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STARA MI¸OSNA

WieÊci
w pigu∏ce
❍❍❍
Sejm pracuje nad nowelizacjà ustawy warszawskiej, polegajàcej na likwidacji miasta
Weso∏a. Projekt mia∏ ju˝ pierwsze czytanie i
zosta∏ skierowany do komisji. Czy pos∏owie
zdà˝à z nowelizacjà do startu kalendarza wyborczego? PewnoÊci nie ma, ale prawdopodobieƒstwo tego jest bardzo du˝e.
❍❍❍
20 maja zosta∏ odwo∏any dotychczasowy
Przewodniczàcy Rady Miasta p. Andrzej Jastrz´bski. Aby nie dopuÊciç do wyboru nowego Przewodniczàcego, jego zwolennicy
zbojkotowali „planowà” sesj´ 23 maja, która
z braku quorum si´ nie odby∏a. Czy to oznacza kompletny parali˝ naszego miasta na
kilka miesi´cy przed wyborami?
❍❍❍
Budowa kolejnego odcinka ul. Jana Paw∏a II
ruszy najwczeÊniej we wrzeÊniu. Na przeszkodzie stoi brak projektu budowlanego, którego
przygotowania podjà∏ si´ jeszcze w zesz∏ym
roku Zespó∏ (obecnie koƒczy go Zrzeszenie).

Z prac Rady Dzielnicy
Zanim przyjdzie jesieƒ
Wszystkich nowych mieszkaƒców
Starej Mi∏osny uprzejmie informujemy, ˝e aby braç udzia∏ w kolejnych,
zbli˝ajàcych si´ wyborach samorzàdowych wystarczy wpisaç si´ na gminnà
list´ wyborców w Urz´dzie Miasta
w Weso∏ej. Jest to mo˝liwe bez za∏atwiania formalnoÊci meldunkowych.
Szczegó∏owe informacje mo˝na uzyskaç bezpoÊrednio w Wydziale Spraw
Obywatelskich Urz´du Miasta, albo
w Biurze Rady Dzielnicy ul. Jeêdziecka
20, p. 225 (pawilon nad prywatnymi gabinetami lekarskimi): poniedzia∏ek,
czwartek: godz. 1630-2000; wtorek, Êroda, piàtek: godz. 900-1230, tel./fax 773 30
24, e-mail: radadzielnicy@poczta.fm
PosprzàtaliÊmy razem nasz las
W sobot´ 20 kwietnia jak co roku
sprzàtaliÊmy nasz las. Na siedmiu punk-

tach zbiórki spotkali si´ mieszkaƒcy szeregowców, domków i bloków, radni Rady Dzielnicy, cz∏onkowie Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna. ZebraliÊmy razem ponad 42 worki Êmieci i dodatkowo kawa∏ki samochodu, drutu
kolczastego, opony i inne „leÊne skarby”. W konkurencji zespo∏owej przewa˝yli reprezentanci „Serka” (punkt
zbiórki – skrzy˝owanie ulic Pogodna/Zdrojowa). Serdecznie gratulujemy!
Zgodnie z informacjami otrzymanymi
od przedsi´biorstwa oczyszczania ¸apiƒscy sp.j. ∏àcznie zebrano 15,28 ton
Êmieci i surowców wtórnych (metale,
papier itp.), z czego 7 ton zebrali mieszkaƒcy naszego osiedla; Szko∏a Podstawowa Nr 3 – 2 tony, Gimnazjum Nr 3 –
2 tony, Mieszkaƒcy – 3 tony.
Ewelina Kozak
Przewodniczàca Rady Dzielnicy

❍❍❍
Na ul. Jana Paw∏a II zaÊwieci∏o si´ kilkanaÊcie
nowych latarni. To wspólna inwestycja Zespo∏u
(przestawienie s∏upów) i Miasta (pod∏àczenie i
monta˝ lamp). Gdyby nie opiesza∏oÊç ze strony
Prezesa Zespo∏u, latarnie mog∏yby si´ zaÊwieciç jeszcze zimà, gdy dni by∏y znacznie krótsze.
❍❍❍
Odby∏o si´ uroczyste otwarcie Centrum Pogodna. WÊród zaproszonych goÊci nie zabrak∏o ks. Proboszcza Jerzego Banaka, który
uroczyÊcie poÊwi´ci∏ obiekt.
Z powodu przeprowadzki drukarni, wydajàcej
naszà gazet´, nie uda∏o nam si´ przygotowaç na
czas numeru kwietniowego WS. Stàd obecny, jest
numerem podwójnym kwiecieƒ/maj. Ze wzgl´du
na okres wakacji nast´pny numer, tak˝e b´dzie
podwójny.
Redakcja

Przepraszamy za zmian´
terminu Zlotu Cyklistów
Z przyczyn organizacyjnych, podany
w marcowym numerze „WiadomoÊci
Sàsiedzkich” tegorocznego Zlotu Cyklistów uleg∏ przesuni´ciu. Za zamieszanie spowodowane tà zmianà serdecznie przepraszamy
Organizatorzy
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: radadzielnicy@poczta.fm
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Wszystkich zainteresowanych dalszymi losami Starej Mi∏osny,
problemem naszego umiejscowienia samorzàdowego
zapraszam na sesj´ Rady Dzielnicy
4 czerwca (wtorek) 2002 r. godz. 19,
w szkole podstawowej nr 3 w Starej Mi∏oÊnie, ul. Trakt Brzeski 18.
Ewelina Kozak

Komunikat Urz´du
Miasta Weso∏a
W zwiàzku z licznymi nieporozumieniami w trakcie konsultacji spo∏ecznych ponownie informujemy nie zameldowanych mieszkaƒców, ˝e mo˝liwoÊç uczestniczenia
w wyborach lub konsultacjach zapewnia Paƒstwu tylko dopisanie si´ na list´ wyborców w Wydziale Spraw Obywatelskich w Urz´dzie Miasta Weso∏a, telefon 773 60 12.

STARA MI¸OSNA

Nie spij, bo Ci´ przeg∏osujà! – czyli jak Weso∏a
g∏osowa∏a w sprawie swojej przysz∏oÊci
– wyniki konsultacji z 14 kwietnia
Jednoznaczne NIE powiatowi miƒskiemu
W konsultacjach z 14 kwietnia mieszkaƒcy Weso∏ej jednoznacznie opowiedzieli si´ przeciw powrotowi naszego miasta
do powiatu miƒskiego: prawie 90% g∏osów w skali ca∏ego miasta! Przy czym na
11 677 uprawnionych do g∏osowania wzi´∏o w nich udzia∏ 47,6% mieszkaƒców. Jest
to doÊç wysoka frekwencja jak na konsultacje lokalne. 21 kwietnia w podobnych
konsultacjach spo∏ecznych w Rembertowie wzi´∏o udzia∏ 25% mieszkaƒców,
w Halinowie 28%.
Spo∏ecznoÊç Weso∏ej po raz wtóry powiedzia∏a zdecydowane „nie” zapisom
ustawy warszawskiej, i˝ „Gminy Sulejówek i Weso∏a, w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy (tj. w dniu paêdziernikowych wyborów
samorzàdowych) wchodzà w sk∏ad powiatu miƒskiego.” Wynik naszych weso∏owskich konsultacji nie jest jednak wià˝àcy
ani dla parlamentu, ani dla rzàdu. Weso∏a
z Sulejówkiem to ewenement na powiatowej mapie Polski, jedyne gminy w Polsce
przypisane do powiatu odgórnie, mocà
ustawy. Wszystkie pozosta∏e gminy sà
przypisane do poszczególnych powiatów
rozporzàdzeniem Rady Ministrów. Skutek tej naszej innoÊci w skali Rzeczypospolitej samorzàdowej jest taki, ˝e aby
zmieniç przynale˝noÊç powiatowà Sulejówka i Weso∏ej trzeba b´dzie znów zmieniç, ustaw´ warszawskà, czyli przekonaç
sejm, senat oraz prezydenta RP, ˝e my naprawd´ chcemy byç w strukturach powiatowych warszawskich, nie miƒskich (przy
czym mieszkaƒcy Sulejówka nie chcà eksperymentowaç zbyt bezpoÊrednich zwiàzków ze stolicà, w konsultacjach wypowiedzieli si´ zdecydowanie za zachowaniem
samodzielnoÊci miasta, nawet „kosztem”
przynale˝noÊci do powiatu miƒskiego).
W sprawie w∏àczenia/przy∏àczenia do
Warszawy jednomyÊlnoÊci nie by∏o
Przy wyborze wariantu po∏àczenia Weso∏ej ze stolicà – jako dzielnica, czy jako
gmina – mo˝na mówiç o zrównowa˝onym
podziale g∏osów i to podziale terytorialnym. Przy prawie 48% frekwencji w ca∏ej
Weso∏ej za dzielnicà opowiedzia∏o si´ 52%
g∏osujàcych (oddano 2 911 g∏osów), zaÊ za
gminà 48% (2 649 g∏osów). W skali miasta
zwolennicy dzielnicy przewa˝yli 263 g∏osami! Jednak za dzielnicà opowiedzia∏y si´
tylko dwa osiedla: Zielona oraz mieszkaƒ-

cy bloków na osiedlu wojskowym. Pozosta∏e osiedla: Groszówka, Wola Grzybowska,
Centrum i Stara Mi∏osna zdecydowanie
opowiedzia∏y si´ za utrzymaniem samodzielnoÊci miasta. Wynik konsultacji potwierdzi∏ dzielnicowe preferencje mieszkaƒców Zielonej, osiedla graniczàcego
bezpoÊrednio z Warszawà, ale aby mo˝liwe
by∏o w∏àczenie do stolicy tylko osiedla Zielona, jedynego w mieÊcie jednoznacznie
opowiadajàcego si´ za dzielnicà, trzeba by
dokonaç podzia∏u Weso∏ej.
Najwi´cej zwolenników zachowania samodzielnoÊci gminnej uda∏o si´ do urn
wyborczych w naszej dzielnicy. W Starej
Mi∏oÊnie za gminà oddano w szkole podstawowej 554 g∏osy (co stanowi∏o 67%
g∏osujàcych przy 42% frekwencji), zaÊ
w gimnazjum 409 g∏osów za gminà (tj.
61%). Wszystkim staromi∏oÊnianinom,
którzy wzi´li udzia∏ w konsultacjach bardzo serdecznie dzi´kujemy za zrozumienie wagi spraw, wykazanà odpowiedzialnoÊç i poczucie obywatelskie! Warto jednak zauwa˝yç, ˝e elektorat zwolenników
dzielnicy jest bardziej zdyscyplinowany.
W Zielonej w dwu okr´gach wyborczych
frekwencja wynosi∏a ponad 60%! Mieszkaƒcy Zielonej oddali za dzielnicà 670
g∏osów (co stanowi∏o 75% g∏osujàcych)
i 515 g∏osów (73%), zaÊ mieszkaƒcy osiedla wojskowego oddali za dzielnicà 358
g∏osów (co stanowi∏o 60% g∏osujàcych).
Niech sobie te liczby wezmà pod rozwag´
osoby, którym zale˝y, by mieszkaç w samodzielnej gminie, jednak w niedziel´ 14
kwietnia do lokali wyborczych nie trafi∏y.
Wskazówka dla rzàdu RP, zobowiàzanie
dla Zarzàdu Miasta
Zgodnie z arytmetycznym wynikiem
konsultacji rada miasta Weso∏a na sesji 19
kwietnia podj´∏a decyzj´ o wystàpieniu
z wnioskiem do MSWiA w sprawie w∏àczenia obszaru Weso∏ej w granice Warszawy.
Wniosek taki zosta∏ z∏o˝ony. Wydawa∏o
si´, ˝e zaledwie 4% przewaga weso∏owskich zwolenników opcji dzielnicowej nad
opcjà gminnà oraz podzia∏y mi´dzy poszczególnymi cz´Êciami miasta da∏y s∏abe
uzasadnienie dla kolejnej zmiany ustawy
warszawskiej, z takim trudem dopiero
przed miesiàcem uzgodnionej i podpisanej. Jednak w nocy 23 maja w sejmie odby∏o si´ pierwsze czytanie Êwie˝ej nowelizacji
ustawy o ustroju m.st. Warszawy. Znalaz∏

si´ w niej zapis o utworzeniu dzielnicy
Warszawa – Weso∏a. Projekt ten na razie
zosta∏ przes∏any do komisji, w po∏owie
czerwca odb´dzie si´ drugie czytanie, potem projekt zostanie przes∏any do senatu.
Perspektywa znikni´cia miasta Weso∏a
z mapy Polski sta∏a si´ bardzo realna.
Planowane przy∏àczenie Weso∏ej do
Warszawy podzieli∏o miasto. Na nadzwyczajnej sesji 20 maja zosta∏ odwo∏any
przewodniczàcy rady miasta Andrzej Jastrz´bski „bezwzgl´dnie dà˝àcy do utraty
samodzielnoÊci miasta Weso∏a” – jak zapisali radni we wniosku o odwo∏anie przewodniczàcego z funkcji.
Zamiast o 18 dzielnic´ walczmy o 17 województwo!
Dokonana w marcu zmiana ustroju
Warszawy poprawi∏a niektóre b∏´dy starej
ustawy – przede wszystkim nieracjonalne
utworzenie powiatu warszawskiego obok
istniejàcego zwiàzku gmin m.st. Warszawy
– nie uporzàdkowa∏a jednak ustroju stolicy w pe∏ni, stàd obecna poÊpieszna nowelizacja. Przed nast´pnymi wyborami samorzàdowymi w 2006 roku spodziewaç si´
nale˝y kolejnej zmiany ustroju Warszawy
wymuszonej europejskimi standardami.
Stolica Polski, jako stolica kraju cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, by móc
wspó∏pracowaç z europejskimi stolicami
majàcymi status krajów zwiàzkowych, landów, departamentów – powinna zyskaç
status 17 województwa.
Nale˝y ˝yczyç Warszawie porzàdnej
ustawy metropolitalnej wià˝àcej w jeden
organizm obszar Warszawy i gmin podwarszawskich. Województwo sto∏eczne
w takim kszta∏cie liczy∏oby ok. 2 mln
mieszkaƒców, czyli tyle, ile obecnie liczy
wi´kszoÊç z 16 istniejàcych w Polsce województw. Na takim rozwiàzaniu skorzysta∏aby zarówno Warszawa, jak i gminy podwarszawskie, a tak˝e województwo mazowieckie (obecnie bogata stolica zawy˝a
wszystkie wskaêniki i np. utrudnia Mazowszu korzystanie z funduszy unijnych).
Naszych dzia∏aczy samorzàdowych,
obecnych i przysz∏ych warto natchnàç ideà
propagowania sensownych zmian w ustroju stolicy i jej przedmieÊç, z korzyÊcià dla
Starej Mi∏osny, Weso∏ej (w tym i osiedla
Zielona), Warszawy i ca∏ego Mazowsza.
Ewelina Kozak
Przewodniczàca Rady Dzielnicy
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STARA MI¸OSNA
Zestawienie zbiorcze wyników z konsultacji spo∏ecznych przeprowadzonych w dniu 14 kwietnia 2002 r. na terenie miasta Weso∏a
L.p.

1.
2.
3.
4.

Liczba osób uprawnionych do udzia∏u w konsultacjach
Liczba g∏osów oddanych
Frekwencja w %
Czy zgadza si´ Pan/Pani na powrót Weso∏ej do powiatu
Miƒsk Mazowiecki? Za TAK g∏osowa∏o:
5. Czy zgadza si´ Pan/Pani na powrót Weso∏ej do powiatu
Miƒsk Mazowiecki? Za NIE g∏osowa∏o:
16. Weso∏a powinna staç si´ dzielnicà Warszawy co ∏àczy si´ z utratà
samodzielnoÊci gminnej, praw miejskich i podmiotowoÊci prawnej.
Liczba oddanych g∏osów:
7. Nie zgadzam si´ na rezygnacj´ Weso∏ej ze statusu gminy.
Powinny zostaç podj´te dalsze dzia∏ania w celu doprowadzenia
do zwiàzania Weso∏ej jako samodzielnej gminy z Warszawà
(ustrój metropolitarny) lub powiatem wokó∏ warszawskim
(np. z siedzibà w Rembertowie).
39,94%

Centrum
Weso∏a

Wola
Grzybowska

Groszówka

Zielona

Grzybowa

nr 1
1651
849
48,94%
86
10,64%
722
89,36%
400
49,50%

nr 2
1027
562
52,87%
82
15,10%
461
84,90%
213
39,22%

nr 3
955
524
53,19%
79
15,55%
429
84,45%
223
43,90%

nr 4
1534
933
58,40%
33
3,68%
863
96,32%
670
74,77%

408
50,50%

330
60,78%

285
56,10%

226
25,23%

Obwód nr 8
60,06%

Obwód nr 5
Obwód nr 1
27,76%
72,24%

50,50%

Obwód nr 2

49,50%

60,78%

39,22%

Obwód nr 3

Obwód nr 4
56,10%

43,90%

25,23%
74,77%

Obwód nr 6

Obwód nr 7

na
s
o
i∏
M
ra
a
t
S
32,85%

67,15%

38,95%

61,05%

za samodzielnoÊcià
gminy
za dzielnicà
Warszawy

Pomieszczenia
biurowe,
magazynowe i plac
NIEDROGO DO WYNAJ¢CIA
Stara Mi∏osna, ul. Jeêdziecka 20
tel.: 773 39 07

4

nr 5
1307
756
54,55%
31
4,34%
682
95,66%
515
72,24%

Stara
Mi∏osna
Podst.
nr 6
1993
835
41,39%
117
14,18%
708
85,82%
271
32,85%

Stara
Mi∏osna
Gimn.
nr 7
1699
689
39,43%
107
15,97%
563
84,03%
261
38,95%

Osiedle
wojskowe

Razem
na terenie
miasta

nr 8
1511
626
39,44%
68
11,41%
528
88,50%
358
60,06%

11677
5774
47,60%
603
10,85%
4956
89,15%
2911
52,37%

198
27,76%

554
67,15%

409
61,05%

238
39,94%

2648
47,63%

Jak g∏osowano
w sàsiednich gminach
Sulejówek:
Frekwencja .......................................................... 26,17%
Za pozostaniem w powiecie miƒskim................ 15,13%
Za wspó∏tworzeniem powiatu
„Warszawa-Wschód” ............................................ 51,7%
Za w∏àczeniem jako dzielnica
w sk∏ad Warszawy .............................................. 33,17%
Halinów:
Frekwencja ................................................................ 28%
Za wspó∏tworzeniem powiatu
„Warszawa-Wschód” ................................................ 89%
Rembertów:
Frekwencja ................................................................ 25%
Za utworzeniem powiatu „Warszawa-Wschód” .... 28%
Przeciwko utworzeniu powiatu
„Warszawa-Wschód” ................................................ 65%
Za pozostawieniem samodzielnoÊci gminy
Rembertów ................................................................43%
(Osiedla „cywilne” – 51,3%, „wojskowe” – 25%)
Za w∏àczeniem Rembertowa jako dzielnicy
w sk∏ad Warszawy .................................................... 53%
(Osiedla „cywilne” – 44,4%, „wojskowe” – 71,8%)
M.J.

