprezentowaç krótki wywiad z paniami,
które dopiero wkraczajà na Êcie˝k´
biznesu, chocia˝ majà ju˝ za sobà imponujàce doÊwiadczenie zawodowe.
Ma∏gosia i Kasia, w∏aÊcicielki pracowni projektowej „studio eMKa” zajmujàcej si´ architekturà wn´trz.

Ma∏gorzata Krukowska: Co sk∏oni∏o
was do za∏o˝enia w∏asnej firmy?
Ma∏gosia: Jest to naturalna droga
w naszym zawodzie. Przez par´ lat pracy przy bardzo ró˝norodnych projektach zorientowa∏yÊmy si´, jaka dziedzina odpowiada nam najbardziej, w czym
chcia∏ybyÊmy si´ specjalizowaç. Wybór
pad∏ na architektur´ wn´trz. Niestety
firma, w której jesteÊmy zatrudnione,
zajmuje si´ g∏ównie du˝ymi projektami
budowlanymi. Aby wi´c rozwijaç si´
w pasjonujàcym nas kierunku, musimy
si´ usamodzielniç.
M. K.: Jakie trudnoÊci napotka∏yÊcie
przy realizacji swojego pomys∏u?
Ma∏gosia: G∏ównà trudnoÊcià jest
brak czasu na jednoczesne prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej i kontynuowanie pracy na pe∏nym etacie. Sta∏a posada zapewnia nam niezb´dne zabezpieczenie finansowe, natomiast
w∏asna dzia∏alnoÊç wià˝e si´ z niepewnoÊcià. Niezale˝noÊç trzeba b´dzie
okupiç ciàg∏ym niepokojem o zlecenia
i dochody. Dlatego na razie jeszcze zarywamy noce i Êl´czàc nad „fuchami”
cierpliwie znosimy narzekania m´˝ów
na „nowoczesne ˝ony”.
M. K.: Jakie sà plany waszej firmy?
Ma∏gosia: Teraz inwestorami sà znajomi, którzy znajàc nasze doÊwiadczenie, mo˝liwoÊci i rzetelnoÊç powierzyli
nam swoje domy i mieszkania. Mo˝e-

my na przyk∏ad pochwaliç si´ pierwszà
„osiedlowà” realizacjà: wn´trza nowego salonu fryzjerskiego Pani Ma∏gosi
przy ulicy Fabrycznej. Liczymy tak˝e
na innych sàsiadów ze Starej Mi∏osny –
tego wielkiego placu budowy. Oferujemy zarówno drobne porady wn´trzarskie jak i wielobran˝owe projekty budowlane. Nasi inwestorzy poszukujà
pomocy przede wszystkim w zorganizowaniu przestrzeni, a nast´pnie
w „ubraniu” jej w odpowiednie materia∏y, sprz´ty i barwy. Zale˝y im na harmonii i wygodzie, lecz cz´sto czujà si´
zagubieni wÊród zalewu towarów i kolorowych reklam. Na szcz´Êcie zanika
ju˝ stereotyp uznajàcy korzystanie
z us∏ug architektów wn´trz za kosztowne i zb´dne. Wiadomo, ˝e dobry projektant mo˝e zaoszcz´dziç wielu rozczarowaƒ i wyrzuconych w b∏oto pieni´dzy.
M. K.: Co spodziewacie si´ osiàgnàç
i kiedy?
Ma∏gosia: Zdajemy sobie spraw´, ˝e
na sukces musimy zapracowaç. Dà˝ymy do tego, aby wykonujàc zawód, który jest naszà pasjà, zdobywaç uznanie
zadowolonych inwestorów, a tak˝e
osiàgnàç satysfakcj´ materialnà. MyÊl´, ˝e zbli˝ajàcy si´ rok b´dzie dla nas
prze∏omowy.
M. K.: Dzi´kujàc za rozmow´, pozwol´
sobie podaç naszym czytelnikom wasz numer telefonu: „studio eMKa”, 0501-139585
Ma∏gorzata Krukowska

Klub Osób Przedsi´biorczych
Na osiedlu dzia∏a ju˝ kilka organizacji zrzeszajàcych budowniczych domów, w∏aÊcicieli domów, mieszkaƒców
itp.... Nie ma jednak klubu osób zajmujàcych si´ dzia∏alnoÊcià gospodarczà na
tym terenie. A przecie˝ jest to grupa,
dzi´ki której Stara Mi∏osna przestaje
byç ju˝ tylko osiedlem-sypialnià i powoli staje si´ samodzielnà dzielnicà
z w∏asnymi sklepami i punktami us∏ugowymi.
Proponuj´ za∏o˝yç taki klub pod patronatem Stowarzyszenia Sàsiedzkiego
Stara Mi∏osna. Celowo nie chc´ u˝ywaç okreÊleƒ „klub przedsi´biorców”
bàdê „klub biznesu”, poniewa˝ takie
okreÊlenia z regu∏y wskazujà na du˝e
przedsi´biorstwa i okreÊlone grupy interesów, których takie kluby bronià.
Naszym zamierzeniem jest stworzenie
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forum do dyskusji o problemach, a tak˝e o potencjalnych szansach prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej w Starej
Mi∏oÊnie.
Intencjà twórców klubu jest zach´cenie doÊwiadczonych przedsi´biorców
do dzielenia si´ swojà wiedzà z tymi,
którzy dopiero stawiajà pierwsze kroki
w biznesie. We wspó∏pracy z innymi organizacjami wspierajàcymi drobnà
przedsi´biorczoÊç chcemy zapewniç
cz∏onkom klubu dost´p do wiedzy na
temat zak∏adania i prowadzenia firmy
oraz wspólnie z lokalnymi bankami
opracowaç program finansowania ró˝nych inicjatyw gospodarczych w Weso∏ej.
Niewàtpliwym atutem tej inicjatywy
b´dzie udost´pnienie Klubowi naszej
strony internetowej www.staramilo-

sna.pl, na której b´dà zamieszczane artyku∏y i wywiady z cz∏onkami klubu,
reklamy oraz informacje o bie˝àcych
promocjach. Ponadto Stowarzyszenie
udost´pni swojà przysz∏à siedzib´ na
spotkania cz∏onków klubu.
Co trzeba zrobiç, aby staç si´ cz∏onkiem klubu? Nale˝y opisaç swojà dzia∏alnoÊç i przys∏aç takie zg∏oszenie na
mój adres e-mail: mkrukowska@poczta.onet.pl lub dostarczyç osobiÊcie
bàdê wys∏aç pocztà na adres: Biuro Rady Dzielnicy Stara Mi∏osna, ul. Jeêdziecka 20, 05-077 Weso∏a-Stara Mi∏osna z dopiskiem „Klub Osób Przedsi´biorczych”.
Zg∏oszenie powinno byç w formie
opisowej lub wywiadu. Mo˝na si´ wzorowaç na pierwszym z serii wywiadów
zamieszczonych w niniejszym numerze

STARA MI¸OSNA
pt. „Przedsi´biorcze Panie” lub napisaç
coÊ zupe∏nie od siebie. Wa˝ne jest, ˝eby
by∏o interesujàce, gdy˝ spoÊród nades∏anych artyku∏ów najciekawszy tekst
b´dzie prezentowany na ∏amach gazetki. Pozosta∏e teksty b´dà dost´pne na
naszej stronie internetowej. Pierwsze
dziesi´ç tekstów znajdzie si´ tam bezp∏atnie. Natomiast nast´pne b´dà wymaga∏y drobnej wp∏aty na Stowarzysze-

nie, co pozwoli nam pokryç cz´Êç kosztów zwiàzanych z utrzymaniem strony
w internecie. Warto si´ wi´c pospieszyç
i skorzystaç z naszej promocji!
Zg∏oszenia mogà nadsy∏aç sami w∏aÊciciele firm lub osoby z nimi zwiàzane:
ma∏˝onkowie, dzieci lub znajomi. Wa˝ne jest, aby w zg∏oszeniu podaç numer
telefonu osoby prowadzàcej dzia∏alnoÊç, gdy˝ przed publikacjà artyku∏ów

b´d´ dzwoni∏a do Paƒstwa i pyta∏a
o pozwolenie na publikacj´ tekstu
o konkretnej firmie lub dzia∏alnoÊci.
Mam nadziej´, ˝e ju˝ w styczniu 2002
uda nam si´ zorganizowaç pierwsze
spotkanie cz∏onków klubu. Zapraszam.
Ma∏gorzata Krukowska,
Wiceprezes Stowarzyszenia
Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna
tel: 0-504-123-283 lub 773-32-70

