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ORAZ OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W JEèDZIE
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31 maja 2003 r.
Poczàtek godz. 9.00 boisko gimnazjum przy ul. Klimatycznej w Starej Mi∏oÊnie

takiej imprezy jeszcze
nie by∏o!!!
● WYÂCIGI Z PODZIA¸EM NA UMIEJ¢TNOÂCI I KATEGORIE WIEKOWE (ró˝ne trasy dla
zawodników i amatorów)*
● Weê udzia∏ w zawodach wraz ze swoim dzieckiem i zdobàdê nagrod´ w kategorii rodzinnej!
● SPECJALNA AMATORSKA TRASA ROWEROWYCH ZAWODÓW NA ORIENTACJ¢
(Dla poczàtkujàcych)
● KIERMASZ ROWEROWY
wheeler
- rowery w najni˝szych cenach!
● DARMOWY SERWIS ROWERÓW**
● WIELKA GIE¸DA ROWEROWA***
● KONKURENCJE ROWEROWE DLA DZIECI I DOROS¸YCH
– pompowanie d´tki rowerowej na czas
Z OKAZJI DNIA DZIECKA DLA
NAJM¸ODSZYCH UCZESTNIKÓW
– przeciàganie k∏ody
WSPANIA¸Y, WIELKI TORT UFUNDOWANY
– rzut ramà
PRZEZ
– konkursy sprawnoÊciowe dla dzieci
● WYST¢PY ARTYSTYCZNE
● POKAZY
● MA¸A GASTRONOMIA

UWAGA!!!

Jak co roku ju˝ po raz piàty mamy przyjemnoÊç zaprosiç Paƒstwa do wspólnej zabawy, która kr´ci si´ wokó∏
roweru. Zapraszamy wszystkich ca∏ymi rodzinami, no i oczywiÊcie nie zapomnijcie zabraç rowerów (i kasków)!
** Op∏ata
Op∏ata startowa
startowa 5.00
5.00 z∏
z∏
**
** Wszystkie
Wszystkie czynnoÊci
czynnoÊci rowerowe
rowerowe takie
takie jak
jak regulacje
regulacje przerzutek,
przerzutek, hamulców,
hamulców, sterów,
sterów, centrowanie
centrowanie kó∏
kó∏ wykonywane
wykonywane sà
sà za
za darmo.
darmo.
P∏atne
P∏atne sà
sà jedynie
jedynie cz´Êci
cz´Êci ii materia∏y
materia∏y u˝ute
u˝ute do
do naprawy
naprawy rowerów
rowerów
***
*** Zapraszamy
Zapraszamy Paƒstwa
Paƒstwa wraz
wraz zz rowerami
rowerami ii innymi
innymi rzeczami
rzeczami zwiàzanymi
zwiàzanymi zz tematykà
tematykà dwóch
dwóch kó∏ek
kó∏ek

STARA MI¸OSNA

V Zlot Cyklistów w Starej Mi∏oÊnie
Trudno uwierzyç, ˝e czas tak szybko p∏ynie,
a jednak to ju˝ cztery lata min´∏y od naszej
pierwszej ogólno osiedlowej imprezy zwiàzanej
z czynnym wypoczynkiem, sportowà pasjà
i ch´cià wspó∏zawodnictwa. Czyli, powiem krótko, mamy przyjemnoÊç zaprosiç Paƒstwa na
V Rodzinny Zlot Cyklistów Stara Mi∏osna 2003.
W tym roku atrakcji, co niemiara. Jak zwykle nasza impreza to nie tylko wyÊcigi i sport,
ale wielki osiedlowy festyn. Zaczynamy o 9 00
mocnym uderzeniem muzycznym. Na scenie
b´dziemy goÊciç licznych wykonawców, od
kabaretu po (uwaga panowie!) bardzo atrakcyjne chearleaderki, czyli dziewcz´ta dopingujàce dru˝yny podczas meczu.
Na scenie i wokó∏ niej b´dziemy mieli okazj´
obejrzeç nie tylko wyst´py artystyczne, ale
i konkurencje sprawnoÊciowe. B´dzie to wszak
impreza rowerowa, wi´c wspomniane konkurencje b´dà zwiàzane z rowerem. Pompowanie
d´tki na czas, rzut ramà czy przeciàganie k∏ody
zapewnià moc emocji uczestnikom i widzom.
ZadbaliÊmy równie˝ o tych, którzy sà w potrzebie, na przyk∏ad w potrzebie naprawy swojego roweru. Tym razem b´dzie mo˝na to zrobiç
za darmo! korzystajàc z darmowego serwisu
Êwiadczonego przez profesjonalnych mechaników rowerowych.
Dla tych, którzy majà zmys∏ handlowy lub jak
wolà, sà oszcz´dni albo poszukujà prawdziwej okazji, zorganizowaliÊmy gie∏d´ rowerów i cz´Êci. Zapraszamy wszystkich, którzy chcà sprzedaç bàdê
kupiç rower, lub wyposa˝enie z nim zwiàzane.
Dla ka˝dego, kto zapragnie opuÊciç nasz piknik na nowej maszynie b´dzie czeka∏ du˝y wybór rowerów WHEELER-a naszego g∏ównego
sponsora. WHEELER POLSKA specjalnie dla
uczestników naszego festynu przygotowa∏ szerokà ofert´ rowerów od dziecinnych po rowery
trekingowe a koƒczàc na wyczynowych rowerach górskich. OczywiÊcie wszystko to w promocyjnych cenach z fachowà obs∏ugà!
Teraz o samych zawodach, bo przecie˝ bez
nich ˝aden zlot odbyç si´ nie mo˝e. Doroczne
wyÊcigi tym razem zosta∏y podzielone na wi´cej
kategorii wiekowych, oraz dodatkowo zosta∏a
stworzona specjalna kategoria „Amator“. Stwo-

Hej, Dzieciaki!
Wyobra˝acie sobie swoje Âwi´to bez
s∏odkiej uczty? Zapraszamy do wspólnego zjedzenia wspania∏ego, pysznego
tortu – naszego podzi´kowania za to,
˝e tak nas dzielnie wspieracie. Do zobaczenia na Zlocie Cyklistów
w przededniu Dnia Dziecka, w sobot´
31 maja.
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Ramowy program Zlotu
9.00 - rejestracja zawodników
9.45 - uroczystoÊç otwarcia Zlotu Cyklistów
10.00 - konkursy
10.00-12.00 - gry i zabawy dla dzici - fundacja KOT
10.15 - pokaz ratownictwa medycznego w wykonaniu harcerzy ZHR
10.30 - wyst´p kabaretu Oszo∏om
11.30 - s∏odka uczta
12.00 - wyst´p grupy muzycznej p. Alber
12.30 - dekoracja zawodników z kategorii 7-9, 10-12 i 13-15 lat
13.00 - wyst´p grupy muzycznej p. Alber
13.30 - konkursy
13.45 - dekoracja zawodników z kategorii 0-6 lat
14.00 - pokaz akrobacji rowerowych
14.30 - dekoracja zawodników z kategorii 16-18 lat oraz OPEN
14.45 - konkursy
15.00 - wyst´p zespo∏u cheerleaderek
15.30 - dekoracja zawodników z rowerowych zawodów na
orientacj´
15.45 - zakoƒczenie Zlotu

rzyliÊmy tak˝e mo˝liwoÊç startowania w klasyfikacji rodzinnej. Klasyfikacja ta polega na tym, ˝e
mo˝emy startowaç wraz z dzieckiem tworzàc
zespó∏. Tata lub mama startuje w swojej kategorii wiekowej w wybranym wyÊcigu „Profi“ lub
„Amator“, a dziecko w swojej kategorii wiekowej
na odpowiednim dystansie. Wyniki obu zawodników rodzica i dziecka sumuje si´, co daje punktacje ∏àcznà. Czym lepsze miejsce zajmà zawodnicy w swoich wyÊcigach tym wy˝ej zostanie
uplasowana rodzinna dru˝yna. Ponadto b´dzie
prowadzona klasyfikacja dru˝ynowa szkó∏.
Nauczeni wczeÊniejszymi doÊwiadczeniami
z poprzednich imprez postanowiliÊmy rozegraç
specjalny wyÊcig na trasie specjalnie przygotowanej i dostosowanej do umiej´tnoÊci przeci´tnego
rowerzysty. Podstawowe ró˝nice kategorii „Amator“ to przede wszystkim krótsza p´tla 2 km (do
przejechania trzy p´tle), oraz trasa pozbawiona
ekstremalnie trudnych odcinków. P´tla zosta∏a tak
wytyczona, aby mo˝na jà by∏o pokonaç na dowolnym rowerze, dysponujàc przeci´tnymi mo˝liwoÊciami kondycyjnymi. Wa˝ne jest to, ˝e w wyÊcigu tym nie wezmà udzia∏u zawodnicy bardziej „wyje˝d˝eni“, dla których to przygotowaliÊmy prawdziwe górskie piek∏o! No oczywiÊcie piek∏o na miar´ Mazowsza, Starej Mi∏osnej no i wreszcie na
miar´ naszego lasu, uff! Tegoroczna trasa jest
trudna technicznie i wymagajàca od startujàcych
dobrej kondycji, ale jednoczeÊnie bardziej urozmaicona i mniej monotonna. Gwarantujemy, ˝e pot
poleje si´ strumieniami. P´tla ma 3 km. Dla m∏odszych roczników zaplanowaliÊmy wyÊcig na czterech p´tlach a dla kategorii Masters na trzech.
Obok zamieszczamy dla porównania przekroje obu
tras „Profi“ i „Amator“. Jak widaç p´tla „Profi“ jest
bardziej urozmaicona podjazdami i zjazdami.
Dla dzieci starszych podobnie jak w zesz∏ym
roku zosta∏a wyznaczona trasa o Êredniej d∏ugoÊci i skali trudnoÊci. OczywiÊcie wszystkie wyÊcigi tradycyjnie s´dziujà zawodowi s´dziowie
z PZKol. Godziny startów, kategorie wiekowe
oraz d∏ugoÊci tras znajdziecie Paƒstwo w regulaminie zawodów.
Dariusz Lebiedê

REGULAMIN
ZAWODÓW
1. Cel wyÊcigów:
a. Wspó∏zawodnictwo sportowe wÊród amatorów–mieszkaƒców Warszawy, województwa mazowieckiego i okolic.
b. Promocja kolarstwa górskiego.
c. Integracja mieszkaƒców.
2. Organizator:
a. Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna.
3. Termin i miejsce zawodów:
a. Zawody odb´dà si´ 31 maja na terenie Gimnazjum przy
ul. Jana Paw∏a II.
4. Zg∏oszenia:
Zg∏oszenia do wyÊcigów b´dà przyjmowane w Biurze Zawodów zlokalizowanym na miejscu i czynnym w dniu imprezy
w godzinach 10.00-15.00.
5. Uczestnictwo
Prawo udzia∏u w zawodach majà osoby nie b´dàce zawodnikami licencjonowanymi, posiadajàce dowód to˝samoÊci, osoby
niepe∏noletnie dodatkowo powinny posiadaç zgod´ rodziców
lub opiekunów na udzia∏ w imprezie. Uczestników obowiàzuje
start w sztywnym kasku. Ka˝dy uczestnik bierze udzia∏ w wyÊcigu na w∏asnà odpowiedzialnoÊç i powinien byç ubezpieczony od NW. Za uszkodzenia sprz´tu nie odpowiada organizator.
6. Program i sposób przeprowadzania imprezy
WyÊcigi odbywajà si´ zgodnie z przepisami PZKol, w klasyfikacji: indywidualnej, rodzinnej, mi´dzyszkolnej.
Indywidualnie: Zwyci´zcà wyÊcigu w danej kategorii wiekowej zostaje zawodnik, który w najkrótszym czasie pokona dystans wyÊcigu.
Rodzinnie: Sumuje si´ miejsca zaj´te przez rodzica i dziecko,
niezale˝nie od kategorii, w której startowali. Zwyci´zcà zostaje
rodzina z najmniejszà liczbà punktów.
Mi´dzyszkolna: Ka˝dy zawodnik, niezale˝nie od kategorii,
zdobywa punkty dla swojej szko∏y. Za zaj´cie 1 miejsca - 10
pkt, 2-9, itd. Wygrywa szko∏a, której uczniowie zdob´dà najwi´cej punktów.
WyÊcigi odbywajà si´ na rundach 3000m, 2000m i 1000m.
w nast´pujàcych kategoriach wiekowych:
Dzieci wiek - do 6 (slalom) start godz. 12.30
Dzieci wiek - 7 do 9 wyÊcig na dystansie 1 km godz. 10.00
Dzieci wiek - 10 do 12 wyÊcig na dystansie 2 km godz. 10.45
M∏odzie˝ wiek 13 - 15 lat wyÊcig 3 km godz. 11.30
M∏odzie˝ wiek 16 - 18 wyÊcig 6 km start godz. 12.15
Open wiek od 19 - 34 lat wyÊcig 12 km (czerwone numery
startowe) start godz. 12.45
Open wiek powy˝ej 35 wyÊcig 9 km (niebieskie numery startowe) start godz. 12.45
Open kategoria amator wiek od 19 - 99 lat wyÊcig 3 okrà˝enia na
rundzie 2000m, (zielone numery startowe) start godz. 13.45
Dziewcz´ta i kobiety startowaç b´dà w wyÊcigach razem
z ch∏opcami i m´˝czyznami, a klasyfikowane b´dà oddzielnie.
Organizatorzy zastrzegajà sobie prawo do zmiany w kategoriach
wiekowych w zale˝noÊci od iloÊci startujàcych zawodników.
7. Nagrody
Zawodnicy, którzy uplasujà si´ na trzech pierwszych miejscach
w poszczególnych kategoriach, otrzymajà pamiàtkowe dyplomy imienne oraz nagrody rzeczowe.
Pozostali uczestnicy zawodów otrzymajà dyplomy pamiàtkowe.
8. Postanowienia koƒcowe
Koszty organizacji imprezy ponoszà organizatorzy, natomiast
uczestnicy op∏acajà startowe za ka˝dy wyÊcig w wysokoÊci 5 z∏.
Organizator nie ubezpiecza zawodników startujàcych w wyÊcigu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zaistnia∏e wypadki na trasie wyÊcigu oraz za rzeczy zaginione.
W sprawach nieobj´tych niniejszym regulaminem decyduje
organizator wspólnie z S´dzià G∏ównym WyÊcigu.
9. Zawody na orientacj´ odbywajà si´ wed∏ug osobnego
regulaminu, dost´pnego w miejscu imprezy
10. Dodatkowe informacje
9.00 - 10.00 - rejestracja zawodników
10.30 - start pierwszego zawodnika w rowerowych zawodach
na orientacj´
12.30 - dekoracja zawodników z kategorii 7-9, 10-12 i 13-15 lat
14.00 - dekoracja zawodników z kategorii 0-6 lat
14.30 - dekoracja zawodników z kategorii 16-18 lat oraz OPEN
15.30 - dekoracja zawodników z rowerowych zawodów na
orientacj´

