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Po˝egnanie Proboszcza

1 lipca br. odszed∏ do pracy w nowopowsta∏ej parafii na ul. Ateƒskiej w Warszawie (Saska K´pa) nasz dotychczasowy
Proboszcz, ks. Pra∏at Jerzy Banak. Prowadzi∏ naszà parafi´ od ponad 10 lat. By∏
osobà bardzo aktywnà. Anga˝owa∏ si´
i wspiera∏ wszystkie inicjatywy spo∏eczne.
Mi´dzy innymi, dzi´ki jego pomocy zosta∏y nawiàzane kontakty pomi´dzy osobami, które stworzy∏y pierwotny sk∏ad redakcji naszych „WiadomoÊci Sàsiedzkich”. Tak˝e z jego inspiracji i przy jego
ogromnej pomocy powsta∏y w Starej Mi∏oÊnie dru˝yny harcerskie. Nie do pomini´cia jest tak˝e jego wk∏ad w poczàtki
naszego Stowarzyszenia Sàsiedzkiego

Nr

oraz wielu innych organizacji, ruchów
koÊcielnych i spo∏ecznych na naszym
Osiedlu.
By∏ tak˝e zaanga˝owany w ruch ekumeniczny. Jako wybitny biblista by∏ jednym z autorów ekumenicznego przek∏adu Nowego Testamentu.
Dowodem uznania za owocnà prac´
duszpasterskà na naszym Osiedlu by∏a
t∏umna (mimo poczàtku wakacji i wczesnej pory) obecnoÊç parafian na po˝egnalnej Mszy Êw. Ksi´dza Proboszcza.
Ponad czterysta osób zgromadzonych 26
czerwca ∏àczy∏o si´ we wspólnej intencji:
Bóg zap∏aç za prac´ na naszym Osiedlu
i szcz´Êç Bo˝e w nowej parafii.
Marcin J´drzejewski
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Dziwna Polaków natura...
Prawdopodobieƒstwo zostania Weso∏ej
18. dzielnicà Warszawy jest bardzo du˝e.
Mo˝na powiedzieç, ˝e sprawa jest ju˝ prawie przesàdzona. Mogà si´ wi´c cieszyç
zwolennicy utraty samodzielnoÊci gminy,
przekonani, ˝e teraz b´dzie lepiej. Decyzje
bud˝etowe, dotyczàce tak˝e inwestycji
w Starej Mi∏oÊnie, w koƒcu b´dà podejmowane na szczeblu warszawskim. B´dà,
przepraszam za s∏owo, tzw. priorytety. Metro, szko∏y, ulice, sklepy – sto∏eczne. Patriotyzm lokalny u zwolenników 18. dzielnicy
Warszawy jest bardzo silny. Ostatecznie,
najwa˝niejsza jest nasza stolica. A nasza
ma∏a Stara Mi∏osna?
Ulice – nie jest tak êle, przecie˝ mamy ju˝
kawa∏ek ma∏ej bezpiecznej arterii. Inne
drogi sà troch´ gorsze, ale wa˝niejsze jest
przecie˝ metro w Warszawie. Szko∏y – przy
ul. Klimatycznej powsta∏o pi´kne gimnazjum, troch´ w nim ciasno, nie ma sto∏ówki, sali gimnastycznej, nie szkodzi – pomo˝emy finansowo szko∏om stolicy. Dziwna
Polaków natura...
Przekonanie o s∏usznoÊci bycia 18. dzielnicà jest bardzo mocne. W koƒcu to urz´d-

nicy z Placu Bankowego b´dà decydowaç
o inwestycjach w Starej Mi∏oÊnie. W nich
te˝ pewnie jest silny patriotyzm lokalny,
a radoÊç wielka, bowiem nowe dzielnice
zasilà doÊç ubogi bud˝et warszawski.
Dziwna Polaków natura...
„Zwolennicy” si´ cieszà. Mo˝e do koƒca
czegoÊ nie przemyÊleli, mo˝e nie mieli czasu poczytaç ulotek informujàcych, co mo˝emy straciç po utracie samodzielnoÊci
gminy – a jak ma∏o zyskaç. Mo˝e nie zastanowili si´, ˝e rozgrywki personalne
i manipulacje polityczne wzi´∏y gór´ nad
dobrem naszej ma∏ej miejscowoÊci. Dziwna Polaków natura...
Krzyczà, k∏ócà si´, wypowiadajà si´ autorytatywnie w sprawach, o których tak naprawd´ niewiele wiedzà, obwiniajà innych,
˝e jest êle, albo za ma∏o. Wszyscy mieliÊmy
i mamy mo˝liwoÊç wypowiedzenia si´
o przysz∏oÊci naszego osiedla. Mo˝e jeszcze
nie jest za póêno? Mo˝e wi´cej mieszkaƒców zechce dostrzec, co mo˝na by∏o zrobiç
z pieni´dzmi w∏asnymi, a nie wch∏oni´tymi
przez oko∏o dwumilionowà Warszaw´?
Mo˝e z ciàg∏ym narzekaniem albo bra-

IV Rodzinny Zlot Cyklistów ju˝ za nami.
Fotoreporta˝ str. 14-15
kiem zainteresowania wygra zadowolenie
z tego, co zosta∏o w nied∏ugim czasie jednak zrobione?
Fragment g∏ównej ulicy, szko∏a, dwa nowe lokale biblioteczne (jeden w Weso∏ej),
poczta, przychodnia, wodociàg miejski –
to tylko niektóre inwestycje przeprowadzone w samodzielnej gminie. Skoro mo˝e ju˝
byç za póêno, abyÊmy utrzymali t´ samodzielnoÊç, to mamy jeszcze przed sobà wybory Rady Dzielnicy. B´dziemy mogli w
nich oceniç dzia∏ania tych, którzy doprowadzili do degradacji naszego miasta
i tych, którzy nas przed tym bronili.
W ostatniej kadencji Rady Miasta zosta∏o
zrobione dla naszego Osiedla wi´cej, ni˝
w ca∏ym okresie jego budowy. Czy b´dzie
tak, gdy decydowaç b´dzie o nas ktoÊ anonimowy, ale ze stolicy...?
Izabella Zych
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WieÊci
w pigu∏ce
❍❍❍
Od 1 lipca br Stara Mi∏osna ma dwóch nowych proboszczów. Nowà parafi´ Êw. Hieronima objà∏ ks. Stanis∏aw Popis, zaÊ w starej
parafii ks. Jerzego Banaka zastàpi∏ ks.
Krzysztof Cyliƒski. Sylwetki obu proboszczów przybli˝ymy w nast´pnym numerze
WiadomoÊci Sàsiedzkich.
❍❍❍
Mieszkaƒcy ulicy PrzyleÊnej postanowili nie czekaç na cud w stylu „Bogata Warszawa szybko
zbuduje nasze osiedlowe uliczki”. Zebrali pieniàdze, wybrali wykonawc´ i ju˝ mogà chodziç
i je˝dziç po równej, solidnej i estetycznej uliczce.

❍❍❍
Przy ulicy Jana
Paw∏a II powia∏o
cywilizacjà.
Urzàd Miasta
postaw∏ kilka ∏aweczek, a ostatnio zosta∏ posadzony malowniczy szpaler czerwonych klonów.
❍❍❍
¸aweczki od poczàtku
cieszy∏y si´ du˝à popularnoÊcià. Niestety wpad∏y
w oko tak˝e miejscowym
grafficiarzom. A niestety,
jak ktoÊ ma sprey zamist
mózgu, to wydaje mu si´,
˝e taka pobazgrana ∏aweczka to coÊ ∏adnego.
❍❍❍
Grupa wandali z okazji rozpocz´cia wakacji
zdemolowa∏a jeden z domków na Placu Zabaw.
Przys∏ana przez Miasto ekipa na szcz´Êcie
szybko go odbudowa∏a, ale jeÊli sytuacja si´
powtórzy, to znowu Plac Zabaw b´dzie
zamykany na noc, zaÊ przebywajàca tam po
zmroku m∏odzie˝ b´dzie spisywana i usuwana
przez s∏u˝by porzàdkowe. Mo˝e wi´c troszk´
umiaru przy tym piwie na Placu Zabaw?
Biuro Rady Dzielnicy, ul. Jeêdziecka 20, p. 225
poniedzia∏ek, czwartek: godz. 1630–2000;
wtorek, Êroda, piàtek: godz. 900–1230
tel./fax 773 30 24, e-mail: radadzielnicy@poczta.fm

2

Boje o Weso∏à – w sejmie i na ulicy
Weso∏a znika z mapy Polski. Zgodnie
W kwietniowych konsultacjach spoz inicjatywà poselskà SLD sejm 21 czerw∏ecznych 2/3 mieszkaƒców Starej Mica uchwali∏ nowelizacj´ ustawy „war∏osny opowiedzia∏o si´ za zachowaszawskiej”, która w∏àcza Weso∏à do Warniem samodzielnoÊci miasta Weso∏a.
szawy. 4 lipca nowelizacj´ popar∏ senat
wprowadzajàc jedynie poprawki co do w drodze ustawy specjalnej – odbywa si´
terminu wejÊcia w ˝ycie ustawy. Popraw- wbrew woli mieszkaƒców naszej dzielnicy.
ki te b´dà rozpatrywane na najbli˝szym
Zgodnie z wynikami konsultacji w Staposiedzeniu sejmu 17-19 lipca. Potem rej Mi∏oÊnie Rada Dzielnicy podj´∏a
ustaw´ powinien podpisaç prezydent. kampani´ informujàcà pos∏ów, senatoI wtedy w dniu jesiennych wyborów sa- rów, opini´ publicznà, media o pe∏nych
morzàdowych (27 paêdziernika?) Weso- wynikach konsultacji, rozdarciu miasta,
∏a zakoƒczy samodzielny byt jako miasto podziale mieszkaƒców. Uda∏o nam si´
i gmina.
dotrzeç do wszystkich klubów
Podstawà nowe- Paradoksalnie, pomys∏ degra- poselskich, przedstawiliÊmy
lizacji zg∏oszonej dacji naszego miasta do roli stanowisko Rady Dzielnicy na
przez pos∏ów SLD dzielnicy Warszawy forsowa∏ posiedzeniu sejmowej Komisji
sà wyniki kwietnio- wÊród kolegów w SLD w∏aÊnie Samorzàdu
Terytorialnego
wych konsultacji. przewodniczàcy Rady Miasta i Polityki Regionalnej, zainteNiejednoznaczny Weso∏a, A. Jastrz´bski.
resowaliÊmy problemem stoi niewià˝àcy wynik
∏ecznà pras´, która na bie˝àco,
konsultacji zinterpretowano w sejmie ja- wyczerpujàco i w miar´ obiektywnie relako przyzwolenie mieszkaƒców Weso∏ej cjonowa∏a boje o Weso∏à. W efekcie
na pozbawienie nas samodzielnoÊci.
podczas drugiego czytania projektu noRada Miasta Weso∏a majàc Êwiado- welizacji w sejmie pos∏owie opozycyjni
moÊç rozdarcia miasta nie podj´∏a wobec rzàdzàcego SLD walczyli o Wesouchwa∏y w sprawie wystàpienia z inicjaty- ∏à i Starà Mi∏osn´ jak lwy (polecam lekwà w∏àczenia Weso∏ej jako dzielnicy do tur´ stenogramów sejmowych z posieWarszawy, nie wystosowa∏a w tej sprawie dzenia 19 czerwca – www.sejm.gov.pl),
˝adnego wniosku do sejmu. Jedynie a˝ pose∏ sprawozdawca ˝ali∏ si´, ˝e nic
w stanowisku podj´tym na sesji 19 kwiet- nie rozumie, bo podczas pierwszego czynia przyj´∏a wyniki konsultacji do wiado- tania wszystkie kluby parlamentarne
moÊci i upowa˝ni∏a przewodniczàcego opowiedzia∏y si´ za projektem unisono.
rady miasta do przekazania ich sejmowi.
Teraz czekamy na decyzj´ prezydenta
Kto wi´c zabiega∏ o likwidacj´ naszego KwaÊniewskiego przygotowujàc wniosek
miasta? Komu zale˝a∏o na odebraniu z proÊbà o zawetowanie ustawy oraz
Weso∏ej samodzielnoÊci, bud˝etu oraz wniosek do rzecznika praw obywatelskich
mo˝liwoÊci dalszego rozwoju?
o pomoc w ochronie naszych praw obyOstatecznie
watelskich (specjalnie dla
jednak likwida- 4 % przewaga zwolenników likwidacji Weso∏ej i powiatu miƒcja miasta na- miasta Weso∏a nad mieszkaƒcami do- skiego zniesiono obowiàst´puje w dro- magajàcymi si´ zachowania samo- zujàce w ordynacji wybordze inicjatywy dzielnoÊci gminy – to w ocenie pos∏ów czej terminy dotyczàce
poselskiej, a nie – bardzo silny spo∏eczny mandat do kalendarza wyborczego!).
na wniosek lo- pospiesznego podj´cia decyzji o zupe∏- Przed nami jeszcze Trykalnej spo∏ecz- nie zasadniczych dla Weso∏ej konse- buna∏ Konstytucyjny. ManoÊci. Nie dzi- kwencjach: decyzji o likwidacji miasta. my jeszcze kilka mo˝liwowià wi´c has∏a
Êci wykazania obywatelniesione na transparentach przez zbul- skiego niepos∏uszeƒstwa w ramach obowersowanych mieszkaƒców Weso∏ej pod- wiàzujàcego systemu prawnego – do czeczas akcji protestacyjnej na Trakcie Brze- go zach´cam równie˝ inne Êrodowiska,
skim 19 czerwca: SEJM GRABARZEM stowarzyszenia, organizacje.
NASZEGO MIASTA WESO¸A.
Ewelina Kozak
Pospieszna realizacja projektu zniesieprzewodniczàca
nia miasta Weso∏a – w trybie pilnym oraz
Rady Dzielnicy Stara Mi∏osna

W ostatnià sobot´ wakacji Stowarzyszenie Sàsiedzkie planuje ognisko na po˝egnanie wakacji. W programie pieczenie kie∏basek, Êpiew, konkursy... Szczegó∏y na
plakatach w po∏owie sierpnia, ale ju˝ teraz wszystkich serdecznie zapraszamy.
KJC
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Co s∏ychaç w gminie
W ostatnim czasie odby∏y si´ dwie
sesje rady Miasta. Na sesji z 12 czerwca, po nerwowym g∏osowaniu, zakoƒczy∏ si´ okres „bezkrólewia” w Radzie.
Jej nowym przewodniczàcym zosta∏
pan Andrzej Jastrz´bski. WÊród spraw
dotyczàcych Starej Mi∏osny znalaz∏a
si´ decyzja o zaciàgni´ciu kredytu (570
tys. z∏) na budow´ czterystumetrowego odcinka kanalizacji w pó∏nocnej
cz´Êci dzielnicy. Nast´pnà wa˝nà decyzjà by∏ zakup lokalu dla przychodni rejonowej nr 3. Lokal o powierzchni
315 m b´dzie kosztowa∏ w przybli˝eniu
770 tys. z∏. Do tego przychodnia dostanie kredyt w wysokoÊci 850 tys. z∏ dla
utrzymania p∏ynnoÊci finansowej.
Kontrowersje budzi fakt, ˝e w ten sposób w Centrum Pogodna b´dà funkcjonowaç równolegle dwie du˝e przy-

chodnie. W∏aÊciciel istniejàcej ju˝ prywatnej przychodni pan Olizarowski
wyst´powa∏ z propozycjà przej´cia
przychodni rejonowej i po∏àczenia
obydwu w jednà ca∏oÊç. Mimo ˝e prywatyzacja oszcz´dzi∏oby Miastu
ogromnych wydatków, uznano takie
rozwiàzanie za zbyt ryzykowne. Szczegó∏y tej decyzji postaramy si´ wyjaÊniç
Paƒstwu w nast´pnym numerze gazetki. Odby∏a si´ d∏uga dyskusja na temat
poprawy warunków lokalowych szkó∏.
Nie podj´to konkretnych decyzji, ale
uzgodniono, ˝e nale˝y w∏àczyç zadania
dotyczàce rozbudowy szkó∏ do bud˝etu 2003, bo po przej´ciu w∏adzy przez
Rad´ Warszawy takie inwestycje nie
b´d´ mia∏y szans. Dyskutowano równie˝ kwestie bezpieczeƒstwa pieszych
wobec nagminnego przekraczania