Organizacja miejsca pracy dziecka
– czyli jak dziecko siedzieç powinno
Aby przeciwdzia∏aç powstawaniu
i pog∏´bianiu si´ skrzywieƒ kr´gos∏upa,
nale˝y systematycznie wykonywaç odpowiednie çwiczenia oraz zapewniç
dziecku prawid∏owe warunki pracy, zabawy i odpoczynku. W dzisiejszym artykule chcemy w szczególnoÊci zwróciç
uwag´ na w∏aÊciwà organizacj´ miejsca
odrabiania lekcji. To w∏aÊciwie my rodzice powinniÊmy zadbaç, aby te warunki by∏y jak najbardziej odpowiednie.
Odrabianie lekcji jest elementem bardzo wa˝nym ze wzgl´du na dwa czynniki: przyswajanie wiedzy i kszta∏towanie
postawy dziecka.
Poniewa˝ dziecko kilka godzin dziennie sp´dza na nauce, dzia∏anie pozycji
i czynnika czasu mo˝e byç wykorzystane w celach poprawy postawy, zaÊ zbagatelizowanie tego problemu mo˝e
wp∏ynàç bardzo niekorzystnie na kr´gos∏up. W celu zorganizowania odpowiedniego miejsca do nauki nale˝y
spe∏niç nast´pujàce warunki:
– Biurko powinno mieç takà wysokoÊç,
aby przy siedzeniu dziecko opierajàc
si´ przedramionami o blat mia∏o wyprostowany kr´gos∏up i barki ustawione poziomo.
– Bardzo wa˝ne jest, aby blat sto∏u by∏
pochylony pod kàtem 30-40 stopni.
Takie ustawienie zapobiega garbieniu pleców i przeciwdzia∏a przecià˝eniom mi´Êni kr´gos∏upa szyjnego.
– OÊwietlenie powinno padaç z lewej
strony w taki sposób, aby nie raziç
oczu dziecka.
– Oparcie krzes∏a powinno byç odpowiednio wymodelowane i musi podpieraç odcinek l´dêwiowopiersiowy
kr´gos∏upa.
Alternatywà dla tradycyjnego krzes∏a
jest niedoceniany, ale bardzo dobrze

wp∏ywajàcy na kszta∏t kr´gos∏upa
kl´cznik. Jego budowa u∏atwia przyj´cie wyprostowanej pozycji w czasie siedzenia, zaÊ brak oparcia znacznie
utrudnia „garbienie” pleców.
Po∏àczenie kl´cznika z biurkiem
o pochy∏ym blacie tworzy idealne miejsce do pracy zarówno dla dzieci jak
i dla doros∏ych.
Bardzo goràco zach´cam do korzystania z takiego zestawu. Stosowanie go
przyniesie wkrótce wiele korzyÊci w postaci lepszej sylwetki dziecka i mniejszego przecià˝enia mi´Êni u doros∏ych.

Lekcje ustne mo˝na przygotowaç
w pozycji le˝àc na brzuchu z podparciem g∏owy na d∏oniach, z ksià˝kà
umieszczonà poza ∏ó˝kiem. Prawid∏owa odleg∏oÊç oczu od ksià˝ki wynosi
30 cm

Nale˝y zwróciç szczególnà uwag´,
aby dziecko nie odrabia∏o lekcji w pozycjach przedstawionych poni˝ej.

Zasadà obowiàzujàcà przy odrabianiu lekcji jest zmiennoÊç pozycji. Pozycj´ siedzàcà nale˝y stosowaç g∏ównie
przy pisaniu i rysowaniu, jednak egzekwowanie od dziecka przy pracy wy∏àcznie takiej pozycji jest wr´cz szkodliwe. Cz´Êç lekcji ustnych wymagajàcych
w niewielkim stopniu pisania dziecko
mo˝e wykonaç w pozycji kl´cznej na taborecie z podparciem na przedramionach. Ten sposób siedzenia cz´Êciowo
odcià˝a kr´gos∏up.

Mam nadziej´, ˝e tych kilka uwag pomo˝e paƒstwu w przeciwdzia∏aniu i profilaktyce wad postawy. Nie mamy wp∏ywu na wszystkie czynniki warunkujàce
powstawanie skrzywieƒ kr´gos∏upa, ale
mo˝emy zapewniç dziecku w∏aÊciwe warunki dnia codziennego i odpowiednie
çwiczenia, aby zapobiec tym wadom.
mgr Beata i Jacek Horszczaruk
tel. 773 22 53
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BIURO NIERUCHOMOÂCI „777”
STARA MI¸OSNA ul. POGODNA 27 róg JANA PAW¸A II
tel./fax 773 00 60, 773 00 61, 773 00 62
www.biuro777.pl, e-mail: biuro@biuro777.pl
OFERTA FIRMY
SPRZED˚ MIESZKA¡
Stara Mi∏osna rynek pierwotny:
41 m2 2 pokoje ................................102.500 PLN
51 m2 2 pokoje ................................126.000 PLN
64 m2 2 pokoje ................................141.200 PLN
66 m2 3 pokoje ................................165.000 PLN
73 m2 3 pokoje ................................157.400 PLN
78 m2 3 pokoje ................................166.400 PLN
80 m2 2 pokoje ................................168.740 PLN
88 m2 3 pokoje ................................184.400 PLN
96 m2 3 pokoje ................................190.000 PLN
120 m2 4 pokoje ..............................252.000 PLN
Stara Mi∏osna rynek wtórny
59 m2 3 pokoje, I p,..........................179.000 PLN
60 m2 3 pokoje, I p,..........................165.000 PLN
60 m2 3 pokoje, I p,..........................200.000 PLN
67 m2 3 pokoje, par, ........................175.000 PLN
67 m2 3 pokoje, par, ........................240.000 PLN
68 m2 3 pokoje, IIp,..........................170.000 PLN
70 m2 3 pokoje, I p,..........................209.000 PLN
70 m2 3 pokoje, IIIp, ........................210.000 PLN
70 m2 3 pokoje, par, ........................169.000 PLN
80 m2 3 pokoje, IIp,..........................250.000 PLN
80 m2 4 pokoje, I p,..........................195.000 PLN
80 m2 4 pokoje, I p,..........................200.000 PLN
80 m2 3 pokoje, I p,..........................199.000 PLN
80 m2 4 pokoje, I p,..........................240.000 PLN
85 m2 4 pokoje, IIIp, ........................220.000 PLN
85 m2 4 pokoje, par, ........................295.000 PLN
102 m2 4 pokoje, IIIp, ......................280.000 PLN
120 m2 5 pokoi, IIIp, ........................330.000 PLN
Miƒsk Mazowiecki rynek pierwotny:
60 m2 2 lub 3 pokoje........................108.000 PLN
70 m2 2 lub 3 pokoje........................126.000 PLN
80 m2 2 lub 3 pokoje........................144.000 PLN
Warszawa
Igaƒska 84 m2 4 pokoje, XIII p, ......230.000 PLN
Rembertów 200 m2, 5 pokoi, Ip, ....400.000 PLN
Posiadamy w sprzeda˝y kilkadziesiàt
dzia∏ek budowlanych i us∏ugowych
w Starej Mi∏osnej i okolicy.
Dysponujemy lokalami u˝ytkowymi.
Pe∏na oferta naszej firmy
zawiera ponad 300 propozycji.
Zapraszamy od Poniedzia∏ku do Soboty
w godzinach od 9.00 do 17.00
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SPRZEDA˚ DOMÓW I SEGMENTÓW
Stara Mi∏osna
Segment surowy, zamkni´ty 180m2 na dz. 180m2 ............170.000 PLN
Segment surowy, zamkni´ty 300m2 na dz. 200 m2 ..........195.000 PLN
Bliêniak surowy, otwarty 210m2 na dz. 300 m2 ..................220.000 PLN
Segment surowy, otwarty 320 m2 na dz. 300 m2 ..............229.000 PLN
Segment surowy, zamkni´ty 160 m2 na dz. 202 m2 ........255.000 PLN
Segment surowy, zamkni´ty 160 m2 na dz. 312 m2 ........270.000 PLN
Dom surowy, otwarty 300 m2 na dzia∏ce 422 m2 ..............270.000 PLN
Segment kanadyjczyk, wykoƒczony 156m2 dz. 200 m2 ..255.000 PLN
Dom surowy, zamkni´ty 180 m2 na dz. 489 m2 ................300.000 PLN
Segment surowy, otwarty 250 m2 na dz. 253 m2 ..............320.000 PLN
Dom surowy, otwarty 383 m2 na dzia∏ce 451 m2 ..............320.000 PLN
Dom surowy, otwarty 290 m2 na dzia∏ce 433 m2 ..............340.000 PLN
Dom surowy, otwarty 280 m2 na dzia∏ce 610 m2 ..............335.000 PLN
Bliêniak wykoƒczony 170 m2 na dz. 298 m2 ....................358.000 PLN
Dom wykoƒczony 250 m2 na dzia∏ce 500 m2 ..................360.000 PLN
Dom Stolbud, wykoƒczony 280m2 na dz. 600m2 ............375.000 PLN
Segment surowy, zamkni´ty 360m2 na dz. 230 m2 ..........380.000 PLN
Segment cz´Êciowo wykoƒ. 280 m2 dz – 175 m2 ............408.000 PLN
Dom surowy, zamkni´ty 250m2 na dz. 460m2 ..................420.000 PLN
Segment wykoƒczony280 m2 na dz. 182 m2 ....................440.000 PLN
Dom wykoƒczony 300m2 na dzia∏ce 445m2 ....................506.000 PLN
Dom wykoƒczony 328 m2 na dzia∏ce 370 m2 ..................550.000 PLN
SPRZEDA˚ DOMÓW W OKOLICY
Halinów-Józefin 200/ 600m2 stan surowy ........................150.000 PLN
Halinów 134/800 m2 stan surowy otwarty ........................160.000 PLN
D´be Wielkie 156/1125 m2 surowy zamkni´ty ..................180.000 PLN
Miƒsk Mazow. Segment wykoƒczony 135/150m2 ............234.000 PLN
Sulejówek wykoƒczony po remoncie 80/1500 m2 ............250.000 PLN
Weso∏a wykoƒczony po remoncie 100/603 m2 ................285.000 PLN
Krzewina wykoƒczony 180/1500 m2 ................................ 300.000 PLN
Marysin bliêniak, wykoƒczony 240/320m2 ........................350.000 PLN
Falenica surowy zamkni´ty 240/1027m2 ..........................370.000 PLN
Józefów wykoƒczony 320/1350 m2 ..................................399.000 PLN
Rembertów wykoƒczony 180/700m2 ................................400.000 PLN
RadoÊç surowy zamkni´ty 230/1700 m2 ..........................430.000 PLN
Sulejówek wykoƒczony 300/1650 m2 ................................450.000 PLN
Sulejówek wykoƒczony lux 350/1055m2 ............................520.000 PLN
Korzystajàc z okazji
Sk∏adamy Paƒstwu serdeczne ˝yczenia
zdrowych, spokojnych
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
i wszelkiej pomyÊlnoÊci
w Nowym 2002 Roku.
Pracownicy biura nieruchomoÊci.