Biuro Obs∏ugi Wspólnot Mieszkaniowych w Starej Mi∏oÊnie

„Sàsiad”
administracja, zarzàdzanie,
ksi´gowoÊç
tel./fax: 773 38 79, 0 602 365 964

STARA MI¸OSNA

„Wojna na górze? Raczej na pagórku.
W poniedzia∏ek 20 maja odby∏a si´
nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Weso∏a. Jedynym punktem Sesji by∏o odwo∏anie Przewodniczàcego Rady Miasta Andrzeja Jastrz´bskiego ze stanowiska. Wniosek o odwo∏anie z∏o˝y∏o
6 radnych. Rada podzieli∏a si´ na zwolenników i przeciwników Przewodniczàcego. Na goràcà sesj´ przyby∏o wielu mieszkaƒców, g∏ównie reprezentujàcych zwolenników pozbawienia miasta
samodzielnoÊci i w∏àczenia go do Warszawy na prawach dzielnicy, (degradacja z samorzàdnej gminy i miasta – do
dzielnicy). Przewodniczàcy, wbrew
przyj´tym zasadom nie odda∏ prowadzenia sesji jednemu z wiceprzewodniczàcych i sam prowadzi∏ sesj´ w sprawie w∏asnego odwo∏ania. Przewodniczàcy odczyta∏ zarzuty i si´ do nich odniós∏. Po s∏ownych i, jak si´ póêniej
okaza∏o, nie tylko s∏ownych przepychankach przystàpiono do tajnego g∏osowania, które by∏o kulminacyjnym

momentem sesji. Zwolennicy wniosku
o odwo∏anie Andrzeja Jastrz´bskiego
zebrali wymaganà wi´kszoÊç tj. 10 g∏osów przeciwko 9 i odwo∏ali przewodniczàcego. Na tym oficjalna cz´Êç sesji si´
zakoƒczy∏a. W tej kadencji samorzàdu
jest to ju˝ druga zmiana na funkcji
przewodniczàcego. Poprzednio koalicja
Andrzeja Jastrz´bskiego odwo∏ywa∏a z
tej funkcji Jerzego Zdrza∏k´.
Kolejna, tym razem zwyczajna sesja
zaplanowana by∏a na 23 maja. Oprócz
wyboru nast´pcy pana Jastrz´bskiego
mia∏y si´ na niej odbyç m.in.: rozpatrzenie skarg na plan szczegó∏owy zagospodarowania terenu oraz zatwierdzenie planów remontów szkó∏.
Pokonani zwolennicy by∏ego przewodniczàcego postanowili jednak zablokowaç prace w mieÊcie. Nie stawili
si´ na sesj´, uniemo˝liwiajàc jej odbycie (brak kworum). Ma∏y parali˝, miesiàce pracy na marne, nie podj´te decyzje, oÊmieszanie samorzàdnoÊci, oto

Bezsenne noce Starej Mi∏oÊny
Trwa sezon grillowy, komunijny,
ogólnie rzecz bioràc imprezowy.
Wszystkie te imprezy majà przewa˝nie
miejsce w naszych domach i ogródkach. Ze zrozumieniem zamykamy
wi´c okna kiedy swoim grillem podw´dzajà nas sàsiedzi, bo pewnie sami zrobimy obiadek na trawie w najbli˝szym
czasie. Okazjonalne toasty na „bezalkoholowych” imprezach komunijnych
te˝ nas specjalnie nie gn´bià, gdy˝ goÊcie sà z regu∏y przem´czeni d∏ugà uroczystoÊcià koÊcielnà i d∏u˝ej ni˝ do
ósmej wieczorem nie wytrzymujà.
Natomiast zdarzajà si´ imprezy typu

„osiemnastka”, „rodziców nie ma w domu” lub „miejscy yuppies w plenerze”,
gdzie ów idylliczny porzàdek rzeczy zostaje zak∏ócony przez g∏oÊnà muzyk´
wyjàcà o pierwszej w nocy, pijackie ha∏asy cz´sto okraszone niewybrednymi
przekleƒstwami, itp... Co robiç w takich
wypadkach?
Nale˝y pójÊç do sàsiada i zwróciç mu
uwag´, ˝e cisza nocna obowiàzuje po
godzinie 22-ej. Dlaczego? Bo jeÊli tego
nie zrobimy, to us∏yszymy tekst, który
mi zaserwowa∏a sàsiadka: „czy pani
przychodzi tylko do mnie, czy do innych te˝ pani chodzi i narzeka?” Przy-

Warszawski standard
Kampania propagandowa przed
konsultacjami w sprawie likwidacji
miasta Weso∏a by∏a zaiste imponujàca.
I da∏a widoczne rezultaty, gdy˝ do urn
posz∏o prawie 50% mieszkaƒców.
(w gminach sàsiednich nieca∏e 25%).
Jednak, choç publiczna debata dotyczy∏a przynale˝noÊci do stolicy europejskiego paƒstwa, miejscami jej poziom nie przekracza∏ poziomu krajów

trzeciego Êwiata. Szczytem finezji popisa∏ si´ p. Edward Zdzieborski, cz∏onek Zarzàdu Miasta, jeden z liderów
„opcji dzielnicowej”. W ferworze walki, rozes∏a∏ do kilku osób z „opcji samodzielnoÊciowej” SMS-y, w których
wyzywa∏ ich od cweli i grozi∏ wi´zieniem w Bia∏o∏´ce. A ˝eby by∏o ciekawiej, wysy∏a∏ te SMS-y ze s∏u˝bowej
komórki Urz´du Miasta!

co zafundowali nam Radni na 4 miesiàce przed wyborami. I nie ma tu znaczenia czy i po której stronie si´ stoi,
najwa˝niejsze ˝e na skutek „wojen na
pagórku” cierpi lokalna spo∏ecznoÊç.
mer
P.S. Wydawa∏o by si´, ˝e dla zwolenników „samodzielnoÊci gminy” i dla zwolenników „Warszawy za wszelkà cen´”
najwa˝niejsze jest dobro lokalnej spo∏ecznoÊci, ró˝nie pojmowane, ale dobro. A tak naprawd´ manipuluje si´
danymi z referendum nie przedstawiajàc geografii wyborczej i ukrywajàc fakt
˝e ró˝nica pomi´dzy obiema opcjami
w 15000 mieÊcie wynios∏a zaledwie 260
(?) g∏osów. Prowadzi si´ rozgrywki
personalne, bojkotuje sesje. Czego
jeszcze mamy si´ spodziewaç? Radni,
podobnie jak lekarze, winni ho∏dowaç
has∏u „przede wszystkim nie szkodziç.”
Czy w tym przypadku pami´tali o tym,
Êmiem wàtpiç!
znam szczerze, ˝e ca∏ej Starej Mi∏osnej
nie jestem w stanie obejÊç, a zw∏aszcza
w nocy. WÊród czterdziestu rodzin zamieszkujàcych nasze sàsiadujàce
ogródkami szeregi, te˝ pewnie nie dotr´ do wszystkich imprezowiczów na
czas (mog´ np. wyjechaç). Zach´cam
zatem wszystkich, którym drogie jest
poszanowanie snu bliêniego, aby od razu reagowali na niesfornych sàsiadów
i przypominali im w sposób jak najbardziej przyjacielski o podstawowych zasadach wspó∏˝ycia mi´dzyludzkiego.
W przeciwnym przypadku, przez ca∏e
lato b´dà si´ odbywaç imprezy „odwetowe” i wtedy ju˝ nikt nie b´dzie móg∏
spaç spokojnie w Starej Mi∏oÊnie.
margo
W jednej z ulotek, podpisanej przez
p. Zdzieborskiego, mogliÊmy przeczytaç, ˝e jak b´dziemy dzielnicà Warszawy, to osiàgniemy warszawski standard
utrzymania szkó∏ i ulic (zawsze przypomina mi si´ ten cytat jak wpadam w kolejnà dziur´ na ul. Waszyngtona czy na
Grochowskiej). Ciekawe czy tymi
SMS-ami dorównujemy w∏aÊnie warszawskiemu standardowi w dziedzinie
komunikacji mi´dzyludzkiej?
Marcin J´drzejewskli
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Zespo∏u nareszcie ju˝ nie ma
13 kwietnia br. odby∏o si´ Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Zespo∏u, które zdecydowanà wi´kszoÊcià g∏osów
podj´∏o uchwa∏´ o rozwiàzaniu Zespo∏u.
Tym samym, jeden z najwi´kszych reliktów realnego socjalizmu w Polsce odszed∏ ostatecznie do lamusa historii. Nie
oznacza to jednak, ˝e na naszym osiedlu
osiàgn´liÊmy pe∏nà normalnoÊç. Do
dnia rozwiàzania Zespo∏u, nie uda∏o si´
bowiem rozwiàzaç problemu zarzàdzania wspólnym majàtkiem powierzonym
przed laty Spó∏ce Ziemskiej. Dlatego,
w krajobrazie Starej Mi∏osny nadal pozostaje nast´pca Zespo∏u – Zrzeszenie
W∏aÊcicieli Mieszkaƒ i Domów Jednorodzinnych w Starej Mi∏oÊnie, Spó∏ka
Ziemska oraz wiele nadal nie rozwiàzanych problemów majàtkowych.
Czy jest zatem co Êwi´towaç? MyÊl´,
˝e mimo wszystko tak. ZlikwidowaliÊmy
dzia∏ajàcy na wariackich papierach, bez
˝adnego oparcia w polskim prawie,
skostnia∏y twór, zamieniajàc go na dzia∏ajàce w oparciu o prawo o stowarzyszeniach Zrzeszenie. Zrzeszenie, podlegajàce rygorom prawa, dzia∏ajàce w oparciu o jednoznaczny statut i majàce oso-

bowoÊç prawnà – czyli tak˝e formalnà
mo˝liwoÊç odzyskania powierzonego
Spó∏ce Ziemskiej majàtku.
W ostatnim okresie dzia∏alnoÊci Zespo∏u uda∏o si´ rozwiàzaç sporo zadawnionych problemów. Niestety, najwa˝niejsza sprawa, jakà bez wàtpienia jest
przekazanie do Zrzeszenia wszystkich
udzia∏ów w Spó∏ce Ziemskiej, nadal nie
zosta∏a za∏atwiona. Po zmianie Prezesa
Spó∏ki na p. Tadeusza Romanowicza, Rada dà˝y∏a do spokojnego i bezkonfliktowego za∏atwienia problemu. Niestety,
sprzeda˝ przez Spó∏k´ dzia∏ki przy ul.
Jeêdzieckiej bez zgody Walnego Zgromadzenia spowodowa∏a gwa∏towne zaognienie sytuacji. Natomiast zrealizowanie
przez Rad´ Nadzorczà zapisów uchwa∏y
Walnego Zgromadzenia w zakresie z∏o˝enia do prokuratury doniesienia o domniemaniu pope∏nienia przest´pstwa
przez udzia∏owców Spó∏ki Ziemskiej,
spowodowa∏o praktyczne zamro˝enie jakichkolwiek kontaktów mi´dzy Radà
a Spó∏kà. Udzia∏owcy Spó∏ki przyj´li postaw´ wyczekiwania na ustalenia prokuratorskie. Poniewa˝ brak by∏o jednoznacznych perspektyw czasowych zakoƒ-

mini

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

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

773 47 54,

fax

815 40 76

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

c.d. na str. 7

DELIKATESY

Czynne: codziennie 6.00
w niedziele 9.00

RAMY

tel./fax

czenia tego problemu, Rada, wspólnie
z Zarzàdem Zrzeszenia wpisa∏a dokoƒczenie tej sprawy jako jedno z zadaƒ, które b´dzie spoczywa∏o na Zrzeszeniu.
Przygotowujàc zamkni´cie dzia∏alnoÊci Zespo∏u w najwa˝niejszych sprawach
przyj´to nast´pujàce za∏o˝enia:
1. Zrzeszenie nie jest wprost nast´pcà
prawnym Zespo∏u, przyjmuje jedynie
na podstawie umowy okreÊlone nià
zobowiàzania i prawa Zespo∏u.
2. Wszelkie prawa w∏aÊcicielskie do majàtku powierzonego Spó∏ce Ziemskiej
przekazuje si´ Zrzeszeniu.
3. Cz∏onkom bez lokalizacji proponuje
si´ przystàpienie do budowy mieszkania na Os. Akacjowa na preferencyjnych warunkach (bez dop∏at na budow´ infrastruktury i z ni˝szymi dop∏atami za ziemi´), cesj´ praw cz∏onkowskich, a po zakoƒczeniu dzia∏alnoÊci
Zespo∏u zwrot wk∏adu w nominale.
4. Wykup brakujàcych terenów (zad. 13)
pozostaje nadal zadaniem Spó∏ki
Ziemskiej.
5. W sprawie post´powania prokuratorskiego wobec udzia∏owców Spó∏ki
Ziemskiej jako strona dalej wyst´pujà

- 22.00
- 15.00

maxima

✦ ARTYKU¸Y SPO˚YWCZE I CHEMICZNE ✦
✦ KOSMETYKI ✦ ARTYKU¸Y SZKOLNE ✦
✦ OWOCE ✦ NAPOJE ✦ SOKI ✦ WARZYWA ✦
✦ ALKOHOL ✦ UPOMINKI ✦
✦ NABIA¸ ✦ W¢DLINY ✦
✦ POKARM DLA ZWIERZÑT ✦
✦ DU˚Y WYBÓR PRASY ✦

dogodny dojazd
parking

niskie ceny
SAMOOBS¸UGA

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

tel. 773-25-30

u nas kupisz
szybko, tanio
i prawie wszystko

akceptujemy karty p∏atnicze

STARA MI¸OSNA
cz∏onkowie W∏adz Zespo∏u podpisani
pod wnioskiem.
6. Budow´ niedokoƒczonych przez Zespó∏ elementów infrastruktury osiedlowej zrealizuje Zrzeszenie z majàtku powierzonego (i wypracowanego
na nim) przez Zespó∏.
7. Sprawy przekazania do u˝ytkowania
budynków wielorodzinnych, przew∏aszczania na rzecz cz∏onków mieszkaƒ

i dzia∏ek, przekazanie sieci wodociàgowej na rzecz Miasta zosta∏y prawie zakoƒczone w ramach dzia∏alnoÊci Zespo∏u. Niektóre pozosta∏e do za∏atwienia formalnoÊci zostanà zrealizowane
w ramach dzia∏alnoÊci Zrzeszenia.
8. Pracownicy Zespo∏u zostali zwolnieni
zgodnie z trybem przewidzianym Kodeksem Pracy, zaÊ Zespó∏ zosta∏ wyrejestrowany jako jednostka organizacyjna.