Co s∏ychaç w powiecie
Powiat warszawski, jak inne warszawskie samorzàdy, za trzy miesiàce przestanie istnieç. Jego zadania przejmie
Rada Warszawy. Ta stosunkowo krótka
perspektywa, powoduje, ˝e nie podejmowane sà ˝adne dzia∏ania perspektywiczne. Niezb´dna reforma sieci szkó∏,
zakoƒczy∏a si´ zostawienie wszystkiego
po staremu, a efekt tego na w∏asne skórze doÊwiadczyli tegoroczni gimnazjaliÊci – oferta szkó∏ ponadgimnazjalnych
mija si´ z oczekiwaniami kandydatów.
Na dodatek wi´kszoÊç szkó∏ ma proble-

szybkoÊci na terenie ca∏ego miasta,
oraz brak oÊrodka kulturalnego dla
m∏odzie˝y.
Na sesji z 27 czerwca Rada zajmowa∏a si´ rozpatrywaniem zarzutów dotyczàcych planów budowy w naszej dzielnicy supermarketu Carrefour. Z∏o˝yli
go kupcy z dzielnicy Stara Mi∏osna,
przypominajàc, ˝e na terenie przeznaczonym pod supermarket stoi zarejestrowana jako zespó∏ zabytków
karczma ze stawem rybnym. Zdaniem
protestujàcych powstanie supermarketu doprowadzi do upad∏oÊci wiele firm
rodzinnych, co zmniejszy wp∏ywy do
bud˝etu miasta. Debatowano na temat
skutecznoÊci Êciàgania podatków, letniego wypoczynku dzieci i realizacji inwestycji w mieÊcie. Zosta∏ przedstawiony program dzia∏aƒ Miasta dla poprawy warunków lokalowych w szko∏ach.
Dorota Wroƒska
Taka sytuacja w warszawskiej oÊwiacie
nie rokuje naszym szko∏om z Weso∏ej
Êwietlanej przysz∏oÊci po w∏àczeniu nas
do Warszawy.
Kolejnà wa˝nà decyzjà, by∏o powo∏anie
(po 9 miesiàcach vacatu) Sekretarza powiatu. Zosta∏ nim rekomendowany przez
SLD Andrzej Âwiderski. Sekretarz w ka˝dym samorzàdzie jest stanowiskiem strategicznym, choç w tym przypadku, na
3 miesiàce przed koƒcem kadencji, nominacja ta ma wymiar raczej symboliczny.
Na koniec dla mi∏oÊników twórczoÊci
Eryka Lipiƒskiego mi∏a ciekawostka.
Otó˝ od ostatniej sesji powiatu, Muzeum
Karykatury w Warszawie otrzyma∏o imi´
tego wspania∏ego grafika, jednego
z twórców wspó∏czesnej polskiej satyry.

my finansowe. W przeciwieƒstwie do
powiatu miƒskiego, gdzie w ostatnich latach wykonano remonty kapitalne
w wi´kszoÊci placówek, powiatu warszawskiego nie staç nawet na remonty
zachowawcze. Co gorsza, pieni´dzy brakuje nawet na pensje dla nauczycieli.
Aby zdobyç Êrodki na nauczycielskie ga˝e, na ostatniej sesji Rada Powiatu podj´∏a uchwa∏´ o zaciàgni´ciu na ten cel
kredytu w wysokoÊci 30 mln z∏ (to tyle ile
wynosi ca∏y bud˝et Weso∏ej). Sp∏ata tego
kredytu, jak i niezb´dne zmiany w sieci
szkó∏, pozostanà
smutnym spadkiem
dla przysz∏ego saRadny Powiatu
morzàdu scentraliMarcin
J´drzejewski
Mijajà powoli wakacje. s∏oƒce pra˝y nagie cia∏a, a w Sta- zowanej Warszawy.
rej Mi∏oÊnie po wiosennej akcji ∏atania dziur w p∏ytach –
nastàpi∏a cisza. Budowa kolejnego odcinka ulicy Jana PawSklep MUCHOMOR
∏a II nie ruszy∏a. Uda∏em si´ po informacje do Urz´du
ul. Borkowska 24/1 (przy drodze do Mi´dzylesia)
Miasta. Z informacji przekazanych mi dowiedzia∏em si´,
˝e do 30 wrzeÊnia br. b´dzie rozstrzygni´ty przetarg na budow´ ulicy Jana Paw∏a II (odcinek do ulicy Diamentowej).
☛ zamówienia rozwozimy na terenie ca∏ej Starej Mi∏osny
Zakoƒczenie budowy zosta∏o wyznaczone na 31 marca
☛ przy zamówieniu powy˝ej 30,00 PLN - dostawa GRATIS!!!
2003 r. Druga z inwestycji, budowa mostku na Kanale Wa☛ do zakupów powy˝ej 75,00 PLN - COCA-COLA 1l GRATIS!!!
werskim – wykonawca zostanie wy∏oniony 30 lipca. Realizacja zostanie zakoƒczona 1 paêdziernika. Ostatnia – wyZamówienia przyjmujemy pod numerem:
dawa∏oby si´ najprostsza inwestycja – budowa chodnika na
ulicy GoÊciniec b´dzie wykonywana te˝ jesienià. Szkoda,
Oferujemy Paƒstwu:
Dostawy w godzinach:
● Artyku∏y spo˝ywcze, mi´so, w´dliny, warzywa i owoce
˝e ˝adnej z tych inwestycji nie uda si´ zakoƒczyç w czasie
- dni powszednie i soboty: od 8.00 do 22.00
● Napoje, soki, wody mineralne ● Artyku∏y monopolowe,
wakacji. Mam nadziej´, ˝e nasi radni miejscy i dzielnicowi
wyroby tytoniowe ● Chemi´ gospodarczà, artyku∏y tekstylne
- w niedziele i Êwi´ta: od 9.00 do 21.00
● Pras´ codziennà i czasopisma ●
skutecznie wspomogà dzia∏ania Zarzàdu Miasta
i inwestycje te uda si´ zakoƒczyç w tym roku.
Akceptujemy karty kredytowe!
Dariusz Niewiadomski

Inwestycje drogowe

oferuje ZAKUPY NA TELEFON!!!

773-19-68
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Nowy OÊrodek Duszpasterski w Starej Mi∏oÊnie
Dekretem Ksi´dza Biskupa Warszawsko-Praskiego Kazimierza Romaniuka ustanowiony zosta∏ nowy oÊrodek duszpasterski z kaplicà pod
wezwaniem Êw. Hieronima przy ul. Rumiankowej 1. UroczystoÊç poÊwi´cenia
kaplicy przez Ks. Biskupa odby∏a si´
w dniu 14 czerwca 2002 roku. Administrowanie oÊrodkiem powierzone zosta∏o ks. Stanis∏awowi Popisowi, którego nasza spo∏ecznoÊc serdecznie wita
na staromi∏oÊniaƒskiej ziemi.
Granica mi´dzy parafià a oÊrodkiem
duszpasterskim przebiegaç b´dzie ulicami: Marmurowà, Jutrzenki, Z∏otej

Jesieni, Ânie˝nà, Babiego Lata, przez
Kana∏ Wawerski do GoÊciƒca, zaÊ za
Traktem Brzeskim ulicà Nizinnà do
granicy z parafià OpatrznoÊci Bo˝ej
w Weso∏ej. Wszystkie wymienione ulice w ca∏oÊci przynale˝à do parafii
NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa. Sanatorium w Zagórzu b´dzie pod opiekà duszpasterskà nowego oÊrodka.
Warto podkreÊliç, ˝e jesteÊmy pierwszym oÊrodkiem duszpasterskim po
prawie trzech wiekach, któremu patronowaç b´dzie Êw. Hieronim. Wed∏ug
„Wykazu parafii w Polsce 2001” dotychczas sà tylko trzy parafie pod Jego

wezwaniem: w Racià˝ku (diecezja w∏oc∏awska) i Sobowie (diecezja p∏ocka),
obie za∏o˝one w XIV w., oraz w Bytomiu Odrzaƒskim (diecezja zielonogórsko-gorzowska) powta∏a w XVIII w.
M.B.K

Inwestycje oÊwiatowe w Starej Mi∏oÊnie
Po prawie dwuletniej ogólnomiejskiej
dyskusji nad reorganizacjà systemu
oÊwiaty w Weso∏ej b´dziemy mieli kilka
nowych i bardzo po˝àdanych inwestycji
na terenie naszego osiedla.
Po pierwsze, rozbudowana zostanie
Szko∏a Podstawowa nr 3. Powstanie
∏àcznik pomi´dzy tzw. „ma∏à szko∏à”
a g∏ównym budynkiem szko∏y, za ∏àcznà
sum´ 600 tysi´cy z∏otych. Dzi´ki temu
maluchy zyskajà trzy nowe klasy i nareszcie nie b´dà musia∏y przebiegaç
w deszczu i na mrozie z jednego budynku do drugiego. Zmieni si´ tak˝e wyglàd

g∏ównego wejÊcia do szko∏y i powstanie
coÊ na kszta∏t wewn´trznego dziedziƒca.
Trzeba tu dodaç, ˝e rozbudow´ t´ zawdzi´czamy g∏ównie staraniom pani dyrektor Katarzyny G∏usek, która zdo∏a∏a
przekonaç radnych miasta Weso∏a o koniecznoÊci tej inwestycji. Nie by∏o to ∏atwe zwa˝ywszy, ˝e po wybudowaniu gimnazjum panowa∏o ogólne przekonanie,
˝e problem przepe∏nienia w szkole podstawowej sam si´ rozwiàza∏. Tymczasem
na skutek ciàg∏ego przybywania
mieszkaƒców na naszym Osiedlu, w tym
roku szkolnym znowu pojawi∏a si´ groê-

Klub seniora

Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna od kilku miesi´cy dysponuje lokalem,
który znajduje si´ w starym budynku stra˝y po˝arnej przy ul. GoÊciniec. Cz∏onkini
naszego Stowarzyszenia, pani Basia Górska, która w∏o˝y∏a mnóstwo pracy i serca
w odremontowanie tego pomieszczenia,
serdecznie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do klubu seniora.
Formu∏a takiego klubu jest zupe∏nie
otwarta i zale˝y g∏ównie od tego, co chcieliby Paƒstwo w ramach takiego klubu robiç. Mo˝e to byç bryd˝, literatura, kó∏ko
kulinarne, podró˝nicze lub po prostu spotkania towarzyskie. Na poczàtek trzeba
jednak przyjÊç i coÊ zaproponowaç, albo
skorzystaç z propozycji innych. Osoby,
którym ten termin nie pasuje zapraszamy
na co wtorkowe wieczorne spotkania Stowarzyszenia w godzinach 19-21 i kontakt
z panià Barbarà Górskà lub tel. 773 39 52.
Ma∏gorzata Krukowska

Od niedawna znowu zacz´∏am chodziç
na spacery po Starej Mi∏oÊnie. Nie dlatego, ˝e mi si´ ta miejscowoÊç jakoÊ szczególnie podoba, ale dlatego, ˝e z wózkiem
dzieci´cym raczej si´ nie jeêdzi autem, ale
za˝ywa, i to najlepiej Êwie˝ego powietrza.
Tego czasami brakuje w okolicach placu
zabaw, ale jest przynajmniej gdzie usiàÊç
i poplotkowaç z innymi mamami lub paniami opiekunkami. WÊród tych ostatnich
przewa˝ajà babcie (czasami tak˝e dziadkowie), które ofiarnie codziennie przyprowadzajà swoje wnuki na huÊtawki.
Przys∏uchujàc si´ rozmowom prowadzonym na parkowych ∏aweczkach, zauwa˝y∏am, ˝e niewiele brakuje, aby zakwit∏o tu prawdziwe ˝ycie towarzyskie.
Tym „niewiele” móg∏by byç lokal, gdzie
panie i panowie mogliby pog∏´biç te „∏aweczkowe” znajomoÊci przy kawie i herbacie, bez obawy o deszcz lub nadmierne s∏oƒce. Ponadto, stworzy∏oby to
szans´ tak˝e dla innych osób, które nie
majàc dzieci lub wnuków, ca∏ymi dniami
siedzà w domu i pewnie ch´tnie pozna∏yby jakieÊ inne osoby tu mieszkajàce.
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Zapraszamy na specjalne spotkanie klubu seniora 29 lipca w Êrod´ o godzinie 1200 w sali Stowarzyszenia na terenie OSP Stara Mi∏osna, wejÊcie od ulicy GoÊciniec.

ba systemu trzyzmianowego. S∏owa podzi´kowania nale˝à si´ tak˝e panu burmistrzowi Jackowi Wojciechowiczowi,
który wzià∏ pod uwag´ niezwykle ci´˝kà
sytuacj´ naszej podstawówki i w∏àczy∏
si´ bardzo aktywnie w prace projektowe
oraz znalaz∏ Êrodki bud˝etowe na t´ inwestycj´. Budowa ma si´ rozpoczàç jeszcze w tym roku szkolnym.
Niestety, ze wzgl´dów proceduralnych
przetarg na wykonawstwo odb´dzie si´
dopiero pod koniec sierpnia i prace rozpocznà si´ wczesnà jesienià. B´dzie to na
pewno utrudnieniem dla uczniów, nauczycieli i dzieci. Na poczàtku roku planowane jest spotkanie z rodzicami w celu
przedyskutowania jak najlepszego planu
pracy i nauki podczas trwania budowy.
Drugà bardzo wa˝nà inwestycjà jest
kolejny etap rozbudowy gimnazjum.
Projekt przewiduje powstanie kilkunastu
nowych sal lekcyjnych, sto∏ówki, auli,
przebudow´ g∏ównego wejÊcia oraz budow´ zaplecza z szatniami i natryskami.
Koszt tej rozbudowy zosta∏ oszacowany
na 6 mln i 300 tysi´cy z∏otych, a jej realizacja jest zaplanowana na trzy lata (2002,
2003 i 2004). Zatwierdzenie przez Rad´
Miasta Weso∏a tak sformu∏owanego zadania wieloletniego powinno zapewniç
tej budowie zielone Êwiat∏o i finansowanie nawet w przypadku likwidacji miasta
Weso∏a i powstania Dzielnicy Weso∏a.
Na koniec jeszcze jedna dobra wiadomoÊç. Szko∏a Podstawowa nr 3 b´dzie
mia∏a nareszcie sta∏e ∏àcze i w∏asnà pracowni´ internetowà. Pan burmistrz za∏atwia∏ to z naszà szanownà „tepsà” na
bardzo wysokim szczeblu, ale wa˝ne, ˝e
mu si´ uda∏o i nasze dzieciaki tak˝e b´dà mog∏y maszerowaç sobie po „infostradzie” w XXI wiek.
Ma∏gorzata Krukowska

STARA MI¸OSNA
styna Giera, Justyna
Iskra i Albert Ostrowski
otrzymali atrakcyjne nagrody ksià˝kowe. Do wspólnej zabawy zach´ci∏ dzieci duet „Skrzatów”, w które wcieli∏y si´ panie Renata Struzik i Beata Szmelkowska. Dzieci pod czujnym okiem „Skrzatów” Êpiewa∏y piosenki, bra∏y udzia∏ w licznych konkursach, w których wszyscy wygrywali. Efektowny uk∏ad taneczny pokaza∏a
grupa taƒca nowoczesnego dzia∏ajàca przy
MOK. Dla troch´ starszych dzieci i rodziców atrakcyjny program zaprezentowa∏y
s∏uchaczki studia piosenki Gra˝yny Alber.
Na koniec zaprosiliÊmy wszystkie dzieci do
wspólnego malowania – na rozpi´tej mi´dzy drzewami folii. Efekt koƒcowy by∏ imponujàcy, tak wi´c mistrz J. Matejko mo˝e
czuç si´ zagro˝ony. Pragniemy tà drogà podzi´kowaç Zarzàdowi Miasta Weso∏a oraz
Komisji do Spraw Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych za pomoc przy realizacji tej imprezy.
By∏a to pierwsza impreza plenerowa organizowana przez MOK i sàdzàc po pozytywnej reakcji licznie przyby∏ej publicznoÊci
otrzymaliÊmy „dopuszczenie” do organizowania kolejnych przedsi´wzi´ç plenerowych.
MOK

„Weso∏a Jedyneczka”
Spóêniony, ale udany Dzieƒ Dziecka obchodziliÊmy w Miejskim OÊrodku Kultury
w Weso∏ej w sobot´ 15 czerwca 2002 r. Przy
s∏onecznej pogodzie odby∏ si´ koncert po∏àczony z ciekawymi zabawami i konkursami.
Wielkà atrakcjà by∏ wyst´p gwiazd telewizyjnego programu dla dzieci „Jedyneczka”
– panów Tomka G´sikowskiego i Bartka
Adamczyka. Program artystyczny zawiera∏
znane dzieciom piosenki z programu telewizyjnego i z p∏yty pt. „Pioseneczki Jedyneczki”. Na estradzie towarzyszy∏ aktorom
mim – pan Krzysztof Kowalski – który
w kolorowym stroju klauna przechadza∏ si´
na szczud∏ach wÊród publicznoÊci, pokazujàc ró˝ne Êmieszne sztuczki. W czasie wyst´pów mima-klauna na estrad´ wywo∏ani
zostali laureaci konkursu plastycznego i literackiego „Nowa komórka ludzka”, w którym pierwsze miejsce zaj´∏a Agnieszka
Kerszke. Zwyci´˝czyni konkursu otrzyma∏a
zgodnie z obietnicà prawdziwy telefon komórkowy. Pozostali laureaci Aleksandra
Kacprzyk (II miejsce), Magdalena Grzymkowska, Natalia Tarnowska, Marta Bartnicka (III miejsca ex-equo) i wyró˝enienia: Ju-

Wyniki egzaminów
gimnazjalistów i szóstoklasistów
Sprawdzian dla uczniów 6 klasy szko∏y podstawowej z 2 paêdziernika 2001
Szko∏a
Ârednia punktów dla
szko∏y
gminy
powiatu
województwa
SP Nr 2
24,51
SP Nr 4
27,21
SP Nr 1
23,00
26,34
23,78
23,80
SP Nr 3
28,88
SSP Nr 12
28,82
SPN
29,00

Egzamin gimnazjalny
Szko∏a

Przedmioty
humanistyczne
Ârednia punktów
dla szko∏y dla powiatu
Gimnazjum Nr 1
28,04
Gimnazjum Nr 2
20,82
Gimnazjum Nr 3
30,91
25,83
Gim. Niepubliczne 26,00
I Gim. Autorskie
32,89

Przedmioty
matematyczno-przyrodnicze
Ârednia punktów
dla szko∏y
dla powiatu
26,45
20,42
27,12
25,10
23,00
33,38

12 czerwca na sesji Rady Miasta przedstawiono wyniki próbnego egzaminu gimnazjalnego
i próbnego sprawdzianu dla
uczniów szóstej kasy szko∏y
podstawowej. W obu przypadkach szko∏y ze Starej Mi∏osny
korzystnie wyró˝niajà si´ na tle
gminy, powiatu i województwa.
Nale˝y pogratulowaç tych wyników naszym uczniom oraz ich
nauczycielom zwa˝ywszy, ˝e zosta∏y osiàgni´te w warunkach
przepe∏nionych klas i nauki na
zmiany.
Dorota Wroƒska

Nasza osiedlowa biblioteka wreszcie zyska∏a porzàdnà siedzib´. Obecnie mieÊci si´ przy ul. Jana Paw∏a II 25 (Centrum
Pogodna). Godziny otwarcia: pon. wt. i pt. 13-18, czw. 10-15
(do koƒca wakacji w piàtek nieczynna). Szczegó∏owe informacje mo˝na uzyskaç pod numerem 773 83 66.