STARA MI¸OSNA

Z Las Stara Mi∏osna do Las Palmas
Po prawie 6 godzinnej podró˝y làdujemy na lotnisku pod Las Palmas na
Gran Canarii. Nasza rodzina jest podzielona – jedni podziwiajà uroki wysp
kanaryjskich, inni ju˝ t´sknià za Starà
Mi∏osnà! Kto ma racj´? Gdzie jest ∏adniej, gdzie jest lepiej? Tak narodzi∏ si´
pomys∏ porównania tych odleg∏ych
i egzotycznych miejsc. Zaczynamy
Na pierwszy ogieƒ tytu∏owy las: gdzie
jest ∏adniejszy? Na Mazowszu czy na
Kanarach? Pi´kno naszych borów sosnowo-Êwierkowo-brzozowych mamy
w naszych sercach, na wyspach lasy
praktycznie nie wyst´pujà. Odleg∏oÊç
mi´dzy drzewami jest znaczna. 1: 0 dla
Starej Mi∏osnej.
Nast´pna konkurencja: zbiorniki
wodne. My mamy gliniank´ przy ul. Fabrycznej, jeziorko w lesie niedaleko
Zagórza, jeszcze jedno obok, ale wyschni´te, oni majà Ocean Atlantycki.
Przegrywamy. Jest 1: 1.
Dalej klimat. My mamy cztery pory
roku, znacznie ró˝niàce si´ wyglàdem
{tylko czasami si´ mówi -∏adnà mamy
zim´ tego lata -), na wyspach sà tylko
dwie: lato i zima i trzeba sprawdziç
w kalendarzu jaka pora jest obecnie,
bo zawsze jest goràco. Wygrywamy!
Jest 2; 1.
Nast´pna konkurencja: drogi. Jakie
sà u nas, ka˝dy widzi. Na Gran Canarii
muszà byç ludzie jacyÊ delikatniejsi, bo
drogi takie równe i g∏adkie. Jest 2: 2.
ZamieszkaliÊmy w pi´knych apartamentach Tajaraste w Playa del Ingles.
Palmy, baseny, w ka˝dym domku wygodna kuchnia. Gdzie jest lepsze jedzenie? Potrzeba by∏o troch´ czasu,
aby zjeÊç zapasy przywiezione z kraju.
Potem kupowaliÊmy to, co wyros∏o na

wyspach, szukajàc smaku w chlebie,
ziemniakach, pomidorach, ogórkach.
Bez rezultatu. W koƒcu w desperackim
odruchu nabyliÊmy to, bez czego nie
siada do sto∏u tubylec: mojo picon. Jest
to sos, który pali, piecze i Êwidruje, robi dziur´ w podniebieniu, ale te˝ ma
zalet´: czy dodasz go do pizzy czy do

tekturowego opakowania, tak samo
potrawa smakuje! (Sos jest do spróbowania u autora po okazaniu testamentu). Wygrywamy. Jest 3: 2.
Konkurencja: owoce. Na wyspach sà
wspania∏e winogrona, mango, papaje.
Smakujà. Przegrywamy. Jest 3: 3.
Stroje ludowe. Nasze, mazowieckie
sà dzie∏ami sztuki. Na Gran Canarii
pomimo trudów nie mogliÊmy ich zaobserwowaç, to znaczy niekoniecznie
strojów ludowych, ale ˝adnych strojów
– byç mo˝e dlatego, ˝e pla˝owaliÊmy

razem z naturystami, do pla˝y tekstylnej trzeba by∏o iÊç ponad kilometr.
W taki upa∏! W ka˝dym razie wygrywamy! Jest 4: 3.
Konkurencja ˝ycie nocne. U nas jest
bardzo bogate – ka˝dy ma u siebie
w domu. W Playa del Ingles po zmroku
czujesz si´ jak w jednej wielkiej restauracji na Êwie˝ym powietrzu, muzyka,
pary zakochanych, tajemniczo lÊnià
w blasku ksi´˝yca nadmorskie wydmy
Maspalomas. Wtajemniczeni mówià,
˝e jak przyjdziesz na pla˝´ wczeÊnie rano, to ci ju˝ le˝à przed tobà, to nie
wstali rano jak ty, oni w ogóle jeszcze
nie wstali. Nie ma rady. Jest 4:4.
Ostatnie konkurencje. Jako prawdziwi cykliÊci nie ruszamy si´ bez roweru.
ZabraliÊmy sk∏adaka, co ostatnie lata
przesta∏ w komórce, nazywa si´ grat jubilat. G∏ównie jeêdziliÊmy morskim
brzegiem. Konkurencja: Êcie˝ki rowerowe. I tu i tam zasadniczo nie ma, u nas
sà chocia˝ oznakowane dukty leÊne jako
Êcie˝ki rowerowe, a ostatnio pojawi∏ si´
odcinek na przebudowanej dawnej Torfowej, nie oznakowany, ale wypisz, wymaluj Êcie˝ka rowerowa. Chocia˝ krótki
i prowadzi do nikàd, jest. 5: 4 dla Starej
Mi∏osnej.
I konkurencja ostatnia: odleg∏oÊç od
k∏opotów. Tu masz k∏opoty za Êcianà,
telefony, rachunki w skrzynce pocztowej. Na Gran Canarii do k∏opotów jest
ponad 4 tysiàce kilometrów.
I jest 5: 5. Remis
Po naradzie rodzinnej dochodzimy
do prostego wniosku: najlepiej jest
mieszkaç w Starej Mi∏oÊnie, a na goràcych wyspach sp´dzaç wakacje. Czego
wszystkim i sobie ˝yczymy.
A. A. M.