Zrzeszenia koniec bliski?
Zrzeszenie – nast´pca Zespo∏u, boryka si´ z problemami finansowymi.
Jego najwa˝niejszy kontrahent „WENA” S.J. Rodziewicz-¸upkowski (jedna z firm wyros∏ych na majàtku i dzi´ki wspó∏pracy z Zespo∏em) jednostronnie przesta∏a realizowaç umow´
o wspó∏pracy przy budowie oÊ. Aleja
Akacjowa. W Zrzeszeniu brak Êrodków na budow´ osiedlowej infrastruktury, w tym min. na zap∏at´ za zamówiony projekt ul. Jana Paw∏a II. (Dopóki Zrzeszenie nie zrobi projektu,
Miasto nie mo˝e og∏osiç przetargu na
budow´ ulicy). Cz´Êç cz∏onków Zarzàdu Zrzeszenia chcia∏a podjàç zdecy-

dowane dzia∏ania zwiàzane z realizacjà zapisów umownych i windykacjà
nale˝noÊci od WENY oraz innych
d∏u˝ników. Jednak wi´kszoÊç opowiedzia∏a si´ za dalszà biernoÊcià co doprowadzi∏o m.in. do z∏o˝enia przeze
mnie „votum separatum”, a nast´pnie
do rezygnacji z funkcji Skarbnika.
Przy dalszej biernoÊci ju˝ nied∏ugo nie
b´dzie nikogo, kto móg∏by odzyskaç
majàtek powierzony Spó∏ce Ziemskiej. Czy˝byÊmy wkrótce mieli staç
si´ Êwiadkami szarpania po-zespo∏owego majàtku do ostatniej ceg∏y
i ostatniej pi´dzi ziemi?
Krystyna J. Cybula

9. Pozosta∏e na koncie Zespo∏u Êrodki finansowe zostanà przekazane na rzecz
Zrzeszenia na potrzeby realizacji
przez Zrzeszenie zadaƒ przej´tych od
Zespo∏u.
10. Podpisane ze Zrzeszeniem porozumienie ma formu∏´ otwartà i umo˝liwia Zrzeszeniu, w miar´ potrzeb
i mo˝liwoÊci podejmowaç inne, nie
ujawnione na dzisiaj zobowiàzania
Zespo∏u.
Na zakoƒczenie pragn´ przekazaç
serdeczne podzi´kowania wszystkim,
którzy w∏o˝yli wiele wysi∏ku w prac´ na
rzecz likwidacji Zespo∏u. IloÊç czasu
i pracy, jaka by∏a niezb´dna do rozmontowania zastanych w nim uk∏adów, koterii i powiàzaƒ by∏a naprawd´ olbrzymia.
Ten wspólny wysi∏ek posunà∏ nas sporo
w drodze do normalnoÊci. Mam nadziej´, ˝e Zrzeszenie, kierowane przez p.
Piotra Nowaka nie zaprzepaÊci dokonanych zmian i sprawnie dokoƒczy to, czego w strukturach Zespo∏u dokoƒczyç si´
nie uda∏o.
by∏y Przewodniczàcy
by∏ej Rady Nadzorczej
by∏ego Zespo∏u
Marcin J´drzejewski

Po-zespo∏owe nowoÊci dla mieszkaƒców bloków

Koniec z mieszkaniem na budowie
Od 14 stycznia br. jako pe∏nomocnik
Zarzàdu Zespo∏u zajmuj´ si´ przekazywaniem do u˝ytkowania bloków wielorodzinnych i przekazywaniem doku-

mentacji technicznej bloków administrowanych przez wspólnoty mieszkniowe. Praca moja polega na kompletowaniu i uzupe∏nianiu dokumentacji.

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

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

Zespó∏ wybudowa∏ 33 budynki wielorodzinne.
DwadzieÊcia z nich ciàgle nie mia∏o
jeszcze uzyskanej decyzji na u˝ytkowanie.
Przez 3 miesiàce 8 bloków uzyska∏o t´ decyzj´ (od 201 do 208), 2 kolejne (116
i 118) oczekujà na nià. Pozosta∏e zostanà
oddane po usuni´ciu nieszczelnoÊci instalacji gazowej, wykrytej po przeglàdach.
Dokumentacj´ technicznà mia∏ odebrany tylko jeden blok – 105. Aktualnie
wspólnoty z 10 kolejnych budynków posiadajà jà ju˝ u siebie. Pozosta∏e 22 bloki
otrzymajà jà sukcesywnie po wznowieniu
dzia∏alnoÊci przez archiwum.
Mam nadziej´, ˝e nieszczelnoÊci instalacji gazowej zostanà szybko usuni´te przez w∏aÊcicieli – powinno im na tym
zale˝eç przede wszystkim ze wzgl´du na
w∏asne bezpieczeƒstwo. Pozwoli∏oby to
równie˝ przyspieszczyç proces przekazywania do u˝ywania bloków wielorodzinnych.
Przy okazji sk∏adam podzi´kowania za
mi∏à wspó∏prac´ pani Marii ¸epkowskiej.
Darek Niewiadomski
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„Nowy” lokal Stowarzyszenia
Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna
Historia Stowarzyszenia Sàsiedzkiego zatoczy∏a ma∏e ko∏o. Prawie trzy lata temu komitet za∏o˝ycielski Stowarzyszenia obradowa∏ w starym budynku
OSP przy ul. Trakt Brzeski 28. Pi´tnaÊcie zgromadzonych tam osób, nie zwa˝ajàc na kapiàcà z sufitu wod´, rozpocz´∏o trwajàcà do dziÊ dzia∏alnoÊç Stowarzyszenia.
Przez nast´pny rok spotykaliÊmy si´
w szkole j´zyka angielskiego, a w ubieg∏à zim´ bardzo intensywnie korzystaliÊmy z goÊcinnoÊci Rady Dzielnicy
Stara Mi∏osna w lokalu przy ulicy Jeêdzieckiej 20. Teraz, dzi´ki uprzejmoÊci
OSP Stara Mi∏osna i jej prezesa pani
El˝biety Ko∏buk, przeprowadzamy si´
z powrotem na Trakt Brzeski 28 do starego budynku stra˝y. Stra˝acy zadbali

o to, ˝eby dach by∏ szczelny, a firma
Domeko dokona∏a remontu pod∏ogi
i wyposa˝enia ∏azienki. Ale prawdziwego cudu gospodarczego dokona∏a
cz∏onkini Stowarzyszenia pani Basia
Górska. W tydzieƒ czasu (s∏ownie: siedem dni) sprawi∏a, ˝e z surowej materii oddanych nam pomieszczeƒ powsta∏
„mini salonik” wyposa˝ony w antyki
i krzese∏ka z odzysku w∏asnor´cznie
odnowione przez panià Basi´, skromne zas∏onki i dywan nadajàce wn´trzu
ciep∏y klimat oraz kilka obrazów miejscowych artystów plastyków.
Oficjalne otwarcie tak odnowionej
siedziby Stowarzyszenia odby∏o si´ we
wtorek 21 maja o godzinie 19. Licznie
przybyli cz∏onkowie Stowarzyszenia,
które liczy ju˝ ponad 70 osób oraz go-

IV Rodzinny Zlot Cyklistów
9 czerwca ju˝ tradycyjnie odb´dzie si´
kolejna edycja zlotu. Zapraszamy na nowe miejsce, teren przy Gimnazjum
Nr 3 ul. Klimatyczna / Jana Paw∏a II. Jak
co roku wiele atrakcji: strzelnica sportowa, dmuchany zamek i zje˝d˝alnia, pokaz akrobacji rowerowych, teatrzyk kukie∏kowy, gry i zabawy dla najm∏odszych
oraz wyÊcig w ró˝nych kategoriach wiekowych. Uwaga! U nas nie ma przegranych, nagrody dla najlepszych w poszczególnych kategoriach, nagrody losowane
i pocieszenia – numer startowy to los...
Wielkie Nagrody Losowe:
1. Rower Wheeler 5100 T, wartoÊç 4000 z∏,
fundator Kredyt Bank.
2. Rower Gary Fisher Maba 1650 z∏,

Zakoƒczenie
konkursu na
najwi´kszego
ba∏wana
Wszystkich laureatów konkursu na
„Najwi´kszego Ba∏wana Starej Mi∏osny” zapraszamy na Zlot Cyklistów,
podczas którego wr´czone zostanà
nagrody.
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fundator Speed Bikes (Dobra 17).
3. Konsola GameBoy Advance + gra
Matt Hoffman Pro BMX wartoÊç
700 z∏, fundator Ultima s.c.

spodarze budynku – stra˝acy, a tak˝e
zaproszeni goÊcie: burmistrz Jacek
Wojciechowicz i wiceburmistrz Bogdan
Gutowski. Nie zabrak∏o te˝ sympatyków, którzy pewnie wkrótce w∏àczà si´
w dzia∏alnoÊç naszego Stowarzyszenia.
W imieniu pani Basi Górskiej chcia∏abym podzi´kowaç osobom, które pomaga∏y przy odnawianiu lokalu: panu
Bronis∏awowi Rutkowskiemu i pani
Helenie Saksowej oraz panu Wojciechowi Koneckiemu, który nie b´dàc
cz∏onkiem naszego Stowarzyszenia poÊwi´ci∏ wiele swojego cennego czasu,
aby w czynie spo∏ecznym przeprowadziç renowacj´ dwóch antycznych sto∏ów, b´dàcych obecnie wielkà ozdobà
naszego skromnego pomieszczenia.
Wszystkich mieszkaƒców Starej Mi∏osny zapraszamy na wtorkowe spotkania Stowarzyszenia o godzinie 19. WejÊcie do lokalu od ulicy GoÊciniec.
Ma∏gorzata Krukowska
4. Wycieczka weekendowa promem dla
5 osobowej rodziny do Karlskorony
(Szwecja) wartoÊç 550 z∏, fundator
Commercial Union Polska.
Komitet Organizacyjny
M. Wilk, R. W´grzynowski

Kolejny rocznik (1993 r.) staromi∏oÊniaƒskich dzieci w odÊwi´tnych strojach pierwszo komunijnych zosta∏ uwieczniony w obiektywie fotografa. To kolejna setka szcz´Êciarzy, których do sakramentu I Komunii Âw. przygotowywa∏a sama siostra Rafaela! Bóg zap∏aç.
Pamiàtkowa fotografia pod grotà Matki Boskiej zakoƒczy∏a ca∏orocznà katechez´, pi´knie
i màdrze prowadzonà przez ksi´dza Pra∏ata, Jerzego Banaka. Ksiàdz Proboszcz tradycyjnie ju˝ katechezà objà∏ nie tylko dzieci z klas II, ale równie˝ ich rodziców, chrzestnych,
dziadków, ca∏e rodziny. To by∏y wa˝ne lekcje, równie˝ dla nas doros∏ych, którzy dawno
szko∏y koƒczyliÊmy, a do tego w naszych czasach o Panu Jezusie w szko∏ach g∏oÊno si´ nie
mówi∏o. Tego nasze dzieci zrozumieç nie potrafià. I dobrze.
E.K.

STARA MI¸OSNA

W SPRAWIE SÑSIEDZKIEGO
KLUBU M¸ODZIE˚OWEGO:
ludzie listy piszà...
Otrzyma∏em list. Jego treÊç natchn´∏a
mnie optymizmem i wiarà w sens przedsi´wzi´cia, które wzmiankuje tytu∏ niniejszego tekstu. Postanowi∏em wi´c, za
zgodà autorki, podzieliç si´ nim.
Szanowny Panie Marianie,
Z du˝ym zainteresowaniem i radoÊcià
przeczyta∏am „Otwarty list do m∏odzie˝y”
w ostatnich „WiadomoÊciach Sàsiedzkich”.
Nazywam si´ Barbara Kàdalska. Mam
22 lata. W Starej Mi∏osnej mieszkam od
2,5 roku. Nikogo tu nie znam, dlatego jestem wdzi´czna za ide´ utworzenia Klubu.
Pozwoli∏am sobie napisaç do Pana ten
list, gdy˝ w proponowanym przez Pana
terminie (6.04.br.) nie jestem w stanie
przybyç na spotkanie.
Bardzo chcia∏abym wziàç udzia∏ w organizowaniu miejsca, w którym staromi∏oÊniaƒska m∏odzie˝ (i nie tylko) ch´tnie
sp´dza∏aby wolny czas.

Ze swej strony mog´ zaoferowaç kilka
wolnych dni w tygodniu (lecz bez sobót
i niedziel) i du˝o pomys∏ów.
Je˝eli mój list zainteresowa∏ Pana, prosz´ o telefon. [...]
Z powa˝aniem
Barbara Kàdalska
W sprawie Sàsiedzkiego Klubu M∏odzie˝owego czekamy na ciàg dalszy.
Z∏o˝ony zosta∏ projekt szczegó∏owy do
nast´pnego etapu konkursu „Ma∏e ojczyzny – tradycja dla przysz∏oÊci” organizowanego przez Fundacj´ Kultury.
Rezultaty poznamy w koƒcu maja.
Tymczasem, bez wzgl´du na nie, staramy
si´ dotrzeç do samych zainteresowanych,
tzn. do m∏odych ludzi w wieku od szesnastu lat wzwy˝, i to bardzo ró˝nymi drogami. Przez doros∏ych, rodziców, znajomych,
kolegów i kole˝anki, czy w∏aÊnie w ten sposób - przez „WiadomoÊci Sàsiedzkie”.

Bardzo cennà okolicznoÊcià jest nawiàzanie kontaktu z inicjatorkà podobnego pomys∏u stworzenia na Osiedlu
klubu m∏odzie˝owego przed dwoma laty, panià Urszulà Kowalczyk. Z ró˝nych wzgl´dów tamta inicjatywa nie
znalaz∏a pozytywnego fina∏u. DziÊ po∏àczonymi si∏ami mo˝na pokusiç si´
o zrealizowanie wspólnych zamierzeƒ.
Niniejszym ponawiam wi´c apel
o kontakt ze mnà tych wszystkich, których sam temat interesuje. Spotkania
klubowe, grupy twórcze: muzyczne, teatralne, filmowe, literackie, plastyczne
itp., klub ˝eglarza, bryd˝, szachy, ping
pong... To tylko niektóre z mo˝liwych
form aktywnoÊci, jakim mo˝na b´dzie
si´ oddaç w klubie. Najbli˝sze spotkanie odb´dzie si´ w sobot´ 22 czerwca
o godz. 11 w nowej siedzibie Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna
w budynku OSP w Starej Mi∏oÊnie.
DziÊ podaj´ kontakt do siebie: tel.
0600828389 lub adres „Stowarzyszenie
Sàsiedzkie Stara Mi∏osna”, ul Trakt
Brzeski 28, 05-077 Weso∏a-Stara Mi∏osna z dopiskiem SÑSIEDZKI KLUB
M¸ODZIE˚OWY.
Marian Mahor
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Dodatkowe autobusy w mieÊcie Weso∏a
Zmiany dotyczà kursowania autobusów linii
704 i 803.
W wytypowanych kursach autobus 704 b´dzie
zaczyna∏ tras´ w Starej
Mi∏oÊnie. Przystanek poczàtkowy w Dzielnicy
Stara Mi∏osna znajduje
si´ na skrzy˝owaniu ulicy
Jana Paw∏a II z ul. GoÊciniec. (rondo przy osiedlu
Akacjowa). Trasa autobusu: Stara Mi∏osna –
Trakt Brzeski – ul. Grochowska – Wiatraczna.
Autobus 803 w wytypowanych kursach b´dzie
przeje˝d˝a∏ na trasie: Stara Mi∏osna (GoÊciniec) –
ul. Pi∏sudskiego – ul. Armii Krajowej – ul. 1 Praskiego Pu∏ku – ul. Niemcewicza – p´tla.

704 - LINIA PODMIEJSKA

704 - LINIA PODMIEJSKA

704 - LINIA PODMIEJSKA

Przystanek: WIATRACZNA 15

Przystanek: SZOSA LUBELSKA WS 02

Przystanek: STARA MI¸OSNA 01

DZIE¡ POWSZEDNI

ÂWI¢TO i SOBOTA

DZIE¡ POWSZEDNI

ÂWI¢TO i SOBOTA

DZIE¡ POWSZEDNI

|Godz. Minuty
| 5 | 30
| 6 | 14 32m 50
| 7 |08m 30 50m
| 8 | 10 25m 50
| 9 | 35
| 10| 30
| 11| 20
| 12| 10
| 13| 00 50
| 14| 40
| 15| 15 50
| 16| 25
| 17| 05 45
| 18| 35
| 19| 25
| 20| 30
| 21| 30
| 22|
| 23| 05

|Godz. Minuty
| 5 | 50
| 6|
| 7|
| 8 | 00
| 9 | 15
|10 | 00
|11 | 00 50
|12 | 40
|13 | 30
|14 | 20
|15 | 10
|16 | 00
|17 | 00
|18 | 00
|19 | 00 45
|20 |
|21 | 25
|22 |
|23 | 05

|Godz. Minuty
| 4|
| 5 | 59
| 6 | 43
| 7 | 19 59
| 8 | 39
| 9 | 19
| 10| 04 59
| 11| 49
| 12| 39
| 13| 29
| 14| 19
| 15| 09 44
| 16| 19 54
| 17| 34
| 18| 14
| 19| 04 54
| 20| 59
| 21| 59
| 22|
| 23| 34

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

|Godz. Minuty
| 5 | 50
| 6 | 26
| 7 | 02 38
| 8 | 20 55

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Rozk∏ad wa˝ny od 2002-05-02
OBJAÂNIENIE SYMBOLI:
m - kurs na trasie skróconej do p´tli STARA
MI¸OSNA: ostatni przystanek na sta∏ej trasie
NIZINNA
UWAGA: Kursy oznaczone „m” odwo∏ane
w okresie wakacji.