ODDAMY SZCZENI¢TA
W DOBRE
R¢CE
Stara Mi∏osna, ul. Sezamkowa 18
tel. 602 435 161 lub 503 079 034

Dla ma∏ych
Paganinich
Istnieje mo˝liwoÊç otwarcia w Starej Mi∏oÊnie filii znanego z wysokiego poziomu ogniska muzycznego w RadoÊci w klasie skrzypiec u p. profesor El˝biety Wiszniowskiej.
Dwa lata temu szukajàc jakiejÊ formy
muzycznych zaj´ç dla moich dzieci trafi∏am do Ogniska Muzycznego RadoÊç.
Bez przesady mog´ powiedzieç, ˝e prostota i profesjonalizm z jakim by∏y prowadzone lekcje obudzi∏y mi∏oÊç do muzyki
nie tylko w dzieciach ale i we mnie, która
nie mia∏am z nià do tej pory nic wspólnego. Jestem zachwycona wysokim poziomen Ogniska. DoÊç powiedzieç, ˝e zaj´cia prowadzà osoby, które uczà w wy˝szych szko∏ach muzycznych. Sà to pani
Larysa Miszkowska – fortepian, pan Ryszard Ba∏auszko – gitara i pani Ma∏gorzata BarciÊ – teoria muzyki.
Pani El˝bieta Wiszniowska za∏o˝ycielka
ogniska i jego dyrektor ze wzgl´du na
ogrom zaj´ç zrezygnowa∏a ju˝ z nauczania
w Warszawie. Prowadzi zaj´cia ze skrzypiec w Ognisku i obmyÊla nowe formy jego
dzia∏alnoÊci. W tym roku ma to byç letnia,
eksternistyczna szko∏a muzyczna. Zaj´cia
sà przeznaczone dla dzieci, które grajà ca∏y rok i chcà udoskonalaç swoje umiej´tnoÊci na tyle, aby otrzymaç dyplom ukoƒczenia kolejnej klasy w Paƒstwowej Szkole
Muzycznej. Zaj´cia trwajà dwa tygodnie 1-15.08.2002 i koƒczà si´ egzaminem. Ognisko wypo˝ycza bezp∏atnie instrumenty na
okres nauki. Letnia szko∏a zosta∏a nazwana przez panià Wiszniowskà „Paganini
club”. Okazuje si´, ˝e wirtuoz skrzypiec
napisa∏ równie˝ wiele utworów na gitar´!
A oto co mo˝emy przeczytaç w ulotce
szko∏y: Eksternistyczna szko∏a muzyczna
I i II stopnia „Konserwatorium” nuty, e-book, nagrania, Êpiewajàce podr´czniki.
W sezonie 2002 sà jeszcze wolne miejsca.
Adres internetowy:
http://www.paganiniclub.republika.pl
Zapisy pod nr telefonu: 0608193565.
Ma∏gorzata Stanisz

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
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Nowe boisko w S.P. Nr 1
W dniu 17 czerwca br. W Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Armii Krajowej
w Weso∏ej mia∏a miejsce uroczystoÊç
otwarcia wielofunkcyjnego boiska
sportowego. W miejscu starych, mocno
wys∏u˝onych asfaltowych i szutrowych
boisk i bie˝ni powsta∏ nowoczesny
kompleks sportowy pokryty sztucznymi nawierzchniami. Na t´ chwil´ d∏ugo
czeka∏a przede wszystkim m∏odsza
cz´Êç mieszkaƒców miasta.
W sk∏ad nowego obiektu wchodzi
boisko pi∏karskie ze sztucznà trawà,
opasane tartanowà trzytorowà bie˝nià
oraz wielofunkcyjne, tartanowe boisko, na którym mo˝na graç w pi∏k´
r´cznà, koszykówk´, siatkówk´, unichoka, pi∏k´ no˝nà, tenisa ziemnego,
badmintona. Ca∏y kompleks wyposa˝ony jest w nowoczesne oÊwietlenie, co
pozwala na korzystanie z niego tak˝e
po zmroku. ˚ywa kolorystyka obiektu,
jak równie˝ estetyczne wykoƒczenie
przyleg∏ych terenów dodatkowo zach´ca do odwiedzania tego miejsca i aktywnego sp´dzania wolnego czasu.
UroczystoÊç otwarcia, prowadzonà
przez dyrektora szko∏y panià Iwon´
Reszelskà-Mackowiak, uÊwietnili obec-

noÊcià przedstawiciele w∏adz miasta:
Burmistrz J. Wojciechowicz z Wiceburmistrzami St. B. Gutowskim i B.Wilkiem oraz Przewodniczàcy Rady Miasta A. Jastrz´bski ze swymi zast´pcami
E. K∏osem i A. Klimmem.
WÊród zaproszonych goÊci obecni byli
tak˝e przedstawiciele Kuratorium OÊwiaty, szkó∏ z Weso∏ej i Sulejówka, Komitetu
Osiedlowego Woli Grzybowskiej i inni.
Po powitaniu goÊci nastàpi∏o wprowadzenie sztandaru i odÊpiewanie
hymnu. G∏os zabra∏ Burtmistrz Jacek
Wojciechowicz dzi´kujàc wszystkim,
którzy przyczynili si´ do realizacji projektu i wyra˝ajàc nadziej´, b´dzie on
dobrze s∏u˝y∏ najm∏odszym pasjonatom sportu w naszym mieÊcie, a mo˝e,
kto wie, przyczyni si´ do wychowania
wspania∏ych mistrzów w tej, czy innej
dyscyplinie sportu. Po innych okolicznoÊciowych wypowiedziach odby∏a si´
krótka cz´Êç artystyczna, zbudowana
g∏ównie z ró˝nych form aerobiku. PoÊwi´cenie boiska, wr´czenie upominków w∏adzom miasta przez uczniów,
poprzedzi∏y moment kulminacyjny,
czyli przeci´cie wst´gi. Otwarcie i... nareszcie mo˝na by∏o oficjalnie wypróbo-

Uwaga Bryd˝yÊci
Serdecznie zapraszamy wszystkich
grajàcych lub chcàcych si´ nauczyç graç
w bryd˝a do wspó∏tworzenia ko∏a bryd˝owego w Starej Mi∏oÊnie. W ramach
ko∏a moglibyÊmy nawiàzaç nowe znajomoÊci, zyskaç nowych partnerów do gry
i zebraç nowe doÊwiadczenia.
Na pierwsze spotkanie zapraszamy
we wtorek 30 lipca od godz. 1700 do 1900
w lokalu klubowym przy OSP Stara Mi∏osna, ul. GoÊciniec. Dla ch´tnych
podaj´ telefon kontaktowy: 773 39 52.
Barbara Górska
waç jakoÊç nawierzchni! Uczynili to sami ojcowie miasta strzelajàc karne
szkolnemu bramkarzowi. Nie wnikajàc
w skutecznoÊç poszczególnych strzelców, przytoczyç trzeba znakomity dla
bramkarza wynik 2:2 (dwa puszczone,
dwa obronione).
Na koniec, ju˝ poza cz´Êcià oficjalnà,
m∏odzie˝ rozegra∏a miniturniej pi∏karski.
Wzi´∏y w nim udzia∏ cztery dru˝yny
z Gimnazjum Nr 1 i ze Szko∏y Podstawowej Nr 1. Boisko rozpocz´∏o swà
szczytnà s∏u˝b´ dzieciom i m∏odzie˝y.
P. M.

Apel do mi∏oÊników rozbijania w drobny mak butelek po
piwie u podnó˝a Górki Piaskowej (i nie tylko...)
Mi∏oÊnicy! Nie wiem, czy zdajecie sobie spraw´, ˝e ca∏y dowcip z górkami
piaskowymi polega (a przynajmniej,
polega∏ – w zamierzch∏ych czasach mojego dzieciƒstwa) na grzebaniu w piachu GO¸YMI r´kami, zbieganiu z górki piaskowej NA BOSAKA czy wr´cz
na TURLANIU SI¢ z niej. Teraz, przy
obecnej iloÊci rozbitego przez Was
szk∏a, by∏oby to raczej zaj´cie dla fakira, a mo˝e nawet fakira – samobójcy.

6

Powiecie mo˝e, ˝e zabawa na górkach piaskowych jest sama w sobie
nieekologiczna (wydma obsuwa si´
powoli niszczàc rosnàcy poni˝ej las)
i niebezpieczna (obsuwajàcy si´ piach
móg∏by teoretycznie skrzywdziç
dziecko).
Kto z Was, tak jak ja, urodzi∏ si´ i wychowa∏ na Mazowszu i nigdy nie zbiega∏ z górki piaskowej – niech pierwszy
rzuci we mnie kamieniem... (to tylko

taka przenoÊnia, prosz´ Mi∏oÊników,
nie rzucajcie w nikogo kamieniem!).
B∏agam, na drugi raz oddajcie nienaruszone butelki do skupu, z otrzymanych
pieni´dzy kupicie sobie jeszcze jedno
piwo, a jeÊli po jego wypiciu znowu najdzie Was przekorna ochota, by zrobiç
coÊ nieekologicznego, niebezpiecznego i wbrew spo∏eczeƒstwu – zbiegnijcie
po prostu z górki!
A.K.

STARA MI¸OSNA

Z ostatniej chwili....

Sukces mieszkanki Starej Mi∏osny
w Amsterdamie!!!
W∏aÊnie dowiedzieliÊmy si´, ˝e najwi´kszy jak dotàd sukces polskiego pudla du˝ego, czyli 3 miejsce na Âwiatowej Wystawie Psów Rasowych, która
odby∏a si´ niedawno w Amsterdamie,

nale˝y do „mieszkanki” Starej Mi∏osny,
czarnej suczki Donny Mercedes Niger
Astrum. W wystawie wzi´∏o udzia∏ 120
najpi´kniejszych pudli du˝ych z ca∏ego
Êwiata. Pani Ma∏gorzata Mika – zawo-

dowy psi fryzjer – zapewnia, ˝e to dopiero poczàtek sukcesów pudli z jej hodowli na wystawach Êwiatowych. Nieoficjalnie dowiedzieliÊmy si´, ˝e pi´kna
Mercedes ma ju˝ upatrzonego partnera – wspania∏ego interchampiona
z Czech. Psy ju˝ si´ zapozna∏y, a ich
w∏aÊciciele og∏osili zar´czyny. Trzymamy wi´c kciuki za rozwój hodowli i dalsze sukcesy na wystawach.
Margo

Basen w Józefowie

Obiekt pachnie nowoÊcià, otwarty jest
w godzinach 600–2200 przez 7 dni w tygodniu. By∏am tam z dzieçmi w sobot´ oraz
w niedziel´ przed po∏udniem i nie by∏o
wielkiego t∏oku (patrz zdj´cia). Bezpieczeƒstwa na basenie pilnuje 3-4 ratowników. Parking jest nadzorowany przez kamer´ i jak powiedzia∏y panie w szatni by∏a jedna nieudana próba ukradzenia malucha dostrze˝ona przez ochron´.
W szatni mo˝emy kupiç w normalnych
cenach czepek i okulary (polecamy) i napoje energetyczne (nie polecamy). Poniewa˝ dzieci do lat 4 wchodzà bezp∏atnie,
radz´ zwróciç uwag´, co mnie si´ zdarzy∏o, czy nie policzono nam op∏aty. Dodatkowym atutem jest brak ruchu w weekendy na trasie do Józefowa. Droga jest
przyjemna, biegnie wÊród zieleni z daleka
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Falenica

RadoÊç

Miedzeszyn

od spalin Warszawy. Za
pierwszym razem troch´ si´
d∏u˝y, ale gdy ju˝ „przetrzemy Êcie˝ki”, dotrzemy naprawd´ szybko na miejsce.
Proponujemy dojazd do
ronda w Mi´dzylesiu nast´pnie jedziemy wzd∏u˝ torów
kolejowych (ma∏y ruch) mijajàc kolejne stacje. W Józefowie proponujemy przejeStara Mi∏osna
chaç na drugà stron´ torów
Cukiernia
(uwaga, Êwietne lody w lodziarni Hela) i jechaç wzd∏u˝
peronu w kierunku Otwocka. Na wysokoÊci ostatniego WARSZAWA
peron
OTWOCK
przejÊcia dla pieszych skr´camy z g∏ównej drogi w prawo i jedziemy prosto tak d∏ugo, dopóki
Ksi´garnia
Basen
nie dojedziemy do basenu. Mo˝emy
ewentualnie zapytaç mieszkaƒców.
Daglezja
Dodatkowe atrakcje na trasie do Józefowa sà nast´pujàce. Je˝eli skr´cimy je˝eli w sklepie nie ma klientów. Mo˝na
w Falenicy w drog´ biegnàcà od przejaz- te˝ zamówiç dowolnà ksià˝k´ lub poddu kolejowego w lewo ul. Walcownicza r´cznik dla dziecka tak˝e telefonicznie
50 (kierunek Aleksandrów) to dojedzie- pod numerem 872 26 19 bez koniecznoÊci
my do cukierni pana Kozaka. W∏aÊciciel je˝d˝enia do Warszawy. Polecam zw∏asz– pan z imponujàcumi wàsami pojawia cza stare dobre lektury dla dzieci wydawasi´ czasem na moment w lokalu. Oprócz ne przez Wydawnictwo „Siedmioróg”
doskona∏ych ciastek mo˝emy obejrzeç z Wroc∏awia. Ich spis znajduje si´ w ksià˝arcydzie∏a sztuki cukierniczej wystawio- kach „Wypisy z lektur dla klas I-III” tego˝
ne w szklanej gablocie. Przewa˝nie sà to wydawnictwa na przedostatniej stronie.
zamówione na wesela kilkupi´trowe tor- Ceny ksià˝ek nie sà wygórowane.
ty. Budzà zachwyt kupujàcych swoim
W Michalinie, skr´cajàc w prawo
wyglàdem. Cukiernia jest otwarta w go- i przeje˝d˝ajàc przez przejazd znajdziedzinach 9-19, w soboty 9-18 (niedziela my si´ na ul. Granicznej. Jadàc tà ulicà
nieczynna).
a˝ do Wa∏u miedzeszyƒskiego dojedzieJe˝eli w Falenicy na przejeêdzie skr´- my do zawsze otwartego sklepu ogrodcimy w prawo i przejedziemy na drugà nicznego i kwieciarni Daglezja. Jest dostron´ torów, to na ulicy M∏odej 18/20 skonale zaopatrzona, a atrakcjà dla
znajdziemy doskonale zaopatrzonà ksi´- dzieci jest du˝a ptaszarnia.
garni´. Zaparkowaç mo˝emy po prze˚yczy mi∏ego wypoczynku
ciwnej stronie (obok Samu spo˝ywczeMa∏gorzata Stanisz
go) na szeroSportu i Rekreacji w Józefowie, ul. D∏uga 44 tel. 789-62-72
kim chodni- Integracyjne Centrum
Czynne codziennie od 600 do 2200
ku. Z mi∏ym Bilety ulgowe przys∏ugujà m∏odzie˝y uczàcej si´ do lat
BILETY ULGOWE
BILETY NORMALNE
ksi´garzem, 24 (codziennie od 600 do 2200). Emerytom i rencistom Pon-Pt 16 -22
5,70 z∏
9,45 z∏
(do 45 min) powy˝ej
(do 45 min.) powy˝ej
oraz Sob. Niedz. i Êwi´ta
panem oko∏o w godzinach 600-1600 od poniedzia∏ku do piàtku.
0,16 z∏/min
0,27 z∏/min.
9 -22
40-tki mo˝na Bezp∏atnie z p∏ywalni mogà korzystaç:
4,30 z∏
6,45 z∏
6 -16
– Dzieci do lat 4 pod opiekà osób doros∏ych oraz Pon-Pt
(do 45 min.) powy˝ej
(do 45 min) powy˝ej
Sob. Niedz. i Êwi´ta
ciekawie po- – Inwalidzi pierwszej grupy
0,12 z∏/min
0,18 z∏/min.
6 -9
rozawiaç o – Dzieci niepe∏nosprawne do lat 18 wraz
BILETY RODZINNE
Osoba doros∏a+2 dzieci = 3 bilety ulgowe
k s i à ˝ k a c h , z opiekunem.
Mi´dzylesie