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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Sponsoring
Szanowni Mieszkaƒcy osiedla Stara
Mi∏osna,
Dzi´kujemy za zaproszenie do
udzia∏u w „psiej imprezie”, która odby∏a si´ w dniu 13 paêdziernika 2001.
JesteÊmy dumni z tego, ˝e mogliÊmy
Wam zaprezentowaç nasze psy i zaprz´gi oraz sprawiç tyle radoÊci najm∏odszym
mieszkaƒcom Waszego osiedla, którzy
mogli zasmakowaç przeja˝d˝ki zaprz´giem. Mamy nadziej´, ˝e przy najbli˝szej
okazji b´dziemy mogli zaprezentowaç
Wam pe∏ni´ mo˝liwoÊci naszych psów.
Klub „Bia∏y Kie∏” stawia g∏ównie na
prac´ z m∏odzie˝à. Organizujemy obozy m∏odzie˝owe, wyjazdy na zawody
i imprezy towarzyszàce. Staramy si´ te˝
pomagaç dzieciom z rodzin najubo˝szych zabierajàc je na wypoczynek
w czasie ferii i wakacji.
Zapraszamy wszystkie dzieci ze swoimi
pieskami do wspólnej zabawy i pracy.
W naszym klubie dzieci nie p∏acà
sk∏adek.
Niestety, tak jak wszystkie organizacje
i kluby amatorskie cierpimy na nie dofinansowanie, a nasze prywatne Êrodki

pieni´˝ne nie wystarczajà na zaspokoje- z którymi trenujà i którymi opiekujà si´.
nie pe∏ni potrzeb dla normalnego wypoJak ka˝da dyscyplina sportu tak i Êciczynku, wyjazdów i treningów dzieci.
ganie si´ psimi zaprz´gami uczy m∏oTà droga zwracamy si´ do mieszkaƒ- dzie˝ dobrze rozumianego wspó∏zaców Waszego osiedla o wsparcie finan- wodnictwa, konsekwencji w treningu,
sowe, nawet najskromniejsze. Obiecuje- dà˝enia do celu i przede wszystkim odmy firmom reklam´ w Polsce i za grani- powiedzialnoÊci za swoich czworono˝cà, a mieszkaƒcom osiedla wdzi´cznoÊç nych partnerów.
Sport zaprz´gowy jest dyscyplinà
dzieci z naszego klubu oraz to, ˝e b´dziemy do Waszej dyspozycji zawsze bardzo widowiskowà – wyÊcigi przyciàgajà licznà publicznoÊç i media. Cz´sto
wtedy, gdy b´dziecie tego potrzebowaç.
Juniorzy z naszego klubu nale˝à do relacjonowane sà przez telewizj´.
Zwracamy si´ jeszcze raz do firm
najlepszych w Polsce w swoich kategoriach, uczestniczà we wszystkich niemal i osób prywatnych: dajmy sobie wspólzawodach w kraju i wielu za granicà. nie szans´ – pokazujmy Polsce i Êwiatu
WÊród nich sà zawodnicy, którzy zdoby- jak dobrych mamy m∏odych zawodnili tytu∏y i 1-sze miejsca w Mistrzostwach ków. Oni zaÊ reklamowaç b´dà swoich
Âwiata Juniorów w Hiszpanii. Na po- dobroczyƒców najlepiej, jak potrafià.
Edward Szymla
czàtku tego roku juniorzy sp´dzili kilka
v-ce
prezes
klubu
„Bia∏y Kie∏”
tygodni w USA bioràc udzia∏ w wyÊcitel. 0-692325033
gach i trenujàc z najlepszymi zawodnikami ze Stanów
Zjednoczonych
i Kanady. Nasze
dzieci ∏àczà wyczynowe uprawianie
sportu z mi∏oÊcià
tel.
tel. kom.
do zwierzàt – niektóre majà nawet
DOJAZD GRATIS 24 h
kilkanaÊcie psów,

TA X I - W E S O ¸ A
773 70 31,

0-601 220 910

Ciep∏ych, rodzinnych
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
zdrowia i wszelkiej pomyÊlnoÊci
˝yczy Mieszkaƒcom Starej Mi∏osnej
Zespó∏
Przychodni Medycyny Rodzinnej „Pogodna”

OTWARCIE NOWEJ PRZYCHODNI ZDROWIA
PRZY UL. JANA PAW¸A 25
DLA MIESZKA¡CÓW STAREJ MI¸OSNY
JU˚ W LUTYM 2002!
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Opony letnie, opony zimowe...
syczne opony zimowe uleg∏y pewnej
ewolucji i zosta∏y zaprojektowane tak,
aby mog∏y zapewniç optymalne osiàgi
w warunkach europejskiej pory zimowej, to jest: Êniegu i lodu, b∏ota poÊniegowego oraz stosunkowo du˝ych opadów deszczu i ryzyka jego zamarzni´cia. Warto zaznaczyç, ˝e zmiana opon
letnich na zimowe jest szczególnie wa˝na, gdy samochód wyposa˝ony jest
w opony letnie typu „high performance” (opony o symbolach pr´dkoÊci H –
210 km/h i wy˝szych). Opony skonstruowane do eksploatacji przy wysokich
pr´dkoÊciach wymagajà stosowania
sztywniejszych mieszanek gumowych,
które nie zapewniajà dobrych osiàgów
w niskich temperaturach. Specjalna receptura mieszanki bie˝nikowej, która
zachowuje elastycznoÊç w niskich temperaturach oraz specjalna rzeêba bie˝nika z du˝ymi blokami w strefie barkowej i du˝à iloÊcià odpowiednio ukszta∏towanych naci´ç lamelkowych zapewniajà bardzo dobrà przyczepnoÊç na
Êniegu i lodzie, co zdecydowanie poprawia kierowanie, hamowanie i przyspieszanie. Generalnie
bioràc,
w warunkach zimowych „zimówki” przewy˝szajà
opony
letnie
w wi´kszoÊci parametrów zwiàzanych z bezpieSYSTEM PIEL¢GNACJI DOMU
czeƒstwem jazdy
przy
ujemnych
Konsultant Piotr Wierzbicki t e m p e r a t u r a c h

Opony sezonowe zaprojektowane sà
w taki sposób, by odpowiada∏y warunkom, z jakimi mamy do czynienia
w danej porze roku. Dlatego te˝ wiosnà
zmieniliÊmy w naszych samochodach
opony zimowe na letnie. Niestety, ta
pi´kna pora roku min´∏a. Nasta∏a jesieƒ wraz z deszczowà aurà. Nadchodzi zima. Sytuacja powtarza si´. Nadchodzi czas opon zimowych.
Wi´kszoÊç z nas przekona∏a si´, i˝ jeden typ opony nie mo˝e sprostaç zmieniajàcym si´ warunkom pogodowym.
Przed zimà zmieniamy na te „zimowe”.
Zmusza nas do tego sytuacja – zaÊnie˝one i niejednokrotnie oblodzone drogi. Tak˝e niska temperatura, która letnie opony czyni sztywnymi, a wi´c êle
przylegajàcymi do drogi. Opony zimowe sà technicznie przystosowane do
zapewnienia najlepszych osiàgów w zimowych warunkach pogodowych, które nie odnoszà si´ wy∏àcznie do dróg
pokrytych lodem czy Êniegiem i ujemnych temperatur, ale równie˝ do Êrednich warunków zimowych, kiedy temperatura jest dodatnia. Obecnie kla-

tel. 0501 042 983

Biuro handlowe „Sukces – Kirby”
ul. Conrada 13, Warszawa, tel.: 663 21 42

US¸UGI
●

Sprzàtanie kompleksowe mieszkaƒ i biur

● Dog∏´bne czyszczenie i usuwanie
roztoczy i mikrokurzu z ∏ó˝ek i materacy
●

Dog∏´bne czyszczenie dywanów,
wyk∏adzin i mebli tapicerowanych
(bezpy∏owe trzepanie)
●

Pranie dywanów i wyk∏adzin
w domu bez przemaczania

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

tel.: 0501 042 983

otoczenia. Opony zimowe sà te˝ bardziej odporne na aquaplanning ni˝
opony letnie, poniewa˝ majà bardziej
otwartà rzeêb´ bie˝nika, zaÊ jej g∏´bokoÊç jest wi´ksza ni˝ w oponach letnich. Dodatkowà zaletà kierunkowych
opon zimowych jest specjalny uk∏ad
rowków zapewniajàcy optymalne odprowadzanie wody w warunkach nawierzchni typowo zimowej.
Warto przypomnieç o wczeÊniejszej
zmianie opon na zimowe, bez póêniejszego nerwowego czekania w kolejce
w oponiarskim serwisie. Przed zmianà
opon warto dok∏adniej przyjrzeç si´
naszym starym oponom zimowym –
popatrzmy, czy jeszcze nadajà si´ one
do u˝ycia. Powinny one mieç przynajmniej 4-5 mm g∏´bokoÊci bie˝nika, by
mog∏y odpowiednio spe∏niaç swà rol´.
JeÊli nie majà tej g∏´bokoÊci warto postaraç si´ o nowy komplet. Niejednej
bowiem osobie te zimowe opony pomog∏y. Warto pomyÊleç – koszt kompletu opon, który mo˝e s∏u˝yç nam
przez kilka lat, jest nieraz równowartoÊcià uszkodzonego jedynie (!) zderzaka...
Zach´cam do przemyÊlenia i zamontowania w samochodach takich opon.
Oszcz´dnoÊci mogà byç spore. A naszego i innych bezpieczeƒstwa na drodze nie mo˝na nie doceniaç.
Zach´cam raz jeszcze. Je˝eli ktoÊ
chcia∏by dowiedzieç si´ wi´cej, s∏u˝´
radà i pomocà.
Piotr Prz´dzik
Stara Mi∏osna, tel. 0 608 41 73 73
e-mail: pepe68@poczta.fm