WIELKI
FESTYN HANDLOWY
sobota 24 maja 10.00–18.00

Wiele atrakcji:
●
●
●
●
●

konkursy z nagrodami
kàpiele na powietrzu
projekt ∏azienki gratis
fachowe porady
i wiele, wiele innych

PRZYJDè ● ZOBACZ ● SKORZYSTAJ

– ZAPRASZAMY –
Weso∏a – Stara Mi∏osna ul. Trakt Brzeski 73/75
PATRON MEDIALNY:

STARA MI¸OSNA

WieÊci z Rady Dzielnicy
Patowa sytuacja, jaka wytworzy∏a si´ w Radzie Dzielnicy trwa nadal. Bojàc si´ o nawet
chwilowà utrat´ stanowisk, rzàdzàca Weso∏à
koalicja konsekwentnie broni ∏amiàcego prawo
burmistrza Edwarda Zdzieborskiego. Oficjalnym
argumentem jest stwierdzenie, ˝e skoro Wojewoda Mazowiecki uwa˝a ˝e prawo nie pozwala
na ∏àczenie stanowiska Radnego i Burmistrza,
to niech metodami administracyjnymi pozbawi
mandatu pana Edwarda Zdzieborskiego. Efekt
jest taki, ˝e od prawie 3 miesi´cy nie odby∏a si´
˝adna sesja Rady Dzielnicy.
A wa˝nych spraw zaczyna si´ zbieraç ca∏kiem sporo. Inwestycje posuwajà si´ w ˝ó∏wim
tempie, dochodów ze sprzeda˝y mienia, których w tym roku mia∏a byç rekordowa kwota,
jakoÊ nie widaç, zaÊ w urz´dzie trwa g∏´boka
czystka urz´dników.
Wracajà te˝ stare problemy w postaci przebiegu wschodniej obwodnicy Warszawy. Skutecznie blokowany dotychczas przez w∏adze
samodzielnej gminy Weso∏a pomys∏ jej przebiegu od Zakr´tu, po skraju hipodromu a potem
przez Groszówk´ i Êrodek Zielonej teraz wróci∏
i to z bardzo prawdopodobnym bliskim terminem realizacji. Dla mieszkaƒców Starej Mi∏osny inwestycja ta nie b´dzie bardzo ucià˝liwa,
ale dla reszty Weso∏ej b´dzie prawdziwà katastrofà.
Mimo wielokrotnych interwencji, w∏adze
Dzielnicy nie podejmujà skutecznych dzia∏aƒ
w celu przej´cia od Spó∏ki Ziemskiej naszej
oczyszczalni Êcieków i sieci kanalizacyjnej.
Z braku Êrodków finansowych na remonty, po-

st´puje ich g∏´boka dekapitalizacja, pojawiajà
si´ coraz cz´stsze awarie. Podobnie nie mo˝na
doprosiç si´ podj´cia negocjacji w sprawie wykupu gruntów na potrzeby budowy ronda na rogu GoÊciƒca i Jana Paw∏a II.
Za to w dziedzinie propagandy sukcesu Zarzàd Dzielnicy wykazuje si´ niedoÊcignionym
mistrzostwem. Za kwot´ kilku tysi´cy z∏otych,
Dzielnica, która nie ma pieni´dzy na dofinansowanie zakupu ksià˝ek do bibliotek, wyda∏a Biuletyn Informacyjny. W∏aÊciwie to dobrze, ˝e
w∏adza samorzàdowa upublicznia swoje dzia∏ania. Dlaczego jednak wydrukowany za pieniàdze podatników biuletyn, w po∏owie zawiera artyku∏y dyskredytujàce radnych opozycji?
W przypadku Mariana Mahora, który
(w odwecie za krytyczny artyku∏ w piÊmie
„Czat“) zosta∏ publicznie napi´tnowany za rzekome nieprawid∏owoÊci w czasach, gdy by∏ dyrektorem MOK-u, sprawa b´dzie mia∏a ciàg dalszy w sàdzie, gdy˝ Marian Mahor pozywa burmistrza Andrzeja Jastrz´bskiego za znies∏awienie. Poniewa˝ znam kulisy tej sprawy, jestem
bardziej ni˝ pewny, ˝e Marian Mahor ten proces
wygra. A skazany prawomocnym wyrokiem sàdu Burmistrz utraci swoje stanowisko (co oznacza tak˝e odwo∏anie Zarzàdu).
Choç prywatnie uwa˝am, ˝e obecny Zarzàd
powinien byç odwo∏any przede wszystkim za
brak kompetencji, to skoro nie mo˝na inaczej,
dla dobra Weso∏ej, niech zostanie odwo∏any
po wyroku sàdu.

Pod takà nazwà Burmistrz Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy organizuje
w dniu 1 czerwca 2003. (niedziela) imprez´ plenerowà skierowanà zarówno
do dzieci jak i doros∏ych.
Na terenie Hipodromu w Starej Mi∏oÊnie od godziny 13.00. rozpocznà si´
atrakcje dla dzieci i m∏odzie˝y przygotowane przez... nich samych. Zawody
sportowe, pokazy, koncerty „m∏odych
talentów”, gry i konkursy – to wszystko
pod kierunkiem nauczycieli, a tak˝e instruktorów i animatorów, przygotowuje odpowiedzialny za ca∏oÊç imprezy,
Êwie˝o zatrudniony w Urz´dzie Dzielnicy pracownik ds. kultury, pan Piotr
Szepietowski.
Oficjalne otwarcie imprezy przez Burmistrza Dzielnicy nastàpi jednak dopie-

ro o godz. 17.00, po czym nastàpi cz´Êç
przygotowana przez zaanga˝owanà
w tym celu Agencj´ Artystycznà z Warszawy. W tej cz´Êci programu wystàpià
m.in. takie indywidualnoÊci i gwiazdy estrady jak: (17.00–18.00) bohaterowie telewizyjnej „Ciuchci” Kulfon i Monika
w animacji Miros∏awa Wieprzewskiego
i Zbigniewa Por´ckiego (18.20 –19.20),
kapela góralska „Turnioki”, czy
(19.20–20.20) Jerzy Kryszak. OczywiÊcie
zapewnione zosta∏y stoiska i bufety
sprzeda˝y gastronomicznej, napoi ch∏odzàcych, w tym... piwa (od godz. 19.00).
O szczegó∏ach b´dzie mo˝na dowiedzieç si´ z afiszy, bàdê bezpoÊrednio
w Urz´dzie Dzielnicy. Ma byç kolorowo, Êwiàtecznie i weso∏o!
Marian Mahor
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Marcin J´drzejewski

Nie nara˝aj si´
Burmistrzowi...

Mieszkaniec Weso∏ej, 66-letni p.
Stanis∏aw Osuch od kilku lat bezskutecznie stara si´ wyegzekwowaç nakaz
rozbiórki lakierni, funkcjonujàcej na
sàsiedniej posesji w osiedlu domków
jednorodzinnych.
W Êrod´ 30 kwietnia b.r. przyszed∏
on do Urz´du Dzielnicy w Weso∏ej po
odbiór obiecanego mu przez burmistrza Andrzeja Jastrz´bskiego pisma,
które mog∏oby posunàç jego spraw´
do przodu.
Niestety, pisma nie otrzyma∏, a naciskany burmistrz majàc przed sobà zdesperowanego petenta, który nie chcia∏
ju˝ czczych obiecanek i domaga∏ si´
konkretnych decyzji, stwierdzi∏, ˝e pomóc mu nie mo˝e.
Pan Osuch oÊwiadczy∏, ˝e nie wyjdzie z gabinetu, dopóki nie dostanie
obiecanego wczeÊniej pisma.
W tej sytuacji burmistrz Andrzej Jastrz´bski z asystujàcym mu wiceburmistrzem Edwardem Zdzieborskim wezwali stra˝ników miejskich, którzy wyprowadzili Pana Osucha si∏à na Êwie˝e,
prawie ju˝ majowe powietrze.
Z polecenia burmistrza jeden ze
stra˝ników pilnowa∏, aby zawiedziony
petent nie przekroczy∏ tego dnia progu
Wysokiego Urz´du.
Ciekawi mnie, jak d∏ugo dla p. Osucha b´dzie trwa∏ zakaz wst´pu do
Urz´du Dzielnicy w Weso∏ej, czy by∏ to
zakaz jednodniowy, okresowy, czy te˝
mo˝e do˝ywotni?
Wydaje mi si´, Panie Burmistrzu, ˝e
nie t´dy droga. Je˝eli ju˝ obiecuje Pan
wszystko wszystkim, a Panu Osuchowi
obietnice sk∏ada∏ Pan nie tylko jako
Burmistrz, ale wczeÊniej jako przewodniczàcy Rady Miasta Weso∏a, musi
Pan pami´taç, ˝e ze z∏o˝onych obietnic
trzeba si´ wywiàzywaç, tego b´dzie domaga∏o si´ coraz wi´cej ludzi. Czy
wszyscy zostanà wyrzuceni przez stra˝ników Stra˝y Miejskiej? Mo˝e lepiej
by∏oby przed gabinetem Burmistrza
Weso∏ej postawiç groênego psa obronnego, wtedy ka˝dy petent trzy razy si´
zastanowi, zanim zak∏óci spokój Panu
Burmistrzowi. Stra˝y Miejskiej do tego
anga˝owaç raczej nie nale˝y, bo przecie˝ ktoÊ musi wystawiaç mandaty babciom handlujàcym pietruszkà.
Józef WojtaÊ
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List Komendanta Stra˝y
Miejskiej w Weso∏ej
Z dniem ostatnich wyborów samorzàdowych miasto Weso∏a zosta∏o
przeobra˝one w Dzielnic´ miasta st.
Warszawy, tym samym Stra˝ Miejska
m. Weso∏a koƒczy swojà dzia∏alnoÊç jako samodzielna jednostka miasta Weso∏a. Powsta∏a ona ponad 11 lat temu.
Przypad∏ mi zaszczyt s∏u˝enia mieszkaƒcom miasta przez ca∏y ten okres,
a przez 10 lat kierowania tà jednostkà.
Dzisiaj przypad∏ mi obowiàzek przeobra˝enia samodzielnej Stra˝y Miejskiej
miasta Weso∏a w 18 Oddzia∏ Stra˝y
Miejskiej miasta sto∏ecznego Warszawy.
Od poczàtku roku 2003 interwencje
w nocy, Êwi´ta i dni wolne od pracy

mo˝na zg∏aszaç równie˝ na numer telefonu 986, 773 60 90, 0-502 670 794.
Koƒczàc pewien etap s∏u˝by w Stra˝y
Miejskiej chc´ podzi´kowaç Mieszkaƒcom, Radnym, Prze∏o˝onym, Podw∏adnym oraz Funkcjonariuszom Policji,
wszystkim tym, którzy naszà s∏u˝b´
czynili ∏atwiejszà, lepszà i skuteczniejszà. Mam nadziej´, ˝e s∏u˝ba w nowych
strukturach przyczyni si´ do zwi´kszenia wspó∏pracy z mieszkaƒcami, gdy˝
tylko taka wspó∏praca mo˝e byç przyczynà poprawy bezpieczeƒstwa w naszej Dzielnicy.
Komendant
Zbigniew Gryglewicz

Plac Zabaw
jak nowy

KIERMASZ
KLUBU BABSKIEGO

Z przyjemnoÊcià informuj´, ˝e nasz
osiedlowy Plac Zabaw jest ju˝ odnowiony. Trzy soboty „czynu spo∏ecznego”, w którym uczestniczyli cz∏onkowie
Stowarzyszenia Sàsiedzkiego i ich dzieci pozwoli∏y nam odmalowaç cz´Êç zabawek. ˚a∏owaliÊmy troch´, ˝e z pomocà nie przyszli nam inni rodzice
dzieci bawiàcych si´ na Placu Zabaw,
bo wtedy ca∏oÊç prac mo˝na by skoƒczyç w jedno popo∏udnie. Mo˝e nast´pnym razem b´dzie wi´cej ch´tnych.
Na zlecenie w∏adz Dzielnicy, firma
Braci ¸apiƒskich wykona∏a konserwacj´ zieleni i dosadzi∏a roÊliny, które nie
przetrzyma∏y zimy oraz wymieni∏a piasek w polach piaskowych. Przy okazji
sk∏adam serdeczne wyrazy podzi´kowania dla Burmistrza Janusza Przàdki za
szybkie i skuteczne za∏atwienie sprawy.
Chcia∏am te˝ serdeczne podzi´kowaç
firmie budowlanej pana Waldemara ¸adowskiego, która nieodp∏atnie pomog∏a
nam w renowacji Placu Zabaw i dokoƒczeniu prac polegajàcych na pomalowaniu wszystkich daszków i kilku du˝ych zestawów. Podaj´ Paƒstwu kontakt telefoniczny do tej firmy, bo uwa˝am, ˝e warto
promowaç lokalnych przedsi´biorców,
którzy nie tylko oferujà dobre us∏ugi, ale
tak˝e robià coÊ dla ca∏ej spo∏ecznoÊci lokalnej: 0-506-376-498 oraz 0-608-420-419.
Ma∏gorzata Krukowska