Osoby z naszego osiedla, które chcia∏yby mi∏o sp´dziç czas, namawiamy do
odwiedzenia basenu w Józefowie.
Jak mo˝na wyczytaç w ulotce informacyjnej basenu: Do Paƒstwa dyspozycji zosta∏y oddane dwa baseny:
◗ sportowy o wymiarach 25 m x 12,5 m
i g∏´bokoÊci 1,2 m – 1,8 m.
◗ rekreacyjny o nieregularnym, owalnym
kszta∏cie sk∏adajàcy si´ z cz´Êci g∏´bszej
1,35 m, p∏ytszej 0,90 m po∏àczonych w jednà ca∏oÊç. Basen rekreacyjny wyposa˝ony
zosta∏ w ca∏y szereg atrakcji wodno-powietrznych takich, jak: gejzery, kaskad´
wodnà, grzybek wodny, aquajety i oÊmioosobowà wannà z hydromasa˝em.
Jednà z najwi´kszych atrakcji naszego basenu stanowi zje˝d˝alnia rynnowa o d∏ugoÊci
oko∏o 80 metrów i starcie znajdujàcym si´
na wysokoÊci 9,50 od lustra wody, dostarczajàca wszystkim niezapomnianych emocji.
Woda jest uzdatniana przez zastosowanie
lamp ultrafioletowych i nowoczesnych filtrów.
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twórcze, zainteresowaç pi´knà
muzykà, literaturà, s∏owem.
S∏u˝yç temu b´dzie sekcja piosenki rozwijajàca zdolnoÊci wokalne,
sekcja keyboardów i instrumentów
elektronicznych, których ogromne mo˝liwoÊci pozwalajà na szerokie zastosowanie m.in. w kompozycji, sekcja teatralna k∏adàca nacisk na prawid∏owà
dykcj´, gest, sztuk´ poruszania si´, budowania pewnoÊci siebie, sekcja rytmiki
i taƒca ∏àczàca elementy muzyki i ruchu, oraz instrumentalna w zakresie nauki gry na gitarze, fortepianie, skrzyp-

cach, akordeonie. Spotkania prowadziç
b´dà m.in. koncertujàcy w kraju i za
granicà mgr Dariusz Âwinoga – laureat
mi´dzynarodowych konkursów muzycznych, absolwent Akademii Muzycznej
w Warszawie i Dariusz Jakubowski –
uczeƒ T. ¸omnickiego – aktor teatru
„Studio” znany z rozmaitych seriali i filmów, absolwent Wy˝szej Szko∏y Teatralnej w Warszawie, oraz mgr M. Kuêniak, mgr R. Âwinoga
Zainteresowanych prosimy o kontakt tel. 773 37 29
Dariusz Âwinoga

doÊwiadczenia, gdy znajdziemy si´ po
raz pierwszy w jakimÊ mieÊcie, to wcale nie jest to takie proste).
Uczestnik zawodów w rowerowej
jeêdzie na orientacj´ powinien posiadaç wygodny ubiór, rower, kask, dobrze jest mieç ponadto w∏asny kompas
oraz mapnik. Map´ z wyrysowanà trasà zawodnik otrzymuje na 1 minut´
przed startem. Po∏o˝enie startu na mapie zaznaczone jest czerwonym trójkàtem, a punkty kontrolne, które nale˝y
odnaleêç w terenie, zaznaczone sà
czerwonymi kó∏kami. Obok punktu

odmianie imprez na orientacj´ i byli
zachwyceni (pomimo ˝e niektórym zajmowa∏o to naprawd´ sporo czasu np.
5 km w dwie i pó∏ godziny).
Zwyci´zcami tych zawodów byli
wszyscy, którzy wzi´li w nich udzia∏.
Oto najlepsi w poszczególnych grupach
wiekowych (zawodnicy do 21 roku ˝ycia
startujà w kategoriach wiekowych co
dwa lata, a od 35 roku ˝ycia co 15 lat,
od 21-35 lat jedna grupa wiekowa).

Kuênia talentów
Niniejszym chcemy obwieÊciç wzd∏u˝
i wszerz spo∏ecznoÊci Staromi∏oÊniaƒskiej, i˝ od wrzeÊnia 2002 r. zamierzamy
zainicjowaç dzia∏alnoÊç naszego „klubu”, miejsca, w którym nasze pociechy
b´dà mog∏y rozwijaç swoje talenty, budowaç w∏asnà osobowoÊç, wra˝liwoÊç
na pi´kno i sztuk´. ChcielibyÊmy oderwaç dzieci i m∏odzie˝ od telewizora, reklam, pustki osiedlowej i pobudziç ich
wyobraêni´, poruszyç w nich zdolnoÊci

BnO rowerowe
W dniach 25-26.05.02 odby∏y si´ II Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w Rowerowej Jeêdzie na Orientacj´. Gospodarzem mistrzostw ponownie by∏o
miasto Weso∏a. W 16 kategoriach wiekowych rywalizowa∏o 69 zawodników
z 9 klubów oraz 6 osób nie zrzeszonych.
W sobot´ zawodnicy rywalizowali na
krótkim dystansie, a w niedziel´ na dystansie klasycznym. Zawody rozegrano
po raz pierwszy na specjalistycznej mapie do
rowerowej jazdy na
orientacj´ w skali 1:
15000 (1 cm na mapie
= 150 m w terenie) pod
tytu∏em Weso∏a. Pi´kna
pogoda sprzyja∏a sportowej rywalizacji pomi´dzy uczestnikami
zawodów.
Rowerowa jazda na
orientacj´ jest stosunkowo nowà dyscyplinà
sportu, która dzi´ki
swym walorom ma szans´ na bardzo szybki rozwój zarówno w naszym kraju, jak i na
Êwiecie.
Rowerowa jazda na orientacj´ jest
sportem, który wymaga od uczestnika
nie tylko pewnego wysi∏ku fizycznego
i sprawnej jazdy na rowerze, ale równie˝ koncentracji i umiej´tnoÊci pos∏ugiwania si´ mapà i kompasem. Zadaniem uczestnika zawodów jest pokonanie narysowanej na mapie trasy w jak
najkrótszym czasie – dowolnymi drogami, potwierdzajàc punkty kontrolne
wyrysowane na mapie w nakazanej kolejnoÊci. Wszystkie punkty kontrolne
ustawione sà na drogach, a wi´c mo˝emy to porównaç na przyk∏ad z jazdà samochodem po mieÊcie z mapà, gdy
szukamy jakiejÊ ulicy, gdzie mamy dojechaç (jak wiemy cz´sto z w∏asnego
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podany jest kolejny jego numer oraz
jego oznaczenie kodowe. W lesie wiszà
bia∏o-czerwone trójkàtne lampiony
o rozmiarach 30x30 cm wraz z oznaczeniem kodowym np. 35, 54 itd. oraz
perforator, za pomocà którego zawodnik potwierdza odnalezienie punktu na
karcie startowej Pierwszà czynnoÊcià,
jakà musi wykonaç zawodnik na starcie
po otrzymaniu mapy jest jej w∏aÊciwe
zorientowanie z pó∏nocà, a nast´pnie
nale˝y wybraç drog´ do pierwszego
punktu kontrolnego. Z pozoru proste,
ale w rzeczywistoÊci tak, jak szukanie
ulicy, wcale nie takie ∏atwe do zrealizowania, ale za to jaka frajda, gdy wreszcie znajdziemy swój punkt kontrolny.
Podczas zawodów w Weso∏ej wiele
osób bra∏o po raz pierwszy udzia∏ w tej

Kobiety: do 12 lat Aniszewska Sylwia UKS Harcownik, do 14 lat Pacek Karolina Gwardia Warszawa,
od 21-35 lat Urszula Herman-I˝ycka Gwardia Warszawa, od 35 lat Beata Wójcik Gwardia Warszawa,
od 45 lat Hanna Socha Gwardia Warszawa. M´˝czyêni do 10 lat Sebastian Roszczyk UKS Harcownik, do 12 lat Piotr Aniszewski UKS Harcownik, do
14 lat Pawe∏ Abrataƒski SP 124 Falenica, do 16 lat
Piotr Sabak Gwardia Warszawa (mieszkaniec Weso∏ej, jego ojciec Roman z powodu defektu roweru nie
ukoƒczy∏ trasy), do 18 lat Marek Socha Gwardia
Warszawa, do 20 lat Pawe∏ Krzemiƒski UWKS WAT
Warszawa, od 21-35 lat Jacek Kijewski UWKS WAT
Warszawa, od 35 lat Ryszard Chachurski UWKS
WAT Warszawa, od 45 lat Andrzej Krochmal UWKS
WAT Warszawa, od 60 lat Mieczys∏aw Zielczyƒski
Atomy Warszawa, w kategorii open Krzysztof Recielski SP 124 Falenica.

Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwa∏ ich kierownik Marcin J´drzejewski, a trasy zaprojektowa∏ Jan
Cegie∏ka, który by∏ tak˝e s´dzià g∏ównym. Nagrody (medale, dyplomy oraz
puchary i kaski dla zwyci´zców) ufundowane przez Warszawsko-Mazowiecki Zwiàzek Biegu na Orientacj´ oraz
w∏adze Weso∏ej wr´cza∏ burmistrz Jacek Wojciechowski oraz (Malinowski).
Mamy nadzieje, ˝e w nast´pnych zawodach rowerowych, które jeszcze w tym
roku, b´dà organizowane b´dzie bra∏o
udzia∏ co raz wi´cej uczestników.
Terminy kolejnych imprez w 2002 roku:
27-29.09. Duszniki Zdrój,
20.10 Warszawa Falenica.

Wi´cej informacji na stronach
www.orienteering.pl i www.orienteering.qs.pl
Jan Cegie∏ka

STARA MI¸OSNA

Sàsiedzki Klub M∏odzie˝owy (bilans)
Siedziba: ul. Trakt Brzeski 28, Stara
Mi∏osna, Êwietlica Ochotniczej Stra˝y
Po˝arnej (wejÊcie od ul. GoÊciniec).
Klub z za∏o˝enia adresowany jest do
m∏odzie˝y w wieku 16-25 lat, ale nie jest
zamkni´ty dla starszych i m∏odszych.
Proponowane obszary aktywnoÊci: sekcja teatralna, klub literacki, ko∏o dziennikarskie, kó∏ko szachowe i bryd˝owe.
W przysz∏oÊci przewiduje si´ rozszerzenie dzia∏alnoÊci o takie dziedziny, jak:
fotografia, film, plastyka (malarstwo,
rzeêba), muzyka (zespo∏y instrumentalno-wokalne) i wszelkie inne proponowane przez samych zainteresowanych.
Wszystkie spotkania sekcji i kó∏ zainteresowaƒ oraz podj´te dzia∏ania
i inicjatywy b´dà pilotowane i wspierane przez fachowców z danej dziedziny.
Ideà g∏ównà b´dzie jednak pozostawienie samej m∏odzie˝y maksymalnej
samodzielnoÊci i niezale˝noÊci.
Oprócz zaj´ç tematycznych, zamkni´tych dla poszczególnych grup, których terminy b´dà ustalane i koordynowane na
bie˝àco, Sàsiedzki Klub M∏odzie˝owy
funkcjonowaç b´dzie tak˝e na zasadzie
Êwietlicy – miejsca spotkaƒ dla m∏odzie˝y.
B´dzie tu mo˝na wypiç herbat´ czy
coca-col´, porozmawiaç, omówiç swoje sprawy, podyskutowaç, zagraç
w ping-ponga lub szachy.
Pierwsi zainteresowani spotkali si´
w Êrod´ 3 lipca o godz.1800 w siedzibie
Klubu na przedwakacyjnym zebraniu
informacyjno-organizacyjnym.

Kilkuosobowa grupka m∏odych ludzi
ró˝nej p∏ci i w ró˝nym wieku mia∏a
okazj´ zobaczyç miejsce przysz∏ych
spotkaƒ i dzia∏aƒ oraz wypowiedzieç
si´ na temat sposobu funkcjonowania
Klubu, inicjatyw, potrzeb...
To, co charakteryzowa∏o ten pierwszy rzeczywisty krok w kierunku powstania Klubu, mo˝na okreÊliç w jeden tylko sposób: burza mózgów, inwazja pomys∏ów, geniusz m∏odzieƒczej
przedsi´biorczoÊci!!!
W tej grupie m∏odzie˝y, która wzi´∏a
udzia∏ w pierwszym spotkaniu, z powodzeniem upatrywaç nale˝y zalà˝ka

przysz∏ej rady programowej Klubu. Teraz czekamy na nast´pnych.
W okresie wakacyjnym ustala si´ nast´pujàce godziny otwarcia klubu:
w ka˝dy wtorek godz. 1700-1900.
W tym czasie dokonywane b´dà zapisy
do poszczególnych kó∏ i sekcji oraz przyjmowane wszelkie sugestie, uwagi, propozycje... OczywiÊcie mo˝na te˝ b´dzie
najzwyczajniej w Êwiecie posiedzieç i pogadaç. Aha, niekoniecznie trzeba si´ zapowiedzieç, wystarczy po prostu przyjÊç.
Kontakt: Marian Mahor,
tel.: 600 82 83 89
e-mail: msaldoteatr@poczta.onet.pl

Zasady korzystania z boiska przy
Gimnazjum Nr 3 w Starej Mi∏oÊnie
WAKACJE
Poniedzia∏ek – piàtek
900-1300 – Akcja „Lato w mieÊcie” – bezp∏atne zaj´cia dla dzieci z opiekunem
od lipca do koƒca sierpnia
1300-1800 – Boisko udost´pniane jest m∏odzie˝y bezp∏atnie
1800-2200 – Boisko udost´pniane jest m∏odzie˝y starszej – odp∏atnie
Sobota – niedziela
1000-2200 – Boisko udost´pniane jest wszystkim przez ca∏y dzieƒ odp∏atnie.
ROK SZKOLNY
Poniedzia∏ek – piàtek
800-1600 – zaj´cia szkolne
1600-1800 boisko udost´pniane jest m∏odzie˝y
– bezp∏atnie
1800-2200 – Boisko udost´pniane jest m∏odzie˝y starszej odp∏atnie
Szczegó∏owe informacje na temat korzystania
z boiska i zapisy na mecze prowadzi sekretariat
szko∏y tel. 773 23 35, 773 29 87.
Dorota Mierzejewska
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Pos∏uchajcie baÊni...

„Rozwa˝ania o tym – dlaczego
warto czytaç dzieciom?”
„W baÊniach opowiadanych
mi w dzieciƒstwie kryje si´
g∏´bsze znaczenie ni˝
w prawdach, o których
poucza ˝ycie.”
F. Schiller
Obecnie rodzice, zaj´ci codziennà
pracà, sp´dzajà niewiele czasu ze swoimi dzieçmi. Obcià˝enie zaj´ciami
i koncentracja na w∏asnym ˝yciu powodujà, ˝e z dnia na dzieƒ s∏abnie kontakt
rodziców z ich pociechami. Jak˝e cz´sto s∏yszy si´: „Wy mnie wcale nie s∏uchacie!” Z wolna dziecko oddala si´ od

swoich rodziców, traktujàc ich jako
osoby zobowiàzane jedynie do zaspakajania bytu materialnego. „Nieobecni”
rodzice nieÊwiadomie tworzà model rodziny, w której dziecko nie mo˝e zaspokoiç swoich potrzeb psychicznych.
Dzieƒ po dniu p´ka wi´ê z dzieckiem,
które powoli popada w samotnoÊç. Sta-

je si´ ona chorobà naszych czasów. JeÊli dziecko nawet majàc zapewniony byt
materialny, nie znajduje mi∏oÊci, akceptacji i poczucia bezpieczeƒstwa, wtedy
nie mo˝e si´ prawid∏owo rozwijaç.
Wakacje to okres, w którym mo˝na
wi´cej swojego cennego czasu „daç
dzieciom”. Mo˝na go wykorzystaç na
wspólne zabawy, wycieczki, albo na
czytanie dzieciom baÊni lub bajek terapeutycznych.
Bruno Bettelheim, wspania∏y psycholog i psychiatra dzieci´cy, powiedzia∏,
˝e baÊƒ to elementarz, z którego dziecko uczy si´ czytaç we w∏asnym
umyÊle. BaÊnie
pomagajà dziecku poznaç w∏asne uczucia, lepiej zrozumieç
trudnoÊci, z którym si´ boryka.
Si´gajà g∏´boko
do emocji i ukrytych
l´ków
dziecka. Pozwalajà mu je poznaç,
poczuç
i oswoiç si´ z nimi. Przez symboliczne obrazy prowadzà dziecko krok
po kroku do dojrza∏oÊci. Podczas czytania baÊni dziecko prze˝ywa w wyobraêni przygody bohaterów, w sposób nieÊwiadomy wch∏ania nowe treÊci i rozwiàzuje samodzielnie swoje problemy.
Czytanie baÊni jest tak˝e jednym
z dobrych sposobów na stworzenie at-