Zaj´cia odbywajà si´ w siedzibie szko∏y
w Starej Mi∏oÊnie przy ul. GoÊciniec 2B
(naprzeciwko Szko∏y Podstawowej nr 3)
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Krzewy Starej Mi∏osny – Forsycja – Forsythia
W wielu polskich domach jest tradycja Êcinania po 4 grudnia (Êwi´ta Barbara) ga∏àzek forsycji, które, wstawione do wody, pokrywajà si´ na Bo˝e Narodzenie pi´knymi,
˝ó∏tymi kwiatami. Kwiaty forsycji sà równie˝ jednymi z pierwszych zwiastunów
wiosny. Ukazujà si´ ju˝ w marcu – kwietniu na bezlistnych ga∏àzkach.
Forsycje nale˝à bez wàtpienia do naszych najpi´kniejszych krzewów ozdobnych g∏ównie ze wzgl´du na bardzo wczesne i obfite kwitnienie. Trzeba jednak pami´taç, ˝e liÊcie forsycji nie sà zbyt efektowne i dlatego krzak nale˝y posadziç raczej w drugim planie ogrodu jako t∏o.
Z forsycji mo˝na równie˝ tworzyç swobodnie rosnàce szpalery. Krzewy forsycji
wymagajà doÊç ˝yznej, Êwie˝ej i wilgotnej
gleby, raczej piaszczystej ni˝ ci´˝kiej gliniastej. èle rosnà na glebach zachwaszczonych, sà równie˝ wra˝liwe na susz´.
Nie majà zbyt du˝ych wymagaƒ je˝eli
chodzi o Êwiat∏o, tak ˝e mo˝na je sadziç
pod koronami drzew.
Dobrze znoszà przycinanie i zalecane
jest odm∏adzanie starych krzewów co kilka lat, najlepiej tu˝ po kwitnieniu. Nale˝y
jeszcze dodaç, ˝e kwiaty forsycji dostarczajà pszczo∏om wczesnego i obfitego py∏ku. Forsycje ∏atwo rozmno˝yç przez odk∏ady, a niektóre same rozrastajà si´ bardzo szeroko.
Jednym z podstawowych gatunków forsycji jest Forsycja zwis∏a – Forsythia suspensa. WysokoÊci do 3 m o d∏ugich, wiotkich ga∏´ziach i pi´knym pokroju. Wspaniale wyglàda posadzona na skarpie, przy
tarasie, na brzegu zbiornika wodnego lub
nawet rozpi´ta na Êcianie jak roÊlina pnàca. Jej wadà jest wra˝liwoÊç na mróz i sto-

sunkowo s∏abe kwitnienie. Najobficiej
kwitnie botaniczna odmiana Siebolda
przywieziona do Europy z Japonii,
o kwiatach dzwonkowatych, z∏ocisto˝ó∏tych, Êrednicy 2–3 cm. M∏ode p´dy tej odmiany silnie zwisajà i przy zetkni´ciu
z ziemià zakorzeniajà si´, co powoduje
szerokie rozrastanie si´ tego krzewu.
Odmiany uprawne forsycji zwis∏ej to:
Atrocaulis – odmiana o ciemnych p´dach. M∏ode liÊcie sà ciemnobràzowe.
Kwitnie s∏abo.
Variegata – odmiana pstrolistna. LiÊcie
z ˝ó∏tymi plamami, kwiaty ciemno˝ó∏te,
kwitnie s∏abo.
Innym podstawowym gatunkiem jest
Forsycja poÊrednia – Forsythia intermedia.
Zosta∏a znaleziona w 1878 r. w ogrodzie botanicznym w Getyndze. Jest to
krzew o wysokoÊci do 3 m, o szerokim,
roz∏o˝ystym pokroju. P´dy oliwkowo˝ó∏te, liÊcie eliptyczne, kwiaty po 2–3 w p´czkach, bardzo liczne. Istnieje du˝o wartoÊciowych odmian:
Densiflora – odmiana g´stokwiatowa.
Krzew o wzniesionym pokroju i zwisajàcych ga∏àzkach, kwiaty jasno˝ó∏te, o szerokich, p∏askich p∏atkach, du˝e, g´sto
skupione na ga∏àzkach.
Primulina – odmiana pierwiosnkowa.
Kwiaty jasno˝ó∏te, p∏atki wàskie odstajàce.
Spectabilis – odmiana okaza∏a. Krzew
rozga∏´ziony, wysokoÊci 2,5 m. Kwiaty
ciemno˝ó∏te, du˝e, z szerokimi p∏atkami
o podwini´tym brzegu, cz´sto 5–6 p∏atkowe, bardzo g´sto skupione na ga∏àzkach.
Vitellina – najpi´kniejsza odmiana w tej
grupie. RoÊnie silnie, kwiaty ciemno˝ó∏te,
d∏ugoÊci do 3 cm, o skr´conych odstajàcych p∏atkach.

Krzewem forsycji, który kwitnie najwczeÊniej, w marcu – kwietniu jest:
Forsythia ovata Nakai – Forsycja koreaƒska. WysokoÊci do 1,5 m, szeroko si´
rozrastajàcy, p´dy jasnoszare, liÊcie prawie koliste, kwiaty jasno˝ó∏te, niewielkie,
osadzone pojedynczo lub po dwa. P∏atki
szerokie rozchylone.
Odmiany:
Fontanna – wysokoÊci 2–2,5m, o sztywnych, wyprostowanych ga∏´ziach. Kwiaty
du˝e,ciemno˝ó∏te, o szerokich, rozchylonych p∏atkach.Kwitnie bardzo wczeÊnie
(marzec – kwiecieƒ), obficie, wytrzyma∏a
na mróz.
Helios – wysokoÊç do 2 m, kwiaty ciemno˝ó∏te, o nieco skr´conych p∏atkach.
Kwitnie wczeÊnie, bardzo obficie i d∏ugo.
Wytrzyma∏y na mróz.
Kanarek – wysokoÊç do 2 m, o prostych
sztywnych ga∏´ziach. Kwiaty jasno˝ó∏te.
Kwitnie bardzo obficie w marcu. Odporny na mróz.
Maluch – krzew s∏abo rosnàcy, o regularnym pokroju. LiÊcie drobne wàskie.
Kwiaty niedu˝e, g´sto osadzone na ga∏àzkach. Kwitnie wczeÊnie i obficie. Wytrzyma∏y na mróz.
Anna Susicka

Chcia∏abym zach´ciç rodziców do samodzielnego
przeanalizowania sytuacji
i podj´cia w∏asnej decyzji
dotyczàcej swojego dziecka.
B∏´dem jest szukanie gotowej, schematycznej odpowiedzi na to pytanie, typu: –
Najlepiej rozpoczynaç w wieku...
Nale˝y uwzgl´dniç dwie podstawowe
sprawy:
1. Czy mowa dziecka rozwija∏a si´ bez
opóênieƒ (wczeÊnie zacz´∏o mówiç,
z ∏atwoÊcià buduje zdania, potrafi swobodnie wyra˝aç swoje myÊli w rodzimym j´zyku, nie przekr´ca wyrazów,
nie skraca ich, nie upraszcza)?
2. Czy dziecko ma prawid∏owà artykulacj´?
JeÊli na obydwa powy˝sze pytania odpowiemy twierdzàco, mo˝emy pozwoliç
dziecku (lub je nawet zach´ciç) do nauki

obcego j´zyk, nie zwracajàc wi´kszej
uwagi na metryk´.
W przeciwnym wypadku bàdêmy ostro˝ni.
Maluch powinien dobrze i pewnie poczuç si´ w obszarze w∏asnego ojczystego
j´zyka, a dopiero póêniej poznawaç inne.
OczywiÊcie, sà dzieci, które uczà si´
równoczeÊnie dwu j´zyków, w domu rozmawiajà np. z mamà po niemiecku, z ojcem – po polsku.
JeÊli ta sytuacja wynika z ˝yciowej koniecznoÊci, to trzeba jà zaakceptowaç.
Wbrew pozorom – ma ona jednak tak˝e
swoje z∏e strony.
Decyzj´ o momencie, w którym nasze
dziecko rozpocznie nauk´ obcego j´zyka,
przyprawmy odrobinà tzw. zdrowego rozsàdku.
Urszula Zdoliƒska
logopeda