803 - LINIA PODMIEJSKA

803 - LINIA PODMIEJSKA

Przystanek: MARYSIN 02

Przystanek: SZKOLNA SL 02

DZIE¡ POWSZEDNI

ÂWI¢TO i SOBOTA

DZIE¡ POWSZEDNI

ÂWI¢TO i SOBOTA

|Godz. Minuty
| 4 | 15
| 5 | 10
| 6 | 10 45m
| 7 | 25
| 8 |10m 50
| 9 |20m 55
| 10|30m
| 11| 05 35m
| 12| 05 40m
| 13| 15 50m
| 14| 25 55m
| 15| 25
| 16|00m 30
| 17| 35
| 18|
| 19| 00
| 20| 10
| 21| 10
| 22| 00
| 23|

|Godz. Minuty
| 4 | 20
| 5 | 10
| 6 | 00
| 7 | 00
| 8 | 30
| 9 | 53
|10 | 53
|11 | 53
|12 | 53
|13 |
|14 | 05
|15 | 10
|16 | 05
|17 | 00
|18 | 00
|19 | 10
|20 | 06 57
|21 | 55
|22 |
|23 |

|Godz. Minuty
| 4 | 40
| 5 | 39
| 6 | 45
| 7|
| 8 | 00
| 9 | 20
| 10| 25
| 11| 35
| 12| 40
| 13| 45
| 14| 55
| 15| 55
| 16|
| 17| 00
| 18| 05
| 19| 30
| 20| 40
| 21| 35
| 22| 25
| 23|

|Godz. Minuty |
| 4|
|
| 5|
|
| 6|
|
| 7|
|
| 8|
|
| 9|
|
|10 |
|
|11 |
|
|12 |
|
|13 |NIE KURSUJE |
|14 |
|
|15 |
|
|16 |
|
|17 |
|
|18 |
|
|19 |
|
|20 |
|
|21 |
|
|22 |
|
|23 |
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Rozk∏ad wa˝ny od 2002-05-06

Rozk∏ad wa˝ny od 2002-05-06

W soboty i dni Êwiàteczne obowiàzuje trasa
skrócona: MARYSIN - ˚Ó¸KIEWSKIEGO

W soboty i dni Êwiàteczne obowiàzuje trasa
skrócona: ˚Ó¸KIEWSKIEGO - MARYSIN

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Rozk∏ad wa˝ny od 2002-05-02

Uwaga: Wszystkie kursy na
trasie Stara Mi∏osna
– Wiatraczna odwo∏ane
w okresie wakacji szkolnych.

|
|
|
|
|

Rozk∏ad wa˝ny od 2002-05-06
803 - LINIA PODMIEJSKA
Przystanek: STARA MI¸OSNA 01
DZIE¡ POWSZEDNI

ÂWI¢TO i SOBOTA

|Godz. Minuty
| 7 | 16
| 8 | 41
| 9 | 51
| 10|
| 11| 01
| 12| 06
| 13| 11
| 14| 21
| 15| 26
| 16| 31

|Godz. Minuty |
| 7|
|
| 8|
|
| 9|
|
|10 |
|
|11 |NIE KURSUJE |
|12 |
|
|13 |
|
|14 |
|
|15 |
|
|16 |
|

Rozk∏ad wa˝ny od 2002-05-06
W soboty i dni Êwiàteczne obowiàzuje trasa
skrócona: ˚Ó¸KIEWSKIEGO - MARYSIN

Zapraszamy na
II TURNIEJ KARATE O PUCHAR
BURMISTRZA MIASTA WESO¸A
w niedziel´ 16 czerwca 2002 r.
Plac Wojska Polskiego
SP nr 4 (sala gimnastyczna)
Organizator: Karate Klub Weso∏a

TA X I - W E S O ¸ A
tel.

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

Artyku∏y

Magdalena Gaw´cka, Danuta Olczak

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

tel.

773 14 30

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

10

Szkolno-Biurowe
Du˝y wybór prasy
Wywo∏ywanie filmów (1 dzieƒ)
Cyfrowe Videofilmowanie
Naprawa obuwia
Skup
rek
uje m y zu
do druk a
˝yte wk∏ady
a tr a m e nto
wych i laserowych

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

STARA MI¸OSNA

Kàcik bibliofila – nowoÊci w bibliotece
Tamara Zwierzyƒska-Matzke
Czasami wo∏am w niebo
Ksià˝ka poruszajàca bardzo trudny
temat zmagania si´ z rakiem. Tamara,
m∏oda, wra˝liwa na krzywd´ ludzkà
dziennikarka, aktywna zawodowo, ale
tak˝e szcz´Êliwa, kochajàca i kochana
˝ona dowiaduje si´, ˝e jest chora na raka. Po roku walki z chorobà umiera.
Jej niedokoƒczony pami´tnik i korespondencja zosta∏y opublikowane
przez m´˝a Svena Matzke.
Lektura poruszajàca do g∏´bi serca.
Smutna, ale te˝ pi´kna w swej wymowie. Przeczytamy w niej o bezinteresownej przyjaêni wspania∏ych ludzi nie
zadajàcych zb´dnych pytaƒ, o mi∏oÊci
i przywiàzaniu na dobre i na z∏e. Mi∏oÊci, która przewija si´ przez wszystkie
strony tej ksià˝ki, mi∏oÊci, z którà nawet ∏atwiej jest odejÊç...
Sama Tamara mówi: „Chc´ napisaç
o mojej chorobie, cierpieniu, o wszystkich upokorzeniach, w ogóle o tym,
czego doznajà ludzie chorzy na raka.
Nie ma takiej ksià˝ki w Polsce, bo

IV

przecie˝ o chorobach si´ nie mówi.
Chc´ prze∏amaç to zak∏amanie wokó∏
raka. Chc´ mówiç, opowiadaç, uczyç
innych, ˝e w razie choroby muszà wierzyç i czuç si´ silni.”

NOWOÂCI I WZNOWIENIA
Literatura beletrystyczna dla doros∏ych:
1. Bronte E. – Wichrowe Wzgórza
2. Holt V. – Król na zamku
3. Peters R. ˚o∏nierz doskona∏y
4. Smith W. – Czarownik
5. Waldorff J. – Godzina policyjna
Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Delahaye G. – Martynka i czarownica
2. Drijverova M. – Wiewiórka Klara
3. – Cztery pory roku
4. Dunmore H. – Zilla i ja
5. – Filip i Dominika na wyciecze
Literatura popularno-naukowa:
1. Brosche H. – 170 gier i zabaw w domu i w podró˝y
2. Hersch J. – Wielcy myÊliciele Zachodu

3. Jackowski A. – Jasna Góra
4. Kwiatkowski E. – Bezrobocie
5. Pisula E. – Autyzm u dzieci
Izabela Zych

PROGRAM IMPREZY

GRAND PRIX
MAZOWSZA
w BnO

Miƒsk Mazowiecki
31.05 – 2.06

2002
Powiat Miƒski
Miasto Miƒsk
Mazowiecki

1.06 - IV runda Grand Prix Polski
w Sprincie
30.05 - 10xSOLO - sztafety
10-zmianowe

31.05 - Bieg zaliczany do Âwiatowego Rankingu Elity BnO

Czwartek 30.05 Miƒsk Mazowiecki, ul. Sportowa 1, stadion MOSiR
1600 – Sztafety 10 x SOLO
2000 – Zakoƒczenie biegu sztafetowego
Piàtek 31.05 Gójszcz, gmina Mrozy, dojazd wyznakowany od miejscowoÊci
Grodzisk
1130 – UroczystoÊç otwarcia IV Grand Prix Mazowsza 2002
1200 – Start I etapu
Sobota 1.06 Gójszcz, gmina Mrozy
1000 – Start II etapu Miƒsk Mazowiecki, park miejski przy MDK
1630 – Start biegu parkowego
1730 – Koncert zespo∏u Alabama
1800 – UroczystoÊç zakoƒczenia i wyniki sztafet 10 x SOLO, oraz I i II etapu
1830 – koncert zespo∏u Alabama – 2-ga cz´Êç
1900 – Zakoƒczenie biegu parkowego
Niedziela 2.06 Gójszcz, gmina Mrozy
900 – Start III etapu
1300 – UroczystoÊç zakoƒczenia IV Grand Prix Mazowsza 2002, dekoracja
zwyci´zców
W biegu parkowym mo˝liwoÊç startu na specjalnej trasie OPEN
(d∏ugoÊç ok. 900 m) dla osób poczàtkujàcych.

Mo˝liwoÊç zg∏oszeƒ na trasy OPEN (dla poczàtkujàcych):
faks: 022 870 24 56, e-mail: gpm2002@najcomp.com.pl
na Bieg Parkowy w dniu zawodów

Szczegó∏y na stronie www.gibno.pl
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O naszej nowej pi´knej ulicy
wymogi m.in. nie mo˝e posiadaç „progów zwalniajàcych“, a dojazd do posesji odbywaç si´ b´dzie drogà wewn´trznà, równoleg∏à do
iczna

ul. J

ul. Gran

ana

Paw
∏

a II

ul. Torfowa
Projektowane:
miejsca postojowe
Êcie˝ka rowerowa
zieleƒ niska i wysoka
ciàgi pieszo-jezdny
chodnik
przejÊcia dla pieszych

TAX
I

W roku ubieg∏ym,
po wielu staraniach, zosta∏a wykonana
nawierzchnia asfaltowa ulicy Jana
Paw∏a II (dawna Torfowa) wraz z chodnikiem na odcinku od ulicy GoÊciniec
do ulicy Granicznej, o d∏ugoÊci 446 m.
W roku bie˝àcym planowane jest wykonanie dalszego odcinka oko∏o
350 m do ulicy Diamentowej i ronda
Graniczna.
Jana Paw∏a II jest g∏ównà ulicà dzielnicy Stara Mi∏osna. W zwiàzku z powy˝szym musi spe∏niaç odpowiednie

g∏ównej.
ul. Jod∏owa
Docelowo ulicà Jana Paw∏a II b´dà jeêdziç autobusy
komunikacji miejskiej.
SzerokoÊç ca∏ej Jana Paw∏a II, zgodnie z wykonywanym projektem i planem szczegó∏owego zagospodarowania
przestrzennego wynosi 32 m. Jezdnia
b´dzie zajmowaç 9 m. Po pó∏nocnej
stronie ulicy b´dzie chodnik szerokoÊci
1,5 m oddzielony od jezdni pasem zieleni, oraz droga dla rowerów o szerokoÊci 2 m, oddzielona od chodnika

„Fortis”Us∏ugi ogrodnicze
w zakresie:

• piel´gnacji roÊlin
• trawników
• projektowania i nasadzenia

i posesji równie˝ pasem zieleni.
Po∏udniowà stron´ ulicy Jana Paw∏a
II b´dzie stanowiç pas zieleni oraz droga dojazdowa do posesji wraz z miejscami parkingowymi.
Wst´pnie przewidziano przystanki
komunikacji autobusowej w rejonie
ronda Graniczna, ulicy Fabrycznej,
Centrum Pogodna, osiedla Akacjowa.
Projekt przewiduje oÊwietlenie drogi
latarniami po obu stronach naprzemiennie, oraz odwodnienie jezdni na
ca∏ej jej d∏ugoÊci.
Wykonanie tego odcinka ulicy

Jana Paw∏a II u∏atwi nam poruszanie si´ po Starej Mi∏oÊnie oraz ul. Diamentowa
zdopinguje Radnych Miasta Weso∏a do dalszych inwestycji drogowych w naszej dzielnicy.
Dzi´kuj´ za wspó∏prac´ projektantowi panu Wojciechowi Kaszubie.
Darek Niewiadomski

nowo otwarta

SMA˚ALNIA

RYB

po∏o˝ona nad stawem z mo˝liwoÊcià w´dkowania

ul. Trakt Brzeski 33

zaprasza codziennie
NISKIE CENY

REFERENCJE

tel. 812 14 81 lub 613 24 81

w godz. 900-2100
na Êwie˝e ryby

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

DOMEKO, tel. 7 7 3
12

2

21 55

– karp, pstràg, sandacz
– amur, lin, szczupak

oraz wyroby w∏asne
– pierogi z mi´sem, kapustà i grzybami,
– kie∏baski z rusztu i z wody

Polecamy piwo i inne napoje ch∏odzàce
– w szerokim wyborze

Organizujemy imprezy okolicznoÊciowe

serwis cz´Êci
rowerowe

HURTOWNIA

STARA MI¸OSNA

SPRZEDA˚ NA RATY górskie
PRZEDSTAWICIEL REGIONALNY

terenowe
sk∏adaki
dzieci´ce

AKCEPTUJEMY P¸ATNOÂCI KARTÑ KREDYTOWÑ
STARA MI¸OSNA UL. MAZOWIECKA 41, TEL. 773 30 14

BUDUJ DOM Z
05-077 Stara Mi∏osna
ul. Trakt Brzeski 75
tel. (022) 773 21 55
fax (022) 773 30 41
pn. - pt. 8.00 - 19.00
sob. 9.00 - 15.00

Warszawa
Powsin
ul.
Wa f l o w a
1
tel. (022) 651 65 58
pn. - pt. 9.00 - 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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Oddajemy do Paƒstwa ràk p∏yt´ chóru
dzieci´cego Il Canto – Magnificat z Weso∏ej – Starej Mi∏osny. Chór zosta∏ powo∏any do ˝ycia we wrzeÊniu 2000 roku
przez panià Mart´ Zamojskà-Makowskà i zwiàza∏ si´ z miejscowà Szko∏à
Podstawowà nr 3. Jego cz∏onkami sà
ch∏opcy i dziewcz´ta z lokalnych szkó∏
podstawowych i gimnazjów, cz´Êç z nich
ucz´szcza tak˝e do szko∏y muzycznej –
Studia Muzycznego w Starej Mi∏oÊnie.
Il Canto – Magnificat od poczàtku
bardzo dynamicznie rozwija∏ swà dzia∏alnoÊç i szybko zyska∏ sobie sympati´
spo∏ecznoÊci Weso∏ej – w szczególnoÊci
swej dzielnicy, rodzimej Starej Mi∏osny
– dajàc liczne koncerty w urokliwym
drewnianym koÊció∏ku i w szko∏ach.
Koncertowa∏ te˝ w wielu koÊcio∏ach
warszawskich oraz okazjonalnie w wa˝nych uroczystoÊciach i imprezach m.in.
w zorganizowanym w 2002 roku w Weso∏ej koncercie Wielkiej Orkiestry
Âwiàtecznej Pomocy.
Choç efekty pracy chóru sà owocem
zaanga˝owania wielu osób, to przede
wszystkim sà odzwierciedleniem pasji
i oddania samych dzieci, ich rodziców
i pani Marty Zamojskiej-Makowskiej

P∏yta Il canto

Studio nagraƒ nr 7, Piaseczno. Nagranie kol´d

P∏yta chce byç jednoczeÊnie wyrazem
wdzi´cznoÊci dla wszystkich którzy
wspomagali i wspomagajà dzia∏alnoÊç Il
Canto – Magnificat, m.in. ksi´dzu pra∏atowi Jerzemu Banakowi i dyrektorce
Szko∏y Podstawowej Nr 3 pani
Katarzynie G∏usek, wiceburmistrzowi
p. Bogdanowi Gutowskiemu.

my nadziej´, ˝e p∏yta dostarczy tak˝e
Paƒstwu, jej s∏uchaczom, wielu wzruszeƒ, oraz czystej przyjemnoÊci obcowania z pi´knem muzyki. A tak˝e – kto
wie – mo˝e zach´ci do wspólnego rodzinnego kol´dowania, bo kiedy „Bóg
si´ rodzi, Êpiewajà Anio∏owie...”
Wydawca

Jeszcze przed wakacjami – koncerty chóru
„Il canto Magnificat”:
9 czerwca (niedziela) – IV rodzinny zlot cyklistów w Starej
Mi∏oÊnie
14 czerwca (piàtek) godz. 18 – II dzieci´cy koncert z cyklu
„Muzyczne talenty Starej Mi∏osny”, szko∏a podstawowa w Starej Mi∏oÊnie
16 czerwca (niedziela) godz. 10 – koÊció∏ Ârodowisk Twórczych, Warszawa, pl. Teatralny

Studio nagraƒ nr 7, Piaseczno, od prawej: Mariusz Dubrawski,
Marta Zamojska-Makowska, B∏a˝ej Domaƒski

– za∏o˝ycielki chóru, opiekunki i aktualnego jego dyrygenta. Prezentowana
p∏yta jest efektem prawie pó∏torarocznej pracy chóru i oddaje pasj´ Êpiewania, odszukiwania pi´knych wspó∏brzmieƒ oraz ustawiczne dà˝enie do doskona∏oÊci wykonawczej. W repertuarze znajdujà si´ zarówno utwory kompozytorów klasycznej literatury chóralnej (Moniuszko, Noskowski, Faure)
jak równie˝ wspó∏czesnych (Âwider,
Pachner, Panufnik, Peterson).
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Goràce s∏owa
podzi´kowania
nale˝à si´ Radzie
Miasta Weso∏a za
sponsorowanie
p∏yty oraz burmistrzowi Miasta
Weso∏a panu Jackowi Wojciechowiczowi za obj´cie chóru swym
mecenatem. Ma-

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

Salezjaƒskie Gimnazjum
i Liceum Ogólnokszta∏càce
im. Ks. Augusta Czartoryskiego
w Miƒsku Mazowieckim
Szko∏a mieÊci si´ przy ul. KoÊciuszki 27 w Miƒsku Mazowieckim (obok
stacji PKP i PKS) w dwóch budynkach
z nowoczesnà, niedawno wybudowanà
salà gimnastycznà.
Salezjanie realizujà system wychowawczy ks. Bosko, opierajàcy si´ na
trzech elementach:
◗ rozumie – niezb´dnym w poszukiwaniu racjonalnych uzasadnieƒ podejmowanych decyzji i krytycznego
spojrzenia na rzeczywistoÊç,
◗ religii – która jest niezb´dna do pe∏nej formacji osobowoÊci cz∏owieka,
◗ mi∏oÊci – która pomaga na zdrowe
otwarcie si´ na drugiego cz∏owieka.
W roku szkolnym 2002-2003 rozpoczyna dzia∏alnoÊç trzyletnie liceum ogólnokszta∏càce. M∏odzie˝y proponuje si´
nauk´ w dwóch równoleg∏ych klasach:
◗ o rozszerzonym programie przedmiotów humanistycznych (j´zyk polski, historia, wiedza o kulturze),
◗ ze zwi´kszonà iloÊcià przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych (matematyka, fizyka, chemia, biologia),
W obu klasach obowiàzkowa jest nauka j´zyków obcych: angielskiego i niemieckiego (zwi´kszony wymiar godzin,
ma∏e grupy). Dla ch´tnych j´zyki nado-

biàzkowe: francuski, rosyjski, w∏oski, ∏acina oraz dodatkowe zaj´cia z informatyki.
Szko∏a ta szczególnie zwraca uwag´
na formacj´ ogólnoludzkà i religijnà.
Wspó∏wychowawcy klas – salezjanie –
wspierajà prac´ wychowawczà nauczycieli. Ka˝dy dzieƒ nauki rozpoczynajà
wspólnà modlitwà i „S∏ówkiem“ formacyjnym „na dzieƒ dobry“. We wspólnocie szkolnej odbywajà si´ uroczystoÊci
i Êwi´ta liturgiczne: du˝y nacisk k∏adzie
si´ na formacj´ patriotycznà
Uczniowie szko∏y salezjaƒskiej przygotowywani sà tak˝e do uczestnictwa
w kulturze. S∏u˝à temu zaj´cia z retoryki, filozofii i muzyki. Na zaj´ciach pozalekcyjnych m∏odzie˝ mo˝e spotykaç
si´ w ko∏ach zainteresowaƒ: teatralnym,
filmowym, recytatorsko-poetyckim i muzycznym (zespó∏ muzyczny i chór). Organizowane sà cz´ste wyjazdy do teatrów, muzeów i na koncerty.
Wychowanie fizyczne i sport to integralna cz´Êç salezjaƒskiego programu wychowawczego, dlatego oferta zaj´ç sportowych w tej szkole jest szczególnie bogata. S∏u˝à temu nowo wybudowana sala
gimnastyczna, zimowe i letnie obozy rekreacyjne i wiele imprez Salezjaƒskiej Organizacji Sportowej (SL SALOS) i PTTK.