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

(0-22) 773 38 83
✆ 0-602 351 757

05-077 Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238
naprzeciwko nowej szko∏y, zad. 33 dz. 1983
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mosfery wyciszenia i odpr´˝enia. Jednak najistotniejsze jest, moim zdaniem, to, ˝e czytajàc lub opowiadajàc
dajemy dziecku cos bardzo cennego,
a mianowicie – potrzeb´ kontaktu
z drugim cz∏owiekiem, a tej nie zapewni nam najpi´kniejsza bajka z ekranu,
czy najciekawszy film wideo.
pedagog terapeuta i reedukator
mgr ˚. Grzechnik
tel. 681 23 44
Na koniec swoich rozwa˝aƒ nt.: baÊni, chcia∏abym przytoczyç bajk´, którà opowiedzia∏a mi dziewczynka
o imieniu Anielka.
„Ksià˝´ i ró˝a”
Dawno, dawno temu ˝y∏ sobie Ksià˝´.
W jego ogrodzie ros∏y kwiaty, a wÊród nich
ró˝a. By∏a ona najpi´kniejsza.
Ksià˝´ z tà ró˝à zaprzyjaênili si´, poniewa˝ by∏a to niezwyk∏à ró˝a. Umia∏a
ona czarowaç np.: potrafi∏a zamieniç
deszcz w Ênieg, s∏onko w ksi´˝yc, iskry
w gwiazdy, a Ênieg w ˝ó∏te kaczuszki.
Pewnego razu Ksià˝´ zauwa˝y∏, ˝e ró˝a
wi´dnie. Nie wiedzia∏, z jakiego powodu.
Przyszed∏ z konewkà, podla∏ jà obficie
wodà, ale to nic nie pomog∏o. Wi´dnàca
ró˝a zdradzi∏a ksi´ciu tajemnic´. Powiedzia∏a, ˝e jedynym ratunkiem dla niej jest
krystalicznie czysta woda, po którà trzeba
bardzo daleko iÊç. Ksià˝´ poszed∏ jej szukaç. O drog´ zapyta∏ ptaki, je˝a, ale one
nie wiedzia∏y. Wi´c poszed∏ dalej, gdy tak
szed∏, spotka∏ chmurk´, która mu powiedzia∏a, gdzie jest krystalicznie czysta woda. Ksià˝´ poszed∏ za chmurkà, która go
doprowadzi∏a do êróde∏ka. Ksià˝´ nala∏
wody do konewki i szybko wróci∏, ˝eby
podlaç ró˝´. Ró˝a pi∏a wod´ i pi∏a, a˝ wyzdrowia∏a i jeszcze bardziej wypi´knia∏a.
Tak pi´knia∏a, ˝e z ró˝y przemieni∏a si´
w Êlicznà ksi´˝niczk´. Ksià˝´ wzià∏ jà sobie za ˝on´. A wo∏a∏ na nià Ró˝yczka.
Koniec
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Kàcik bibliofila – nowoÊci w bibliotece
Consuelo de Saint-Exupery
Pami´tnik ró˝y
Autorkà ksià˝ki jest ˝ona s∏ynnego pisarza i lotnika Antoine’a de Saint-Exupery’ego, twórcy „Ma∏ego ksi´cia”. Consuelo, pi´kna argentyƒska rzeêbiarka, opisuje ich zwiàzek, ujawniajàc jednoczeÊnie
niektóre fakty z ˝ycia swego s∏awnego
m´˝a. Z jednej strony dokument, z drugiej pi´kna opowieÊç o mi∏oÊci. To w∏aÊnie Consuelo by∏a inspiracjà do stworzenia s∏ynnej postaci ró˝y w „Ma∏ym ksi´ciu”. Ksià˝k´, wzbogaconà ilustracjami,
czyta si´ „jednym tchem”.
Beletrystyka dla doros∏ych
1. Peters R. ˚o∏nierz doskona∏y
2. Smith W. Czarownik
3. Casati. Ka˝da szcz´Êliwa chwila
4. Tokarczuk O. Gra na wielu b´benkach
5. Waldorff J. Godzina policyjna

6. Grochola K. Nigdy w ˝yciu
Dzieci i m∏odzie˝
1. Delahaye G. Martynka i czarownica
2. Driverova M. Wiewiórka Klara
3. TolkienJ.R.R. Rudy D˝il i jego pies
4. Uderzo A. Asteriks i Latraviata
5. Ball-Simon D. Martusia w szkole i na
wakacjach
Popularnonaukowe
1. Latifa. Ukradziona twarz (wspomnienia m∏odej Afganki)
2. Zeƒczak A. Piotr Michaiowski
3. Cz∏owiek istota spo∏eczna. Wybór
tekstów
4. Brosche H. 170 gier i zabaw w domu
i podró˝y
5. Samsonowicz H. Z∏ota jesieƒ polskiego Êredniowiecza
6. Freud S. Wst´p do psychoanalizy
7. Decaux A. Sekrety historii
Izabella Zych

Pracowity koniec roku „Il Canto Magnificat”
Czerwiec by∏ dla chóru dzieci´cego
„Il Canto Magnificat” czasem wzmo˝onej pracy i wielu wyst´pów.
Zacz´∏o si´ 8 czerwca od sesji nagraniowej w „Studio 7”. Dzieci nagrywa∏y
cztery utwory jako cz´Êç materia∏u na
drugà ju˝ p∏yt´. Trwajà prace, aby jak
najszybciej repertuar ten zosta∏ zaprezentowany w mediach. Wszystkie koszty
nagrania zosta∏y pokryte z funduszu
stworzonego w tym celu przez rodziców.
Dnia 13 czerwca w Szkole Podstawowej Nr 3 odby∏ si´ ju˝ drugi, dzieci´cy
koncert pod has∏em „Muzyczne talenty
Starej Mi∏osnej)”.
Dzieci, jak si´ okazuje, wspaniale zaprezentowa∏y i sprawdzi∏y si´ w ca∏kiem nowym repertuarze. Fantastycznie wykona∏y utwór Erica Claptona –
„Tears in Haven” w nowej aran˝acji
specjalnie dla nich opracowanej przez

P. Mariusza Dubrawskiego.
Na Êwiadka tych
wydarzeƒ powo∏aç
mo˝na w∏adze miasta
w osobie pana burmistrza Jacka Wojciechowicza.
Oprócz naszego
chóru wystàpili tak˝e
soliÊci ze Studia Muzycznego P. Marty
Zamojskiej-Makowskiej prezentujàc szeroki repertuar instrumentalny. Us∏yszeliÊmy np. Bacha,
Mozarta i Czajkowskiego, a po wykonaniach solowych mali artyÊci w wi´kszoÊci zasilali Chór.
Po burzy oklasków – kolejny mi∏y akcent: egzemplarz wyprodukowanej ju˝
pierwszej p∏yty „Il Canto Magnificat”,
zawierajàcej pi´knie wykonane, polskie i innych
narodów nastrojowe kol´dy bo˝onarodzeniowe,
trafi∏ do ràk chórzystów.
Nast´pnà datà w kalendarzu koncertów by∏
16. czerwca. Tego dnia
Chór wzià∏ udzia∏ w koncercie zatytu∏owanym
„Muzyka o zmierzchu”,
w miejscu o du˝ym dla

Êrodowisk kultury znaczeniu: KoÊciele
Ârodowisk Twórczych na placu Teatralnym w Warszawie. Jako jeden z pi´ciu
bioràcych udzia∏ w koncercie, Chór ze
Starej Mi∏osnej zosta∏ nagrodzony goràcymi brawami publicznoÊci i zapami´tany jako jeden z czo∏owych wykonawców wieczoru, szczególnie po pe∏nym ekspresji „Tears in Haven”, koƒczàcym wyst´p.
Jeszcze tylko krótka prezentacja na
zakoƒczenie roku szkolnego 2001/2002
i ju˝ zas∏u˝ony odpoczynek, by we
wrzeÊniu na powrót przystàpiç do ci´˝kiej pracy. W tym nowym roku szkolnym praca chóru b´dzie koordynowana przez oficjalnie dzia∏ajàce, posiadajàce osobowoÊç prawnà Stowarzyszenie Âpiewacze.
Ma∏gorzata i Marta
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MATERACE

„Fortis”Us∏ugi ogrodnicze
w zakresie:

• piel´gnacji roÊlin
• trawników
• projektowania i nasadzenia

NISKIE CENY

REFERENCJE

tel. 812 14 81 lub 613 24 81

• ortopedyczne
• spr´˝ynowe
• kokosowe

• lateksowe
• piankowe
• wodne

oraz bogata oferta ∏ó˝ek, stela˝y, szafek, komód, poduszek,
przeÊcierade∏ frotte, ochraniaczy na materace.

U

3%

m

z tym

Komfort snu

osze nie
og∏

R A B AT

Produkcja i sprzeda˝: Majdan 61, gm. Wiàzowna, tel. 789 08 16
Sklep firmowy: ul. Grochowska 107, Warszawa, tel. 612 37 82

CU
IEJS
M
A
N
DYT
KRE
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Mieszkania w Weso∏ej
25m2 – 54m2
ju˝ od 2400 z∏/m2
DOMEKO, tel. 7 7 3

21 55

STARA MI¸OSNA

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

serwis cz´Êci
rowerowe

HURTOWNIA

Kto z nami buduje pieni´dzy nie marnuje!
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
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IV Rodzinny Zlot Cyklistów
Tradycyjnie na prze∏omie maja
i czerwca odby∏a si´ kolejna edycja Zlotu. Tym razem w niedziele 9 czerwca,
na nowym miejscu (teren przy Gimnazjum Nr 3). Jak co roku, by∏o wiele
atrakcji: dmuchany zamek i zje˝d˝alnia, pokaz akrobacji rowerowych, teatrzyk kukie∏kowy, gry i zabawy dla najm∏odszych. I, oczywiÊcie,
wyÊcig rowerowy we wszystkich kategoriach wiekowych.
Rodzinny Zlot Cyklistów
ma unikatowà formu∏´ – nagrody g∏ówne zosta∏y wylosowane przez zawodników.
Wa˝na zatem by∏a ch´ç rywalizacji, a nie jej wynik.
Ka˝dy zawodnik du˝y lub
ma∏y, profesjonalista i niedzielny cyklista móg∏ liczyç
na wylosowanie roweru,
konsoli do gry i innych cennych nagród, oprócz tego
wszyscy startujàcy i mali kibice otrzymali drobne upominki pocieszenia.

PLN Fundator Ultima s.c.
4. Wycieczka weekendowa promem
dla 5 osobowej rodziny do Karlskorony
(Szwecja) wartoÊç 550 PLN Fundator
Commercial Union Polska
5. Amortyzator Acor 400 PLN Fundator Wheeler Polska
6. Pi∏ka promocyjna FIFA World Cup

2002 200 PLN Fundator NTT Systems
Bez cienia obaw mo˝emy napisaç, ˝e,
na Zlocie nie by∏o dziecka, które nie
otrzyma∏oby ciekawego upominku,
choç konkurencji, w których rywalizowali mi´dzy sobà najm∏odsi uczestnicy
festynu by∏o co nie miara. WartoÊç
wszystkich nagród przekroczy∏a zawrotnà sum´ 15000 PLN
Profesjonalnie przygotowana trasa,
w zgodnej opinii uczestników, pozwoli∏a na prawdziwà zabaw´
i sportowa konkurencj´.
Trzy zró˝nicowane p´tle
wytyczone na terenie wydmy k. Bunkra, pozwoli∏y na dostosowanie stopnia trudnoÊci do poszczególnych kategorii wiekowych. Zawodnicy, którzy
brali nie po raz pierwszy
udzia∏ w naszych zawodach, podkreÊlali zalety

Wielkie Nagrody Losowe:
1. Rower Wheeler 5100 T, wartoÊç
4000 PLN, Fundator KredytBank
2. Rower Gary Fisher Maba 1650
PLN Fundator Speed Bikes Dobra 17
3. Konsola GameBoy Advance+ gra
Matt Hoffman Pro BMX wartoÊç 700

tak przygotowanego wyÊcigu. Wszyscy
solennie obiecywali przyjechaç za rok.
Jest to najlepsza rekomendacja dla nas
jako organizatorów.
Zale˝y nam, aby propagowaç rower
jako sposób na sp´dzenie wolnego czasu i zdrowy styl ˝ycia, po∏àczony z dobrà zabawà i naprawd´ rodzinnà atmosferà. Na Festyn przyje˝d˝ajà ju˝ nie
tylko mieszkaƒcy Starej Mi∏osny, czy
gminy, mieliÊmy goÊci w∏aÊciwie ze
wszystkich cz´Êci Warszawy.
Wyrazy uznania nale˝à si´ szczególnie PARTNEROM Zlotu, bo to dzi´ki
ich zaanga˝owaniu mo˝emy nasze po˝yteczne cele realizowaç. JesteÊmy pe∏ni szacunku dla firm Commercial
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Union, Kredyt Bank a tak˝e Urz´du
Miasta Weso∏a – to oni swojà przychylnoÊcià i zrozumieniem dla idei Zlotu
zapewnili byt tej imprezie.
Wdzi´czni jesteÊmy równie˝ firmie
rowerowej Wheeler Polska i jej Preze-

opiek´, którà nam zapewnili, i wszystkim, którzy przyczynili si´ do sukcesu,
jakim by∏ IV Rodzinny Zlot Cyklistów.
Wielkie Dzi´ki!!!
Komitet Organizacyjny
Robert W´grzynowski, Marcin Wilk

PARTNERZY STRATEGICZNI
Commercial Union Polska, Urzàd
Miasta Weso∏a
PARTNERZY G¸ÓWNI
Kredyt Bank S.A., Wheeler Polska,
Ultima s.c, Speed Bikes Dobra 17
PARTNERZY WSPIERAJÑCY
Domeko, Izostar, Jab∏oƒski NieruchomoÊci, Naj-Comp, NTTSystem, Pacific
Ocean, Transnec.

sowi, Panu Andrzejowi Gajewskiemu,
który wspiera nas ju˝ od czterech lat,
a w tym roku zapewni∏ prawie 1000 szt.
drobnych nagród o ∏àcznej wartoÊci
3000 PLN. Dla nas jako organizatorów
to wielka pomoc i wspania∏y gest, bo to
dzi´ki niemu Zlot zachowa∏ zasad´ nagradzania wszystkich uczestników bez
wzgl´du na wynik sportowej rywalizacji. Warto to podkreÊliç i o tym pami´taç, bo dla publicznoÊci ta forma wsparcia imprezy, jest zawsze mniej spektakularna ni˝ ufundowanie jednej, ale
bardzo cennej nagrody.
Jako Komitet Organizacyjny Dzi´kujemy wszystkim, którzy wsparli Zlot.
Pomagali czasem w tych drobnych
sprawach bez których ˝adne przedsi´wzi´cie nie mo˝e si´ udaç. DZI¢KUJEMY: p. dyr. Ewie Tucholskiej za
udost´pnienie wspania∏ego miejsca
przy Gimnazjum nr 3. Paƒstwu
Trzeszczkowskim za pomoc w pozyskiwaniu sponsorów, Pani Gra˝ynie Paulskiej za pomoc w podbramkowej sytuacji i kalendarze na nagrody pocieszenia, Panu Maciejowi Ko∏bukowi i Pani
Ewie Kaêmierskiej za wspania∏e biuro,
Panu Paw∏owi Malinowskiemu za nieocenione!!! wsparcie na terenie imprezy, naszym drogim lekarzom: dr med.
Tomaszowi Droniowi i dr med. Grzegorzowi Olizarowskiemu za fachowà