Logopeda radzi...
Od zawsze wiedzieliÊmy, ˝e dobrze jest znaç j´zyki obce. Od niedawna powa˝nie zaczynamy si´ ich uczyç.
Szko∏y j´zyków, lekcje w przedszkolach,
lekcje prywatne – ró˝norodnoÊç form nauczania sprawia, ˝e wiele osób korzysta
z nowych mo˝liwoÊci. Jest to zjawisko bardzo korzystne. Rodzice, chcàc jak najlepiej przygotowaç dziecko do doros∏ego ˝ycia, posy∏ajà je na lekcje j´zyków ju˝
w przedszkolu.
Kiedy najlepiej rozpoczàç nauk´ obcego j´zyka?
W popularnych wydawnictwach pojawiajà si´ ró˝ne, cz´sto sprzeczne, opinie
na ten temat (jedne i drugie poparte autorytetami naukowymi).
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muszà byç dobrze umyte, a pomaraƒcze
obrane ze skórki.
Trzeba pami´taç, aby nagle nie zmieniaç pokarmu, lecz stopniowo, przez kilka dni podajàc coraz wi´cej nowego.
Warto podawaç ptakom dodatki witaminowe oraz kostk´ wapiennà z jodem.

Ptaki
Hodowla ptaków w niewoli znana jest
ju˝ od ponad 4000 lat. W Egipcie trzymano w klatkach go∏´bie, papugi, ibisy
i kaczki, w Indiach i Grecji szczególnie
ceniono gwarki.
Bliski kontakt z ptakami daje hodowcy
wiele radoÊci i wnosi do domu posmak
egzotyki.
DziÊ poczàtkowym nabywcom poleca
si´ ma∏o wybredne gatunki: kanarki, zeberki, papu˝ki faliste i nimfy.
Klatki
Klatki drewniane sà odpowiednie dla
kanarków i innych wróblowatych. Dla
papug lepsze sà klatki metalowe, gdy˝
papugi lubià wypróbowywaç moc dziobów na wszystkim dooko∏a.
˚eby ptaki mog∏y si´ swobodnie poruszaç, klatka musi byç co najmniej pi´ciokrotnie d∏u˝sza od d∏ugoÊci ich cia∏a
i dwukrotnie szersza od rozpi´toÊci
skrzyde∏. Odst´py mi´dzy pr´tami powinny byç tak ma∏e, ˝eby ptak nie móg∏
wysunàç przez nie g∏owy.
Klatk´ z ptakami umieszczamy w du˝ym, widnym pokoju z oknami na po∏udniowy zachód lub po∏udniowy wschód.
Temperatura powinna w nim wynosiç ok.
19°C. Zbyt suche powietrze êle wp∏ywa
na upierzenie i uk∏ad oddechowy ptaków. Nie ustawiajmy klatki w przeciàgu
ani na parapecie nas∏onecznionego
okna, gdzie mo˝e groziç przegrzanie.
Nie stawiajmy klatki w kuchni, raz ze
wzgl´dów higienicznych a tak˝e majàc
na uwadze bezpieczeƒstwo ptaków. Znane sà przypadki zatrucia zwiàzkami chemicznymi wydzielajàcymi si´ przy sma˝eniu na nowoczesnych patelniach.
Nale˝y zwróciç uwag´ czy ptak jest
usposobiony towarzysko, czy ostro˝ny
w kontaktach z obcymi. Ptaki nieÊmia∏e
najlepiej czujà si´ w klatce w rogu pokoju, odwa˝niejsze i oswojone wolà ods∏oni´te miejsca z du˝ym polem do obserwacji.
Ptaki przyzwyczajajà si´ do otoczenia
wi´c nie nale˝y bez potrzeby ciàgle zmieniaç ich miejsca. Najszybciej si´ oswajajà
przez cz´sty kontakt z w∏aÊcicielem i rodzinà. Zaufanie ptaka zdob´dziemy poprzez karmienie go z r´ki i cz´stà rozmow´ z nim, dlatego najlepiej klatk´ umieÊciç na wysokoÊci naszego wzroku.
Ptaki izolowane, pozbawione kontaktów z w∏aÊcicielem lub innymi ptasimi
osobnikami popadajà w apati´, chorujà,
nabierajà nieprawid∏owych zachowaƒ
i zaburzeƒ psychicznych.

Ptakom szkodzi dym tytoniowy i g∏oÊna muzyka. Bliski kontakt psów i kotów
bywa dla nich stresujàcy.
Z kolei zdarza si´, ˝e poranny Êpiew
i nadmierna poranna aktywnoÊç ptaka
(zw∏aszcza w miesiàcach s∏onecznych,
letnich) jest dla w∏aÊcicieli ucià˝liwa.
Przed zbyt wczesnym obudzeniem chronimy si´ przykrywajàc klatk´ wieczorem
ciemnym, lecz przewiewnym materia∏em.
Wyposa˝enie klatek
Ptaki lubià si´ kàpaç w wodzie i piasku. Nale˝y im to umo˝liwiç. Czysty, wypra˝ony piasek umieszcza si´ w naczynku lub rozsypuje na dnie klatki. Jest on
niezb´dny tak˝e do w∏aÊciwego trawienia pokarmów. Wymienia si´ piasek co
kilka dni. W klatce powinien byç porowaty kamieƒ do ostrzenia dziobów, drà˝ki, patyczki s∏u˝àce do çwiczeƒ, wypoczynku i Êcierania pazurków (drewno
najlepiej z drzew owocowych lub wierzby
o Êrednicy) 5–4 cm). Umieszczamy te˝
huÊtawk´, lusterko, naczynia na pokarm.
Ca∏a klatk´ mo˝na ustawiç w kuwecie,
aby zapobiec zbytniemu zabrudzeniu
otoczenia.
Umieszczajàc akcesoria wewnàtrz
klatki nale˝y tak rozplanowaç, aby nie
utrudnia∏y poruszania si´ i lotu ptaka lub
ptaków.
˚ywienie
Wielu hodowców od˝ywia ptaki g∏ównie mieszankami ziaren. W sklepach
mo˝na nabyç specjalnie wyselekcjonowane mieszanki ziaren np. dla papu˝ek
falistych. Wiele gatunków ptaków regularnie jada warzywa i owoce tj. jab∏ka,
wiÊnie, winogrona, pomaraƒcze, rodzynki, kukurydz´, marchew. Owoce zawsze