Na kiermaszu mo˝na b´dzie kupiç
ksià˝ki (nowe i u˝ywane), wyroby r´kodzie∏a (narzuty na ∏ó˝ko z francuskich tkanin dekoracyjnych, „patchworki” do pokoi dzieci´cych, r´cznie robione koszyczki i kapelusze ze
sznurka „sizal”, kompozycje kwiatowe
w wazonach i w ramkach, ozdobne tace) oraz hit sezonu, tzn. naszyjniki
z bursztynu i sznurka po rewelacyjnych
cenach. Ponadto przewidujemy pokaz
kreacji z nowo otwartego sklepu
odzie˝owego w Starej Mi∏oÊnie.
Na kiermaszu wystawiajà si´ te˝ artyÊci
mieszkajàcy na terenie Starej Mi∏osny,
którzy majà do zaoferowania oprawione
w ramki akwarele, kompozycje z liÊci i papieru czerpanego oraz obrazy olejne.
Swoisty charakter tej imprezie nada
wró˝ka, która w aurze tajemnicy powie
pewnie coÊ o naszej przysz∏oÊci. Oby
by∏a ona jak najlepsza.
Zapraszamy wszystkich do wspólnej
zabawy oraz do w∏àczenia si´ w naszà
akcj´ zbierania funduszy na budow´
nowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3. Prosimy o przyniesienie
upieczonych przez siebie ciast (pokrojonych). B´dziemy sprzedawaç je
uczestnikom Pikniku Rowerowego
i ca∏oÊç dochodów ze sprzeda˝y ciast
przeznaczymy na ten szczytny cel.
Osoby chcàce wziàç udzia∏ w kiermaszu prosimy o kontakt z panià Barbarà Górskà (773-39-52) lub Ma∏gorzatà Krukowskà (0-504-123-283).
Margo

Referendum
Unijne
W weekend 7 i 8 czerwca czeka nas
chyba jedno z najwa˝niejszych g∏osowaƒ
– referendum na temat przystàpienia Polski do Unii Europejskiej.
Jak zwykle na terenie Starej Mi∏osny b´dziemy mieli dwa obwody wyborcze: nr
777 z siedzibà w Szkole Podstawowej nr
3, ul. Trakt Brzeski 18 oraz nr 778 z siedzibà w Gimnazjum przy ul. Klimatycznej 1.
G∏osowaç mo˝e ka˝dy, kto ma czynne
prawo wyborcze i jest zameldowany na
terenie naszej dzielnicy lub wpisa∏ si´ na
list´ wyborców.
˚o∏nierze odbywajàcy s∏u˝b´ wojskowà na naszym terenie mogà wpisaç si´
na listy w dniach 18–25 maja.
Osoby, które chcia∏yby g∏osowaç
w naszych obwodach, a do tej pory nie
zameldowa∏y si´ w Weso∏ej, mogà z∏o˝yç
wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w pokoju nr 10 (Ewidencja LudnoÊci). Wnioski b´dà przyjmowane do
29 maja, w godzinach pracy urz´du.
Anthos

O rekordzie
Guinnessa za
miesiàc
Drodzy pi∏karze!
W ferworze przygotowaƒ do Zlotu Cyklistów, musieliÊmy nieco zwolniç przygotowania do bicia rekordu Guinnesa. Jednak nie zapominamy o tym pomyÊle i ju˝ za miesiàc
przedstawimy Wam szczegó∏owe informacje
dotyczàce tej imprezy. Na razie prosimy, aby
przesy∏aç szczegó∏owe zg∏oszenia ch´tnych
do gry. Termin zg∏oszeƒ up∏ywa z koƒcem
czerwca b.r.
W zg∏oszeniu prosimy podaç: Imi´ i nazwisko,
telefon, ew. e-mail, rok urodzenia i informacj´
o dyspozycyjnoÊci (np. mog´ graç tylko w soboty i niedziel´, albo mog´ graç tylko od 18-22, itp.).
Zg∏oszenie musi byç opatrzone klauzulà: „Wyra˝am zgod´ na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rozegrania Mega Meczu”.
Najlepsze by∏yby zg∏oszenia grupowe. Jedna
osoba przesy∏a w tabeli powy˝sze dane ca∏ej
kilkuosobowej ekipy. Przypominam, ˝e osoby
niepe∏noletnie muszà do zg∏oszenia do∏àczyç
pisemnà zgod´ rodziców na udzia∏ w meczu.
Zg∏oszenia najlepiej przys∏aç mailem na adres: marcin@najcomp.com.pl, faxem na numer 613 18 49, lub przynieÊç osobiÊcie na
spotkanie Stowarzyszenia w budynku OSP
w ka˝dy wtorek godz. 20–21.
Marcin J´drzejewski
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Kolejne Sprzàtanie Âwiata
Sukces
sobot´ 26 kwietnia zorganizowa- lasu na jesieni. Wyjadà ju˝ z budów ekigimnazjalistów noWDzieƒ
Ziemi w placówkach oÊwia- py i b´dziemy mogli posprzàtaç pozoW roku szkolnym 2002/2003 odby∏ si´
Konkurs Polonistyczny, który zasi´giem objà∏
teren województwa mazowieckiego. Wzi´∏o
w nim udzia∏ ok. 10 000 gimnazjalistów. Do
drugiego etapu zakwalifikowa∏o si´ ponad 400
kandydatów. Finalistami III etapu zosta∏y 52
osoby, w tym dwie uczennice naszego gimnazjum: Natalia Mileszyk i Agnieszka Tkaczyk,
prowadzone przez polonistk´ Zofi´ Walaszek.
W dowód uznania uczennice otrzyma∏y dyplomy od Mazowieckiego Kuratora OÊwiaty,
pana Ryszarda Raczyƒskiego. Nagrodà by∏o
te˝ uzyskanie dodatkowych 14 punktów doliczanych do koƒcowego wyniku egzaminu
gimnazjalnego.
Dla Natalii Mileszyk nie by∏ to pierwszy sukces. W zesz∏ym roku szkolnym Natalia zaj´∏a
I miejsce w konkursie wiedzy o osobie i dziedzictwie Stefana Kardyna∏a Wyszyƒskiego „NA
grani Tysiàcleci“. Konkurs zorganizowa∏y: MEN,
Kuratorium OÊwiaty i Wychowania, Instytut Prymasowski Stefana Kardyna∏a Wyszyƒskiego,
Akademickie Stowarzyszenie Katolickie „Soli
Deo” oraz inne podmioty. Honorowy patronat
nad konkursem sprawowa∏ Prymas Polski Józef
Glemp oraz by∏y premier Jerzy Buzek.
Zofia Walaszek

Og∏oszenia drobne

towych na terenie ca∏ej Weso∏ej. W akcji sprzàtania terenów zielonych wzi´∏y
udzia∏ wszystkie szko∏y i przedszkola.
Do porzàdkowania w∏àczyli si´ tak˝e
˝o∏nierze. Efektem tych prac by∏o wywiezienie 17 ton Êmieci...
Nie wiem, jak to skomentowaç, czy
to dobrze, ˝e tak du˝o znaleziono i wywieziono z lasów?
A mo˝e efektem takiej akcji powinien byç jeden skromny woreczek...bo
nikt do lasu nie powinien wywoziç swoich nieczystoÊci...
Stowarzyszenie Sàsiedzkie przymierza si´ do powtórzenia akcji sprzàtania

sta∏oÊci po ich bytowaniu. Minie czas
robienia generalnych porzàdków w piwnicach i na strychach i b´dziemy mogli
odnaleêç kolejne wersalki i stare lodówki. Skoƒczà si´ spacery po lesie, wi´c
pozbieramy pampersy z zawartoÊcià.
Przepraszam za sarkazm.
Mo˝e lepiej teraz, na poczàtku sezonu Êmiecenia, powziàç postanowienie
o zachowaniu czystoÊci i zwracaniu uwagi brudasom, którzy czasem bez ˝enady,
na naszych oczach, robià z naszych pi´knych okolic – dzikie wysypisko...
Izabela Antosiewicz

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

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

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Weso∏a – Stara Mi∏osna,
www.odnowa.nes.pl
ul. Diamentowa 759, ZADANIE 10, tel. 773-14-97

Biuro NieruchomoÊci „777”

PRZYJMIE DO SPRZEDA˚Y I WYNAJMU
Mieszkania w Starej Mi∏oÊnie
tel. 773 00 60
Pogodna 27 (róg Jana Paw∏a II)
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e-mail: biuro@biuro777.pl

Og∏oszenia drobne publikujemy za darmo. Najlepiej przesy∏aç je mailem na
adres: wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl

www.biuro777.pl

Nasz adres:
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Wystawa
psów rasowych

Marsza∏ek Marek
Borowski w Weso∏ej
14 maja w Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a odby∏o si´ spotkanie z Markiem Borowskim. Marsza∏ek Sejmu przyby∏ do
Dzielnicy na zaproszenie burmistrza Andrzeja Jastrz´bskiego oraz Gminnego OÊrodka Informacji Europejskiej. Tematem spotkania by∏a integracja z Unià. Licznie przybyli
uczestnicy spotkania wykazali ˝ywe zainteresowanie tematem, pytaniom zarówno „euroentuzjastów”, jak i „eurorealistów” nie by∏o koƒca. Pan Marek Borowski odpowiada∏
w sposób bardzo rzeczowy i konkretny, wykazujàc zdecydowane przekonanie o s∏usznoÊci g∏osowania na „tak”.
Wyk∏ad poprzedzajàcy spotkanie mia∏ za zadanie przybli˝yç zainteresowanym sytuacj´ ma∏ych i Êrednich polskich
przedsi´biorstw oraz wykorzystania przez nie unijnych
Êrodków.
Iza Zych

W dniu 11 maja odby∏a si´ w Starej Mi∏oÊnie
wystawa psów rasowych.
Organizatorem by∏ Polski Klub Psa Rasowego
oraz Komitet Mieszkaƒców Starej Mi∏osny.
Pokazom psów towarzyszy∏y wyst´py artystyczne Joanny Libner,
30h! (TRIO) oraz Juliana Mere (na zdj´ciu
obok)
T&M

Zapraszamy do nowootwartego sklepu

RYBNO–
GARMA˚ERYJNEGO
Polecamy szeroki asortyment ryb,
przetworów rybnych i wyrobów garma˝eryjnych
RYBY I PRZETWORY RYBNE
–
–
–
–

WYROBY GARMA˚ERYJNE
–
–
–
–
–
–

Przyjmujemy dzieci w wieku 1,5–5 lat
Oferujemy:
• Opiek´ ca∏odobowà
• Zabawy w ogrodzie
• Zaj´cia z logopedà
• Rytmik´
• Gimnastyk´ korekcyjnà

ryby Êwie˝e – codzienna dostawa
ryby w´dzone
ryby mro˝one
przetwory rybne

• Nauk´ p∏ywania na basenie
• Angielski
• Plastyk´
• Teatrzyki (w Robusiu)
• Zdrowe, smaczne posi∏ki

Stara Mi∏osna, ul. Magnolii 3, tel. 773-28-91
www.e-firmy.pl/robus

pierogi z rozmaitymi farszami
pyzy tarte i nadziewane
kluski Êlàskie
kopytka, krokiety, naleÊniki
zimne nó˝ki, go∏àbki
rozmaite surówki i sa∏atki

Przyjmujemy zamówienia na pó∏miski okolicznoÊciowe (ryba w galarecie, indyk w maladze, schab
po warszawsku, ryba po grecku, ryba faszerowana
i inne wg. ˝yczenia Klienta)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
od poniedzia∏ku do piàtku w godzinach 9.00–20.00,
w sobot´ 9.00–17.00
Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 106
(obok delikatesów „MAXIMA”)

Gabinet Stomatologiczny
lek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko

LECZENIE DZIECI I DOROS¸YCH
RTG Z¢BÓW
Godziny otwarcia:

poniedzia∏ek, wtorek, czwartek 9-2030
Êroda 15-2030, piàtek 9-13

Tel. 773-21-12
Weso∏a, Osiedle Stara Mi∏osna, ul. Hiacyntowa 19

US¸UGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
• tyczenia
• pomiary inwentaryzacyjne
• podzia∏y nieruchomoÊci
• mapy do celów projektowych
• uzgodnienia dokumentacji w ZUD

ul. Jana Paw∏a II 25
05-077 Warszawa-Weso∏a

tel. 773 83 49
fax 773 83 69
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Pochwa∏a teÊciowej
Kto kocha teÊciowà? Jest matkà naszego m´˝a lub ˝ony, zwykle ma do powiedzenia zbyt du˝o na ka˝dy temat i te
denerwujàce, przemàdrza∏e uwagi typu:
„ja nie wiruj´ koszul w pralce, bo si´
niszczà” zupe∏nie jakbyÊmy byli dzieçmi. „Dlaczego teÊciowa powinna mieç
tylko dwa z´by? – ˝eby jednym otwiera∏a piwo, a drugi, ˝eby jà bola∏” Dowcipy
o teÊciowych przecie˝ nie biorà si´ znikàd. Poza tym kto wymyÊli∏, ˝eby po Êlubie do obcej osoby mówiç „mamo”, mam´ to ja mam tylko jednà, rodzonà.
Z okazji Dnia Matki chcia∏abym na
∏amach gazety zaapelowaç do wszystkich czytelników – bàdêmy ludêmi ODCZARUJMY NASZE TEÂCIOWE! –
matki naszych m´˝ów i ˝on, przecie˝
nie mogà byç a˝ takie paskudne.
Dajàc w tym wyjàtkowym dniu humanitarny przyk∏ad oÊwiadczam na
forum publicznym, ˝e moja teÊciowa
z 10-letnim sta˝em jest wspania∏à,

màdrà kobietà, bez której nie wyobra˝am sobie, by nasza rodzina by∏a
pe∏nà. Hania (mówimy sobie po imieniu) bo jà tu wychwalam pod niebiosa, jest zgrabnà, atrakcyjnà, kruchà
kobietà, której jestem wdzi´czna
przede wszystkim za to, ˝e urodzi∏a
i wychowa∏a mojego m´˝a (a nie nale˝y on do drobniutkich☺ i spokojniutkich) Po wtóre jest osobà kulturalnà, imponuje mi swojà wiedzà
i uczynnoÊcià. Dalej: pysznie gotuje,
Êwietnie orientuje si´, co warto przeczytaç, gdzie odbywajà si´ ciekawe
zaj´cia dla dzieci, co zobaczyç w kinie
czy teatrze, kocha ogród z wzajemnoÊcià. Naprawd´ d∏ugo bym mog∏a si´
zachwycaç, a czy ma wady? Ale˝ oczywiÊcie, jak my wszyscy, kto kocha∏by
chodzàcy idea∏? Ja kocham mojà teÊciowà, ty pokochaj swojà. NIECH
˚YJÑ WSZYSTKIE MAMY!
Gra˝yna z Weso∏ej