KUPON
RABATOWY

KUPON
RABATOWY

Sklep ul. Ch∏odna 35/37
00-867 Warszawa

UPUST

UPUST

5%

5%
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Moja przygoda w Starostwie Warszawskim
By∏ pi´kny majowy poranek. Uprzedzona poprzedniego dnia przez swojà
szefowà o tzw. wyjeêdzie s∏u˝bowym
do Warszawy, wsiad∏am wsparta dyrektorskim ramieniem do autobusu. Udawa∏yÊmy si´ w kierunku starostwa powiatu warszawskiego. By∏yÊmy obie
w bardzo dobrych nastrojach, poniewa˝ czeka∏a nas perspektywa powi´kszenia ksi´gozbioru w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starej Mi∏oÊnie.
W progach starostwa mia∏am goÊciç
pierwszy raz, a do wykonania mia∏am
wielce chwalebnà misj´. Kole˝anka
poinformowa∏a mnie pokrótce w czasie jazdy autobusowej, komu powinnam zawdzi´czaç swojà radoÊç, a mianowicie naszemu radnemu powiatowemu – panu ¸upkowskiemu. To nazwisko pad∏o równie˝ po wejÊciu do
wy˝ej wspomnianego starostwa.
Pewna pani, z którà by∏yÊmy umówione, poprosi∏a nas, abyÊmy usiad∏y
i chwilk´ poczeka∏y. Nie powiem, poczàtki by∏y bardzo mi∏e, z∏o˝ono nam
trzy propozycje: kawa, herbata, lub
woda. Nie chcàc robiç k∏opotu, szczególnie po zasugerowaniu ogromu pracy w starostwie, wybra∏yÊmy zgodnie
wod´. Idylliczny nastrój w pomieszczeniu tego˝ obiektu zosta∏ troszk´ zmàcony po wr´czeniu nam przez Bardzo
Wa˝nà Panià kilkunastu stron papieru
podaniowego zapisanego odr´cznie,
cz´sto niewyraênym pismem. Mia∏yÊmy wybieraç ksià˝ki, które nas zainteresujà i chcia∏ybyÊmy, aby stan´∏y na
pó∏kach biblioteki staromi∏oÊniaƒskiej. Wa˝na Pani co jakiÊ czas zaszczyca∏a nas swoimi sugestiami, dajàc do
zrozumienia, ˝e bàdê co bàdê prowincjonalna biblioteka powinna radowaç
si´ wielce, ˝e skapnà jej kàski ze sto∏ecznego sto∏u. Przeglàda∏yÊmy owe
„kàski” potulnie, z rzadka coÊ wybierajàc, majàc jednak na wzgl´dzie fakt,
˝e woluminy te pochodzà m.in. z prywatnej biblioteki nie˝yjàcego ju˝ prof.
Bardiniego oraz z dzia∏u rezerw biblioteki przy ul. Koszykowej.
Przez ca∏y czas mozolnej pracy (tytu∏ów by∏o oko∏o 200) ko∏ata∏a mi po
g∏owie myÊl szataƒska, ˝e spokojnie
nasza biblioteka mog∏aby si´ obyç bez
tych ksià˝ek, ale moje prywatne, subiektywne odczucie, mog∏o byç mylne.
Niestety, oczy mojej zwierzchniczki
wyra˝a∏y to samo.
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Dobrn´∏yÊmy do koƒca listy i, grzeczW sumie nie zdziwi∏ mnie ten heronie si´ podniós∏szy, wr´czy∏yÊmy efekt
iczny gest – w koƒcu, przypominajàc
naszej pracy Wa˝nej Pani. Pani nie mosobie selekcj´ w naszej bibliotece, nie
g∏a si´ nadziwiç, ˝e taka, gdzieÊ tam bimog∏am si´ doczekaç, kiedy zostanà
blioteka rezygnuje z ca∏ej masy darowawywiezione ju˝ niezbyt przydatne
nych ksià˝ek. Âledzàc uwa˝nie skreÊloksià˝ki – na makulatur´. Bo któ˝by je
ne tytu∏y, z niema∏à satysfakcjà przy∏achcia∏ dostaç w prezencie!?
pa∏a nas na, jej zdaniem, braku umieTak oto skoƒczy∏a si´ nasza przygoda
j´tnoÊci i subtelnego wyczucia bibliotew starostwie. Jestem pracownikiem kulkarskiego. Zdziwi∏a si´ niezmiernie, ˝e
tury i, chocia˝by z urz´du”, powinnam
nie zdecydowa∏yÊmy si´ na tak znazachowywaç si´ kulturalnie. Nie mómiennà pozycj´, jak „Trzy powstania
wiàc ju˝ o wpajanych od dzieciƒstwa,
narodowe” autorstwa m.in. prof.
dobrych manierach. W dniu dzisiejszym
S. Kieniewicza. RzeczywiÊcie, ta ksià˝dorobek wychowawczy moich rodziców
ka zas∏ugiwa∏a na uwag´, ale wymkn´∏o
zosta∏ wystawiony na prób´. MyÊl´, ˝e
mi si´ nieskromnie, ˝e my jà ju˝ mamy.
pewnych granic nie przekroczy∏am, bo
Tu nastàpi∏a dalsza kurtuazyjna wyprzecie˝ mog∏am si´ pok∏óciç z Wa˝nà
miana zdaƒ, podczas której, z dumà
Panià ze starostwa. Mog∏am zasugerolokalnej patriotki, uÊwiadomi∏am
waç w sposób nietaktowny panu radneWa˝nej Pani, ˝e mamy i du˝o, i intelimu ¸upkowskiemu, ˝e zas∏ugi zas∏ugagentnych czytelników, którzy byle jami, ale szkoda, ˝e nie odwiedzi∏ po prokim ksi´gozbiorem si´ nie zadowolà.
stu naszej biblioteki i nie zapozna∏ si´
Nasze progi (a ju˝ nied∏ugo b´dzie noz jej aktualnà sytuacjà ksià˝kowà. Mowy lokal), dosyç skromne, ale ile˝
g∏am wreszcie napisaç bardzo z∏oÊliwy
w nich cennych pozycji.
artyku∏, ˝e czujemy si´ ura˝one, gdy
PrzyjemnoÊç prowadzenia niewàtktoÊ, nie znajàc naszych ksià˝ek, traktupliwie mi∏ej polemiki, musia∏a byç
je, jedyny póki co, obiekt kulturalny,
przerwana sprawami organizacyjnymi.
jakby by∏ z najgorszego Ciemnogrodu
Moja towarzyszka, osoba wielce zori tak go przedstawia w Warszawie.
ganizowana i obowiàzkowa, przystàpi˚adnej z tych niekulturalnych rzeczy
∏a do omawiania spraw formalnych.
nie zrobi∏am. Posun´ si´ nawet dalej
Chcia∏a mianowicie wiedzieç, kiedy
i zaprosz´ pana radnego do nowej,
wybrane pozycje b´dzie mo˝na odepi´knej biblioteki, proszàc o màdre zabraç. Tu pojawi∏ si´ pewien problem,
sponsorowanie kolejnych woluminów.
poniewa˝ ktoÊ zada∏ ju˝ sobie wiele
Chcia∏am na koniec podaç tytu∏y
trudu i popakowa∏ wszystkie ksià˝ki.
niektórych odrzuconych przez nas poMoja chlebodawczyni, nie bojàc si´
zycji, z nadziejà, i˝ gdyby któryÊ z nich
pracy, zaproponowa∏a dzielnie pomoc
zainteresowa∏ moich czytelników, to
w selekcji i tu znów przypomniano nam
dadzà mi o tym znaç:
o naszym miejscu w szeregu: ja pracuj´
1. Askenas K. – Bràzowe drzwi p∏ockie
w bibliotece TYLKO w Starej Mi∏ow Wàwogrodzie Wielkim (r. wyd. 1971)
Ênie, moja kole˝anka jest dyrektorkà
2. Tymkowski J. – Metodyka badaƒ nad
biblioteki TYLKO w Weso∏ej, a paczki
gospodarstwem domowym
le˝à w gabinecie dyrektora w staro3. Choroby pszczó∏ – materia∏y do çwiczeƒ
stwie W SAMEJ WARSZAWIE, i nie
4. O pracy dyrygenta chóru
mo˝na dyrektorowi przeszkadzaç!”
5. Z workiem szermierczym po Êwiecie
Niewàtpliwie napi´tà atmosfer´ z∏a6. Encyklopedia 1965-71.
godzi∏ sam pan dyrektor, który,
Izabella Zych
wpad∏szy na chwil´
do pokoju Wa˝nej
Pani, przyzwoli∏ na
przepakowanie
ksià˝ek nawet bez
naszej
pomocy.
Zaofiarowa∏ si´, ˝e
tel.
tel. kom.
ktoÊ ze starostwa
nam te ksià˝ki
DOJAZD GRATIS 24 h
przywiezie.

TA X I - W E S O ¸ A
773 70 31,

0-601 220 910

STARA MI¸OSNA

Dziwnie spokojni gimnazjaliÊci
Zobaczy∏am ich na placu zabaw.
Ch∏opacy siedzieli pod daszkiem zje˝d˝alni. Wyglàdali na gimnazjalistów.
Nietypowa w tym pejza˝u by∏a du˝a
iloÊç zeszytów, o∏ówków, kartek, jakieÊ
ksià˝ki. Do tego wielki biurowy segregator, wype∏niony po brzegi pieczo∏owicie uporzàdkowanà zawartoÊcià. Zachowywali si´ podejrzanie cicho. Gremium babç emerytek narobi∏oby pewnie wi´cej zamieszania ni˝ ta grupka.
Jedynym ˝ywszym akcentem wÊród biurowych akcesoriów by∏y dziwne kostki
o ró˝nej liczbie Êcian. To nieomylny
znak, ˝e mamy do czynienia z graczami
w RPG (Role Playing Games). Sà to
skomplikowane towarzyskie gry, w których jedna osoba przygotowuje i opowiada przygod´, w której pozostali gracze uczestniczà jako postacie. Wed∏ug
jednych bawi si´ w to najbardziej wartoÊciowa i oczytana warstwa m∏odzie˝y,
wedle innych – frustraci, t´skniàcy za
przemocà i ba∏wochwalstwem, oraz poczàtkujàcy sataniÊci. Dlatego pozwol´
sobie powiedzieç o tych grach s∏ów kilka. Ich pierwowzorem by∏a wymyÊlona
przez amerykaƒskich psychologów metoda leczenia l´ków i zahamowaƒ
u dzieci. Jest wi´c ca∏kowità prawdà, ˝e
sà to zabawy przyciàgajàce sfrustrowanych. W latach siedemdziesiàtych ukaza∏a si´ pierwsza gra o nazwie Dungeons&Dragons (Lochy i Smoki). Rzecz
nie jest wi´c nowa. Znajomy, który
mnie w ten Êwiat wprowadzi∏, ma ju˝
dzieci w liceum, troch´ siwieje i oczywiÊcie grywa dalej. JeÊli chodzi o przemoc
i ba∏wochwalstwo – w pewnym sensie
oskar˝yciele majà racj´. Przygody
w Êwiatach gier majà za zadanie zabraç
nas w innà rzeczywistoÊç. JeÊli jest to
Êwiat rodem z W∏adcy PierÊcieni obowiàzuje honor i rycerskoÊç w s∏u˝bie dobra, jeÊli z Conana Barbarzyƒcy – liczy
si´ tylko spryt i si∏a, jeÊli gramy w Dzikie

Pola (Êwiat oparty na Sienkiewiczowskiej trylogii) wa˝ny jest ∏eb szlachecki,
a najwi´kszà cnotà jest lanie krwi
w s∏u˝bie ojczyzny.
Gry RPG pod wieloma wzgl´dami
przypominajà teatr. Obowiàzkiem prowadzàcego gr´ (tzw. mistrza gry) jest
przygotowanie dobrej sztuki. Gracze
powinni dobrze graç swoje postacie. JeÊli wybiorà szlachetnego rycerza muszà
broniç wdów i sierot, jeÊli szulera –
oszukiwaç. Z∏odzieje powinni kraÊç, pijacy rozrabiaç, a najemnicy ràbaç wedle
rozkazu. Gracz okreÊla cechy postaci,
a mistrz, jeÊli si´ na takà postaç zgodzi,
powinien daç jej pole do popisu. To wymaga od mistrza dobrej znajomoÊci regu∏, które sà uj´te w formie ksià˝ki
(w wi´kszoÊci gier 100-200 stron du˝ego
formatu). Nast´pnie musi przygotowaç
scenariusz. Mo˝e go sam wymyÊliç albo
przeczytaç gotowy. Potem jeszcze odbiç
na ksero mapki, przet∏umaczyç wa˝niejsze opisy (scenariusze, zw∏aszcza te z internetu, cz´sto sà po angielsku). I ju˝
mo˝na graç. To ci´˝ka przeprawa dla
mistrza. Musi przez kilka godzin
Dorota Wroƒska, tel. 773 35 04
bezustanie rozmawiaç z wieloma osobae-mail: chybakoza@o2.pl
mi naraz. Ma do przeprowadzenia scenariusz, lecz nie
ma w∏adzy nad postaciami. A gracze
natychmiast coÊ
sknocà. Spalà gobelin z mapà do
skarbu,
zabijà
mnicha przewodnika albo odmówià zaproszenia
na bal i przygoda
utyka w miejscu.
przy ulicy Poezji 17 w Starej Mi∏oÊnie
Dlatego
mistrz
z regu∏y przerabia
jeszcze drugi rówz a p e w n i Tw o j e m u d z i e c k u :
nie wielki podr´cznik,
(Prze-
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Dzia∏ki rekreacyjne
i siedliskowe
na Pojezierzu Dobrzyƒskim
(150 km od Warszawy)

cena od

6

do

wodnik Mistrza), z którego si´ uczy regu∏ s´dziowania, wprowadzania b∏yskawicznych przemian w scenariuszu i radzenia sobie z marudzàcymi graczami.
To jest naprawd´ du˝y wysi∏ek umys∏owy i nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e gracze
w RPG to intelektualna Êmietanka. Pozostaje odpowiedzieç na pytanie, czy te
gry sà dobre czy z∏e. Moim zdaniem, podobnie jak film, ksià˝ka czy teatr, sà
sposobem oddzia∏ywania na wyobraêni´. To, co si´ w nich znajdzie i co z tego wyniknie, zale˝y od ludzi którzy to
wspólnie tworzà. Byç mo˝e pos∏u˝y∏y
komuÊ do wciàgania w satanizm lub pog∏´biania frustracji. Ja przy okazji gry
pozna∏am mojego m´˝a. Nasze grajàce
towarzystwo z czasów liceum pokoƒczy∏o ju˝ studia. Sà lekarzami, antropologami, plastykami, informatykami. Ba!
Jeden zosta∏ niedawno konsulem paszportowym. Mamy dzieci, które bazgrzà
nam po ksià˝kach i gubià kostki. Pami´tam jak my, w dzieciƒstwie, gubiliÊmy
rodzicom karty do bryd˝a i dlatego uwa˝am, ˝e wszystko jest na swoim miejscu.
OczywiÊcie gramy dalej. Wszystkich zainteresowanych grami RPG prosz´
o kontakt:
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z∏/m2

tel. 773 31 19, 0504 166 399

❀ opiek´ w rodzinnej atmosferze
pod okiem wykwalifikowanych
pedagogów,
❀ zaj´cia i zabawy przedszkolne
odpowiadajàce potrzebom
rozwojowym dziecka,
❀ ca∏odzienne wy˝ywienie.

tel.: 773 25 90
17

STARA MI¸OSNA

Nasze dzieci chorujà
Spacerujàc po Starej Mi∏osnej cz´sto
spotykam mamy z dzieçmi. Martwi
mnie niejednokrotnie ich niezdrowy
wyglàd. Âwiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) alarmuje, ˝e nawet w krajach rozwini´tych wzrasta odsetek
dzieci niedo˝ywionych z powodu chorób powodujàcych brak apetytu. Co
prawda, niektórzy lekarze, twierdzà,
˝e jeÊli dziecko nie chce jeÊç, nie nale˝y go zmuszaç, ale osobiÊcie nie zgadzam si´ z tym poglàdem. U moich
dzieci wypróbowa∏am bezskutecznie
wiele metod ∏àcznie z wy˝ej wymienionà a przyczynà braku apetytu by∏a nowa choroba cywilizacyjna. Rodzicom
radz´ nat´˝yç uwag´, gdy˝ mo˝e dotyczyç Waszych dzieci, zw∏aszcza, gdy jedynymi rzeczami, na które majà ochot´ sà s∏odycze, chipsy i s∏odkie napoje
gazowane.
Choroba dotyka zarówno doros∏ych,
jak i dzieci, które znoszà jà zdecydowanie gorzej. Cierpià na nià zw∏aszcza ludzie wykszta∏ceni, ˝yjàcy w du˝ym stresie i ich dzieci, którym przekazujà t´
chorob´. Jest ona prawdopodobnie na
równi z paso˝ytami cz´stà przyczynà
alergii u dzieci gdy˝ powoduje perforacj´ jelit. Mowa, oczywiÊcie, o grzybicy jelit. Sporo informacji na jej temat mo˝na

zaczerpnàç z ulotki reklamujàcej preparat Citrosept.
W Czechach i na S∏owacji jest on dost´pny w cenie du˝o ni˝szej ni˝ u nas.
Dodam, ˝e obecnie istniejà nowsze
i skuteczniejsze lekarstwa ni˝ piekielnie gorzki Citrosept. To, co przez dwa
tygodnie ich stosowania wysz∏o z organizmów moich dzieci, by∏o dla mnie
szokujàce, mimo ˝e wczeÊniej by∏am
uprzedzona. By∏y to po prostu du˝e
iloÊci czegoÊ przypominajàcego czarny
mu∏, tak kleistego, ˝e trudno potem
by∏o doszorowaç nocniczek.
Po kuracji dzieciom zmniejszy∏y si´
bolesne fermentacje w jelitach, wróci∏
apetyt (by∏ to problem od szeÊciu lat)
i zmniejszy∏ si´ ∏aknienie na s∏odycze
i lody, b´dàce doskona∏à po˝ywkà dla
grzybów (cukier, konserwanty). Ustàpi∏a bladoÊç, na buzie powróci∏y rumieƒce. Jestem bardzo wdzi´czna dr
Miko∏ajewicz z Rembertowa za prawid∏owà diagnoz´ i skuteczne leczenie
moich dzieci. Lekarstwa wspomaga∏a
przez 3 miesiàce odpowiednia dieta.
Wyklucza∏a ona cukier, bia∏à màk´
pszennà i bia∏y ry˝ (b´dàce po˝ywkami
dla grzybów oraz ich pochodne: s∏odkie napoje w kartonach, budynie, ciastka, cukierki). Dozwolone by∏y kasze,

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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DELIKATESY

Czynne: codziennie 6.00
w niedziele 9.00

RAMY

tel./fax

chleb ˝ytni na zakwasie (dro˝d˝e wykazujà pokrewieƒstwo do grzybów),
chleb ˝ytni chrupki oraz bràzowy ry˝
firmy Doris kupowany w Geant. Mo˝na by∏o jeÊç jogurty naturalne (np.
z chrupkami, delikatesy „KL” Weso∏a)
jajka, surowe warzywa oraz pochodne
tych produktów np. jogurtowe placuszki z màkà ˝ytnià (stoisko ze zdrowà
˝ywnoÊcià delikatesy „KL” Weso∏a).
Okaza∏o si´ wi´c, ˝e produkty uwa˝ane za zdrowe „od zawsze” sà nimi
naprawd´, gdy˝ powstrzymujà rozwój
grzybów w jelitach. Dieta dzieci spowodowa∏a zmiany tak˝e w naszym ˝ywieniu. OgraniczyliÊmy kupowanie
s∏odyczy i w∏àczyliÊmy do naszej diety
chleb ˝ytni, sok z grejfruta z kroplà Citroseptu oraz kasze.
Innà przyczynà niedo˝ywienia dzieci, zw∏aszcza gdy jest ich kilkoro, mogà
byç trudnoÊci w zorganizowaniu ˝ycia
domowego, tj. znalezieniu równowagi
mi´dzy gotowaniem a sprzàtaniem
którego równie˝ jest bardzo wiele. Poniewa˝ jestem mamà niejadków, pragn´ podzieliç si´ moimi doÊwiadczeniami w ˝ywieniu dzieci. Po obudzeniu
si´ te z nich, które tego potrzebujà
otrzymujà Vit D, gdy˝ potem w ferworze dnia cz´sto si´ o tym zapomina.
Nast´pnie Êniadanie. Poniewa˝ dzieci
cz´sto kapryszà, zrobi∏am menu i w∏o˝y∏am do plastikowej koszulki w segre-