W okresie wakacyjnym organizowane sà wyjazdy j´zykowe do Niemiec
i W∏och.
Z pewnoÊcià taka propozycja edukacyjna pomo˝e wychowaç m∏odzie˝ na
„uczciwych obywateli i dobrych chrzeÊcijan“ (Êw. Jan Bosko).
Szczerze polecam t´ szko∏´ tym rodzicom, którym na sercu le˝y przygotowanie naszych dzieci do kszta∏towania lepszej rzeczywistoÊci w Polsce. Âcis∏a
wspó∏praca nauczycieli, Salezjanów i rodziców w SLO sprzyja rozwijaniu najlepszych wartoÊci i umiej´tnoÊci naszej
m∏odzie˝y. Na zebraniach (obowiàzkowych dla rodziców) ka˝dy nauczyciel
przygotowany jest do spotkania z rodzicami, udzielajàc informacji nie tylko na
temat stopni ze swoich przedmiotów, ale
nawet w najdrobniejszych szczegó∏ach
na temat zachowania, czy reakcji. Widaç
tu tak˝e wspó∏prac´ pedagoga szkolnego z nauczycielami i uczniami.
Organizacyjnie szko∏a dzia∏a bardzo
dobrze. Klasy w liceum nie sà liczne –
Êrednio 26 dziewczàt i ch∏opców. Nauka odbywa si´ w czystych i dobrze
oÊwietlonych klasach.
Z pewnoÊcià wymagania wychowawcze sà tu wy˝sze ni˝ w innych szko∏ach.
Uczeƒ po prostu musi dostosowaç si´ do
wymagaƒ stawianych mu w szkole. Zasady sà jasne i ÊciÊle okreÊlone z góry. JednoczeÊnie pr´˝nie dzia∏ajàcy Samorzàd
Uczniowski stwarza mo˝liwoÊç uczestniczenia w sprawach istotnych dla szko∏y.
Po dwóch latach nauki w SalezjaƒÊkim Liceum Ogólnoszta∏càcym zauwa˝am pozytywne zmiany u mojego syna.
Zrozumia∏ ju˝, ˝e uczy si´ dla siebie,
a nie dla rodziców i wie, ˝e w ˝yciu tyle ma, ile z siebie da.
Ma∏gorzata Krzemiƒska

APEL

Prosimy
rodziców
dzieci ze
Starej Mi∏osnej
i okolic,

które w ogóle nie chodzà do szko∏y

Ze wzgl´dów zdrowotnych,
z przyczyn fizycznych
czy psychicznych,
o kontakt z nami,
w celu integracji i stworzenia
GRUPY SAMOPOMOCY SÑSIEDZKIEJ.
Anna i Maciej Czekalscy
tel. 773 15 15
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O Ekumenicznym Âwi´cie
Biblii i Dniach Biblijnych
Z ks. pra∏. Jerzym Banakiem, Przewodniczàcym Krajowego Komitetu Ekumenicznych Dni Biblijnych, rozmawia Irena Âwierdzewska
Od paru ju˝ lat w maju obchodzimy
Âwi´to Biblii i Dni Biblijne. Czy móg∏by Ksiàdz powiedzieç coÊ o poczàtkach
tej inicjatywy?
W KoÊciele Katolickim idea niedziel,
czy tygodni biblijnych si´ga ojca Piusa
Parscha, wielkiego liturgisty, aposto∏a
Biblii, który ju˝ w latach dwudziestych
ubieg∏ego wieku zabiega∏ o organizowanie specjalnych spotkaƒ z Pismem Âwi´tym. Dalszy impuls tym poczynaniom
da∏ katolicki ruch biblijny powsta∏y
w Stuttgarcie w 1933 r. Tu jednak chcemy mówiç o ekumenicznej inicjatywie,
by wszyscy chrzeÊcijanie gromadzili si´
przy jednej Biblii. I w∏aÊnie tegoroczne
Ekumeniczne Âwi´to Biblii i Dni Biblijne obchodzimy ju˝ po raz dziewiàty.
W zimie 1994 r. w gronie trzech zaledwie osób (ewangeliczka, Barbara Enholc-Narzyƒska, dyrektor Towarzystwa
Biblijnego w Polsce, Êp. ks. prof. Witold
Benedyktowicz, metodysta i ówczesny
przewodniczàcy Komitetu Krajowego
Towarzystwa oraz ja, jego zast´pca, katolik) dyskutowaliÊmy mo˝liwoÊç podj´cia i zaistnienia Âwi´ta Biblii w Polsce.
NawiàzaliÊmy do obchodzonego
w niektórych krajach anglosaskich –
przewa˝nie po Zes∏aniu Ducha Âwi´tego – tygodnia modlitw pentekostalnych
o jednoÊç chrzeÊcijan. Inspiracjà by∏ te˝
tzw. Tydzieƒ Biblii (Bible Week), znany
z kolei w Êrodowiskach amerykaƒskich
Towarzystw Biblijnych, w którym od
dawna ju˝ urzàdzano swego rodzaju
promocj´ Biblii czy – lepiej powiedzieç
– kampani´ reklamowà dla jej nabywania. Jednak˝e nam przyÊwieca∏o g∏ównie pragnienie, by w Êrodowiskach
chrzeÊcijaƒskich koÊcio∏ów w Polsce
bardziej uczulaç wierzàcych na znaczenie Biblii w osobistym ˝yciu duchowym.
Nie jest przecie˝ tajemnicà, ˝e znajomoÊç Pisma Âwi´tego nie jest u nas ani
dog∏´bna, ani powszechna.
Poczàtkowo problemy by∏y z samà
nawet onomastykà. Zastanawiano si´
czy ma to byç Dzieƒ Biblii, Âwi´to Biblii, Âwiatowy Dzieƒ Biblii, czy Niedziela Biblijna. W koƒcu wykrystalizowa∏ si´ nast´pujàcy porzàdek: w dniu
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9 maja b´dzie zawsze, jak na ca∏ym
Êwiecie, Ekumeniczne Âwi´to Biblii,
otwierajàce Ekumeniczne Dni Biblijne
i trwajàce ró˝nie w ró˝nych Êrodowiskach, nawet do koƒca maja. Z kolei
pierwsza niedziela po 9 maja b´dzie
zawsze obchodzona jako tzw. Ekumeniczna Niedziela Biblijna.
Podj´te w tym wàskim gronie ustalenia zosta∏y jeszcze w marcu 1994 r.
przedstawione ks. bp. Kazimierzowi
Romaniukowi oraz ZwierzchnoÊciom
KoÊcio∏ów ChrzeÊcijaƒskich. Pomys∏
przyj´to z aprobatà i w ten sposób ta
ekumeniczna inicjatywa uzyska∏a zielone Êwiat∏o. Brakowa∏o ju˝ jednak czasu
na jej pe∏niejsze rozwini´cie w 1994 r.
Stàd I Ekumeniczne Dni Biblijne ograniczy∏y si´ w∏aÊciwie do kilku zaledwie
nabo˝eƒstw w Warszawie i okolicy.
Znamy ju˝ zatem poczàtki. A jak przebiega∏y Dni Biblijne i Âwi´to Biblii
w nast´pnych latach?
Z ka˝dym rokiem idea Ekumenicznych Dni Biblijnych rozrasta∏a si´
i przenosi∏a z Warszawy do nowych
miejsc i oÊrodków, a tak˝e przybiera∏a
ro˝ne formy. Podejmowano jà w kolejnych diecezjach ró˝nych KoÊcio∏ów.
DziÊ Âwi´to Biblii i Dni Biblijne to nie
tylko wspólne nabo˝eƒstwa, ale sympozja, konferencje, wystawy, prelekcje,
odczyty. Mo˝na powiedzieç, ˝e Êwi´towanie biblijne wysz∏o z koÊcio∏ów
i przenios∏o si´ te˝ do domów kultury,
a nawet miejskich ratuszów. Ide´ Âwi´ta Biblii podejmuje si´ nawet na szczeblach samorzàdów lokalnych. W ksià˝ce zatytu∏owanej „¸ódê Biblijna” czytamy np. podzi´kowanie „Przewodniczàcemu Rady miejskiej w ¸odzi prof.
Grzegorzowi Matuszakowi, który dzi´ki swej nigdy nie wygasajàcej ˝yczliwoÊci dla organizatorów Dni Biblii i ich
pomys∏ów jest sprawcà ca∏ej naukowej
cz´Êci tego wydarzenia, w tym równie˝
niniejszej publikacji”. (¸ódê Biblijna.
Materia∏y zebrane podczas Dni Biblii
w ¸odzi, ¸ódê 1999, s. 114).
Tak tedy Ekumeniczne Dni Biblijne
stajà si´ poniekàd wspólnà w∏asnoÊcià
spo∏ecznà. I jest to nie do przecenie-

nia. Biblia wraca do ÊwiadomoÊci ogó∏u jako fundament naszej zachodniej
cywilizacji. Lata komunizmu okaleczy∏y nasze myÊlenie. Cenzura zabrania∏a
drukowania Biblii. OsobiÊcie pami´tam – wysy∏any przez Êp. ks. prof. S.
Grzybka – d∏ugie godziny wyczekiwania i upokorzeƒ w Departamencie Wydawnictw na ∏askawe, wielkopaƒskie
przyzwolenie pani naczelnik w sprawie
podniesienia nak∏adu o 500 egzemplarzy. Biblia nie jest dla nikogo groêna,
lecz pomocna i po˝yteczna dla wszystkich, tak˝e niewierzàcych, bowiem jak
˝adna z wielkich ksiàg ludzkoÊci, precyzyjnie wykreÊla granice pomi´dzy
dobrem, a z∏em. Broni godnoÊci cz∏owieka i harmonijnych relacji pomi´dzy
osobà ludzkà, a ca∏ym otaczajàcym jà
Êwiatem. Biblia – jak zauwa˝y∏ to kiedyÊ A. Wajda – po prostu nas wychowuje. O niezastàpionej roli Biblii pi´knie mówi dokument Katolickiej Federacji Biblijnej z Bogoty, z 1990 r.: „Biblia musi staç si´ ksi´gà dla Êwiata, poniewa˝ nie potrafimy zrozumieç Biblii,
jeÊli pominiemy potrzeb´ zbawienia,
która naprawd´ tkwi w cz∏owieku, jak
i nie potrafimy zrozumieç ludzkiej rzeczywistoÊci, ignorujàc Bibli´”.
W kolportowanym plakacie na tegoroczne Dni Biblijne czytamy s∏owa wyj´te z Ap 2,7 „Ten, kto ma uszy niech
us∏yszy, co Duch mówi do koÊcio∏ów”.
Czy znaczy to, ˝e jest to jakiÊ temat czy
has∏o na ten rok?
RzeczywiÊcie tak jest. Ekumeniczne
Dni Biblijne odbywajà si´ zawsze pod jakimÊ has∏em, które jest cytatem z Pisma
Âwi´tego. W zwiàzku z wybranym tekstem
biblijnym Towarzystwo nasze przygotowuje ka˝dego roku Pos∏anie do wszystkich
uczestników nabo˝eƒstw oraz imprez
okolicznoÊciowych, które odbywajà si´
podczas majowych Dni Biblijnych.
Ka˝dego roku or´dzie to przygotowuje któryÊ z jedenastu KoÊcio∏ów
zrzeszonych w Towarzystwie Biblijnym.
Tekst zostaje uzgodniony i zaaprobowany przez przedstawicieli wszystkich
KoÊcio∏ów na krajowym posiedzeniu
Komitetu Ekumenicznych Dni Biblijnych, które odbywa si´ zawsze w lutym
ka˝dego roku. By to zobrazowaç, przypomnijmy program Ekumenicznego
Âwi´ta Biblii z ostatnich lat. Wyglàda∏
on nast´pujàco:
1996: „Wstan´ i pójd´ do Ojca mego” (¸k 15,18). Pos∏anie przygotowa∏
KoÊció∏ Adwentystów Dnia Siódmego
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1997: „Bóg powierzy∏ nam S∏owo pojednania” (2Kor 5,19). W Êwiàtyniach
wszystkich wyznaƒ czytane by∏o or´dzie KoÊcio∏a Katolickiego
1998: „O˝yw mnie Panie wed∏ug S∏owa Twego” (Ps 119,107). S∏owo Towarzystwa Biblijnego opracowa∏ KoÊció∏
ZielonoÊwiàtkowy
1999: „Mów Panie, bo s∏uga Twój
s∏ucha” (1Sm 3,10). Tekst zredagowa∏
KoÊció∏ Ewangelicko – Reformowany
2000: „A S∏owo cia∏em si´ sta∏o”
(J1,14). Opracowanie odezwy w roku
jubileuszowym powierzone zosta∏o KoÊcio∏owi Prawos∏awnemu
2001: „S∏owo twoje jest pochodnià
dla nóg moich” (Ps 119,105). Pos∏anie
opracowa∏ KoÊció∏ Ewangelicko-Augsburski
W tym roku S∏owo naszego Towarzystwa zredagowa∏ KoÊció∏ ChrzeÊcijan
Baptystów.
Dobrej wspó∏pracy wszystkich przedstawicieli KoÊcio∏ów w Komitecie EDB
towarzyszy przychylnoÊç i b∏ogos∏awieƒstwo w∏adz KoÊcio∏ów. Z wdzi´cznoÊcià
nale˝y odnotowaç s∏owa listu kard.
Franciszka Macharskiego skierowanego do nas: „... do tej ekumenicznej inicjatywy odnosz´ si´ z pe∏nym ˝yczliwoÊci szacunkiem i wdzi´cznoÊcià dla Organizatorów. Modl´ si´, aby Duch
Âwi´ty dawa∏ zapa∏ i wytrwanie na drodze ekumenicznej i biblijnej ku Trzeciemu Millenium ChrzeÊcijaƒstwa”.
W Warszawie g∏ówne nabo˝eƒstwo

Âwi´ta Biblii odprawia si´ zawsze w katedrze praskiej w Niedziel´ Biblijnà,
czyli pierwszà po 9 maja. Celebruje je
zawsze ks. bp Kazimierz Romaniuk
i nie zdarzy∏o si´, by w którymÊ roku by∏
nieobecny. Z tej˝e katedry w Niedziel´
Biblijnà 12 maja 1996 r. do Ojca Âwi´tego zosta∏o skierowane Pismo przedstawicieli jedenastu KoÊcio∏ów, w którym
czytamy m.in. „Poprzez Ekumeniczne
Majowe Dni Biblijne chcemy ufnie
zmierzaç do celu wytyczonego przez
Zbawiciela w modlitwie arcykap∏aƒskiej: aby stanowili jedno” (J 17,22).
Czy mo˝na w skrócie powiedzieç, jaki
jest g∏ówny cel urzàdzania Ekumenicznych Dni Biblijnych?
Po pierwsze: wspólne w czasie Dni
Biblijnych pochylenia chrzeÊcijan rozmaitych denominacji nad Biblià majà
wszystkim uzmys∏owiç, ˝e Biblia nas ∏àczy, a nie dzieli. Dni te majà budziç
w KoÊcio∏ach odpowiedzialnoÊç za powierzone nam przez Boga Jego S∏owo,
majà przyczyniaç si´ do budzenia mi∏oÊci i czci dla Pisma Âwi´tego, majà byç
zach´tà do codziennych spotkaƒ ze S∏owem Bo˝ym. Ekumeniczne Dni i Niedziele Biblijne pozwalajà wszystkim radowaç si´ jednoÊcià sprzed podzia∏ów,
pozwalajà prze˝ywaç prawd´, ˝e Biblia
nie rozbija, lecz jednoczy chrzeÊcijan.
Jak s∏usznie stwierdza ks. bp Kazimierz
Romaniuk, „nad rolà Biblii w dialogu
ekumenicznym nie ma potrzeby szczególnie si´ rozwodziç. Biblia stanowi bo-