Uroczysty Koncert
z okazji Dnia Matki

30 maja br. o godz. 19.00 w Klubie
Garnizonowym „KoÊciuszkowiec”,
przy placu Wojska Polskiego w Weso∏ej odb´dzie si´ uroczysty koncert
z okazji Dnia Matki. Swój wyst´p zaprezentujà: chór „Il Canto Magnificat” oraz kwintet „Graciosso”, czyli
dzieci i m∏odzie˝ z weso∏owskich
szkó∏. Opiekunkà Êpiewajàcej ju˝ od
trzech lat m∏odzie˝y jest pani dyrygent
Marta Zamojska-Makowska. Koncert
uÊwietni znakomita piosenkarka, pani
Krystyna Proƒko, która aktywnie
wspiera m∏ode talenty. Na spotkanie
z dobrà muzykà zapraszajà Szanowne
Panie i ich rodziny organizatorzy imprezy: OÊrodek Kultury Weso∏a i Klub
Garnizonowy „KoÊciuszkowiec”.
Wst´p wolny!
Zach´camy do kupowania cegie∏ek
(wartoÊç jednej cegie∏ki wynosi 5 z∏.),
z których dochód przeznaczony b´dzie w ca∏oÊci na potrzeby chóru.
Dyr. OÊrodka Kultury Weso∏a
Dariusz Falana

III Konkurs Wiedzy o Krajach
Niemieckoj´zycznych „MY W EUROPIE”
Gimnazjum nr 3 w Weso∏ej-Starej Mi∏osnej po
raz drugi wzi´∏o udzia∏ w Konkursie Wiedzy o Krajach Niemieckoj´zycznych. W minionà sobot´, 17
maja br., w Liceum Ogólnokszta∏càcym im. J. Paderewskiego w Sulejówku nasi uczniowie spotkali
si´ ze wspó∏zawodniczàcymi uczniami z Gimnazjum nr 2 w Weso∏ej i Liceum Ogólnokszta∏càcego
w Sulejówku. Organizatorki konkursu to nauczycielki j´zyka niemieckiego: Halina Koz∏owska (Gimnazjum nr 3), Krystyna Ciupiƒska (Gimnazjum nr 2)
oraz Krystyna Szlejzer (LO w Sulejówku).
Zamierzenia organizatorów konkursu – tj. poznanie i pog∏´bienie wiedzy o krajach niemieckiego obszaru j´zykowego, motywowanie do nauki i praktycznego stosowania j´zyka niemieckiego – zbieg∏y
si´ z oczekiwaniami naszej m∏odzie˝y, która licznie
przystàpi∏a do eliminacji szkolnych. Odby∏y si´ one
18 marca 2003 r., a przystàpi∏o do nich ogó∏em 65
uczestników: 40 z Gimnazjum nr 3, 20 z Gimnazjum nr 2 i 15 z Liceum. Udzielenie 90% poprawnych odpowiedzi na 30 pytaƒ testu, obejmujàcego
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wiedz´ o ww. krajach z zakresu, historii, geografii,
polityki, literatury, muzyki, sztuki, kultury i sportu
gwarantowa∏o przejÊcie do etapu fina∏owego. Prowadzàce przebieg pierwszego etapu konkursu komisje szkolne zakwalifikowa∏y do niego ∏àcznie 15
uczestników, po 5 z ka˝dej ze szkó∏.
W sobotnim fina∏owym etapie trzeciej edycji ww.
konkursu uczestnicy musieli w I rundzie odpowiedzieç poprawnie na cztery pytania, zaÊ w II rundzie
(10 wspó∏zawodników) – na trzy, w tym na jedno –
spoÊród 50 sytuacji j´zykowych – w j´zyku niemieckim. W dogrywkach pada∏y pytania do pierwszej
b∏´dnej odpowiedzi.
Jury konkursu, pracujàce w sk∏adzie: przewodniczàca – Danuta Fertak ze Stowarzyszenia Nauczycieli J´zyka Niemieckiego, cz∏onkowie: Ewa
Tucholska – dyrektor Gimnazjum nr 3, Jolanta
Skweres – dyrektor Gimnazjum nr 2 i Halina Zieliƒska – dyrektor LO w Sulejówku ocenia∏o jego przebieg i ustali∏o kolejnoÊç zajmowanych miejsc
w konkursie:
I miejsce – Joanna ˚urawska (Gimnazjum nr
2)- nagroda: 10-dniowy wyjazd edukacyjny do
Niemiec, Francji i Szwajcarii, ufundowana przez
Burmistrza Miasta Sulejówek
II miejsce – Anna Kossakowska (Gimnazjum nr
2) – nagroda: radiomagnetofon z CD, ufundowana
przez Burmistrza Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
III miejsce – Edyta Faszczewska (Gimnazjum nr
2) – nagroda: radiomagnetofon z CD, ufundowana
przez Burmistrza Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy
IV miejsce – Magdalena Burkacka (Gimnazjum
nr 2) – nagroda: odtwarzacz CD

V miejsce –
Martyna Iwaniak
(Gimnazjum nr
2) – nagroda:
s∏uchawki bezprzewodowe
VI miejsce –
Iga Floriaƒczyk
(Gimnazjum nr
3) – nagroda:
aparat fotograficzny, nagrody
od IV do VI ufundowa∏o Forum
Gospodarcze
w Sulejówku.
VII miejsce – Anna K∏oczewiak (LO w Sulejówku) – nagroda: parasolka, gra komputerowa, p∏yta CD, ufundowane przez Instytut Goethego
w Warszawie.
Pozosta∏e nagrody i upominki przekazali: Ambasada RFN w Warszawie, Instytut Goethego w Warszawie, Instytut Austriacki w Warszawie, a fundatorami drobnych pamiàtek byli paƒstwo Jadwiga
i Ryszard Kozarzewscy. O s∏odkà opraw´ imprezy
zadbali paƒstwo Lilianna i Wojciech Lesiƒscy.
Organizatorzy III Konkursu Wiedzy o Krajach Niemieckoj´zycznych „My w Europie” serdecznie dzi´kujà wszystkim sponsorom, którzy wsparli finansowo imprez´ oraz osobom, dzi´ki którym konkurs zosta∏ sprawnie przeprowadzony.
Halina Koz∏owska

STARA MI¸OSNA

Z muzykà
w ÂródmieÊciu
Zapraszamy do Domu Kultury
„ÂródmieÊcie”, przy ul. Smolnej 9
(daw. Digital, wejÊcie od strony Muzeum Narodowego) na obchody
Dnia Europejskiego. Ca∏odniowa
impreza poprzedzona przemówieniem Burmistrza Dzielnicy ÂródmieÊcie obfitowaç b´dzie w bogatà cz´Êç
artystycznà. 23.05 o godz. 13.00 wystàpi zespó∏ muzyczny, prowadzony
przez mieszkank´ Sulejówka, p.
Gra˝yn´ Alber. Dziewczyny z zespo∏u Êpiewajà muzyk´ w stylu „pop”,
polskà i zagranicznà. B´dziemy mogli je us∏yszeç i zobaczyç tak˝e podczas pleneru na Placu Zamkowym,
który odb´dzie si´ w dniach: 26 maja (Dzieƒ Matki) oraz 7, 8, 14 czerwca. Zespó∏ p. Alber da godzinny wyst´p 14 czerwca o godz. 15.00.
Zapraszamy!
Iza Zych

szard Jab∏oƒski – aktorzy scen warszawskich. Uczestnicy byli podzieleni na trzy
grupy: klasy 1 – 3 szko∏a podstawowa,
klasy 4 – 6 szko∏a podstawowa i klasy I –
III gimnazjum. A oto kto, z jakà nagrodà i do której szko∏y zawióz∏ trofea:
Grupa I: 1 nagroda Katarzyna Midziak Szko∏a Podstawowa nr 4, Pawe∏
Rybicki Szko∏a Podstawowa nr 3, Zuzanna Krzy˝anowska Szko∏a Podstawowa nr 3 i wyró˝nienia: Maciej Pa∏ka
Szko∏a Podstawowa nr 3, Marina Juszczyk Szko∏a Podstawowa nr 4 oraz Iga
Maruszak Szko∏a Podstawowa nr 4.
Grupa II: I nagroda Anna Tratkiewicz Szko∏a Podstawowa nr 3, Joanna
Milewska Szko∏a Podstawowa nr 3,
Blanka Stachelek Szko∏a Podstawowa
nr 3 i wyró˝nienia: Anna Kozak S.P. nr
2, Kajetan Lewandowski S.P. Niepubliczna nr 90, Piotr Karolak S.P. nr 2,
Karol Marciniak S.P. nr 2 oraz Rafal
Flak S.P. Niepubliczna nr 90.
Grupa III: I nagroda ex equo Alicja
Cessak Gimnazjum nr 3 i Aldona Banasiuk Gimnazjum nr 1, II nagroda Mateusz Jasiƒski Gimnazjum Niepubliczne ul.
Kruszyny, III nagroda Magdalena
Grzymkowska Gimnazjum nr 3 oraz wyró˝nienia: Kamila Kamiƒska Gimnazjum
nr 1, Magdalena Konowrocka Gimnazjum nr 3. Gratulacje dla zdobywców nagród, wyró˝nionych oraz dla pozosta∏ych
uczestników eliminacji. Gratulacje i podzi´kowania nale˝à si´ równie˝ nauczycielom i rodzicom, którzy mieli olbrzymi
wp∏yw zarówno na dobór repertuaru, jak
i na jego kszta∏t, zaprezentowany przez
recytatorów. Zadaniem g∏ównym eliminacji dzielnicowych by∏o wybranie do Fi-

Zgodnie z wczeÊniejszà zapowiedzià (WiadomoÊci Sàsiedzkie nr 35)
podaj´ Paƒstwu pozosta∏e informacje o imprezie organizowanej przez
OÊrodek Kultury Weso∏a, a dotyczàce tematyki kresowej. 23 maja b.r.
o godz. 19.30 nastàpi otwarcie wystawy fotograficznej. Autor, p. Jan
Sk∏odowski zaprezentuje nam swoje
zdj´cia z Huculszczyzny. Ciekawym
dope∏nieniem wystawy b´dzie projekcja filmu dokumentalnego, p.t.
„Bliscy a dalecy”, scen. i re˝. Anna
Górna-Zajàc i Lubomir Zajàc.
Do OÊrodka Kultury Weso∏a,
mieszczàcego si´ przy ul. Starzyƒskiego 21 (róg ˚ó∏kiewskiego),
tel. 773 61 88 serdecznie Paƒstwa zaprasza dyrektor – p. Dariusz Falana.
Iza Zych
na∏u w Warszawie po jednym reprezentancie z ka˝dej grupy. Podobnie jak w zesz∏ym roku i tym razem pojawi∏ si´ w grupie gimnazjalnej problem wyboru jednej
osoby z dwóch, które otrzyma∏y dwie
pierwsze nagrody. Dzi´ki wielkodusznoÊci organizatora warszawskiego Fina∏u
pojadà obie. Niskie uk∏ony i podzi´kowania w stron´ Mazowieckiego Centrum
Kultury. Reprezentantom Weso∏ej w Finale konkursu recytatorskiego „Warszawska Syrenka“ – Katarzynie Midziak,
Annie Tratkiewicz, Alicji Cessak i Aldonie Banasiuk – ˝yczymy po∏amania j´zyka. Trzymamy kciuki!!!
Darek Falana

Biuro NieruchomoÊci „777”

PRZYJMIE DO SPRZEDA˚Y I WYNAJMU
Domy w Starej Mi∏oÊnie
tel. 773 00 60
Pogodna 27 (róg Jana Paw∏a II)

e-mail: biuro@biuro777.pl

Kolejny raz za sprawà wspania∏ej weso∏owskiej m∏odzie˝y potwierdzone zosta∏o has∏o – „Literatura jest pi´kna“.
M∏odzi artyÊci reprezentujàcy wi´kszoÊç
szkó∏ Weso∏ej przedstawi∏a szanownej
komisji konkursowej kilkadziesiàt bardzo ciekawych propozycji interpretacyjnych dzie∏ literatury polskiej. Do pracy
w jury zostali zaproszeni aktorzy z Warszawy: Pani Miriam Aleksandrowicz –
na co dzieƒ równie˝ re˝yser dubingowy
oraz Panowie Mieczys∏aw Gajda i Ry-

Uwaga Kresowiacy
i inni zainteresowani
tematykà kresowà!

www.biuro777.pl

Eliminacje dzielnicowe
„Warszawska Syrenka”
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Oto kolejna grupa naszych najm∏odszych sàsiadów. Witajcie, witajcie, witajcie! RoÊnijcie
zdrowo i bàdêcie radoÊcià dla swoich rodziców.

Witajcie
wÊród
nas

Sponsor
rubryki:

Zach´camy wszystkich rodziców nowonarodzonych (poczàwszy od roku 2002) maluchów do
przesy∏ania kolejnych zdj´ç swoich pociech.
Zg∏oszenia do najbli˝szego numeru przyjmujemy w terminie do 15 czerwca 2003 r. Mo˝na je przes∏aç mailem: wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl (zdj´cie musi byç wówczas zeskanowane na
wymiar 4 x 5 cm i rozdzielczoÊç 300 dpi), przynieÊç do siedziby Stowarzyszenia Sàsiedzkiego w ka˝dy wtorek
w godz. 20.00–21.00, zostawiç w sklepie „Baby Boom” Jana Paw∏a róg Diamentowej, przekazaç za poÊrednictwem
znajomego cz∏onka Stowarzyszenia Sàsiedzkiego lub umówiç telefonicznie na innà form´ przekazania, (tel. 812 70 39).