Osiedle Stara Mi∏osna
ul. Jeêdziecka 20

- 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
gatorze, zawiera, obok tradycyjnych
kanapek, jajka pod postacià naleÊników, omletów, jajecznicy, jajek sadzonych lub na twardo. Do wyboru jest
równie˝ zupa mleczna, twaro˝ek lub
w zast´pstwie domowy budyƒ karmelowy i czekoladowy (proporcje to ∏y˝ka
màki ziemniaczanej na szklank´ mleka). Czytam dzieciom potrawy z listy
i muszà wybraç jednà. Cz´sto otwieram ksià˝k´ z bajkami („Klechdy domowe” przyp. redakcji) czytam i jednoczeÊnie karmi´ dzieci.
W kuchni zainstalowa∏am sobie obrotowe krzes∏o. Pozwala mi to bez bólu kr´gos∏upa karmiç dwoje dzieci na
raz przechylajàc si´ w prawo i w lewo
(o ile oczywiÊcie nie chcà jeÊç same).
Je˝eli czytanie nie pomaga, w∏àczam
w sàsiednim pokoju bajk´ na video
i jednoczeÊnie karmi´ dziecko. Po Êniadaniu skrobi´ marchewk´ i obieram
jab∏ka. Dzieci chrupià jarzynki, oglàdajà jakàÊ bajk´, a ja przyst´puj´ do s∏ania ∏ó˝ek i sprzàtania kuchni. JednoczeÊnie nastawiam zup´. Wybieram jà
sama ze spisu zup, które dzieci ch´tnie
jedzà. Ugotowanie zupy jest koniecznoÊcià, gdy˝ wiem, ˝e o 1200 dzieci b´dà znów g∏odne. Oprócz zupy rutynowo gotuj´ kawa∏ek mi´sa oraz makaron i jednà z kasz (gryczana, j´czmienna, proso). W mi´dzyczasie oczywiÊcie
sprzàtam kuchni´. O 1200 powtarzam
procedur´ z karmieniem, po czym usypiam najm∏odsze dziecko. Teraz zabieram si´ za drugie danie, które przewa˝nie wymaga wi´cej czasu i skupienia.
O 1400 dzieci jedzà drugie danie (zjedzenie obu przekracza ich mo˝liwoÊci)
z∏o˝one z mi´sa i kaszy. Po obiedzie
wystawiam na stó∏ jogurty („Danone –
naturalny Êniadanko”, delikatesy „KL”

Weso∏a). Pe∏nià one takà funkcj´, jak
marchew i jab∏ko po Êniadaniu, pozwalajà dojeÊç dzieciom, które nie najad∏y
si´ podczas posi∏ku. Czas mi´dzy 1430
a 1700 to czas na sprzàtanie. Wieczorna
obiadokolacja sk∏ada si´ zawsze z kartofli, surówki i mi´sa, które zosta∏o
przygotowane przed 1400. Obieranie
kartofli i robienie surówki zaczynam
o 1700, tak aby na 1800 obiad dla m´˝a
by∏ gotów. Do garnka wk∏adam kartofle zarówne ma∏e, jak i du˝e tak aby
nierówno si´ ugotowa∏y. Ma∏e wyjmuj´
wczeÊniej i karmi´ nimi dzieci wraz
z surówkà. Przewa˝nie jedzà je ch´tnie, ewentualnie zamawiajàc puree
z tych˝e kartofli. Gdyby wszystkie kartofle by∏y równej wielkoÊci, nie mia∏abym czasu dopilnowaç, aby wszystko
zjad∏y, gdy˝ musia∏abym zajàç si´ podaniem obiadu m´˝owi. W dniu kiedy
mà˝ jada poza domem robimy placki
ziemniaczane lub kluski z kartofli.
W ka˝dym razie musi to byç jakieÊ danie z kartofli.
Podsumujmy wi´c:
Dzieci jedzà w ciàgu dnia
8-9 Êniadanie – potrawy mleczne i z jaj
+ surowe jarzyny i owoce,
1200 zup´ z warzyw z ewentualnym dodatkiem mi´sa,
1745 jedzà ziemniaki z surówkà lub inne
dania z kartofli
po 1745 w awaryjnych przypadkach musli
z mlekiem, chlebek z mas∏em lub
s∏oiczek Gerbera.
Sà to chyba wszystkie produkty jakie
dzieci powinny zjeÊç w ciàgu dnia.
Dla g∏odnych po obiadokolacji mam
jeszcze do wyboru muesli z mlekiem
(firma Santo – stoisko ze zdrowà ˝ywnoÊcià sklep „KL” w Weso∏ej) chleb chrupki z mas∏em, lub jab∏ka w s∏oiczkach

Gerbera. Wszystkie te potrawy, a tak˝e
mro˝one kotlety baranie z Macro przydajà si´ tak˝e, je˝eli z jakiÊ powodów posi∏ek si´ opóênia (wizyta sàsiadki, rachmistrza spisowego czy szczepienia u lekarza). W wypadku szczepieƒ radz´
ugotowaç coÊ poprzedniego dnia, bo wizyta zwykle si´ przeciàga. Jako dodatek
do posi∏ków stosuj´ kompoty. Przygotowuj´ je sama zasypujàc w sezonie 2 kg
owoców mi´kkich (∏ubianka) 2,5 kg cukru na noc. Po puszczeniu soku nast´pnego dnia zagotowuj´ je jeden raz i odstawiam. Kolejnego dnia równie˝ doprowadzam raz do wrzenia i pasteryzuj´ wk∏adajàc do wyparzonych w piekarniku s∏oików. Powstaje aromatyczny
produkt, który mo˝e s∏u˝yç w zimie jako
konfitura, a po rozcieƒczeniu z wodà jako aromatyczny sok lub kisiel. WiÊnie do
tego bardzo smacznego przetworu
oczyszcza si´ za pomocà bardzo prostego urzàdzenia za par´ z∏otych pod nazwà „Drylownica do wiÊni”. Po wydrylowaniu zak∏adamy r´kawiczki i naciskajàc opuszkami palców sprawdzamy, czy
nie zosta∏a jakaÊ pestka. Nie jest to specjalnie ucià˝liwe, jeÊli przerabiamy na
raz 2 kg owoców, a pozwala nie z∏amaç
pó˝niej z´ba. Produkty kupuj´ na bazarku, który odbywa si´ w czwartki „obok
krzy˝a” w Weso∏ej (skr´t w lewo) w godzinach 600-1100. Dodam, ˝e syntetyczne
napoje i oran˝ady mogà uszkadzaç nerki, jeÊli sà pite w du˝ych iloÊciach. Najlepiej przekonali si´ o tym pracownicy
Dromexu w Iraku pijàc tzw. „zaprawy
do napojów” z wodà, co spowodowa∏o
masowe zachorowania na nerki. Spraw´
wyjaÊni∏ polski lekarz i od tej pory wszyscy pili tylko herbat´ z termosów.
Zdrowy wyglàd dzieci zale˝y tak˝e
od liczby godzin snu. Przytocz´ na koniec prostà zasad´, której nauczy∏am
si´ w Norwegii. Dzieci do lat siedmiu
k∏adà si´ spaç o godzinie dziewi´tnastej, oÊmioletnie o dwudziestej, a dziewi´cioletnie i starsze o dwudziestej
pierwszej. Zasada nie budzi∏a sprzeciwu u dzieci, gdy˝ ka˝de wiedzia∏o ile
ma lat i na co mo˝e w zwiàzku z tym liczyç. ˚ycz´ powodzenia przy wcielaniu
jej w ˝ycie.
Ma∏gorzata Stanisz
tel. 773 10 37

DoÊwiadczona z referencjami prowadzàca
domowe przedszkole kilka lat

PRZYJMIE DZIECI
w wieku od 2 do 9 lat
z mo˝liwoÊcià odbierania,
prowadzania do szko∏y,

tel. 773 15 02.
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Z angielskim od dziecka!
Mija w∏aÊnie pierwszy rok dzia∏alnoÊci
Magicznej Akademii w Starej Mi∏oÊnie.
Pomys∏ stworzenia takiego miejsca
dojrzewa∏ przez kilka lat, wraz ze zdobywaniem wiedzy i doÊwiadczeƒ,
w warszawskiej szkole j´zyków obcych
„E.T.”, specjalizujàcej si´ w nauce j´zyka angielskiego dzieci. Twórcy tej szko∏y, przez 10 lat wspó∏pracujàc z przedszkolami i szko∏ami na ˚oliborzu, Ursynowie i Pradze, wymarzyli sobie magiczne miejsce, w którym dzieci mog∏yby rozpoczynaç swojà przygod´ z j´zykiem angielskim w wieku przedszkolnym, w mo˝liwie najlepszych ku temu
warunkach. Tak powsta∏a Magiczna
Akademia – kameralne, rodzinne
przedszkole – w cichym zakàtku Starej
Mi∏osny przy ul. Cieplarnianej.
Miejsce naprawd´ jest troch´ magiczne – przytulny domek z wielkim
ogrodem. Jego sercem jest os∏oni´ta
przed s∏oƒcem piaskownica, w której
powstajà bajeczne zamki. W planie jest
rych∏e pojawienie si´ nowych, atrakcyjnych sprz´tów ogrodowych, choç – jak
twierdzà rodzice ucz´szczajàcych tu
dzieci – nie huÊtawki sà najwa˝niejsze,
lecz atmosfera, jaka tu panuje.
Dzieƒ przedszkolaka Magicznej Akademii wype∏niony jest zaj´ciami, choç
jest te˝ czas na twórczà zabaw´. Codzienne zaj´cia j´zykowe dostosowywane sà do ch´ci i mo˝liwoÊci dzieci, i nie

sà zamkni´te w sztywne ramy czasowe.
Nauka odbywa si´ przez zabaw´,
podstawà sà gry, piosenki, wierszyki
oraz – z czego twórcy Magicznej Akademii sà szczególnie dumni – bogata literatura dla dzieci w j´zyku angielskim,
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a bohaterowie angielskoj´zycznych serii wydawniczych, jak choçby Spot, Clifford, Elmer czy czarownica Meg, sà
ulubionymi postaciami przedszkolaków. Sta∏ym elementem dnia sà równie˝ zaj´cia plastyczne. Mali artyÊci codziennie mogà pochwaliç si´ jakimÊ nowym dzie∏em, stworzonym pod
czujnym
okiem
p.
Ma∏gosi
(m∏odego
pedagoga
„z duszà”),
wykorzystujà przy tym
ró˝norodne
techniki
i materia∏y,
co jest mo˝liwe
ze
wzgl´du na
kameralnoÊç grupy.
Fakt, i˝ przedszkole jest ma∏e, wynika
z przekonania twórców Magicznej
Akademii, ˝e tylko w ma∏ej grupie
mo˝na dostrzec indywidualne potrzeby
ka˝dego dziecka. Dope∏nieniem codziennych zaj´ç, jeÊli pogoda zbytnio
nie przeszkadza, sà spacery i zabawy
w przedszkolnym ogrodzie, podczas
których dzieci
obserwujà zwyczaje zwierzàt
(ogród Magicznej Akademii
jest
ch´tnie
i cz´sto odwiedzany
przez
wiewiórki, dzi´cio∏y, ba˝anty...) lub doglàdajà
w∏asnor´cznie posadzone roÊlinki.
W mijajàcym
roku
przedszkolnym wiele
radoÊci sprawi∏y dzieciom liczne imprezy i zabawy,
zorganizowane z okazji ró˝nych Êwiàt.
By∏y „strachy” na Halloween, odwiedziny Âwi´tego Miko∏aja, spotkanie
Wigilijne, huczny Bal Karnawa∏owy,
powitanie Wiosny z topieniem Ma-

rzanny, Wielka Wyprawa po Skarby
w Dniu Dziecka oraz rodzinne przyj´cia urodzinowe.
Atmosfer´ Magicznej Akademii
mo˝na by∏o poczuç bioràc udzia∏
w atrakcjach Dnia Otwartego, który
odby∏ si´ 15 czerwca. GoÊcie mogli
wziàç udzia∏ w konkursie plastycznym
z nagrodami, le˝àc w cieniu drzew pos∏uchaç pi´knej bajki, uczestniczyç

w „zabawie z angielskim”. Najwi´kszà
atrakcjà dnia by∏o przedstawienie Teatrzyku Bajka z Warszawy pod tytu∏em
„Baw si´ z nami”. Entuzjazm wzbudzi∏y te˝ ogrodowe szaleƒstwa, takie jak
rodzinne przeciàganie liny czy wyÊcigi
przez tunel. Magiczna Akademia planuje sta∏à wspó∏prac´ z Teatrzykiem
Bajka, tym bardziej, ˝e w naszej okolicy brak tego typu rozrywek dla dzieci.
Po roku dzia∏alnoÊci Magicznej Akademii widaç ju˝, ˝e uda∏o si´ stworzyç
ciep∏e, przyjazne dzieciom miejsce,
w którym, majàc kontakt z rówieÊnikami, uczà si´ samodzielnoÊci, wyra˝ania
w∏asnych opinii, wspó∏pracy w grupie i –
przede wszystkim – czujà si´ szcz´Êliwe.
Warto te˝ dodaç, ˝e Magiczna Akademia daje mo˝liwoÊç kontynuowania
nauki j´zyka angielskiego a˝ do koƒca
szko∏y podstawowej. Po po∏udniu, gdy
przedszkolaki idà do domu, odbywa si´
„zabawa z angielskim” dla dzieci szkolnych. Jest to nauka j´zyka po∏àczona
z zaj´ciami plastycznymi i literackimi,
na których dzieci przekonujà si´, ˝e
uczenie si´ angielskiego nie musi oznaczaç nudnego „przerabiania” podr´cznika przy stoliku, ale mo˝e byç ciekawà, wciàgajàcà przygodà.
tekst sponsorowany
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Pies w domu – wielkie szcz´Êcie i wielki smutek.
Czy musi tak byç?
Pewnego majowego dnia, zaraz po
przyjeêdzie do Bydgoszczy, wybraliÊmy
si´ na wystaw´ psów.
Jeszcze przed wejÊciem na teren wystawy postanowiliÊmy pooglàdaç szczeniaki sprzedawane z samochodów.
Nasz wzrok od razu pad∏ na Êlicznego
ma∏ego szczeniaczka rasy szpic kar∏owaty.
Jego czarne bystre oczka spojrza∏y na
nas i od razu wszyscy zakochaliÊmy si´
w nim. Wzi´∏am wizytówk´ od w∏aÊcicielki, aby przemyÊleç spraw´ kupna pieska.
Nie mogliÊmy ju˝ o nim zapomnieç.
Na wystawie by∏o du˝o ró˝nych psów,
ale te jego czarne oczka i rudy puszek
mieliÊmy ciàgle w oczach.
Po paru dniach wróciliÊmy do domu
po majowych dniach wolnych. Nasza
córka ciàgle przypomina∏a mi o tym piesku. Postanowi∏am zadzwoniç do hodowcy. Nie sprzeda∏a go na tej wystawie
i w∏aÊnie wróci∏a z nim do domu pod
¸odzià. Pozosta∏o ju˝ tylko przekonaç
m´˝a, aby pojechaç po pieska, no i... decyzja zapad∏a.
PojechaliÊmy po niego. Gdy weszliÊmy
do domu, piesek na powitanie odtaƒczy∏
swój taniec w kó∏ko. Za∏atwiliÊmy formalnoÊci z w∏aÊcicielkà, nasza 12-letnia
córka odda∏a oszcz´dnoÊci swego ˝ycia
zbierane na takiego w∏aÊnie pieska i pojechaliÊmy z nim do domu. Podró˝ z ¸odzi do Warszawy min´∏a dobrze – Lady
czu∏a si´, jakby by∏a z nami od dawna.
W domu czeka∏ du˝y pies – Sara. Troch´ baliÊmy si´, jak przyjmie takie ma∏e
coÊ. ObawialiÊmy si´, czy go nie po˝re.
Ale Sara jest màdrà sukà i z ciekawoÊcià
zacz´∏a si´ przyglàdaç ma∏emu stworzonku, które potraktowa∏o jà jak matk´, wgramoli∏o si´ na nià i próbowa∏o
wyssaç mleko. Sara by∏a bardzo zdziwiona. Wyt∏umaczyliÊmy zwierzàtkom, ˝e
odtàd b´dà razem mieszkaç i po paru
dniach zaprzyjaêni∏y si´ ju˝ ze sobà.
Szczeniak mia∏ imi´ Lady i by∏ bardzo
odwa˝ny wobec du˝ej suki – ciàgle jej si´
psoci∏. Obskakiwa∏ jà i podgryza∏. Ona
podj´∏a z nim tà zabaw´, no i w naszym
domu zacz´∏y si´ dziaç bardzo Êmieszne
sceny – Sara straszàca na niby Lady i Lady która nic sobie z tego nie robiàc atakowa∏a swymi maleƒkimi zàbkami Sar´
gdzie popad∏o – za nos, za ogon, za ∏apy... By∏o to strasznie Êmieszne bo robi∏a to z pasjà i wdzi´kiem. Te ich walki
trwa∏y ca∏ymi dniami. Sara o˝ywi∏a si´,
bo majàc takà kole˝ank´ nie by∏o jej
smutno czekaç na nasze powroty do do-