„ 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
KORZYSTE RABATY
OÂRODEK ÂWIADCZY RÓWNIE˚ US¸UGI W ZAKRESIE:
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

wiem najdoskonalszy punkt wyjÊcia dla
ekumenicznego spotkania”.
Biblijne Êwi´towanie ma nam przypominaç, ˝e w mrokach, które niekiedy
nas ogarniajà, Bóg spieszy nam na ratunek poprzez Swoje S∏owo. Rzecz
w tym, ˝ebyÊmy nieustannie rozbudzali
w sobie g∏ód tego S∏owa, ˝eby czytanie
Biblii sta∏o si´ naszym chrzeÊcijaƒskim
przyzwyczajeniem. Nade wszystko zaÊ,
byÊmy rzeczywiÊcie uwierzyli, ˝e nie samym chlebem ˝yje cz∏owiek, ale wszelkim S∏owem, które pochodzi z ust Bo˝ych (Mt 4, 4). W zagonieniu dnia codziennego musimy znaleêç choç chwil´
na pochylenie si´ nad Biblià. Wielki pisarz francuski J. Green (nie myliç z G.
Greenem) powiedzia∏ kiedyÊ: „Dzieƒ,
w którym nie bior´ do r´ki Biblii, to
dzieƒ stracony”.
Niechaj kolejne, dziewiàte ju˝ tegoroczne, Dni Biblijne przybli˝ajà nas do
tej „Ksi´gi nad ksi´gami”. Uczyƒmy
swoimi s∏owa modlitwy Êw. Augustyna
z Hippony (354-430): „Panie! Niech czystà b´dzie dla mnie radoÊç czerpania
z Twojego Pisma. Niechaj sam si´ nie
myl´ i drugich w b∏àd nie wprowadzam.
Panie, us∏ysz i zlituj si´. Panie, Bo˝e mój,
Êwiat∏o niewidomych i si∏o s∏abych, spojrzyj na mnie i us∏ysz wo∏ajàcego z g∏´bokoÊci. U˝ycz nam czasu na wg∏´bianie
si´ w tajniki Twego S∏owa i nie zamykaj
Go przed pukajàcymi do Niego”.
Dzi´kuj´ za rozmow´
Rozmawia∏a I. Âwierdzewska

Instytut Rehabilitacji
Centrum Zdrowia Dziecka
w Mi´dzylesiu
zaprasza na ma∏y basen
na zaj´cia nauki p∏ywania

dla dzieci
w wieku od 2–7 lat.
Zaj´cia odbywajà si´
w pon., wt. Êr. i czw.
w godzinach od 15–20.
Cena za zaj´cia w karnecie
10 z∏, jednorazowo 13 z∏.
Telefon: 815 13 88.
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II Konkurs Wiedzy
o Krajach Niemieckoj´zycznych
„MY W EUROPIE”
II Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckoj´zycznych odby∏ si´ w roku
szkolnym 2001/2002 z udzia∏em uczniów
trzech szkó∏: Gimnazjum nr 2 w Weso∏ej, Gimnazjum nr 3 w Weso∏ej (udzia∏
po raz pierwszy) oraz Liceum Ogólnokszta∏càcego im. J. Paderewskiego w Sulejówku. Zosta∏ on przygotowany przez
nauczycielki j´zyka niemieckiego: Krystyn´ Ciupiƒskà (Gimnazjum nr 2), Halin´ Koz∏owskà (Gimnazjum nr 3) oraz
Krystyn´ Szlejzer (LO w Sulejówku).

Wzorem roku ubieg∏ego adresowany
by∏ on do uczniów rozpoczynajàcych nauk´ j´zyka niemieckiego w ww. szko∏ach, a jego celem by∏o pog∏´bienie wiedzy o krajach tego obszaru j´zykowego
i motywowanie do nauki oraz praktycznego stosowania j´zyka niemieckiego.
Konkurs zosta∏ przeprowadzony
w dwóch etapach: eliminacjach szkolnych oraz konkursie pozaszkolnym. Eliminacje szkolne odby∏y si´ 22 marca
2002 r. w formie pisemnej. Przystàpi∏o
do nich ogó∏em 65 uczestników: 27
z Gimnazjum nr 3, 18 z Gimnazjum nr
2 i 20 z Liceum. Ich zadaniem by∏o rozwiàzanie w ciàgu 45 min. Testu, sk∏adajàcego si´ z 30 pytaƒ, sprawdzajàcego
wiedz´ o krajach niemieckiego obszaru
j´zykowego z zakresu geografii, historii,
polityki, literatury, muzyki, sztuki, sportu i kultury. Uczniowie, którzy odpowiedzieli poprawnie na 90% pytaƒ zostali
zakwalifikowani przez szkolne komisje
konkursowe do etapu fina∏owego. Wzi´∏o w nim udzia∏ 23 uczestników: 10
z Gimnazjum nr 3, 8 z Gimnazjum nr
2 i 5 z Liceum.
Fina∏ konkursu odby∏ si´ 20 kwietnia
2002 r. w Liceum Ogólnokszta∏càcym
w Sulejówku. Zadaniem uczestników
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by∏o udzielenie odpowiedzi na wylosowany przez siebie jeden (spoÊród 50) zestaw sk∏adajàcy si´ z 4 pytaƒ. Regulamin
przewidywa∏ mo˝liwoÊç skorzystania
w I cz´Êci konkursu z jednego z trzech
„kó∏ ratunkowych”, podpowiedzi publicznoÊci, pó∏ na pó∏ i wypowiedzi w j´zyku niemieckim (przygotowano 30 sytuacji j´zykowych). Do II rundy fina∏u
zakwalifikowa∏o si´ 15 osób; udziela∏y
one odpowiedzi na wylosowane 3 pytania spoÊród zestawów.
W ostatniej rundzie fina∏owej wzi´∏y
udzia∏ cztery osoby, które uzyska∏y najwi´kszà iloÊç punktów. Odpowiada∏y
one na cztery pytania przygotowane
przez organizatorów, a zadawane przez
Jury konkursu, które ocenia∏o jego przebieg i wy∏oni∏o zwyci´zc´. Jury pracowa∏o w sk∏adzie: przewodniczàca: El˝bieta
Piotrowska – prezes Warszawskiego Oddzia∏u Stowarzyszenia Nauczycieli J´zyka Niemieckiego, cz∏onkowie: El˝bieta
Obiedziƒska – dyrektor Gimnazjum nr
2, Ewa Tucholska – dyrektor Gimnazjum nr 3, Andrzej Kosiƒski – dyrektor
LO w Sulejówku.
Jury wy∏oni∏o nast´pujàcych laureatów: Sylwi´ Tomkiewicz (I miejsce)
uczennic´ kl. III Gimnazjum nr 2 w Weso∏ej, bioràcà po raz drugi udzia∏ w konkursie; drugie miejsce oraz sympati´ Jury, uczestników i publicznoÊci zdoby∏
Konrad Jedlecki, uczeƒ kl. I Gimnazjum
nr 3 w Weso∏ej, trzecie miejsce przypad∏o Marcie Go∏aszewskiej z kl. II LO
w Sulejówku, uczestniczàcej po raz drugi w konkursie. Od czwartego do dziesiàtego miejsca zaj´li kolejno: Katarzyna ForyÊ, kl. II LO, Anna Kossakowska,
kl. II Gimnazjum nr 2, Pawe∏ Skuza, kl.
II Gimnazjum nr 2, Beata Ros∏aniec, kl.
II LO, Estera Ejsmont, kl. II Gimnazjum nr 3, Grzegorz Zieliƒski, kl. I Gimnazjum nr 3, Pawe∏ Szynkiewicz, kl.
I Gimnazjum nr 3.
Nagrody dla ww. laureatów ufundowali: I nagrod´ – Forum Gospodarcze
z Sulejówka (wie˝a stereo); II, V, VI,
VII nagrod´ – Burmistrz i w∏adze Miasta Sulejówek (radiomagnetofon, odtwarzacz CD, dwa aparatu fotograficzne); III, IV nagrod´ – Burmistrz Miasta
Weso∏a (dwa odtwarzacze CD).
Ponadto nagrody ufundowali:
● Ambasada RFN w Warszawie (pro-

gramy komputerowe, ksià˝ki, filmy na
kasetach VHS),
● Instytut Goethego w Warszawie (plecaki, atlasy, ksià˝ki, gry),
● Ambasada Republiki Austrii (ksià˝ki
i broszury informacyjne o Austrii),
● Teresa i Miros∏aw Araszkiewiczowie
(kalkulatory dla wszystkich uczestników).
Zdobywcy nagród a tak˝e pozostali
uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy
uznania i nagrody pocieszenia.
Konkursowe zmagania mogli podziwiaç zaproszeni goÊcie: burmistrz Miasta Sulejówek – Jolanta Koczorowska,
sekretarz miasta Sulejówek – Krystyna
Rudnicka, Przewodniczàca Rady Miasta
Sulejówek – El˝bieta Krzak, Przewodniczàca Komisji OÊwiaty – Jadwiga Wójcik, prezes Forum Gospodarczego Sulejówek – Zenon Pokojski, redaktor Radia Bis – Maria Kluczyƒska, która relacjonowa∏a fragmenty konkursu na bie˝àco oraz przeprowadzi∏a wywiady z jego organizatorami i uczestnikami.
W przerwach konkursu uczniowie kl.
I Gimnazjum nr 3 w Weso∏ej przedstawili bajk´ w j´zyku niemieckim „Czterej
Muzykanci z Bremy” a ko∏o Teatralne
z Gimnazjum nr 3 w Weso∏ej (prowadzone przez polonistk´ Izabel´ Nowackà) zaprezentowa∏o sztuk´ pt. „Dziatki
z naszej gromadki” na podstawie II cz´Êci „Dziadów” A. Mickiewicza.
Zaproszeni goÊcie, Jury oraz uczestnicy konkursu zostali pocz´stowani tak˝e
smacznym obiadem w szkolnej sto∏ówce
dzi´ki Teresie i Miros∏awowi Araszkiewiczom, dla m∏odzie˝y nie zabrak∏o tak˝e napojów i s∏odyczy, ufundowanych
przez Liliann´ i Wojciecha Lesiƒskich.

Nale˝y tak˝e wspomnieç, i˝ w role
moderatorów ca∏ej imprezy wcielili si´
uczniowie kl. IV LO: Marta Sioch i Jaros∏aw Marciniuk.
Po uroczystym wr´czeniu nagród zwyci´zcom oraz nagród pocieszenia uczestnikom uczeƒ LO w Sulejówku Micha∏
Âmigielski zagra∏ na pianinie dwa utwory Ludwika van Beethovena.
Halina Koz∏owska
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„Wszystko musi si´ nazywaç...”
Wszystko podlega zmianom. Wczoraj by∏o inne ni˝ b´dzie jutro. Czas p∏ynie. Kwiaty zakwit∏y. Wszystko to sà,
oczywiÊcie, truizmy, ale ciàgle obecne
w naszym ˝yciu. Cz∏owiek, tak˝e ten ze
Starej Mi∏osny, nie lubi zmian. Pragnie
wszystko skodyfikowaç, nazwaç, umiejscowiç. Dà˝y do tego, by wyeliminowaç
wszelkie niespodzianki; Êniadanie, praca, obiad, rodzina, sen. Âwi´ta, urlopy
majà byç zaplanowane i nieodwo∏alnie
zrealizowane. Wyp∏ata – oczywiÊcie
pierwszego. Dzieci grzeczne i inteligentne. I jak ju˝ wszystko mamy na odpowiednim miejscu w okreÊlonym czasie, precyzyjnie nazwane, to wydawa∏oby si´, ju˝ nic do szcz´Êcia nam nie potrzeba, tylko ˝yç.
Jednym z elementów ludzkiego porzàdku jest nazywanie. Nie pozostawiamy miejsca na nieokreÊlenie, tajemnic´. Jak drzewo, to musi mieç nazw´, jak ptak, cz∏owiek, ulica... Tak by∏o od zawsze. Gdy w Starej Mi∏oÊnie
pobudowano wiele domów, powsta∏y
nowe ulice, zasz∏a koniecznoÊç ich ponazywania. By ka˝dy zna∏ swoje miejsce i tego, który chce odwiedziç lub
o kim mówi. Miejsce pokracznych „Za-

daƒ” wype∏ni∏y ró˝ne miana kwiatów,
kamieni i drzew. Sà wi´c ulice: Sasanki, Diamentowa oraz Akacjowa.
Mamy nazwy zwiàzane z miejscem
np. ze szpalerem akacji, czy kasztanów
oraz z naszym umi∏owaniem, czyli diamentami, rubinami. Jest nazwa obowiàzkowa – Jana Paw∏a II i te które pozosta∏y z tradycji np. Trakt Brzeski.
Przed wojnà nazwy miejsc w Starej
Mi∏oÊnie tworzone by∏y w sposób
mniej urz´dowy. Nie by∏o Komisji,
map, a i tak ka˝dy trafi∏ tam, gdzie
chcia∏. OczywiÊcie zwiàzane by∏o to ze
znacznie mniejszà liczbà mieszkaƒców. Cz´Êç nazw zwiàzana by∏a z miejscem wyst´powania, cz´Êç z nazwiskiem w∏aÊciciela terenu, cz´Êç ze sposobem u˝ytkowania lub z wyglàdem.
Poniewa˝ wiele z nich nie mia∏o charakteru urz´dowego, traktowane cz´sto by∏y jako pospolite. Chcia∏bym
w tym miejscu kilka z nich przypomnieç, bo wià˝à si´ z historià naszego
miejsca. O niektórych z nich ju˝ pisa∏em, u˝ywane sà do dziÊ przez starych
mieszkaƒców. Z innych korzystajà
i starzy, i nowi. Dla nikogo nie jest tajemnicà, dlaczego ulice Torfowa i Fa-

bryczna nazywajà si´ w∏aÊnie tak. Ale
inne...?
Ulica Szkolna – dlaczego? Dlatego,
˝e to przy niej by∏a przedwojenna
szko∏a podstawowa. Tramwajowa? Bo
tamt´dy jeêdzi∏ do Warszawy tramwaj
konny. Grzyby zbiera∏o si´ na górze
Grzegorzewskiej, lub na Bàka. Kàpa∏o
si´ w Stawie Straszewicza, Fabryce, lub
na Zupie. KtoÊ mieszka∏ na Bazarze
lub na Wysranowie. Jak wi´c widaç,
nazwy nie by∏y wyszukane, a niektóre
z nich nawet dosadnymi moglibyÊmy
nazwaç. Sposób ich powstania, dla ówczesnych mieszkaƒców by∏ oczywisty.
Teraz, dla wielu z nas, te nazwy z niczym si´ nie ∏àczà, sà puste, nieeleganckie. Tworzymy wi´c wcià˝ jednak
nowe, cz´sto bli˝sze nam, chocia˝ niezbyt powszechnie u˝ywane. Np. nie
idziemy do sklepu spo˝ywczego przy
ulicy Jana Paw∏a II, tylko zakupy robimy u Szoguna, u Dziadka, u GrzeÊka,
u Paskudy. Sà to tak˝e nasze, nieurz´dowe, bliskie sercu nazwy, zrozumia∏e
tylko dla wtajemniczonych. Cz´Êç
z nich zniknie, niektóre zostanà, ale my
ju˝ myÊlimy o nast´pnych. Bo wszystko
musi mieç swój czas, miejsce i nazw´.
Dopiero wtedy czujemy si´ bezpiecznie.
Bogdan Jag∏owski

zosta∏a otwarta

Przychodnia Zdrowia „POGODNA”
w Starej Mi∏oÊnie, przy ul. Jana Paw∏a 25, tel. 773-83-23; 773-83-24
Filia Przychodni Zdrowia w Mi´dzylesiu
Nieodp∏atna, pe∏na opieka zdrowotna dla ubezpieczonych w Kasie Mazowieckiej i Bran˝owej
Na miejscu:

–
–
–
–

Przyj´cia przez lekarzy rodzinnych, internist´ i pediatr´
Badania laboratoryjne, EKG, szczepienia,
Ginekolog
Opieka piel´gniarek i po∏o˝nych

Ponadto:

–
–
–
–

pe∏na diagnostyka w placówkach wspó∏pracujàcych
dost´p do wszystkich specjalistów
wizyty domowe w razie wskazaƒ
dost´p do nocnej i Êwiàtecznej pomocy medycznej
Przychodnia jest czynna w dni powszednie w godz. 8-18, w soboty 10-12