Uwaga niespodzianka!
Weronika Maria K∏opocka
ur. 12.04.2002 r.
siostrzyczka Bernarda (l. 3)
i Karola (l. 5)

Mateusz S∏oma
ur. 28.06.2002 r.
w szpitalu przy ul. Karowej
waga 3180 g, d∏. 53 cm
mieszka przy ul. Pogodnej

Dla wszystkich dzieci, których zdj´cia
publikujemy w naszej rubryce nasz sponsor,
sklep „Baby Boom” ufundowa∏ drobne
upominki. Mo˝na je odebraç w sklepie
w godzinach jego otwarcia.

Sklep „Baby Boom”
ul. Jana Paw∏a II róg Diamentowej
zaprasza w godzinach:
pon.–pt. 10–19, sob. 10–14
tel. 773 15 58
Humor w krótkich majteczkach

Micha∏ Âwiercz
ur. 24.12.2002 r.
w Szpitalu Âw. Zofii
mieszka przy ul. Zakr´towej

Andrzej Kajetan Karpiƒski
wyp∏ynà∏ na Êwiat
w T∏usty Czwartek
27 lutego 2003 r.

W Êrodku zamieszania zwiàzanego z porannym wyjazdem
najstarszego syna Micha∏a do szko∏y (8 lat), m∏odszej córki
Zuzi do przedszkola (5 lat) z najm∏odszà pociechà Justynà
jako osobà towarzyszàcà (1 rok) us∏ysza∏am od Zuzi:
– Mamo, nie denerwuj si´! Wyobraê sobie, jak to b´dzie,
kiedy Justyna pójdzie do przedszkola, ja do szko∏y a Micha∏
do muzeum... ojsss.... do gimnazjum.

Malarstwo sakralne w bibliotece staromi∏oÊniaƒskiej
Z prawdziwà przyjemnoÊcià przekazuj´ Paƒstwu informacj´ o wystawie
malarstwa sakralnego prezentowanej
w naszej bibliotece do koƒca maja br.
Wystawa, jak nakazuje obyczaj, poprzedzona zosta∏a wernisa˝em. UÊwiet-
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nili go zaproszeni goÊcie, ale niewàtpliwie g∏ównymi bohaterkami wieczoru
by∏y autorki wystawianych prac – absolwentki A.S.P. Wydzia∏u Konserwacji
Dzie∏ Sztuki, panie: Maria Surawska
(mieszkanka Starej Mi∏osnej), Anna
Bogusz-Gazda i Dorota WitkowskaWeiss. Artystki specjalizujà si´ w malarstwie i rzeêbie polichromowanej.
Jest to pierwsza i myÊl´, ˝e nie ostatnia impreza tego typu zorganizowana
w∏aÊnie w lokalu bibliotecznym. Miejsce ku temu wprost wymarzone, zwa˝ywszy, ˝e w∏asnego innego obiektu
kulturalnego nie posiadamy i pr´dko
posiadaç nie b´dziemy.
Serdecznie wszystkich zapraszamy
do oglàdania tych pi´knych miniatur,

a dla ch´tnych do ich kupna (mogà byç
cennym prezentem i pamiàtkà, np.
z okazji Pierwszej Komunii Âwi´tej).
Biblioteka czynna: pon. wt. piàtki
13.00–18.00, czw. 10.00–15.00.
Tel. 773 83 66.
Iza Zych
Autorki prac

STARA MI¸OSNA

Kàcik bibliofila – nowoÊci w bibliotece

Hanna Zborowska z Kobuszewskich
„Humor w genach”
Jest to saga rodziny Kobuszewskich.
Siostra znakomitego aktora Jana Kobuszewskiego przedstawia jej losy od

czasów przedwojennych po lata tu˝ po
wojnie. Trójka rodzeƒstwa: Marysia –
najstarsza siostra, która zosta∏a naukowcem i poÊwi´ci∏a si´ medycynie,
Hania – autorka, w doros∏ym ˝yciu
pracownica PAN i ma∏y JaÊ, najm∏odszy z rodziny wraz z rodzicami, dalszà
rodzinà, przyjació∏mi i znajomymi –
oto bohaterowie tej ksià˝ki. Z pozoru
zwyk∏a biografia: dzieciƒstwo, nauka,
przyj´cia, codziennoÊç domowa, w tle
ciekawe opisy Warszawy, inaczej o wojnie. Jednak jest w tej pozycji coÊ, co
sprawia, ˝e nie mo˝na si´ od niej oderwaç. Du˝o ciep∏a, Êwiat doros∏ych widziany oczami najpierw dziecka, potem
m∏odej kobiety o niezwyk∏ej osobowoÊci, wielkim poczuciu humoru i sk∏onnoÊci do wplàtywania si´ w niesamowite, cz´sto komiczne sytuacje.
Ksià˝ka bogato ilustrowana równie˝
rysunkami ma∏ej Hani.
MyÊl´, ˝e jest to pere∏ka wspó∏czesnej literatury polskiej.

Odrobina Hiszpanii w Weso∏ej
Zawsze marzy∏am o podró˝y na Pó∏wysep Iberyjski. Co mnie tam ciàgn´∏o? – Torreadorzy, fantazyjna sztuka
Gaudiego, dzikoÊç Carmen...i rytmiczny step flamenco.
Tymczasem okaza∏o si´, ˝e nie musz´
wcale wyje˝d˝aç z Weso∏ej, aby zaspokoiç cz´Êç tych pragnieƒ. 9 kwietnia
wybra∏am si´ do naszego OÊrodka Kultury na koncert „Tinto Flamenco”.
Spodziewa∏am si´ zastaç na scenie typowych muzyków z filharmonii
(w urz´dowych frakach z muszkà).
A tu niespodzianka! Na scen´ wesz∏o
dwóch „wyluzowanych” gitarzystów
w czarnych golfach. Zacz´li graç,
a w przerwach z pasjà opowiadali o flamenco. Dowiedzia∏am si´, ˝e ten gatunek muzyki zosta∏ stworzony przez Cyganów andaluzyjskich, którzy przybyli
do Hiszpanii ok. XIV wieku. Pó∏wysep
Iberyjski przez stulecia zamieszkiwany
by∏ przez wiele narodów, dlatego zarówno w Êpiewie, jak i w taƒcu odnaleêç mo˝na wyraêne wp∏ywy kultury
arabskiej, ˝ydowskiej, a tak˝e rodzimego folkloru hiszpaƒskiego.
Flamenco to nierozerwalnie powiàzane ze sobà Êpiew, taniec i muzyka.

Najstarszà formà ekspresji jest Êpiew
oparty na rytmie. Z nim w∏aÊnie zwiàzany by∏ taniec, stanowiàcy form´ ilustracji do pieÊni. Taniec flamenco jest
najcz´Êciej solowy, poniewa˝ jest to indywidualna forma wypowiedzi, zawierajàca pewien element improwizacji.
Powszechnie kojarzona z muzykà flamenco gitara, jest instrumentem, który
pojawi∏ si´ stosunkowo niedawno. Jej
rola jako instrumentu solowego – prowadzàcego lub nawet zast´pujàcego
Êpiew- wzros∏a dopiero na poczàtku
XX wieku. Natomiast kastaniety tak
cz´sto uto˝samiane tylko z flamenco,
sà instrumentem typowym dla Hiszpanii. By∏y one wykorzystywane nie tylko
w muzyce ludowej, ale tak˝e powa˝nej.
Najbardziej w ca∏ym koncercie oczarowa∏ mnie wyst´p tancerki, a jednoczeÊnie pieÊniarki, pani Ma∏gorzaty
Matuszewskiej. By∏o w jej taƒcu wiele
naturalnego pi´kna, porywajàcej egzotyki i profesjonalizmu.
Ten koncert by∏ dla mnie (a myÊl´, ˝e
tak˝e dla ca∏ej, licznie zgromadzonej
widowni) mi∏ym spotkaniem z prawdziwà sztukà.
Gra˝yna Bany

Lit. beletrystyczna dla doros∏ych:
1. Stasiuk A. Bia∏y kruk
2. Steel. D. Chata
3. Fielding J. Pierwszy raz
4. Kosmowska B. Prowincja
5. Huelle P. By∏em samotny i szcz´Êliwy
6. Redliƒski E. Tansformejszen
Lit. dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. D´bski ¸. Krówki i mrówki i inne
bajki...
2. Nowak E. Diupa
3. Wilson J. Dziewczyny si´ odchudzajà
Lit. popularnonaukowa:
1. Drabina J. Górny Âlàsk (wyd. dolnoÊlàskie)
2. Braun K. Kieszonkowa historia teatru
3. Sedillot R. Moralna i niemoralna historia pieniàdza
Iza Zych

Inspiracjà „Poezja i dobroç”
w twórczoÊci Cypriana Norwida
w 120 rocznic´ Êmierci
Jak pojedynczy k∏os
„Poezja“
Jego pot´gà
odwa˝y∏ si´
zajrzeç w dusz´ czytelnika
tak intymnie blisko
aby umocniç wàtek prawd
w obr´czy zrozumienia
ci´˝ko zmaga∏ si´ z ˝yciem
w∏asnym i narodu
a˝ ziarno wrzucone w ÊwiadomoÊç
ocala∏o ponad wiek ca∏y
by powróciç k∏osem z∏ocistym
wra˝liwoÊç poety
pulsowa∏a wieloma Êrodkami wyrazu
jak otwarta rana
którà mog∏a zagoiç tylko „dobroç“
myÊliciel
zepchni´ty w osamotnienie
d∏utem i piórem wzbogaca∏ wn´trze
pora˝ony przedwczeÊnie g∏uchotà
s∏ysza∏ jednak upokorzenie
a teraz w wiecznoÊci
prawdopodobnie g∏uchy
na spóênionà s∏aw´
Irena ¸ukszo
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Mnichy tatrzaƒskie i ... skarby
wybraç si´ tam 24 czerwca i nie zapomnij zamówiç s∏oƒca. Powodzenia!
W Tatrach czekajà na Ciebie i inne
atrakcje: najwy˝szy wodospad w Polsce
(wysokoÊç 20 pi´ter), wieczne Êniegi,
malownicze dolinki i oczywiÊcie, mnóstwo szczytów.
Ale uwa˝aj na niedêwiedzie! Pami´tam – by∏o to jesienià – wracaliÊmy
o zmroku znad Morskiego Oka i czuliÊmy za plecami oddech niedêwiedzia.
El˝bieta Dani∏owicz

Legenda g∏osi, ˝e w dzieƒ Êwi´tego
Jana d∏ugi cieƒ Mnicha wskazuje miejsce, w którym jest ukryty skarb zbójnicki. Inne podanie mówi, ˝e ten sam
Mnich stoi na stra˝y u wejÊcia do groty
pe∏nej skarbów; dost´pu do nich broni
podziemny wodospad. Ten tajemniczy
Mnich to oczywiÊcie szczyt (2068
m n.p.m.) nad Morskim Okiem.
W naszych Tatrach mo˝esz wi´c
spróbowaç znaleêç skarb! Pami´taj, by

Piaski
JeÊli ktoÊ marzy o pobycie nad polskim morzem i opalaniu si´ le˝àc, a nie
na stojàco to polecam Piaski. Jest to
ma∏a wioska rybacka po∏o˝ona na koƒcu Mierzei WiÊlanej (4 km od granicy).
To ostatnia miejscowoÊç na tym kraƒcu
Polski. Sà tam tylko 2 ulice: Piaskowa

i S∏oneczna, 3 sklepy spo˝ywcze i jeden
z pamiàtkami oraz koÊció∏ Ojców Michalitów. Jest tu tak˝e jeden oÊrodek
wczasowy z domkami. TuryÊci zatrzymujà si´ u gospodarzy na kwaterach
lub w pensjonatach, albo na polach namiotowych. W szczycie sezonu – 2 tydzieƒ lipca, przy ∏adnej pogodzie, Piaski prze˝ywajà obl´˝enie, nie ma szans
na wolne miejsce noclegowe. Obl´˝enie w Piaskach oznacza, ˝e zaj´te sà
wszystkie domy, ale na pla˝y nadal
mo˝na le˝eç w dowolnie wybranym
miejscu rozk∏adajàc parawan, by
ochroniç si´ przed wiatrem a nie nat∏okiem ludzi.
Oprócz pi´knej i pustej pla˝y, niewàtpliwym atutem Pisków sà wspania∏e lasy i Êcie˝ki rowerowe m.in. do Krynicy Morskiej.
Wi´kszoÊç mieszkaƒców to rybacy –
codziennie rano na pla˝y mo˝na kupiç
Êwie˝à ryb´ albo przyjÊç na sma˝onà,
wieczorem do pani Jagody.
Najwi´kszà atrakcjà turystycznà sà
zadomowione dziki, które potrafià
spacerowaç Êrodkiem miejscowoÊci nic
sobie nie robiàc z uciekajàcych przed
nimi nowicjuszy.
Po jednej stronie morze, po drugiej
Zalew WiÊlany z malowniczym portem
i widokiem na Frombork, cisza, spokój
i ma∏o „atrakcji”, którymi mo˝na odchudziç najgrubszy portfel.
Polecam szczególnie dla rodzin
z dzieçmi.
Pani Jadwiga Grodkowska 0-55 247 66 76
Pan S∏awomir Romaƒski 0-55 247 66 32
Izabela Antosiewicz
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Pod ˝agle