mu. Szybko te˝ w dowód zaufania udost´pni∏a Lady do u˝ytku nawet w∏asnà
misk´ z jedzeniem, piciem oraz swój kocyk, na którym sypia∏y razem w ciàgu
dnia, zm´czone zabawà, czekajàc na powrót domowników. Towarzyszy∏y nam
we wszystkich domowych pracach i uroczystoÊciach.
Tak min´∏o nam lato, jesieƒ i zima.
Wszyscy byliÊmy bardzo szcz´Êliwi. Dzieci dba∏y o pieski, dzieliliÊmy si´ obowiàzkami przy nich, ustalaliÊmy, kto karmi,
kto czesze Lady. Wyros∏a ona na pi´knà
suczk´ o d∏ugim puszystym z∏ocistym futerku, które rozwiewa∏o si´ w powietrzu
podczas jej szybkiego biegania. W domu
wsz´dzie by∏o jej pe∏no. ChodziliÊmy na
spacery z obydwoma psami i obserwowaliÊmy, jak bez przerwy bawià si´ razem
stanowiàc niesamowità par´ – du˝ego
owczarka niemieckiego z maleƒkim szpicem, si´gajàcym mu do po∏owy ∏ap.
Lady polubili wszyscy, którzy choç raz
jà ujrzeli. By∏a ulubienicà ca∏ej okolicy.
Ludzie z otoczenia przyzwyczaili si´
ju˝, ˝e spacerujemy z dwoma pieskami
i gdy czasami pieski wychodzi∏y osobno,
zaraz pytali z niepokojem: Co z malutkà,
czemu dziÊ nie wysz∏a?
Tak bywa, ˝e po wielkiej radoÊci nadchodzi wielki smutek. Nasze szcz´Êcie
trwa∏o dziesi´ç miesi´cy. Dziesi´ç miesi´cy radoÊci, wspania∏ych prze˝yç, psiej
mi∏oÊci, przyjaêni i wielu niezapomnianych chwil.
KtóregoÊ dnia na wiosn´ Lady po powrocie ze spaceru nagle êle si´ poczu∏a.
Szybko zacz´∏o jej si´ pogarszaç. Mia∏a
krwawà biegunk´ i okropne wymioty.
Bardzo jà to bola∏o. PodaliÊmy jej lekarstwa, po których troch´ si´ polepszy∏o.
Odetchn´liÊmy z ulgà, bo ju˝ wystraszyliÊmy si´, ˝e jej m∏ode ˝ycie jest w niebezpieczeƒstwie. Jej stan pogarsza∏ si´ jednak. Czuwali przy niej wszyscy: dzieci, my
rodzice, Sara, która jà czule obwàchiwa∏a
i odstàpi∏a w ca∏oÊci swój kocyk, aby jej
by∏o wygodnie le˝eç. Nadchodzi∏a ci´˝ka
noc, która mia∏a zadecydowaç, czy prze˝yje. Bez przerwy podawaliÊmy p∏yny, aby
si´ nie odwodni∏a i prosiliÊmy jà, ˝eby si´
trzyma∏a, ˝eby prze˝y∏a t´ noc. Lady bardzo si´ stara∏a, walczy∏a wszystkimi swoimi malutkim si∏ami. Bardzo cierpia∏a,
ale jeszcze bi∏o ma∏e serduszko, ma∏e
p∏ucka rusza∏y si´, wi´c liczyliÊmy na cud.
Z godziny na godzin´ by∏o coraz gorzej.
W Êrodku nocy zacz´∏a wyginaç si´ i dusiç. PojechaliÊmy na pogotowie weteryna-

ryjne, aby lekarz jeszcze spróbowa∏ ratowaç. Pani doktor podj´∏a walk´ ze Êmiercià Lady. Serduszko jeszcze bi∏o, ale ju˝
by∏o coraz trudniej oddychaç. Mija∏y
ci´˝kie minuty... Pani doktor ze ∏zami
w oczach oznajmi∏a nam t´ strasznà wiadomoÊç: piesek nie ˝yje! Z ca∏à pewnoÊcià zosta∏ otruty! ...
Nasze szcz´Êcie zamkn´∏o swe Êliczne
czarne oczka, nasze kochane serduszko
przesta∏o biç...
Nie mogliÊmy jeszcze uwierzyç, ˝e to
si´ sta∏o, a tu nadchodzi ranek, trzeba
wróciç do domu, powiedzieç dzieciom,
które nie spa∏y i oczekiwa∏y naszego powrotu, no i... pochowaç.
Z wielkim trudem dokonaliÊmy tego
wszystkiego, urzàdziliÊmy Lady czu∏y
pogrzeb, pochowaliÊmy jà opatulonà
w ciep∏à flanelk´, a dzieci posadzà
kwiatki. B´dzie le˝eç przy domu, w którym sp´dzi∏a ca∏e swoje krótkie ale bardzo szcz´Êliwe ˝ycie, a my b´dziemy zawsze o niej pami´taç i o niezapomnianych chwilach z nià sp´dzonych. Le˝y
sobie pod trawà, po której biega∏a jak
weso∏y ognik. Najwa˝niejsze, ˝e nie cierpi ju˝ z bólu. B´dzie jej tu dobrze.
W domu od 13 marca 2002 r. nasta∏
smutek, p∏aczà wszyscy i d∏ugo jeszcze
b´dà p∏akaç. Sara piszczy, cierpi i choç
rozumie, co si´ sta∏o, wcià˝ szuka swojej
maleƒkiej przyjació∏ki Lady.
Ci´˝ko nam pogodziç si´ z losem, który zapewne sprawi∏, ˝e w∏aÊnie nasza Lady po∏kn´∏a t´ trucizn´. Jednak˝e jeszcze
trudniej jest nam zrozumieç, dlaczego sà
ludzie, którzy nie lubiàc psów wynaleêli
sposób na ich uÊmiercanie i rozrzucajà
trucizn´, od której w strasznych m´czarniach umierajà ukochani towarzysze ˝ycia cz∏owieka. Mówi si´ nawet, ˝e wiernoÊci i przyjaêni nale˝y uczyç si´ od psa.
Szkoda, ˝e sà ludzie, którzy nie zastanawiajàc si´ nad konsekwencjami,
z uporem t´pià i skazujà na okropnà
Êmierç te wspania∏e zwierzàtka.
Drodzy w∏aÊciciele i wielbiciele psów!
UWAGA!
Wiemy, ˝e pod ogrodzeniami jest rozprowadzana trucizna.
Wychodzàc na spacer uwa˝ajcie na
swoje zwierzàtka, aby nie spotka∏a ich
taka straszna Êmierç.
Zak∏adajcie kagaƒce nawet ma∏ym
pieskom – to uchroni je przed zjedzeniem trucizny, która znajduje si´, jak widaç, równie˝ na naszym osiedlu.
Tamara Ro˝nowska z rodzinà
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Krzewy Starej Mi∏osny – Rosa – Ró˝a
Ró˝e kochamy jako symbol pi´kna, mi∏oÊci i radoÊci. Rosnà na ca∏ym Êwiecie, w prawie ka˝dym ogrodzie, w lasach, na polach, wydmach, przy Êcie˝kach i autostradach.
Najlepiej znana jest ró˝a dzika – rosa
canina (canis znaczy pies), której nazwa pochodzi albo od w∏aÊciwoÊci leczniczych tych ró˝, mia∏y byç Êrodkiem
na wÊcieklizn´, albo od ró˝norodnoÊci
ras psów.
Dzikie ró˝e paleobotanicy odnaleêli
w warstwach trzeciorz´du, a wi´c
w warstwach pochodzàcych sprzed ponad dwudziestu milionów lat. Najstarszy znany wizerunek dzikiej ró˝y znajduje si´ na fresku w pa∏acu Minosa na
Krecie, zbudowanym 1700 lat przed
Chrystusem. Nie wiadomo, kiedy ró˝a
dzika sta∏a si´ ró˝à ogrodowà. Prawdopodobnie by∏o to w Persji oko∏o 1000
lat p. Chr.. Ogrody ró˝ane by∏y oko∏o
400 lat p. Chr. w Grecji, skàd dotar∏y
do Francji i Rzymu. W Rzymie kwit∏
prawdziwy kult ró˝. Zimà sprowadzano p∏atki ró˝ane z Egiptu, Hiszpanii
i Indii. Sporzàdzano z nich olejek ró˝any do kàpieli, a podczas wszelkiego ty-

Og∏oszenia drobne
◗ Wakacyjna nauka gry na gitarze – gwarantowany efekt ju˝ po kilku
lekcjach, tel. 812 14 81.
◗ J´zyk francuski i hiszpaƒski, lekcje równie˝ latem. Tel. 773 33
54, 0 608 024 8544.
◗ Korzystnie sprzedam we∏n´ mineralnà URSA gruboÊç 14 cm
i 6 cm. Ka˝da po ok. 60m2, tel. 0603 180 575.
◗ Sprzàtaczka szuka pracy, tel. 773 11 52.
◗ Przyjm´ sprzàtanie i inne prace domowe, osoba uczciwa,
odpowiedzialna i czysta, tel. 0505 767 376.
◗ J´zyk rosyjski – korepetycje, t∏umaczenia (z dojazdem do
ucznia) tel. 773 54 53.
◗ Stolarstwo i inne prace zlecone przyjm´ tel. 773 19 85.
◗ Znaleziono papu˝k´ przy ul. Cienistej. Do odebrania w sklepie
zoologicznym „Bokserek”.
◗ M∏oda, pracowita dziewczyna szuka dorywczej pracy (sprzàtanie,
gotowanie, prasowanie), tel. 773-75-61, 0601 416 096.
◗ Strzy˝enie psów 773 36 88, 0505 506 925, 0502 720 200.

pu uroczystoÊci rozrzucano na ziemi
miliony p∏atków.
Czcià otaczano ró˝e w Chinach,
gdzie ozdabia∏y cesarskie ogrody, w Indiach kwit∏y w ogrodach maharad˝ów,
a w Persji ró˝´ podniesiono nawet do
godnoÊci bóstwa.
Przyjmuje si´, ˝e oko∏o 800 roku zakonnicy przywieêli ró˝´ do Europy,
gdzie sta∏a si´ dla chrzeÊcijan symbolem cierpienia i czystoÊci duszy. Cz´ste
sà wizerunki Matki Bo˝ej z ró˝ami.
Od epoki Renesansu ró˝a staje si´
cz´stym elementem herbów i ornamentów.
Prawdziwa era ró˝ rozpocz´∏a si´
w XIX w. dzi´ki Êwiadomej hodowli,
kiedy na odmianach botanicznych ró˝
sprowadzonych z Chin zacz´to przeprowadzaç we Francji i Anglii pierwsze
planowe zabiegi hodowlane. Do powstania w Europie wspó∏czesnych odmian przyczyni∏y si´ tzw. ró˝e burboƒskie. Ze skrzy˝owania ró˝y chiƒskiej
z ró˝ami burboƒskimi powsta∏y silnie
rosnàce remontantki – odmiany powtarzajàce kwitnienie. Skrzy˝owanie
ró˝y herbatniej z remontantkà da∏o
pierwszego mieszaƒca herbatniego,
przodka prawie wszystkich ró˝ ogrodowych. By∏o to w koƒcu XIX w.. Na poczàtku XX w. francuski hodowca krzy˝ujàc pochodzàcà z Persji ró˝´ ˝ó∏tà
z ró˝ami o innych kolorach uzyska∏ ca∏à gam´ odcieni ˝ó∏tych pomaraƒczowych i miedzianych.
Ogromna liczba odmian dla porzàdku zosta∏a podzielona na grupy.
Ró˝e herbaciane
Majà pokrój krzaczasty, p´dy sztywne
i mocne. Kwiaty du˝e, o pi´knej budowie, przewa˝nie osadzone pojedynczo

Gabinet Stomatologiczny
lek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko
LECZENIE DZIECI I DOROS¸YCH
RTG Z¢BÓW
Godziny otwarcia: poniedzia∏ek, Êroda, czwartek 15-2030
wtorek, piàtek 9-13
Tel. 773-21-12
Weso∏a, Osiedle Stara Mi∏osna, zadanie 24, dzia∏ka 1411
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na wierzcho∏ku p´du. Uprawia si´ je
w wi´kszoÊci na kwiat ci´ty. Barwy – od
czystej bieli do prawie czarnej czerwieni
poprzez odcienie ró˝u i pomaraƒczy.
Ró˝e rabatowe
Do tej grupy nale˝à ró˝e wielokwiatowe: polyantha i floribunda. G∏ównà
cechà jest wielokwiatowoÊç i obfitoÊç
kwitnienia. Nale˝à do ró˝ najcz´Êciej
sadzonych w ogrodach. Wytrzyma∏e na
mróz, odporne na choroby, kwitnà nieprzerwanie od wiosny do zimy.
Ró˝e pnàce
Wbrew swojej nazwie nie majà ˝adnych organów czepnych, ale wiotkie,
p∏o˝àce si´ p´dy d∏ugoÊci 2-5 m, które
nale˝y przywiàzywaç do podpór. Kwitnà albo raz w sezonie, za to przez 45 tygodni, albo powtarzajà kwitnienie.
Ró˝e dzikie
Sà to ró˝e krzaczaste o wyjàtkowo
imponujàcym pokroju. Nikt nie zna ich
dok∏adnej liczby (100-200).
Z wyjàtkiem ró˝y pomarszczonej,
która kwitnie przez ca∏y sezon i ma du˝e kwiaty i owoce, wszystkie inne ró˝e
tej grupy okrywajà si´ niepozornymi
kwiatami tylko raz w sezonie, majà jednak ∏adne liÊcie i ozdobne owoce.
Anna Susicka

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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Listy
Sàsiadów je˝d˝àcych po ulicy Jana Paw∏a II ostrzegam przed wje˝d˝aniem po deszczu do trzech wielkich
ka∏u˝ rozlewajàcych si´ na tej ulicy. Mo˝na w nich ∏atwo
zgubiç nowe tablice, które nie sà przykr´cane Êrubami
jak dawniej, a jedynie wciskane w ramk´. Kupno nowych
kosztowa∏o mnie 140 z∏otych i uwa˝am, ˝e te pieniàdze
gmina powinna mi zwróciç za skandaliczny stan g∏ównej
ulicy osiedla. Po w∏àczeniu do Warszawy nie b´dzie lepiej, o czym wie ka˝dy, kto przeje˝d˝a∏ ulicami peryferyjnej Warszawy-Falenicy. Wracajàc do tematu, w ka∏u˝y
naprzeciw Centrum Pogodna znalaz∏am kilka innych tablic. Mia∏am stàd problem. Czy postawiç je pod p∏otem,
aby w∏aÊciciel je znalaz∏. A je˝eli ktoÊ wykorzysta je do
nieuczciwych celów? Na przysz∏oÊç proponuj´ wszystkim, abyÊmy odnosili znalezione tablice np. na poczt´.
Mieszkanka Starej Mi∏osnej
Kilka dni temu, podczas spaceru z dzieçmi, spotka∏am w lesie dziwnie zachowujàcego si´ m´˝czyzn´
(prawdopodobnie ekshibicjonist´). Incydent ten mia∏
miejsce na tzw. górce piaskowej, w miejscu odludnym, aczkolwiek bardzo ch´tnie odwiedzanym,
zw∏aszcza przez dzieci.(Dla niezorientowanych: górka
znajduje si´ po wschodniej stronie ulicy Fabrycznej,
blisko po∏udniowego jej koƒca).
Wspomniany m´˝czyzna by∏ szpakowaty, raczej
szczup∏y w wieku nieco wi´cej ni˝ Êrednim. Szed∏
dró˝kà u podnó˝a górki, mocno przygarbiony, z przodu trzyma∏ jakàÊ zwini´tà cz´Êç ubrania, co chwil´
przystawa∏ i spoglàda∏ w naszà stron´, co samo w sobie nie by∏oby jeszcze takie dziwne, gdyby nie to, ˝e
ubrany wydawa∏ si´ byç jedynie w... koszul´ i buty.
Poniewa˝ dzieci bawi∏y si´ Êwietnie, a ja jakoÊ nie
mog∏am uwierzyç w∏asnym oczom, zamiast daç „has∏o do odwrotu”, usi∏owa∏am jakoÊ racjonalnie wyt∏umaczyç sobie t´ sytuacj´ (pewnie ma na sobie jakieÊ
jasne spodenki kàpielowe, których nie widaç spod koszuli, mo˝e patrzy na nas, bo chce o coÊ zapytaç,
a garbi si´, bo go plecy bolà). W ka˝dym razie jego
znikni´cie za zakr´tem przyj´∏am z ulgà. Jakie˝ by∏o
moje zdziwienie, gdy po kilku minutach, obejrzawszy
si´ przez rami´, zobaczy∏am, ˝e stoi na górce tu˝ obok
nas przyglàdajàc si´ nam zza drzewa!

Tym razem nie czekajàc na dalszy rozwój wypadków, po prostu „daliÊmy drapaka”. „Dlaczego ten pan
nie ma spodni?”, pyta∏y zdziwione i troch´ przera˝one
moim poÊpiechem dzieci. Trudno teraz dociekaç jakie
by∏y zamiary tego cz∏owieka, móg∏ to byç „niegroêny”
ekshibicjonista (jednak˝e takie spotkanie w Êrodku lasu, wierzcie mi Paƒstwo, do zabawnych nie nale˝y).
O ca∏ym zdarzeniu poinformowa∏am, po powrocie
do domu,policj´, jednak˝e, jak si´ ∏atwo domyÊliç,
przed jej przybyciem „pan bez spodni” rozp∏ynà∏ si´
gdzieÊ w naszych rozleg∏ych lasach (mo˝e zresztà
zwyczajnie za∏o˝y∏ spodnie).
Pisz´ o tym wszystkim nie po to, rzecz jasna aby
„siaç panik´”, chcia∏am po prostu przestrzec, podobnie
jak ja dotychczas odwa˝ne (czy, jak chce mój mà˝,
„pozbawione wyobraêni”, wybaczcie mi Panie, to nie

moje s∏owa) spacerowiczki, „grzybiary” i przede
wszystkim,takie jak ja, mamy nudzàcych si´ w czasie
wakacji dzieciaków, by nie wybiera∏y si´ do lasu samotnie, czy w pojedynk´ z dzieçmi, a ju˝ zw∏aszcza nie pozwala∏y latoroÊlom na wyprawy bez opieki doros∏ych.
Mam te˝ serdecznà proÊb´: jeÊli ktokolwiek z Paƒstwa znalaz∏ si´ kiedyÊ, czy (co nie daj Bo˝e) znajdzie
si´ w podobnej sytuacji, bardzo prosz´ poinformowaç
o tym (obok oczywiÊcie Policji i Stra˝y Miejskiej) Rad´
Dzielnicy tel: 773 30 24.
Mam nadziej´,˝e by∏ to przypadek odosobniony, jeÊli jednak nie, to wiedza o podobnych „przygodach”
da∏aby nam pe∏niejszy obraz o stanie bezpieczeƒstwa
(czy jego braku) na terenie Starej Mi∏oÊnie a tak˝e pomog∏aby w staraniach o jego popraw´.
Przera˝ona matka

„ 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
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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.

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

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

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

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.