Zdrowie
Ptaki, tak jak inne gatunki zwierzàt,
cierpià na schorzenia bakteryjne, wirusowe, paso˝ytnicze dotyczàce ró˝nych
narzàdów.
Cz´Êç chorób, jak np. salmonelloza czy
ornitoza, mo˝e zostaç przeniesiona na
cz∏owieka. Badania w kierunku nosicielstwa niektórych chorób mo˝na wykonaç
w Polsce, niestety cz´Êç z nich wykonuje
si´ tylko w laboratoriach zagranicznych.
Nale˝y kupowaç ptaki tylko u hodowców, w sklepach zoologicznych. Przywo˝one z zagranicy cz´sto nie sà poddawane odpowiedniej kwarantannie. Gdy
ptak jest osowia∏y i napuszony, to bez
wzgl´du na to, jakà podejrzewamy chorob´, dobrze jest umieÊciç ptaka w ciep∏ym pomieszczeniu w temperaturze
30°C. Przy spadku apetytu u ptaka nastàpi niedogrzanie cia∏a mogàce prowadziç
do Êmierci. Pokarm i wod´ umieszczamy
blisko chorego ptaka, tak aby zwróci∏y
jego uwag´. Je˝eli kondycja zwierzaka
si´ pogarsza, jest napuszony i siedzi na
pod∏odze trzeba szybko zasi´gnàç pomocy lekarza weterynarii.
Cz´sto spotykanym problemem u ptaków w niewoli jest zaburzenie psychiczne przejawiajàce si´ jako skubanie piór.
Bywa silnym nawykiem, trudnym do wykorzenienia. Ptaki skubià ca∏e cia∏o lub
tylko okreÊlonà parti´ np. piersi. Najcz´stszà przyczynà jest nuda.
Ârodki zaradcze:
◗ nale˝y kupowaç osobniki m∏ode – ∏atwo adaptujàce do otoczenia;
◗ kupowaç od razu 2 ptaki, które b´dà
sobie towarzyszyç;
◗ udost´pniamy ptakom jak najwi´kszà
klatk´, du˝o ga∏´zi do skubania i zabawki;
◗ dwa razy w tygodniu zraszamy wodà
upierzenie ptaków;
◗ podajemy urozmaicony pokarm, Êwie˝e owoce, warzywa;
◗ latem wystawiamy wolier´ w ogrodzie
lub na balkonie.
Warto pami´taç, ˝e w hodowli ptaków
niezb´dne jest skrupulatne przestrzeganie czystoÊci jako warunek zdrowia ptaków i ludzi
Izabela Rupiƒska
lekarz weterynarii
773-10-88
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Listy
***
(...)
Wiem, skàd wzi´∏a si´ nazwa ulicy Torfowej!
Otó˝ w∏aÊciciel zamieszka∏y w naszym osiedlu konkretnie Torfowa nr (...), wyjaÊni∏ mi znaczenie Torfowej
dzi´ki swym czynnoÊciom ogrodniczym. Pragn´ podzieliç si´ z paƒstwem tà wiedzà. Jesienià, gdy opadnà liÊcie
z drzew, nale˝y wykonaç nast´pujàce czynnoÊci, zatrudniç kogoÊ do zgrabienia liÊci, lecz najpierw trzeba kupiç
odkurzacz zdmuchujàcy liÊcie, a nast´pnie wywieêç ca∏a
zawartoÊç na ulic´ tu˝ przed swojà bram´ wjazdowà to
bardzo dobry interes, poniewa˝ p∏acimy ewentualnie
mandat na∏o˝ony przez s∏u˝by miejskie, innych kosztów
nie ma. Tak te˝ ów w∏aÊciciel post´puje od dawna. To, co
znajduje si´ na ulicy, to w∏aÊnie torf. GruboÊç tej masy zale˝y od jak dawna sk∏adowany jest tam materia∏ liÊciasty.
Na ulicy Torfowej przy posesji nr (...) gruboÊç ta wynosi
kilkanaÊcie centymetrów, co Êwiadczy o corocznym sk∏adowaniu tam liÊci. Dobrze, ˝e nie pada i nie jest Êlisko, bo
gdy pada, wtedy tworzy si´ bajoro niczym trz´sawisko.
Na tym nie koniec, resztki z remontu domu gdzie? Na ulic´. Mandat to kilkadziesiàt z∏otych, natomiast wywóz legalny to troch´ wi´cej, ale to i tak lepszy interes, blisko
domu, utwardzi si´ zesz∏oroczne liÊcie, no i taniej. Sàsiedzi mogà si´ topiç, po co tu mieszkajà? Zapraszam kogoÊ
z Rady Osiedla na spacer tym odcinkiem ul. Torfowej,
a zw∏aszcza o zmroku, chyba, ˝e jest w´dkarzem i posiada odpowiedni ekwipunek, mam na myÊli buciory gumowe po pachy.
Dlaczego o tym pisz´, bo tu mieszkam, wkurza mnie
takie post´powanie, to mnie boli, ˝e dbamy o swój ogródek, a za parkanem to czyje? Chcemy dêwignàç Polsk´,
zróbmy najpierw porzàdek na swym podwórku, na swej
ulicy, na swoim osiedlu.
Nazwisko do wiadomoÊci redakcji

Pani Dorota Wroƒska
Szanowna Pani,
Nie czyta∏em Pani artyku∏u dot. Ucià˝liwoÊci ˝ycia
w Starej Mi∏osnej z psami sàsiadami. Przeczyta∏em natomiast listy czytelników dot. w/w sprawy, w którymÊ
z nast´pnych wydaƒ „WiadomoÊci...”
Jestem równie˝ ofiarà sàsiadów psów, które ujadajà
24 godziny. Mimo mi∏ych sàsiadów – ludzi! Szczególnie
daje si´ to we znaki, kiedy dzieci bawià si´ na ulicy, a psy
szalejà za p∏otami. Dzieje si´ to wtedy, kiedy okna sà
otwarte w wiosenne, letnie i jesienne dni i ma si´ wtedy
ochot´ od tej „pi´knej” zachwalanej przez Paƒstwa Starej Mi∏osnej uciec, gdzie pieprz roÊnie.
OczywiÊcie, problemów w Starej Mi∏osnej jest tyle, ile
jest b∏ota, dziur, braku oÊwietlenia, ulic, porzàdków, dbania o swoje miejsce zamieszkania itp.
Tu si´ nie da mieszkaç! I nic nie pomogà artyku∏y
o urodzie i tradycji tego miejsca.
Paƒstwa edukacja poprzez Wasze pismo jest bardzo
po˝yteczna i nigdy jej nie b´dzie za du˝o. Mo˝e wspólnymi si∏ami z Urz´dem, Radà i Wami uda si´ u∏o˝yç na piÊmie jakieÊ krótkie zasady wspó∏˝ycia na tego typu osiedlach.
To nic wstydliwego zasady i regulaminy funkcjonujà
na ca∏ym Êwiecie od Kalifornii do Êrodkowej Anglii to
i czas na Polsk´!
Na piÊmie zasady sformu∏owaç i wys∏aç wszystkim
mieszkaƒcom. Przekraczanie ich spowoduje wzywanie
Stra˝y Miejskiej i mandaty i kary finansowe. Inaczej zostanà tylko psy i Stara Mi∏osna zamieni w slumsy, jakich
wiele wokó∏ stolic i wi´kszych miast na ca∏ym Êwiecie.
Ju˝ teraz ci, których na to staç i sà jeszcze m∏odzi – wyprowadzajà si´ w ciche i ∏adne okolice – ale nie jest to
Stara Mi∏osna.
Serdecznie pozdrawiam
Krzysztof Bogdanowicz
P. S. W za∏àczeniu przesy∏am mojà korespondencj´
sprzed 2 lat – zmian nie ma!

***

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

◗ Ca∏oroczne polisy ubezpieczeniowe podró˝y zagranicznych i inne. tel. 773-31-19, 0-501-954-861
◗ J´zyk rosyjski – korepetycje, t∏umaczenia (z dojazdem do ucznia), tel. 773-54-53
◗ Zapewniam ca∏odobowà opiek´ nad dzieçmi 7 dni
w tygodniu i posiadam samochód, tel.773-31-19
◗ Korepetycje z chemii i matematyki w zakresie gimnazjum i liceum, tel. 773-13-07
◗ „Z∏ota ràczka” – solidnie, tanio tel. 773-31-19, 0501-954-861
◗ Manicure, pedicure, zdobienie paznokci (w domu
klienta) tel. 773-13-05
◗ Organizacja przyj´ç w domu dla doros∏ych i dla
dzieci tel. 773-31-19
◗ Nauczycielka j´z. polskiego z d∏ugoletnim sta˝em,
udziela korepetycji, przygotowuje do nowej i starej
matury tel. 773-14-02
◗ Przyjm´ do pracy fryzjerk´ damsko-m´skà i manikiurzystk´ tel. 773-37-49
◗ Przyjm´ sprzàtanie i inne prace domowe, osoba solidna, dok∏adna i czysta tel. 0-604-169-985, 0-25
757-55-40 (po godz. 1800)
◗ Dzieci w wieku 7-10 lat o s∏abej kondycji fizycznej
i niepe∏nosprawne zapraszamy na çwiczenia ruchowe
pod opiekà instruktora (zaj´cia b´dà odbywaç si´
w budynku gimnazjum) tel. 0-502-25-48-27.

OÂRODEK REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ
mgr Beata i Jacek Horszczaruk

tel. 773 11 08

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

Gabinet Stomatologiczny
lek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko
LECZENIE DZIECI I DOROS¸YCH
RTG Z¢BÓW
30

Godziny otwarcia: poniedzia∏ek, Êroda, czwartek 15-20
wtorek, piàtek 9-13

Tel. 773-21-12
Weso∏a, Osiedle Stara Mi∏osna, zadanie 24, dzia∏ka 1411

30

Og∏oszenia drobne

AEROBIC
ZAPRASZAMY W ÂRODY – 9.00, SOBOTY – 10.00
PONIEDZIA¸KI, WTORKI, ÂRODY I CZWARTKI 19.30

TEL. 773 22 53

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

SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNA
dla dzieci m∏odzie˝y i doros∏ych
Weso∏a os. Stara Mi∏osna ul. Jana Paw∏a II (wejÊcie od ul. Dolomitowej 14)
Weso∏a ul. Armii Krajowej 9 (budynek Fundacji Szkó∏ Spo∏ecznych)
PSYCHOLOG (porady, diagnoza, terapia)
LOGOPEDA (korekcja wad wymowy)
REEDUKATOR (równie˝ pomoc w dysleksji)
PSYCHOTERAPIA indywidualna, grupowa, rodzinna
SZKOLENIA I TRENINGI dla firm i szkó∏
Zarejestrowana jako niepubliczna placówka oÊwiatowa
dzia∏a pod nadzorem Kuratorium OÊwiaty w Warszawie
Wydajemy opinie i zaÊwiadczenia w sprawie dostosowania wymagaƒ edukacyjnych
do indywidualnych potrzeb ucznia na mocy Ustawy z dn. 23 sierpnia 2001 r.
o zmianie ustawy o systemie oÊwiaty (Dz.U. nr 111 z dn.6.10.2001 r. poz. 1194)