Wi´kszoÊci osób oglàdajàcych regaty
˝eglarskie, na których wygrywa KuÊnierewicz, wydaje si´ to bardzo proste
– wsiàÊç do ∏odzi i ju˝ wiatr nas poniesie. W rzeczywistoÊci to trudny sport,
ale je˝eli poÊwi´ci mu si´ troch´ czasu,
staje si´ on wspania∏ym sposobem na
sp´dzenie wolnych chwil. ˚eglarstwo
warto poleciç jako sposób na aktywny
wypoczynek szczególnie, gdy do jeziora nie jest zbyt daleko. To doskona∏e
rozwiàzanie na wiosenne i letnie weekendy. Stara Mi∏osna oddalona jest ok.
25 kilometrów od Zalewu Zegrzyƒskiego, który od kilku lat staje si´ coraz
wi´kszà atrakcjà dla zapracowanych
Warszawiaków. Kontakt z wiatrem
i wodà pozwala odpr´˝yç si´ i zapomnieç o codziennych stresach. Z roku
na rok oÊrodki ˝eglarskie sà lepiej wyposa˝one, a pla˝e i woda dopuszczone
do kàpieli. Zarówno amatorzy sportów
wodnych, jak i zaawansowani ˝eglarze
znajdà tu ciekawà ofert´. Poczàtkujà-
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cym szkó∏ki ˝eglarskie proponujà kursy na stopnie ˝eglarskie i motorowodne. W mi∏ej atmosferze i pod fachowym okiem instruktora, mo˝na zdobyç
uprawnienia, pozwalajàce samodzielnie prowadziç jacht. Bardziej zaawansowani mogà wypo˝yczyç jachty i samemu rozkoszowaç si´ ˝eglowaniem,
a tak˝e wziàç udzia∏ w regatach organizowanych przez oÊrodki wodne i Warszawsko-Mazowiecki Okr´gowy Zwiàzek ˚eglarski. Bezpieczeƒstwo rekreacji zapewniajà patrole policji wodnej
i WOPR, oraz coraz lepsze oznakowanie akwenu. Wszystkim, którzy chcà
zwiedziç jezioro nie posiadajàc wymaganych uprawnieƒ, polecam rejsy ˝aglówkami lub statkami turystycznymi.
Po ca∏ym dniu sp´dzonym nad wodà
mo˝emy odpoczàç w tawernie portowej. Dobra sma˝ona rybka i koncert
szant dope∏nià przyjemnoÊci.
Z ˝eglarskim pozdrowieniem
Micha∏ Âwiniarski

STARA MI¸OSNA

Wo∏osate

mo˝na tak˝e z koƒskiego grzbietu.
W Wo∏osatem znajduje si´ bowiem

Za górami, za lasami, za rzekami i jeziorami, na dalekim po∏udniu jest maleƒka wioska Wo∏osate. Niby zwyk∏a
wioska, ale otoczona morzem gór i to
nie byle jakich. Bieszczady to najmniej
zaludniony rejon Polski, jedno z niewielu miejsc, gdzie turysta mo˝e nie
spotkaç ani jednego cz∏owieka przez
wiele kilometrów w´drówki. Z tym, ˝e
krótsze trasy sà bardziej zat∏oczone,
droga na Tarnic´, najwy˝szy szczyt
Bieszczad, zadowoli nawet najbardziej
towarzyskà osob´. Pi´knà panoram´
gór, bukowe lasy i po∏oniny podziwiaç

stadnina koni huculskich, rodzimej rasy Karpat Wschodnich. Konie te odznaczajà si´ wyjàtkowo spokojnym

Kaszuby z gryfem w herbie
Ostatnio cz´sto jeêdzimy z m´˝em
do Bytowa,a wczeÊniej przez wiele lat
odwiedza∏am Bory Tucholskie z
harcerkami. Kaszuby to Êwietne
miejsce na wakacyjny wyjazd z ca∏à
rodzinà. Jest tu du˝o lasów, jezior i
atrakcji turystycznych. Jakich? Oto
kilka przyk∏adów.
Skansen kolejowy w KoÊcierzynie
prezentuje jedynà w swoim rodzaju kolekcj´ parowozów, dawnych lokomotyw, wagonów, narz´dzi, maszyn, urzàdzeƒ torowych i elementów starych
mechanizmów.
Kaszubski Park Etnograficzny we
Wdzydzach Kiszewskich nad jez. Goluƒ to najstarszy polski skansen i jeden
z najstarszych w Europie. Powsta∏
w 1906 roku z inicjatywy Teodory i Izydora Gulgowskich. Co roku w trzecià
niedziel´ lipca Kaszubski Park Etnograficzny prze˝ywa prawdziwy najazd

goÊci z ró˝nych stron kraju i Êwiata. Tego dnia bowiem odbywa si´ tutaj najwi´ksza na Kaszubach impreza folklorystyczna – Jarmark Wdzydzki
B´domin. Ma∏a wieÊ pomorska, po∏o˝ona kilka kilometrów na wschód od
KoÊcierzyny. W cieniu s´dziwych lip
i d´bów stoi osiemnastowieczny dworek szlachecki. Tutaj w roku 1747 urodzi∏ si´ Józef Wybicki, twórca Mazurka
Dàbrowskiego, pisarz, poeta, ˝o∏nierz
i polityk. Od 1978
roku istnieje tu
Muzeum Hymnu
Narodowego – jedyne takie muzeum na Êwiecie.
WieÊ Nadole od
po∏owy XIX wieku funkcjonuje jako wieÊ letniskowa. Znajduje si´
tu
unikatowy
skansen – zagroda
wiejska z ekspozycjà historyczno-etnograficznà.
Najwi´ksza
i najnowoczeÊniejsza elektrownia
wiatrowa w Polsce
nad jeziorem ˚arnowieckim
ma
moc 150 kilowatów
i wysokoÊç masztu
32,7 metra. Obracajàce si´ ramiona
wirnika – o Êrednicy 24,6 m – zakreÊlajà powierzchni´
475 metrów kwadratowych.
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Pó∏nocna granica Kaszub si´ga
Morza Ba∏tyckiego. W sk∏ad Kaszub
wchodzi Pobrze˝e S∏owiƒskie, Wybrze˝e S∏owiƒskie, Mierzeja Helska
i Pobrze˝e Kaszubskie – wraz z Pradolinà Kaszubskà i Pradolinà ¸ebyRedy, z k´pami: oksywskà, puckà,
ostrowskà, swarzewskà, starzyƒskà
i s∏awoszyƒskà, Wysoczyznà ˚arnowieckà i Puszczà Dar˝lubskà.
Wschodnie kraƒce Kaszub si´gajà a˝ do Zatoki Puckiej i Zatoki
Gdaƒskiej. Kaszuby Êrodkowe i po∏udniowe to Pojezierze Kaszubskie,
zwane Szwajcarià Kaszubskà,
z ogromnà liczbà malowniczych jezior, przeci´te Wzgórzami Szymbarskimi, z najwy˝szym wzniesieniem Ni˝u Ârodkowoeuropejskiego
– Wie˝ycà (328,6 m n.p.m.)

usposobieniem i nawet ktoÊ, kto nigdy
nie dosiada∏ wierzchowca, po kilku jazdach na uje˝d˝alni b´dzie móg∏ wybraç
si´ konno w góry (oczywiÊcie pod
okiem instruktora). Taka przeja˝d˝ka
pozostawia wspania∏e wspomnienia.
Niezale˝nie czy na w∏asnych nogach,
czy na koƒskim grzbiecie Bieszczadzki
Park Narodowy warto poznaç dla malowniczych krajobrazów i naprawd´
dzikiej przyrody. Na turystów czeka
w Wo∏osatem schronisko turystyczne
(w pe∏ni sezonu czasem konieczne jest
zarezerwowanie pokoju).
Schronisko: (0-13) 461 06 11
Justyna Ko∏akowska
Wdzydzki Park Krajobrazowy le˝y
w pó∏nocno-zachodniej cz´Êci Borów
Tucholskich i rozciàga si´ na obszarze
prawie 18 tysi´cy hektarów. Najwi´kszym walorem parku sà jeziora – znajduje si´ tu ponad 160 jezior i oczek
wodnych otoczonych lasami, wÊród
których przewa˝ajà bory sosnowe.
W Kaszubskim Parku Krajobrazowym (32 tys. ha) po∏o˝onym na Pojezierzu Kaszubskim jest 12 rezerwatów
przyrody, 44 drzewa – pomniki przyrody, 11 g∏azów narzutowych.
Magdalena J´drzejewska
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Posejnele
OÊrodek wypoczynkowy w Posejnelach (Suwalszczyzna) poleci∏a nam
„Êwie˝o upieczona” para m∏oda, która dotar∏a tam w swojej podró˝y poÊlubnej. RzeczywiÊcie, miejsce to jest
urocze i ciche, a co najwa˝niejsze nale˝y do tych, których przemys∏ jeszcze
nie zdominowa∏. OÊrodek po∏o˝ony
jest w lesie nad niewielkim jeziorem
Pomorze. TuryÊci mogà zatrzymaç si´
w drewnianych domkach, bàdê w tak
zwanym pawilonie. Wszystkie domki
wyposa˝one sà we w∏asnà toalet´
i pokój, którego wielkoÊç zale˝y od
liczby osób majàcych tam wypoczywaç. Za niewielkà dop∏atà mo˝na poprosiç o dostarczenie do domku ma∏ej lodówki i telewizora. W pawilonie
znajduje si´ kilka pokoi z w∏asnà toaletà i balkonem. W cen´ za taki pokój
wliczone jest tu korzystanie z w∏asnej
lodówki, telewizora i radia. My wybraliÊmy pawilon, który wydawa∏ nam
si´ o tej porze roku (wrzesieƒ) cieplejszy, gdy˝ noce bywa∏y ju˝ ch∏odne.
Warunki sanitarne zarówno w domkach, jak i w pawilonie sà bardzo do-

bre. My sp´dziliÊmy tam urlop z rocznà córeczkà i uwa˝amy, ˝e ka˝dy rodzic spokojnie mo˝e zabraç tam swoje pociechy.
TuryÊci mogà wypo˝yczaç kajaki
i ∏ódki. Mo˝na z tego miejsca robiç sobie wspania∏e d∏ugie wycieczki kajakowe. My wi´kszoÊç czasu sp´dziliÊmy
na zwiedzaniu okolic na rowerach.
Warto je tam ze sobà zabraç, choç jest
mo˝liwoÊç wypo˝yczenia ich równie˝
na miejscu. Na terenie oÊrodka znajduje si´ niewielki plac zabaw, z którego ch´tnie korzystajà maluchy,
zw∏aszcza gdy pogoda nie sprzyja kàpielom w jeziorze.
Dla tych, którym nie wystarcza tylko wygrzewanie si´ na s∏oƒcu, jest
wiele mo˝liwoÊci na odwiedzenie ciekawych miejsc, do których mo˝na dotrzeç rowerem lub samochodem (komunikacja miejska jest tu s∏abo rozwini´ta). Proponujemy nast´pujàce
wycieczki:
– Do Wigierskiego Parku Narodowego, aby odwiedziç pokamedulski zespó∏ klasztorny nad jeziorem Wigry.
Ten pustelniczy zakon pozostawi∏ po
sobie koÊció∏ z kryptà zawierajàcà
szczàtki zakonników oraz domki pustelnicze – eremy.
Mo˝na zwiedziç
równie˝ pokoje,
w których przebywa∏ papie˝ Jan Pa-

Spo∏eczna Szko∏a Podstawowa nr 37
i Spo∏eczne Gimnazjum nr 3 STO

Al. Sztandarów 2 (Rembertów obok Akademii Obrony Narodowej)
www.superszkola.com.pl
tel. 673 54 08

ISTNIEJEMY 11 LAT
NAUKA OD KLASY „0”
Sukcesy naszych uczniów:
w 2002 r. Êrednia sprawdzianu po szóstej klasie – 91%;
w 2003 r. uczennica III klasy gimnazjum – finalistka
Olimpiady j´zyka polskiego;
I i III nagroda w konkursie literakim Bibliomania 2002.
UCZNIOWIE ZE SZKÓ¸ NIEPUBLICZNYCH, KTÓRE ULEG¸Y
ROZWIÑZANIU SÑ ZWOLNIENI Z WPISOWEGO.
ZAPRASZAMY na DZIE¡ OTWARTY 12 kwietnia 2003 r.
W GODZ. 900–1500. W programie, mi´dzy innymi liczne
WARSZTATY DLA DZIECI I M¸ODZIE˚Y.
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we∏ II podczas swojej pielgrzymki do
ojczyzny.
– Do Dowspudy, aby zwiedziç portyk
pa∏acowy z XIX wieku oraz dawny park
angielski.
– Do Sejn, gdzie znajduje si´ barokowy zespó∏ podominikaƒski. Warto
spróbowaç wypiekanego tu na ro˝nie
nad wolnym ogniem ciasta – s´kacza,
który stàd wzià∏ swój poczàtek.
– Do Krzywych, gdzie znajduje si´
Muzeum Przyrodnicze Wigierskiego
Parku Narodowego.
– Do Studzienicznej, aby obejrzeç
drewniany koÊció∏ z XIX wieku oraz kapliczk´ – sanktuarium Matki Boskiej.
– Do Augustowa – znajduje si´ tam
Muzeum Kana∏u Augustowskiego,
Muzeum Regionalne, cmentarz z zabytkowymi nagrobkami ˝eliwnymi oraz
port ˚eglugi Augustowskiej.
– Na spacerek do wsi Giby, aby zwiedziç uroczy drewniany koÊció∏ i pomnik Ofiar Ob∏awy NKWD w lipcu
1945 roku.
Do oÊrodka najlepiej dojechaç samochodem. Na miejscu znajduje si´ zamkni´ty parking przeznaczony wy∏àcznie dla goÊci oÊrodka.
Adres: OÊrodek Wypoczynkowy Posejnele,
16-506
Giby-Posejnele,
tel. (87) 516-50-16 (www.posejnele2.republika.pl)
Monika Zarzyƒska

Firma WARS-BRUK

udziela wszelkich porad na temat budowy ciàgów pieszo-jezdnych
na naszym Osiedlu. Od projektu do wykonania.