Warunkiem korzystania z pe∏nej, nieodp∏atnej opieki medycznej jest dokonanie zapisu do przychodni, którego mo˝na dokonaç na miejscu w podanych wy˝ej godzinach pracy. Do zapisu niezb´dny jest numer PESEL.
Nie ma wymogu zameldowania.
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ABC reanimacji
Z domowego b∏ogostanu, niedzielnego poranka, wyrwa∏ mnie nag∏y telefon.
Doktorze, mówi∏ ktoÊ zdenerwowanym
g∏osem, zdarzy∏ si´ wypadek. Tu u nas na
Trakcie Brzeskim, m∏ody m´˝czyzna zosta∏ potràcony przez samochód. Chyba
jest bardzo êle. Nie rusza si´, nie reaguje. Potrzebna jest natychmiastowa pomoc. Ju˝ biegn´, odpowiedzia∏em. Czy
ktoÊ powiadomi∏ pogotowie? Jeszcze
nie, bo z tego zdenerwowania zapomnia∏em numeru telefonu. Prosz´ wi´c
dzwoniç jak najszybciej pod numer 999 i,
jeÊli to mo˝liwe, niech któraÊ z obecnych
osób zorientuje si´ czy pacjent jest przytomny, a jeÊli nie, to czy oddycha? JeÊliby nie oddycha∏, to prosz´ sprawdziç
puls na t´tnicy szyjnej. Gdyby nie by∏ wyczuwalny, prosz´ rozpoczàç reanimacj´.
Nie czeka∏em na odpowiedê, tylko
chwyci∏em swojà podr´cznà torb´ i pop´dzi∏em, ile si∏ w nogach, z nadziejà, ˝e
opatrznoÊç czuwa nad wszystkim. Akurat tak si´ sk∏ada, ˝e mieszkam blisko
miejsca wypadku i ju˝ kilkakrotnie zdarza∏o mi si´ interweniowaç w podobnych
sytuacjach. Gdy dobieg∏em, w ciàgu ok.
3-4 minut, kilka osób kr´ci∏o si´ nerwowo wokó∏ m∏odego ch∏opaka, ale nikt
nic nie robi∏, tylko trwa∏a jakaÊ goràczkowa dyskusja, którà uci´∏o moje przybycie. Co z pacjentem? – rzuci∏em. Chyba nie ˝yje, odpowiedzia∏ starszy m´˝czyzna. Nikt z nas nie wiedzia∏, co zrobiç, powiedzia∏a m∏oda kobieta. Czy pogotowie zosta∏o powiadomione? Tak,
odpowiedzia∏ m∏ody ch∏opak. B´dà za
10 minut...
Ta historia pokazuje jak ∏atwo, ka˝dy
z nas mo˝e staç si´ Êwiadkiem wypadku,
a ja chc´ Paƒstwu podpowiedzieç jak,
majàc elementarnà wiedz´, podjàç, nie

oglàdajàc si´ na przybycie lekarza, w∏aÊciwe dzia∏ania dla ratowania ludzkiego
˝ycia. Bo jeÊli nie podejmie si´ ich w odpowiednio krótkim czasie, 3-5 minut od
chwili zatrzymania krà˝enia i oddechu,
to nawet najlepiej wyposa˝ony zespó∏
karetki pogotowia nie b´dzie w stanie
przywróciç cz∏owieka do ˝ycia. Dzieje
si´ tak dlatego, ˝e najbardziej wra˝liwy
na niedotlenienie narzàd, mózg, jest
w stanie wytrzymaç bez dop∏ywu krwi
3 do 5 minut. Po tym okresie powstajà
w nim nieodwracalne zmiany, które
uniemo˝liwiajà przywrócenie funkcji ˝yciowych, tzn. sprawnego krà˝enia krwi
i skutecznego oddechu.
Wiedza na temat zasad udzielania
pierwszej pomocy, a szczególnie zasad
ratowania ˝ycia, jest, wbrew pozorom,
wiedzà ∏atwà do przyswojenia, dla ka˝dego. Poza personelem medycznym
praktyczne umiej´tnoÊci w tym zakresie
powinni posiadaç: policjanci, stra˝acy,
pracownicy stra˝y miejskiej, ratownicy.
Ale co robiç, gdy sami stajemy si´ Êwiadkami wypadku czy innego zdarzenia,
w którym zagro˝one jest ludzkie ˝ycie,
czasem ˝ycie kogoÊ bliskiego. Pami´tajmy, najwa˝niejsze jest wtedy podj´cie
skutecznych czynnoÊci reanimacyjnych,
bez zb´dnej zw∏oki. Potem mo˝e kontynuowaç je odpowiednio przygotowany,
fachowy personel, ale najwa˝niejsze jest
pierwsze 3-5 minut. One decydujà, dzi´ki podj´ciu skutecznych dzia∏aƒ, o ˝yciu
cz∏owieka. Ustanie funkcji mózgu, uk∏adu krà˝enia i uk∏adu oddechowego prowadzi do dramatycznych konsekwencji
okreÊlanych mianem Êmierci klinicznej.
Do jej objawów nale˝y:
◗ Utrata przytomnoÊci objawiajàca si´
niemo˝noÊcià nawiàzania kontaktu

z dana osobà (osoba nie reaguje na
pytania ani na ˝adne polecenia).
◗ Brak t´tna na du˝ych t´tnicach.
W praktyce kontrolujemy fal´ t´tna,
która odpowiada skurczom serca.
Najlepiej oceniç jà na t´tnice szyjnej,
którà ka˝dy z nas mo˝e wyczuç przesuwajàc palce w bok od krtani,po prawej lub lewej stronie i wywierajàc nimi
lekki ucisk.
◗ Zaburzenie oddechu: poczàtkowo
chrapliwy i nieregularny oddech, potem jego ustanie.
◗ Drgawki, a nast´pnie, po kilkunastu
sekundach, wiotkoÊç cia∏a.
◗ BladoÊç, a nast´pnie, w wyniku niedotlenienia, zasinienie cia∏a.
◗ Stopniowo narastajàce rozszerzenie
êrenic, które przestajà reagowaç na
Êwiat∏o (naturalna reakcja êrenic polega na ich zw´˝eniu pod wp∏ywem
Êwiat∏a).
Dzia∏ania ratujàce ˝ycie – krok po
kroku:
◗ U∏ó˝ osob´ nieprzytomnà na plecach,
na równym i twardym pod∏o˝u – nie
próbuj jej sadzaç ani pionizowaç, bo
taka pozycja pogarsza ukrwienie mózgu, a poza tym, u osób po urazach
kr´gos∏upa, mo˝e doprowadziç do
uszkodzenia rdzenia kr´gowego.
◗ Sprawdê czy osoba oddycha – w tym
celu obserwuj ruchy klatki piersiowej.
JeÊli oddycha, tzn. ˝e serce pracuje.
Oceƒ wtedy, czy oddech jest wydolny,
tzn. z jakà, mniej wi´cej, cz´stoÊcià
oddycha. Prawid∏owa liczba oddechów u cz∏owieka doros∏ego wynosi
ok. 12/min. JeÊli osoba jest nieprzytomna, ale oddycha, u∏ó˝ jà na dowolnym boku i, czekajàc na pogotowie,
obserwuj oddech oraz kontroluj t´tno
na t´tnicy szyjnej. Aby zapobiec wych∏odzeniu, o które ∏atwo u osoby nieprzytomnej, okryj jà czymkolwiek, co

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

–
–
–
–
–
–

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

artyku∏y kosmetyczne
sklep
ul.Radosna 3
Róg Al.Jana Paw∏a II (przy rondzie)

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

Zapraszamy: pn-pt 10.00-19.00 sobota 10.00-15.00

(0-22) 773 38 83
✆ 0-602 351 757

naprzeciwko nowej szko∏y, zad. 33 dz. 1983
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masz pod r´kà (koc, p∏aszcz) – zapobiegnie to rozwojowi wstrzàsu.
◗ Sprawdê, czy zachowana jest czynnoÊç
serca – w tym celu szukaj fali t´tna na
du˝ych t´tnicach-szyjnej lub udowej
(w pachwinie). Prawid∏owa liczba
skurczów serca, u osoby le˝àcej, wynosi ok. 55-85/min.
JeÊli u osoby nieprzytomnej stwierdzamy zatrzymanie krà˝enia i oddechu, bo
brak jest wyczuwalnej fali t´tna oraz nie
stwierdzamy ruchów oddechowych klatki piersiowej, nale˝y niezw∏ocznie, nie
czekajà na przybycie personelu medycznego, rozpoczàç dzia∏ania reanimacyjne.
W tym celu:
◗ Sprawdê dro˝noÊç dróg oddechowych
oraz w razie potrzeby usuƒ z jamy ustnej, najlepiej palcem wskazujàcym,
cia∏a obce np. protez´, resztki jedzenia. W tym celu dobrze jset zabezpieczyç r´k´ r´kawiczkà (mo˝na jà nabyç
w aptece) lub torebkà foliowà. Kierowcom proponuj´ wyposa˝yç podr´cznà apteczk´ o ww. r´kawiczki.
◗ Odegnij g∏ow´ osoby nieprzytomnej ku
ty∏owi, tak by broda by∏a skierowana ku
górze. Zapewni to utrzymanie dro˝noÊci dróg oddechowych oraz zapobiegnie ich zatkaniu przez opadajàcy j´zyk. Innym sposobem na zachowanie
dro˝noÊci dróg oddechowych jest pod∏o˝enie pod kark osoby nieprzytomnej
zrolowanego koca czy marynarki. Pozwoli to na uzyskanie odgi´cia g∏owy
ku ty∏owi a, jednoczeÊnie umo˝liwi wykonywanie innych czynnoÊci.
◗ Teraz przystàp do sztucznego oddychania. Najpopularniejszà technikà jest
oddech usta – usta. Przy wdmuchiwaniu powietrza do ust osoby reanimowanej nale˝y zatykaç jej nos. Zapobiega
to wydostawaniu si´ na zewnàtrz
wdmuchiwanego powietrza. Powietrze
wdmuchujemy z cz´stoÊcià ok. 10-12

◗

◗

◗

razy na minut´, obserwujàc jednoczenych zabiegów reanimacyjnych, szczeÊnie kontem oka ruchy klatki piersiogólnie mo˝liwoÊç dokonywania zmian
wej u osoby reanimowanej. Wyraêne
w trakcie reanimacji oraz oceny jej
ruchy Êwiadczà o skutecznoÊci oddeskutecznoÊci przez drugà osob´.
chu. W celu unikni´cia kontaktu ze Êli- ◗ Nie zapomnij o zabezpieczeniu miejnà osoby reanimowanej mo˝emy zastosca wypadku trójkàtem ostrzegawsowaç izolacj´ w postaci np. chusteczki.
czym i wezwaniu karetki pogotowia.
Równolegle z sztucznym oddechem
lek. med. Tomasz Droƒ
wykonuj masa˝ serca. Polega on na
Przewodniczàcy Komisji Zdrowia
miarowym uciskaniu przedniej potel. 773-15-71
wierzchni klatki piersiowej tzw. mostka
Og∏oszenia drobne
w jego 1/2 dolnej cz´Êci, z cz´stotliwo◗ Rowerek dla dziecka 4-8 lat, u˝ywany 3 miesiàce, sprzedam. Tel.
Êcià minimum 60 razy/minut´. Uciska773 35 33.
nie nale˝y wykonywaç miarowo, na
◗ Wynajm´ poddasze w szeregowcu – tel. 0 609 603 347.
◗ Sprzedam kabine natryskowà, szklanà, naro˝nà, prostokàtnà, kolor
„g∏´bokoÊç” kilku centymetrów. O jego
ramy i zawiasów - ˝ó∏ty. Cena bardzo korzystna, ul. Borkowska 26,
tel. 0 501 77 09 46.
skutecznoÊci Êwiadczy fala t´tna, którà
◗ Oddam w dobre r´ce ˝ó∏wia stepowego, tel. 773 27 42.
mo˝e, w trakcie masa˝u, oceniç osoba
◗ Zdecydowanie kupi´ dzia∏k´ w Starej Mi∏oÊnie, tel. 0605 137 937.
wspó∏uczestniczàca w reanimacji.
◗ DJ ALICJA – profesjonalnie poprowadz´: imprez´ dla firmy,
bankiet, wesele, imieniny, urodziny dla dzieci i doros∏ych, dyskoteki,
Wykonujàc sztuczny oddech i masa˝ sertel. 773 35 61, 0 502 600 775.
ca skoordynuj te czynnoÊci. Gdy zespó∏
◗ Poszukuj´ opiekunki do 10 miesi´cznego ch∏opca na 8 godzin
dziennie, tel. 0603 755 955.
ratujàcy sk∏ada si´ z dwóch osób (jest to
◗ Sprzedam fotelik samochodowy dla niemowlaka MAXI-COSI (120
bardzo korzystne i dlatego do akcji trzez∏), tel. 773 27 48.
◗ J´zyk rosyjski – korepetycje, t∏umaczenia (z dojazdem do ucznia),
ba w∏àczyç zawsze inne osoby) jedna
tel. 773 54 53.
z nich wykonuje masa˝ serca, druga
◗ Manicure, pedicure, zdobienie paznokci (w domu Klienta), tel. 773
13 05.
sztuczny oddech, w proporcji 2 sztuczne
◗ Przyjm´ sprzàtanie i inne prace domowe, osoba uczciwa,
oddechy, a nast´pnie 10 uciÊni´ç mostodpowiedzialna i czysta, tel. 0505 767 376.
◗ Stolarstwo i inne prace zlecone przyjm´, tel. 773 19 85.
ka. W sytuacji kiedy ratownik nie ma
◗ Przyjm´ prac´ na komputer – Word, tel. 773 39 67, 0600 203 780.
wsparcia wykonuje obie czynnoÊci
◗ Strzy˝enie psów, tel. 0502 720 200.
◗ Stowarzyszenie Sàsiedzkie poszukuje na potrzeby Êwietlicy
w proporcji 1 sztuczny oddech, a nast´posiedlowej u˝ywanà lodówk´ i du˝y okràg∏y stó∏, tel. 773 28 84.
nie 5 uciÊni´ç mostka.
Prowadê akcj´ reanimacyjnà a˝ do
przybycia pogotowia. Jej przedwczesne przerwalek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko
nie zaprzepaÊci
szanse na przyLECZENIE DZIECI I DOROS¸YCH
wrócenie ˝ycia.
Zawsze spróbuj
RTG Z¢BÓW
zorganizowaç ze
Êwiadków zdaGodziny otwarcia: poniedzia∏ek, Êroda, czwartek 15-2030
rzenia zespó∏.
wtorek, piàtek 9-13
Daje to wi´ksze
szanse na prowa- Tel. 773-21-12
dzenie skutecz- Weso∏a, Osiedle Stara Mi∏osna, zadanie 24, dzia∏ka 1411

Gabinet Stomatologiczny

◗

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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Krzewy Starej Mi∏osny – Berberis – berberys, kwaÊnica
Berberysy to wymarzone krzewy do naszych ogródków. Doskonale rosnà na glebach lekkich, przepuszczalnych, w miejscach s∏onecznych lub nieco zacienionych.
Dekoracyjne sà przez okràg∏y rok. Wiosnà, kiedy kwitnà; w lecie dzi´ki bujnym
liÊciom; jesienià pi´knie przebarwione;
wreszcie zimà – ozdobione czerwonymi
lub granatowymi pod∏u˝nymi owocami.
Znanych jest 190 gatunków berberysów rosnàcych w umiarkowanej strefie
pó∏nocnej. Wi´kszoÊç wyst´puje w Azji
Wschodniej i Ârodkowej oraz w Ameryce Pó∏nocnej. Oto par´ z nich:
Berberys Thunberga – Berberis thunbergii
Jest to pochodzàcy z Japonii berberys
jakby stworzony do ogrodowych kompozycji barwnych. Jego drobne liÊcie jesienià
przybierajà p∏omienne barwy – od pomaraƒczowej do szkar∏atnoczerwonej. W po∏owie wrzeÊnia g´sto osadzone wzd∏u˝ ga∏àzki owalne owocki nabierajà pi´knej
czerwonej barwy i przez ca∏à zim´ b∏yszczà na tle bia∏ego Êniegu. Jest to krzew
o ∏adnym, prawie kulistym pokroju, wysokoÊci do 1,5 m.silnie rozga∏´ziony.
Ga∏àzki purpurowobràzowe, wygi´te
∏ukowato. LiÊcie zebrane po 3-9, w ró˝yczkowate wiàzki, z wierzchu jasnozielone. Kwiaty ma ˝ó∏te, z zewnàtrz czerwone,umieszczone pojedynczo lub po
2-3 w p´czkach.Kwitnie na prze∏omie
maja i czerwca.
Doskonale nadaje si´ na ci´te ˝ywop∏oty, nawet obronne, gdy˝ p´dy berberysu sà pokryte cierniami.