Poradnia Êwiadczy us∏ugi w godzinach:
od 8.00 do 22.00 od poniedzia∏ku do piàtku
od 8.00 do 16.00 w soboty
Wizyty umawiamy telefonicznie pod numerami:
783-11-57 i 0-601-346-801

STARA MI¸OSNA

Informacje Êwiàteczno-noworoczne z parafii
ÂWI¢TA:
◗ Do kosza przy o∏tarzu mo˝emy sk∏adaç ofiary pieni´˝ne i rzeczowe dla najbiedniejszych (˝ywnoÊç,
odzie˝, zabawki, a zw∏aszcza Êrodki czystoÊci). Oddajemy je do rozdysponowania przez nasz koÊcielny
„Caritas”.
◗ Wigilijna modlitwa za naszych Zmar∏ych jak zawsze
na cmentarzu o godz. 1530; po czym ostatnia Msza
Âwi´ta o godz. 1600.
◗ W I-sze Âwi´to Âwiàteczna Msza Âwi´ta za Zmar∏ych o godz. 1600. Kartki na t´ Msz´ Âwi´tà wk∏adamy, jak zwykle, do puszki pod chórem z napisem:
„Msza Âwi´ta za Zmar∏ych”
◗ „Pasterka” jak zwykle dla dzieci o godz. 2100, a dla

doros∏ych o godz. 2400.
◗ W I-szy i II-gi dzieƒ Âwiàt Msze Âwi´te jak zawsze tj.
wg porzàdku niedzielnego (800; 900; 1030; 1200; 1300;
1600; 1800).
◗ Sakrament Chrztu Âwi´tego jest sprawowany w I-sze Âwi´to o godz. 1030 i 1200, w II-gie wy∏àcznie
o 1030.
PO ÂWI¢TACH:
◗ Zgodnie z naszym parafialnym zwyczajem po Âwi´tach
(od 27 grudnia do Nowego Roku) zapraszamy dzieci na
wspólne kol´dowanie: codziennie o godz. 1600. Dzieci,
które grajà na jakichÊ instrumentach (skrzypce, flet,
etc.) niech je zabierajà ze sobà na kol´dowanie.
◗
Tradycyjne b∏ogos∏awienie mszalnego wina
w dniu Êw. Jana Aposto∏a
tj. 27 grudnia na Mszy
Âwi´tej o godz. 900. Wino
przynosimy ze sobà.
◗
W sobot´ 29 grudnia o godz. 1600 spotkanie
ch´tnych ze Êw. Miko∏ajem. Zg∏oszenia w ksi´garence do Âwiàt. Do potrzebujàcych dzieci Parafialny Miko∏aj uda si´ jeszcze przed Âwi´tami. JeÊli
gdzieÊ sà takie dzieci,
o których Parafialny Miko∏aj mo˝e nie wiedzieç prosimy o powiadomienie
(przy stoliku z prasà, albo
telefonicznie 773-39-35).

Kamionka r´cznie zdobiona
ceramika
unikatowe szk∏o artystyczne
zapraszamy
codziennie pn.-pt. 1000-1800
sobota 1000-1500
05-077 Weso∏a Stara Mi∏osna
Trakt Brzeski 66
tel. 0 605 423 518

„ O D N O WA”
PRYWATNY OÂRODEK REHABILITACYJNY
O F E R U J E :

☛ DOMOWE WARUNKI
☛ POBYTY CZASOWE
☛ OPIEK¢ LEKARSKÑ (INTERNISTA, NEUROLOG, SPECJALISTA DO
SPRAW REHABILITACJI, ORTOPEDA TRAUMATOLOG, REUMATOLOG)
☛ 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
KARNETY
OÂRODEK ÂWIADCZY RÓWNIE˚ US¸UGI W ZAKRESIE:
KORZYSTE RABATY
REHABILITACJI, MASA˚U, FIZYKOTERAPII
BEZP¸ATNE
DLA OSÓB DOCHODZÑCYCH.
PORADY MEDYCZNE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Nasz adres:

Weso∏a – Stara Mi∏osna,
www.odnowa.nes.pl
ul. Diamentowa 759, ZADANIE 10, tel. 773-14-97
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Susicka, Dorota Wroƒska, Marian Mahor, Tadeusz Wilk, Robert W´grzynowski.
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◗ 30 grudnia (niedziela) o godz. 1800 nasza doroczna
Msza Âwi´ta za Zmar∏ych. Zapraszamy wszystkich,
którzy stracili swoich bliskich w roku 2001 do
uczestnictwa we wspólnej modlitwie. Kartki z danymi tych zmar∏ych wrzucamy – jak zawsze – do skarbonki pod chórem.
◗ 31 grudnia (poniedzia∏ek) zakoƒczenie roku. Po ka˝dej Mszy Âwi´tej dzi´kczynne „Te Deum” za prze˝yty Rok Paƒski 2001.
◗ Przypominamy o mo˝liwoÊci sk∏adania ofiar na cele
kultu religijnego, które mo˝emy odpisaç od podstawy opodatkowania. W tym celu nale˝y skontaktowaç si´ osobiÊcie z Ksi´dzem Proboszczem.
NOWY ROK:
◗ O pó∏nocy uroczysta Msza Âwi´ta na powitanie Nowego Roku. Zapraszamy serdecznie wszystkich,
zw∏aszcza tych, którzy b´dà sp´dzali Sylwestra
w domach.
◗ W Nowy Rok o godz. 1500 tradycyjna Msza Âwi´ta
w intencji maluchów, dzieci przedszkolnych wraz
z b∏ogos∏awieƒstwem dzieci na Nowy Rok. Zapraszamy – jak co roku – wszystkie maluchy, przedszkolaki, dzieci z zerówek na t´ Msz´ Âwi´tà specjalnie w ich intencji.
◗ Doroczna Msza Âwi´ta za Zmar∏ych Mieczys∏awów
i Zmar∏ych w dzieƒ Nowego Roku o godz. 1600. Zapraszamy najbli˝szych.
W STYCZNIU
◗ W dni powszednie, oprócz I-ego piàtku i soboty,
w styczniu – ze wzgl´du na kol´d´ – nie ma Mszy
Âwi´tych wieczornych o godz. 1800.
◗ 4 stycznia, ze wzgl´du na I-szy piàtek Msze Âwi´te
o godz. 900; 1600 i 1800. Spowiedê przed ka˝dà Mszà
Âwi´tà.
◗ 6 stycznia (niedziela) UroczystoÊç Trzech Króli. PoÊwi´cenie kredy i kadzid∏a na ka˝dej Mszy Êw. Ofiary sk∏adane za kred´ i kadzid∏o sà zawsze przeznaczone na misje.
O godz. 1030 dzieci z klas II-gich otrzymujà od
swych ojców pamiàtkowe ksià˝eczki do nabo˝eƒstwa
Uwaga: wszystkie pamiàtki odbieramy zawsze w ksi´garence, ale nie wszyscy w ostatniej chwili.

Sklep zoologiczny
„Bokserek”
ul. Jana Paw∏a II 180
tel. 773-21-01
tel. kom. 0 608 44 57 57
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Reklama: Dorota Mierzejewska – tel. 773-13-13
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SZAFY Z DRZWIAMI SUWANYMI ZABUDOWA WN¢TRZ
doskonale pasujà do Paƒstwa:
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LOKALE BIUROWE,
HOTELE
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SKLEPY itd.

Mieszkania w Weso∏ej
25m – 54m
ju˝ od 2400 z∏/m2
2
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INDECO ró
sklepach

EKSPOZYCJA: pon.-pt. 10-20, sob. 10-14,
DOM MEBLOWY „CELT“ - „Z¸OTA KACZKA“, Warszawa, ul. Tamka 40,
tel. 827 58 81 w. 131 i 827 05 00 w. 131,
SALON – Stara Mi∏osna, Trakt Brzeski 54A (tu˝ za stacjà paliw BP)
pon.-pt. 11-19, sobota 11-15
tel. 7732419, 773 17 77, tel./fax 773 24 19
0-502 34 11 56, 0-501 074 222, 0-608 67 53 85
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Profesjonalny
pokaz
ogni sztucznych

REZERWACJE: Restauracja „GoÊciniec”
Stara Mi∏osna, Trakt Brzeski 90, tel./fax 773 30 02, 773 20 98