– uk∏adamy kostk´ brukowà
– odwodnienia rynien
– chodniki, parkingi, wjazdy
do gara˝y
– automatyczne nawadnianie
– ogrodzenie z klinkieru
udzielamy 36 miesi´cznej gwarancji

wystawiamy rachunki VAT

P 773 03 69, fax 773 03 68, 501 075 963
e-mail: warsbruk@o2.pl

STARA MI¸OSNA

KONKURS
na najpi´kniejszy ogród, taras, balkon
w Starej Mi∏oÊnie
Regulamin:
Prosimy o przysy∏anie zdj´ç bàdê zg∏aszanie telefoniczne, drogà e-mail pi´knych, ciekawych ogrodów, balkonów
(za zgodà ich w∏aÊcicieli). Do koƒca
czerwca przyjmujemy zg∏oszenia telefonicznie tel. redakcji, drogà e-mail:
artis@w.pl; wykonane zdj´cie mo˝na
zostawiç w sklepie „Baby Boom” lub
przynieÊç do siedziby Stowarzyszenia
Sàsiedzkiego. W konkursie nie mogà
braç udzia∏u cz∏onkowie redakcji.
Najciekawsze pomys∏y i najpi´kniejsze kompozycje zostanà nagrodzone:
Nagroda g∏ówna: podkaszarka ˝y∏kowa.
Oraz 2 zestawy combifix: motyczka, ∏opatka i grabki (przydatne na balkony
i tarasy).
Nagrody ufundowa∏a firma Gardena.

Nowa rubryka:
˚O¸TA STRONA
Artyku∏y z sonda˝ami cenowymi
zamieszczane na ∏amach WiadomoÊci Sàsiedzkich spotka∏y si´ z du˝ym
zainteresowaniem ze strony Paƒstwa. Wyglàda na to, ˝e tematyka
naszej lokalnej mikroekonomii jest
mile widziana.
Proponuj´ zatem, stworzenie ca∏kiem nowej rubryki, otwartej dla lokalnych przedsi´biorców i us∏ugodawców.
Czekamy na zg∏oszenia us∏ug
rzadkich i nietypowych, takich jak
punkt repasacji poƒczoch czy naprawy obuwia. Chcemy stworzyç
bank danych z adresami miejsc
us∏ugowych, o których, byç mo˝e,
wiedzà tylko nieliczni. MyÊl´, ˝e dane te powinny dotyczyç terenów nie
tylko Starej Mi∏osny, ale tak˝e Sulejówka czy Marysina Wawerskiego.
Czekamy na zg∏oszenia pod
numerem telefonu 773-13-13 lub
mailem: iza@plusnet.pl
Iza Antosiewicz

Przypomnienie:
W ogrodzie:
Kosimy trawnik, dok∏adnie go wygrabiamy,
uzupe∏niamy braki w murawie, dosiewajàc nasion, w goràce dni intensywnie podlewamy.
Sprawdzamy, czy na roÊlinach nie pojawiajà
si´ szkodniki i choroby- mszyce, bia∏y nalotmàczniak, paj´czynka- prz´dziorek itp. W razie
ich pojawienia si´ stosujemy odpowiednie
Êrodki ochrony roÊlin.
Tawu∏y i forsycje przycinamy i przeÊwietlamy po zakoƒczeniu kwitnienia.

Usuwamy przekwit∏e kwiatostany na rabatach bylinowych.

Na balkon i taras:
Piel´gnujàc roÊliny w skrzynkach balkonowych
nie zapominajmy o nawo˝eniu nawozem dla
kwiatów balkonowych, równie wa˝nym jak podlewaniu. Warto uszczykiwaç m∏ode roÊliny na koƒcach ga∏àzek w celu ich zag´szczenia i obrywaç
przekwit∏e kwiatostany dla obfitszego kwitnienia.
Ula Wróblewska
ARTIS. Architektura krajobrazu
artis@w.pl
773 36 12, 0-601 336 462

Pierwsze dyplomy
„TwórczoÊç rysunkowa dziecka to jego
zabawa, i to wyÊmienita zabawa! Zabawa, która daje radoÊç z samego rysowania, a z czasem i z jego efektu”
Stefan Szuman
Ka˝de dziecko ma potrzeb´ wyra˝ania swoich myÊli, uczuç i prze˝yç. Dlatego kontakt dziecka z ró˝nymi dziedzinami sztuki – literaturà, muzykà,
plastykà jest bardzo wa˝ny w odczuwaniu radoÊci i zadowolenia z w∏asnych
doznaƒ.
W Przedszkolu nr 1 w W-wie Weso∏ej
zosta∏ og∏oszony konkurs plastyczny dla
wszystkich dzieci 5- i 6-letnich z placówek
oÊwiatowych dzielnicy W-wa Weso∏a.
G∏ównym pomys∏odawcà i organizatorem konkursu by∏a nauczycielka
Ma∏gorzata Âwiàtek.
Prace konkursowe na temat: „Ziemia – pi´kno wokó∏ nas” sk∏adane by∏y
do 04.04.03r. w Przedszkolu nr 1.
Wp∏yn´∏o 54 prace z przedszkoli: nr
1 w Weso∏ej, nr 2 w Zielonej, nr 3
w Starej Mi∏osnej, nr 27 na Placu Wojska Polskiego oraz ze szkó∏ nr 3 w Starej Mi∏osnej i nr 27 na Placu Wojska
Polskiego.

Prace ocenia∏o zwo∏ane jury w sk∏adzie: Lucyna Konieczna, Gra˝yna Bany,
Ma∏gorzata Âwiàtek i Wojciech Sadlej.
Dzieci wykaza∏y si´ du˝à pomys∏owoÊcià i ró˝norodnoÊcià technik plastycznych.
Pierwsze miejsce w kategorii dzieci 5letnich zaj´∏a Anita Joniak, II miejsce
Marta PrzypaÊniak, Ela Jachowicz
i Marta Althamer, III miejsce Natalia
Kaniewska i Emilka Sawicka, a w kategorii dzieci 6-letnich I miejsce zaj´∏a
Aleksandra Kossakowska, II Agata
Lange, III Sonia Nowicka.
Z okazji Êwi´ta „Dnia Ziemi”
w Przedszkolu nr 1 zorganizowano uroczystoÊç, na której og∏oszono wyniki
konkursu i wr´czono dyplomy, wyró˝nienia i nagrody. Zaproszeni zostali
wszyscy uczestnicy konkursu z dzielnicy.
Serdeczne podzi´kowania dla Przedszkola nr 1 i Przedszkola nr 3 za ufundowanie nagród ksià˝kowych i rzeczowych oraz s∏odyczy dla wszystkich
uczestników konkursu.
Dla wi´kszoÊci dzieci to by∏ pierwszy
dyplom, wspania∏e prze˝ycie oraz mi∏a
zabawa.
Ma∏gorzata Âwiàtek
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Festiwal Ksià˝ki Artystycznej w Bibliotece Narodowej
W dniach 20 maja – 30 czerwca b.r.
Biblioteka Narodowa i ZPAP organizujà, pod Honorowym Patronatem
Ministra Kultury Waldemara Dàbrowskiego oraz Prezydenta Warszawy Lecha Kaczyƒskiego, Mi´dzynarodowy
Festiwal Ksià˝ki Artystycznej, p.t.
„W´drówka”. Festiwal towarzyszy 48
Mi´dzynarodowym Targom Ksià˝ki
w Warszawie. Mamy niecodziennà
mo˝liwoÊç prze˝ycia niezwyk∏ych doznaƒ, ale przede wszystkim spotkania
z ksià˝kà artystycznà, jak˝e odmiennà
od tej, po którà si´gamy na bibliotecznà pó∏k´.
A oto szczegó∏owy program festiwalu:
Biblioteka Narodowa (20 maja–30
czerwca), Al. Niepodleg∏oÊci 213
G∏ówna wystawa ksià˝ki artystycznej
(ksià˝ka totalna, liberatura, eksperymentalna, unikaty, obiekty), ok. 100
twórców z Bu∏garii, Brazylii, Czech,
Finlandii, Francji, Holandii, Hiszpanii,
Irlandii, Kanady, Litwy, Mo∏dawii,
Niemiec, Polski, S∏owacji, USA, Wielkie Brytanii.
Kurator – Alicja S∏owikowska.

Wernisa˝ 20 maja o godz. 18.00.
Galeria czynna: pn.–pt. w godz.. 10–18,
sob. 10–15
Wystawy i imprezy towarzyszàce

Galeria czynna: w dni powszednie
z wyjàtkiem pn. w godz. 12–17, w so.
i Êwi´ta w godz. 14–17.30 oraz w czasie
spektakli teatralnych.

Galeria Krytyków Pokaz (6–30 maja)
ul. Krakowskie PrzedmieÊcie 20/22
Ksià˝ka-Obiekt: wystawa prac 5 artystów.
Kuratorka: Kinga Kawalerowicz.
Wernisa˝ 6 V o godz. 18.00
Galeria czynna: wt.–pt. godz. 10–18,
sob. godz. 12–16

Galeria Dzia∏aƒ
(12 maja–9 czerwca)
ul. Marco Polo 1
Bookmorning; dzie∏a 30 artystów.
Kuratorzy: Grzegorz Borkowski, Fredo Ojda.
Wernisa˝ 12 V o godz. 18.00.
Galeria czynna: wt.–pt. w godz. 14–21.

Galeria DAP (8 maja–5 czerwca)
ul. Mazowiecka 11 a
Wystawa 30 twórców ksià˝ki – jurorów
i artystów nagrodzonych w poprzednich edycjach Sztuki Ksià˝ki
Kuratorzy: Andrzej Kalina, El˝bieta
Banecka
Wystawa 50 twórców polskiej ilustracji
prezentowana w kwietniu b.r.na Mi´dzynarodowych Targach Ksià˝ki Dzieci´cej w Bolonii.Kuratorki: Krystyna
Lipka-Sztarba∏∏o, Ma∏gorzata Bieƒkowska.
Wernisa˝ 12 V o godz. 18.00.
Galeria czynna: codziennie z wyjàtkiem pn. w godz. 11–18.
Galeria
Studio
(12–18 maja)
pl. Defilad (Teatr
Studio)
Ksi´ga 2000 i „Piek∏o, CzyÊciec, Niebo” w ksià˝ce artystycznej; 30 autorów.
Wystawa
prac
Józefa Wilkonia
i ilustracji Wies∏awy Rosochy.
Kuratorki: Danuta Wróblewska,
Alicja S∏owikowska.
Wernisa˝ 12 V
o godz. 12.00.

Mi´dzynarodowe Targi Ksià˝ki
(15–18 maja)
Pa∏ac Kultury i Nauki.
Aukcje i Targi Ksià˝ki Artystycznej 25
twórców.
Sektor D, stoisko 417.
Muzeum Drukarstwa Warszawskiego
(od 25 maja)
ul. ¸ucka 1/3/5
Historia ksià˝ki, lekcje, warsztaty.
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki
(maj–czerwiec) Dzieƒ Dziecka.
ul. Elektoralna 12
Program edukacyjny: wystawy, warsztaty.
Galeria Mazowiecka
pl. Bankowy (Hol g∏ówny Ratusza)
Wystawa plakatów i wydawnictw
„Wspó∏czesnej Polskiej Sztuki Ksià˝ki”.
Wernisa˝ 30 V o godz. 12.
Szczególnej Paƒstwa uwadze polecam dwie imprezy: G∏ównà Wystaw´
Ksià˝ki Artystycznej w Bibliotece Narodowej (20 maja–30 czerwca) oraz
wystaw´ w galerii DAP (8 maja–5
czerwca). B´dà tam przedstawione
prace, m.in. p. Joanny Stokowskiej, artystki mieszkajàcej na naszym osiedlu.
Jest to tak interesujàca i utalentowana
postaç, ˝e chcia∏abym jà Paƒstwu
przedstawiç na ∏amach kolejnego numeru WiadomoÊci Sàsiedzkich

PUNKT
PRZEDSZKOLNY
ul. Poezji 17
zapisy na rok 2003/2004
tel. 773 25 90
0-505 115 773
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Sonda harcerska
Z racji tego, ˝e jestem harcerkà ju˝
piàty rok i czuj´ si´ w tej organizacji zadomowiona, postanowi∏am dowiedzieç
si´, co inni o niej wiedzà i jak jà postrzegajà. Przeprowadzi∏am ankiet´ wÊród
rodziców, sàsiadów oraz kole˝anek i kolegów z mojego liceum.
Odpowiedzi by∏y przeró˝ne. Zupe∏nie
inaczej udzielali ich doroÊli, a inaczej
m∏odzie˝, szczególnie jeÊli chodzi∏o
o wiedz´: Nasi màdrzy rodzice, niekiedy
zdolni byli opowiedzieç ca∏à histori´ harcerstwa od czasów Baden-Powella, a˝ po
dzieƒ dzisiejszy. Poza tym doskonale
orientujà si´, na czym polegajà nasze zaj´cia, obozy, biwaki. M∏odzie˝ zaÊ o harcerstwie niewiele wie. Niektórzy pewne
informacje czerpià z lektury szkolnej
„Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamiƒskiego (zach´cam do przeczytania).
Widzà nas w mundurach podczas ró˝nych Êwiàt, wa˝nych wydarzeƒ. Jednak
tak naprawd´ nie majà poj´cia, co my –
harcerze w∏aÊciwie robimy. Przyczynà tego jest ma∏a stycznoÊç z tym typem organizacji (pewna grupa moich znajomych
dopiero ode mnie dowiaduje si´ o niej).
Kolejne pytanie dotyczy∏o tego, co inni myÊlà o harcerstwie. Wszyscy jednog∏oÊnie odpowiedzieli, ˝e jest to sposób
sp´dzenia wolnego czasu. Kojarzy im
si´ pozytywnie, gdy˝ to „pi´kna wychowawcza idea obejmujàca m∏odych bez
wzgl´du na pochodzenie i zamo˝noÊç”,
wp∏ywajàca dobrze na ludzi, a tak˝e
okazja do poznania nowych osób,
miejsc oraz usamodzielnienia si´. Moi
koledzy podziwiajà nas za odwag´ i ch´ç
do pracy. Sami nie wiedzà, czy byliby
zdolni tak si´ poÊwi´ciç. DoroÊli zaÊ widzà o wiele g∏´bsze wartoÊci, takie jak:
patriotyzm, braterstwo, szacunek.
Jak widaç, w zale˝noÊci od wieku, wiedzy i kontaktu z harcerstwem, mo˝na
spotkaç si´ z ró˝nymi opiniami na ten temat. Przyznam si´ szczerze, ˝e ci´˝ko mi
by∏o zrozumieç, jak to jest po tej drugiej
stronie. Zaskoczy∏a mnie akceptacja tego ruchu, g∏ównie ze strony rówieÊników. Ubolewam jednak nad tym, ˝e
m∏odzi ludzie, tacy ja, cz´sto nie dostrzegajà w tym wi´kszego sensu. A przecie˝
to wspania∏a idea ∏àczàca ludzi i uczàca,
jak iÊç przez ˝ycie, by staç si´ kimÊ lepszym. Nie bójcie si´ jej poznawaç!
Czuwaj!
Przyboczna 44 MDH-ek „Archandraja”
Dh trop. Mariola Majszyk
Tel: 773-20-96