W grupach berberys Thunberga sadzi
si´ co 1 m, w ˝ywop∏otach co 50-80 cm.
Ze wzgl´du na ∏adny, naturalny pokrój
krzewu tego raczej si´ nie przycina,natomiast warto go co 2 lata przeÊwietliç.
Jest odporny na chorob´ berberysów
zwyczajnych – rdz´.
Odmiany:
„Atropurpurea” – odmiana purpurowa.
RoÊnie s∏abiej i ma wyprostowane ga∏àzki. LiÊcie bràzowopurpurowe zachowujà kolor przez ca∏e lato, jesienià stajà
si´ czerwone i b∏yszczàce.T´ odmian´
trzeba sadziç w pe∏nym s∏oƒcu, poniewa˝ w cieniu zabarwienie liÊci jest mniej
intensywne.
„Erecta” – odmiana s∏upowa.
Krzew o wàskim pokroju, g´sto rozga∏´ziony, liÊcie jasnozielone, w jesieni
pi´knie przebarwione na pomaraƒczowo.
Berberys koreaƒski – Berberis koreana
Krzew pochodzàcy z Korei, wysokoÊci
do 2 m, o p´dach zwykle ∏ukowato wygi´tych pod ci´˝arem owoców. LiÊcie 2-3 razy wi´ksze od liÊci berberysu Thunberga,
jajowate. Bardzo charakterystyczne ciernie od pojedynczych poprzez trójdzielne
do wachlarzowatych, charakterystycznie
sp∏aszczone, d∏ugoÊci do 1 cm. Kwiaty z∏ocisto˝ó∏te, w zwisajàcych gronach, d∏ugoÊci do 10 cm, rozwijajà si´ w maju. Owoce
kuliste, du˝e (wielkoÊci porzeczki), najwi´ksze ze wszystkich berberysów, w gronach, bardzo g´sto osadzone na p´dzie,
ciemnoczerwone lub jaskrawoczerwone,
utrzymujà si´ na ga∏àzkach przez ca∏à zi-

m´. Zarówno liÊcie jak i owoce majà jesienià barw´ szkar∏atnoczerwonà.
Berberys koreaƒski jest bardzo wartoÊciowym krzewem, ale nale˝y pami´taç,
˝e wytwarza roz∏ogi i szeroko si´ rozrasta.
Berberys wiàzkowy – Berberis aggregata
Krzew wysokoÊci do 1,5 metra, którego ozdobà sà kwiaty i owoce. Kwiaty ma
jasno˝ó∏te, g´sto osadzone w gronkach
d∏ugoÊci do 6 cm. Owoce przypominajàce czerwone porzeczki zdobià krzew
przez ca∏à zim´.
Berberys Julianny – Berberis juliannae
Najwytrzymalszy na mrozy berberys
zimozielony. Przemarza tylko w czasie
bardzo surowych zim, ale szybko si´ regeneruje.
WysokoÊci do 2 m. LiÊcie ma owalne,
doÊç du˝e, ostro pi∏kowane, ciemnozielone, skórzaste.
Kwiaty ˝ó∏te z zewnàtrz zaczerwienione, zebrane po kilkanaÊcie w p´czki.
Owoce jajowate, ciemnogranatowe
z woskowym nalotem.
Anna Susicka

Uwaga, kleszcze

∏atwo opadni´ty przez kleszcze. Pojedyncze egzemplarze tego paso˝yta mogà byç
nie zauwa˝one przez w∏aÊciciela, gdy˝
wczepione w skór´ wyglàdajà jak brodawki. Kleszcz nale˝y do paj´czaków od˝ywiajàcych si´ krwià. Samica zostaje zap∏odniona przez samca dopiero po przyczepieniu si´ do skóry psa, po czym odpada i na ziemi sk∏ada jaja. Z jaj rozwijajà
si´ larwy, a z nich dojrza∏e postacie, które
wspinajà si´ wysoko na êdêb∏a traw lub
ga∏´zie krzewów, od 20 cm do 1,5 metra
nad ziemi´ i tu oczekujà na swego ˝ywiciela. Kleszcze wykazujà ogromnà wytrzyma∏oÊç i wytrwa∏oÊç. Bez po˝ywienia
samice mogà ˝yç ponad 2 lata.
W naszej szerokoÊci geograficznej
najcz´Êciej wyst´puje kleszcz z rodzaju
Ixodes. Okres jego aktywnoÊci trwa od
marca do listopada. Jego cykl ˝yciowy
trwa 2 lata i wymaga trzech ˝ywicieli.
Nie nassany krwià ma wielkoÊç 2-4 mm.

Ssàc krew wielokrotnie zwi´ksza swojà
obj´toÊç, osiàgajàc wielkoÊç ziarna fasoli bia∏o-szarego koloru. Kleszcze atakujà zwierz´ta domowe i ludzi. U zwierzàt usadawiajà si´ najcz´Êciej na g∏owie, szyi i wewn´trznej powierzchni ud.
Inwazja kleszczy powoduje:
1. uszkodzenia skóry i wywo∏any przez
nie Êwiàd, drapanie si´, zmiany zapalne miejscowe jak przy egzemie
2. neurointoksykacje z pora˝eniami
mi´Êni i niedow∏adami
3. zaka˝enie chorobami zakaênymi;
I. Erlichioza – posmutnienie, goràczka, krwawienia, zmiany w narzàdach wewn´trznych
II. Babesjoza – niedokrwistoÊç i zaburzenia czynnoÊci licznych narzàdów
III.Hepatozoonoza – goràczka, zapalenie mi´Êni i inne zaka˝enia
IV. Borelioza – przewlek∏e zapalenie
wielostawowe

W ciàgu ostatnich dwudziestu lat pojawi∏o si´ wiele nowych chorób zakaênych,
co spowodowane jest zmianà zale˝noÊci
mi´dzy cz∏owiekiem a jego Êrodowiskiem ˝ycia. Opuszczanie miast i zasiedlanie terenów wiejskich spowodowa∏o
zwi´kszenie liczby kontaktów zwierzàt
domowych i ludzi. Z dzikimi zwierz´tami
w ich naturalnym Êrodowisku. PrzedmieÊcia sta∏y si´ naturalnym siedliskiem dla
wiewiórek, królików, gryzoni, b∏àkajàcych si´ psów i kotów. Tak˝e inne zwierz´ta: jelenie, lisy, ma∏e ssaki ˝yjà coraz
bli˝ej ludzkich siedlisk. Przenoszone
przez nie paso˝yty atakujà zwierz´ta domowe i powodujà rozprzestrzenianie
chorób do ludzkich domostw.
W czasie przedzierania si´ przez krzaki
w lesie, polu, parku pies lub kot mo˝e byç
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V. Bartonelloza – zmiany zapalne narzàdów – (w´z∏ów ch∏onnych) arytmie
VI.Pora˝enie pokleszczowe – objawy
nerwowe, pobudzenie, pora˝enia
Niektóre zwierz´ta zara˝one sà jednoczeÊnie kilkoma chorobami przenoszonymi przez kleszcze, co cz´sto zmienia objawy choroby, utrudnia leczenie.
Wyst´pujà przetrwa∏e zaka˝enia,
które zaostrzajà si´ pod wp∏ywem stresu lub innych chorób.

Informacje z parafii
30 maja, czwartek – UroczystoÊç NajÊwi´tszego Cia∏a
i Krwi Pana Jezusa – Bo˝e Cia∏o. Msze Êw. wg nast´pujàcego porzàdku. Pierwsza Msza Êw. o godz. 800 rano,
o 900 g∏ówna Msza Êw. w intencji Parafii i Parafian, po której wyruszy, ok. godz. 1000, na tradycyjnà tras´ Procesja
Bo˝ego Cia∏a. W Bo˝e Cia∏o publicznie wyznajemy naszà wiar´. Czynimy to g∏ównie przez udzia∏ w procesji.
Od uczestnictwa w niej nie powinniÊmy si´ pod byle
pretekstem dyspensowaç. W tym dniu sk∏adamy ofiar´ Bogu i z czasu, i z niewygody, i ze zm´czenia. W Bo˝e Cia∏o wiar´ wyznajemy nie tylko w procesji. Tak wielu wykazuje poÊwiecenie przygotowujàc o∏tarze. Dla
pozosta∏ych niechaj nie b´dzie zbytnim ci´˝arem ju˝
samo tylko uczestnictwo w procesji. Na trasie procesyjnej, tak, jak to jest w polskim zwyczaju, dekorujemy
okna, balkony i ogrodzenia. Bardzo o to prosimy.
Na zakoƒczenie procesji ok. godz. 1230 Msza Êw. polowa, jak co roku, przy Stra˝y Po˝arnej. Ostatnie Msze Êw.
o 1600 i 1800.

Listy
Apel do rodziców
Nadesz∏a wiosna, mamy o krok od lata. Niektórzy si´
cieszà, gdy˝ w koƒcu mo˝na korzystaç z uroków tych pór
roku w naszej miejscowoÊci. Niestety pory te majà dla
niektórych mieszkaƒców równie˝ bardzo nieprzyjemna
stron´. Dotyczy to zw∏aszcza osób zamieszka∏ych w
budownictwie szeregowym. Rzecz dotyczy ha∏asu. Nikt w
zasadzie nie przestrzega tu podstawowych norm
wspó∏˝ycia sàsiedzkiego. I wcale nie o ha∏as rozpocz´tych
budów tu chodzi. Wszelkie prace na budowach zaczynajà
si´ raczej o przyzwoitej godzinie i trwajà zazwyczaj przez 6
dni w tygodniu. Zmorà naszej ciszy sà ujadajàce psy i ...
rozkrzyczane dzieci.
Drodzy rodzice maluchów! PoÊród Was, dos∏ownie o
kilka metrów od Waszych domów mieszkajà rodziny, które
dzieci nie majà lub dawno je wychowali. Prosz´ mnie nie
posàdzaç o to, ˝e si´ zestarza∏em, mam tak˝e dzieci i
dwoje wnuków, których cz´sto odwiedzam.
Na naszym osiedlu (tak jak w innych osiedlach o
zabudowie szeregowej) jest specyficzna sàsiedzka
sytuacja. Maleƒkie ogródki, niska zabudowa, do p∏otu
sàsiada zazwyczaj mamy 4-6 m. W takiej sytuacji s∏yszy
si´ nie tylko ka˝dà rozmow´ prowadzonà, znamy tak˝e ich

Zaka˝one zwierz´ta mogà byç rezerwuarem zaka˝enia dla stykajàcych si´
z nimi ludzi np. wyst´pujàcego w Europie Wschodniej – wirusowego zapalenia opon mózgowych.
Usuwanie kleszczy ze skóry przed
up∏ywem 12 h. od chwili zaatakowania
zmniejsza niebezpieczeƒstwo zaka˝enia
psa lub kota. W wyniku zwracania Êliny
przez kleszcza pod koniec ssania zaka˝enie jest bardziej intensywne. Jak dotàd

najbardziej skutecznà metodà profilaktyki przed chorobami przenoszonymi przez
kleszcze jest regularne stosowanie zewn´trznych preparatów kleszczobójczych
o d∏ugim dzia∏aniu. Szczególnie wa˝ne na
terenach wyst´powania w/w chorób
i u zwierzàt prowadzàcych tryb ˝ycia nara˝ajàcy je na cz´sty kontakt z kleszczami =
spacery po terenach parkowych i leÊnych.
Lek. Wet. Izabela Rupiƒska
tel. 773-10-88

6 czerwca, czwartek, zakoƒczenie Oktawy Bo˝ego Cia∏a wraz z konkursem wianków, na który zapraszamy
wszystkie babcie z maluchami. Najpi´kniejsze wianki
otrzymajà nagrody.

13 czerwca, czwartek, o godz. 1600 lub 1800 (do wyboru) Rocznica I-ej Komunii Êw. jako w UroczystoÊç Tytu∏u KoÊcio∏a – Êw. Antoniego. Jest to doroczny nasz odpust, porzàdek S∏u˝by Bo˝ej pó∏Êwiàteczny.

7 czerwca, piàtek. UroczystoÊç Tytu∏u Parafii – UroczystoÊç NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa, czyli odpust parafialny. Zapraszamy na wspólnà modlitw´
w intencji Parafii. Porzàdek S∏u˝by Bo˝ej, ze wzgl´du
na dzieƒ pracy, jak zawsze: 900; 1600; 1800 i 2000.
O godz. 1800 ks. bp Stanis∏aw K´dziora udzieli naszej
m∏odzie˝y Sakramentu Bierzmowania, do którego
m∏odzi przygotowywali si´ przez kilka miesi´cy.
O godz. 2000 – jak zawsze – Msza Êw. polowa przy figurce Serca Pana Jezusa na ul. Mazowieckiej. W razie
deszczu b´dzie odprawiana w koÊciele. Zapraszamy,
zw∏aszcza tych, którzy d∏u˝ej pracujà, w∏aÊnie na
godz. 2000 wraz z rodzinami.

24 czerwca, poniedzia∏ek, o godz. 1800 doroczna
Msza Êw. za zmar∏ych Janów i Janiny, a 27 czerwca,
czwartek, doroczna Msza Êw. za zmar∏ych W∏adys∏awów i W∏adys∏awy.

12 czerwca, Êroda, o godz. 2000 doroczna Msza Êw. za
zmar∏ych na cmentarzu wraz z „Wypominkami”

29 czerwca, sobota – UroczystoÊç Âwi´tych Aposto∏ów: Piotra i Paw∏a. Porzàdek pó∏Êwiàteczny. Z okazji
tej uroczystoÊci sk∏adamy tzw. Âwi´topietrze, albo
Obol Êw. Piotra. Ka˝dy katolik jest zobowiàzany raz
w roku z∏o˝yç choçby najskromniejszy datek na
utrzymanie Stolicy Apostolskiej. B´dziemy mogli to
uczyniç sk∏adajàc nasza ofiar´ do skarbony
29 czerwca, w piàtek i 1 lipca, w niedziel´. Jak zawsze, 29 czerwca o godz. 1800, b´dzie doroczna
Msza Êw. za Zmar∏ych: Piotrów i Paw∏ów oraz innych
Solenizantów miesiàca czerwca.

czas wyjazdu i powrotu do domu. Przebywajàce w
ogrodzie lub na ulicy przed domem dzieci, które bardzo
g∏oÊno si´ bawià i do siebie krzyczà stajà si´ nie do
zniesienia dla otoczenia. Rodzice majà k∏opot z g∏owy, bo
pociecha przecie˝ nie zam´cza ich w domu, zw∏aszcza, ˝e
powielokroç s∏yszy si´, ˝e dzieci majà swoje prawa i jakoÊ
wychowaç si´ muszà. Tak rzeczywiÊcie, “jakoÊ”, dlaczego
tylko kosztem naszego (mojego) spokoju??? Ca∏e lato,
kiedy przychodzi weekend (a wtedy w∏aÊnie wszyscy
sàsiedzi sà w domach, i ci pracujàcy i nie pracujàcy)
przeczytanie ciekawej gazety na tarasie staje si´
koszmarem. Nawo∏ywania (z domu) rodziców do dzieci,
g∏oÊne zabawy kilku maluchów, p∏acz, skar˝enie i wszystko
inne w∏aÊciwe najm∏odszemu pokoleniu ma miejsce. Wi´c
wynosz´ si´ do domu. Na niewiele si´ to zdaje, wi´c
zamykam wszystkie okna, by ten wrzask do mnie nie
dobiega∏ W ubieg∏ym roku, kiedy opiekowa∏em si´ mojà
schorowanà matkà, po skomplikowanej operacji g∏owy nie
tylko musia∏em jà przenieÊç do pokoju, który usytuowany
by∏ po przeciwnej, ni˝ ogród stronie domu, ale przez 1,5
miesiàca mia∏em zamkni´te okna, gdy˝ dobiegajàce z ulicy
odg∏osy nie dawa∏y chwili wytchnienia !!! Ostatnio
zaprosiliÊmy znajomych na grilla. Prosz´ mi wierzyç, nie
s∏yszeliÊmy w∏asnej rozmowy, gdy˝ bawiàca si´ za p∏otem
( 4 m. Od nas) grupka 4 dzieci (dwójka od sàsiadów i
dwójka tzw. Przyjezdnych do nich dzieci goÊci) skutecznie
popsu∏a nam to spotkanie. Znajomi nie mogli si´ nadziwiç,

˝e sàsiedzi nie reagujà na taki ha∏as w swoim ogrodzie, ˝e
nie interesujà si´ dzieçmi, choç przecie˝ widzieli wczeÊniej,
(po uprzednim, bardzo zresztà mi∏ym wypowiedzeniu
pozosta∏ym “dzieƒ dobry”), ˝e naoko∏o nich praktycznie
kilka innych rodzin odpoczywa lub “grilluje”. Sàsiedzi byli
na tyle poch∏oni´ci w∏asnymi sprawami, ˝e ani w∏asne
dzieci, ani to co pomyÊlà o nich inni nie by∏y w centrum ich
zainteresowania. Niestety, Êwiadczy to nie tylko o z∏ym
wychowaniu przez nich dzieci, ale tak˝e o w∏asnej kulturze.
LitoÊci, drodzy sàsiedzi dla pozosta∏ych osób z
sàsiedztwa i wi´cej samokrytyki dla siebie. Nie wysy∏ajcie
swoich dzieci na pastw´ pod okna innych domów, nie
myÊlcie, ˝e na grodzie wolno im wszystko, bo sà tylko
dzieçmi. Zwróçcie im uwag´, ˝e obok siedzi starsza pani,
która odpoczywa, ˝e je˝eli czegoÊ potrzebujà, niech nie
krzyczà lecz niech wejdà do domów, a tak˝e niech nie
krzyczà do siebie nawzajem. Uczcie ich szacunku dla
innych. Weêcie ich wreszcie na plac zabaw albo do lasu,
sami poÊwi´çcie im wi´cej czasu, byç mo˝e w Waszym
towarzystwie nie by∏oby tak g∏oÊno. Nie sàdêcie, ˝e
szczytem kultury sàsiedzkiej jest powiedzenie sobie “dzieƒ
dobry”.
Niech nasze dzieciaki nie stanà si´ te˝ przypadkiem
kolejnym argumentem (obok komunikacji, stanu dróg,
czystoÊci, i ... ujadajàcych psów) do tego, ˝e w Starej
Mi∏osnej nie da si´ wygodnie i cicho mieszkaç.
Czytelnik
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NOWO OTWARTA

zaprasza: Pon.–Pt.: 8.00–20.00
Sobota: 9.00–15.00

WYJAZDY J¢ZYKOWE
angielski, francuski, hiszpaƒski
wakacyjne, ca∏oroczne
Kanada, USA, Anglia, Irlandia,
Nowa Zelandia, RPA, Meksyk
Organizujemy tak˝e wyjazdy
w ramach programu szko∏y Êredniej,
rok akademicki za granicà
oraz wyjazdy i kursy specjalistyczne.

Apteka „Mi∏osna”
ul. Jana Paw∏a II 246
(przy Gimnazjum,
vis a vis stadionu)
tel.: 795 70 04,
fax: 795 60 81

Pomo˝emy Paƒstwu wybraç najlepszà szko∏´ i za∏atwimy wszelkie formalnoÊci potrzebne do wyjazdu na
nauk´ za granicà.
Adres naszej szko∏y:
TOM LAW’S SCHOOL OF ENGLISH
ul. GoÊciniec 2B
05-077 Weso∏a – Stara Mi∏osna
tel: (22) 773-32-70, kom. 0-504-123-283
e-mail: tomlaws@staramilosna.pl
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U l o t k i , f o l d e r y,
katalogi, ksià˝ki
Wystarczy zadzwoniç:

812 70 39, 613 34 37, 613 02 24, faks 613 18 49