Monety
i Internet
artyku∏ sponsorowany przez firm´ JJS
Co numizmatykom (naukowcom i kolekcjonerom) mo˝e zaoferowaç Internet?
Na pierwszym planie, zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów mamy dwie dziedziny,
w których internet wydaje si´ niezastàpiony.
Sà to: komunikacja i gromadzenie informacji.
Dzi´ki Internetowi kolekcjonerzy i pasjonaci mogà:
• Udost´pniaç skatalogowane zbiory.
• Pomagaç szybko w identyfikacji poszczególnych pozycji kolekcji.
• Wymieniaç doÊwiadczenia z pasjonatami
z odleg∏ych miejsc bez koniecznoÊci wyjazdów.
• Porozumiewaç si´ z innymi osobami zainteresowanymi tematem – ca∏a praktycznie
korespondencja naukowa odbywa si´ teraz za poÊrednictwem internetu.
• Uzupe∏niaç zbiory poprzez kupowanie lub
wymian´ oraz odsprzedawaç dublety.
Porozumiewanie si´ za poÊrednictwem internetu zrewolucjonizowa∏o prac´ naukowców i kontakty hobbystów. W ciàgu paru minut mo˝emy zadaç pytanie komuÊ z drugiej
pó∏kuli i uzyskaç na nie odpowiedê. Ba! Mo˝emy mu nawet przes∏aç wyraêne zdj´cia interesujàcych nas numizmatów.
MyÊl´, ˝e w tej chwili co najmniej po∏owa
hobbystycznych transakcji handlowych odbywa si´ za poÊrednictwem sieci – chyba
wszystkie liczàce si´ domy aukcyjne majà
ju˝ internetowe prezentacje swoich katalogów. Dzia∏ajà wirtualne sklepy numizmatyczne. Funkcjonujà internetowe „gazety og∏oszeniowe“, w których mo˝na umieszczaç
swoje oferty. Furor´ zrobi∏y internetowe aukcje typu e-bay albo Allegro.

Coraz wi´cej czasu zabiera przeglàd ofert
aukcji internetowych, a to za sprawà ich rosnàcej iloÊci. Do niedawna jedynym liczàcym
si´ w Polsce serwisem by∏o Allegro. Zamieszanie spowodowane niejasnymi stosunkami
w∏asnoÊciowymi serwisu oraz gwa∏townà
podwy˝kà op∏at i prowizji, której nie towarzyszy wzrost jakoÊci Êwiadczonych us∏ug doprowadzi∏o do powstania darmowego serwisu aukcji kolekcjonerskich www.kiermasz.pl.
Na Kiermasz przenosi si´ znaczàca cz´Êç dotychczasowych u˝ytkowników dzia∏u numizmatycznego i innych kolekcjonerów.
Serwis kolekcjonerski Kiermasz.pl zosta∏
przygotowany i uruchomiony na specjalne
zamówienie przez firm´ JJS Sp. z o.o. z naszego osiedla. Spó∏ka ta jednoczeÊnie Êwiadczy us∏ugi zwiàzane z dost´pem do internetu.
Zapewnia ona te˝ sta∏e pod∏àczenie tego serwisu do sieci Internet. Jest to firma, która
praktycznie obj´∏a zasi´giem teren os. Starej
Mi∏osnej, Zakr´tu, Anina, WiÊniowej Góry,
Wawra, Mi´dzylesia.
Coraz wi´cej osób w∏aÊnie dzi´ki niej mo˝e
mieç sta∏y nielimitowany dost´p do Internetu
p∏acàc jedynie sta∏y miesi´czny abonament.
Dzi´ki JJS, zwanej te˝ jako (VIR.PL) nie jesteÊmy skazani na TP S.A. która bardzo cz´sto nie ma mo˝liwoÊci technicznych na pod∏àczenie. JJS w chwili obecnej w ciàgu siedmiu
dni od zg∏oszenia dokonuje instalacji i uruchomienia us∏ugi dost´pu do internetu. OczywiÊcie, nie podlega dyskusji, ˝e zdrowa konkurencja wreszcie przynosi korzystne efekty dla
mieszkaƒców Starej Mi∏osnej i okolic.
Andrzej Piotrowski

17

STARA MI¸OSNA

Co kryjà symbole Unii Europejskiej
Na temat Unii Europejskiej mo˝na
us∏yszeç ostatnio wiele... Natomiast dekad´ wczeÊniej mo˝na ju˝ by∏o dostrzec
na samochodowych tablicach rejestracyjnych z krajów Unii jej oficjalny znak:
okràg z dwunastu gwiazd na niebieskim
tle. Wje˝d˝a∏ i wyje˝d˝a∏ z w∏aÊcicielami aut, bez ha∏asu i medialnej wrzawy
wokó∏ siebie. Kolejnym znakiem Unii,
który od 1 stycznia 2002 wszed∏ w nasz
pejza˝ „walutowy”, sta∏ si´ wspólny europejski pieniàdz „euro”. Przywo∏ane
znaki: unijna flaga i waluta, nale˝à do
symboli unijnych. Symbol prowadzi
w g∏àb, ods∏ania ukryte znaczenie...
Warto si´ temu przyjrzeç bli˝ej.
Pierwotnie „symbolem” nazywano
od∏amany kawa∏ek koÊci do gry lub innego przedmiotu, którego brzeg pasowa∏ do brzegu pozosta∏ej cz´Êci tak, ˝e
mo˝na je by∏o ze sobà z∏o˝yç. Bliscy obdarzali si´ nawzajem takimi kawa∏kami
przedmiotów, aby móc si´ po nich rozpoznaç. By∏y wi´c dla bliskich sobie osób
znakiem rozpoznawczym, jednoczàcym,
który dziedziczono przez pokolenia.
Jedne przemija∏y, przychodzi∏y nowe,
niezmienny pozostawa∏ tylko „znak
wspólnoty”. Z czasem w takim celu pos∏ugiwano si´ odciskiem piecz´ci.
Symbolika flagi
Opisany na poczàtku znak Unii Europejskiej zosta∏ przyj´ty na flag´ zjednoczonej Europy w 1986 r. W oficjalnym
informatorze Unii Europejskiej1 znajdujemy objaÊnienie jej powstawania i znaczenia: „Flaga zjednoczonej Europy powsta∏a z inspiracji chrzeÊcijaƒskiej.
W 1950 roku Rada Europy og∏osi∏a konkurs na zaprojektowanie flagi dla tej nowo
powsta∏ej instytucji. 8 grudnia 1955 roku
przyj´ty zosta∏ projekt Arsena Heitza ze
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Strasburga, b´dàcy modyfikacjà propozycji Salvadora de Madariaga y Rojo,
a przedstawiajàcy kràg dwunastu gwiazd
na ciemnoniebieskim tle. Natchnieniem
dla autora by∏a historia objawieƒ NajÊwi´tszej Maryi Panny na Rue du Bac
w Pary˝u, dajàcych poczàtek Kultowi
Matki Boskiej Cudownego Medalika.
Projekt nawiàzuje do s∏ów Apokalipsy Êw.
Jana: „Potem wielki znak ukaza∏ si´ na
niebie: Niewiasta obleczona w s∏oƒce
i ksi´˝yc pod jej stopami, a na jej g∏owie
wieniec z gwiazd dwunastu” (Ap 12, 1).
Unia Europejska, za zgodà Rady Europy,
21 kwietnia 1986 r. przyj´∏a jako oficjalnà
flag´ tej instytucji w∏aÊnie projekt Arsena
Heitza. Symbolika flagi nie jest religijna
w Êcis∏ym znaczeniu. Unia Europejska,
b´dàc instytucjà Êwieckà, szanuje wolnoÊç
sumienia i przekonaƒ wszystkich Europejczyków. DwanaÊcie gwiazd symbolizuje
gwarancj´ pe∏ni, jakà ma si´ staç zjednoczona Europa, oraz godziny, miesiàce,
znaki zodiaku i aposto∏ów”. Dodatkowa
informacja o tym, ˝e „liczba gwiazd jest
sta∏a i nie powi´ksza si´ wraz z przyj´ciem
nowych cz∏onków”2, w Êwietle powy˝szego nie wymaga komentarzy.
Warto wspomnieç, ˝e rok og∏oszenia
konkursu (1950) by∏ obchodzony w KoÊciele jako Rok Jubileuszowy, zaÊ projekt flagi zosta∏ przyj´ty w dniu 8 grudnia
1955 r., w uroczystoÊç Niepokalanego
Pocz´cia. Przyj´ty projekt wiàza∏ si´ wi´c
– tak˝e datà zatwierdzenia – z tà tajemnicà. Jej spopularyzowanym znakiem na
polskiej ziemi, sà; medalik oraz liczne figury Niepokalanej (Matki Boskiej Cudownego Medalika na Rue du Bac) Na
staromi∏oÊniaƒskiej ziemi, przydro˝na figura Niepokalanej stoi przy Êwiat∏ach po
prawej stronie drogi do Warszawy (róg
Traktu Brzeskiego i Torfowej), biegnàcej
od Terespola na zachód.
Tak oto katolicka
tajemnica maryjna
sta∏a si´ uniwersalnym
znakiem,
otwierajàcym drog´ dla jednoczàcej
si´ Europy. Niepokalana patronuje
jednoczàcej si´ Europie, czego nie
wiedzà chyba tak˝e
ci, który w procesie
jednoczenia widzà

raczej dzie∏o ciemnych mocy... Czy˝ nale˝y si´ dziwiç, ˝e ca∏kowicie Jej oddany
(Totus Tuus) Ojciec Êw. Jan Pawe∏ II rozpoczà∏ i -mo˝na rzec – oznaczy∏ ca∏à swojà pos∏ug´ s∏owami: „Nie l´kajcie si´!”?
Symbolika „euro”
Banknoty o nomina∏ach 5, 10, 20, 50,
100, 200 i 500 euro majà jednakowy dla
wszystkich paƒstw cz∏onkowskich awers
i rewers. Motywami graficznymi banknotów sà okna, bramy i mosty, nawiàzujàce do ró˝nych stylów i epok w europejskiej kulturze, majàcych symbolizowaç otwartoÊç i porozumienie. Przyk∏adowo: „... Romaƒski portal przedstawiony na awersie banknotu o nominale 10
euro jest typowym elementem architektonicznym koÊcio∏ów i innych budynków
sakralnych, które od ponad tysiàca lat
tworzà krajobraz miast europejskich. Na
banknocie o nominale 20 euro widoczne
sà motywy architektury Êredniowiecznej,
która zasadniczo ukszta∏towa∏a si´
w oparciu o chrzeÊcijaƒskie motywy symboliczne...”3 S∏owo „euro” napisane jest
w alfabecie ∏aciƒskim i greckim. W ten
sposób nawiàzano do kultury antycznej,
najstarszego fundamentu ∏àczàcego
obywateli Europy, zanim powsta∏o Imperium Rzymskie.
Monety euro oraz centy majà wspólny tylko awers z nomina∏em, natomiast
na rewersie znajdujà si´ symbole narodowe kraju, w którym zosta∏y wyt∏oczone. Nie ogranicza to jednak ich obiegu
w paƒstwach cz∏onkowskich
Przemawiajàc w Parlamencie RP
w dniu 11 czerwca 1999 r. Jan Pawe∏ II
powiedzia∏ m. in.:
„...Nowà jednoÊç Europy, je˝eli chcemy,
by by∏a ona trwa∏a, winniÊmy budowaç na
tych duchowych wartoÊciach, które jà kiedyÊ ukszta∏towa∏y, z uwzgl´dnieniem bogactwa i ró˝norodnoÊci kultur i tradycji poszczególnych narodów. Ma to byç bowiem
wielka Europejska Wspólnota Ducha...”.
Zawarte w symbolice flagi zjednoczonej Europy intuicje maryjne, dajà
wiele w tym wzgl´dzie do myÊlenia.
Maria Klamut
1

2

3

Unia Europejska. Informator o KoÊcio∏ach. Komitet
Integracji Europejskiej, Centrum Informacji Europejskiej Warszawa, czerwiec 2000. Wyd. 3 uzup.
Unia bez tajemnic. Wczoraj – dziÊ – jutro. Pe∏nomocnik Rzàdu ds. Informacji Europejskiej.
Unia Europejska. Informator...
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Czy moje dziecko jest nadpobudliwe?
Ale on si´ wierci, wsz´dzie go pe∏no,
wszystko go rozprasza, zrobi coÊ zanim
pomyÊli....
Niektórzy rodzice cz´sto obserwujà
podobne zachowania u swoich dzieci lub
sà informowani o nich przez nauczycieli.
W potocznej ocenie sà to dzieci niesforne, niegrzeczne, z którymi trudno
na co dzieƒ wytrzymaç. Mimo ró˝nych
oddzia∏ywaƒ, zachowania te wcale lub
niewiele si´ zmieniajà i bywajà powodem stresów i frustracji ca∏ej rodziny.
Zanim jednak w∏asne dziecko lub inne
posàdzimy o niegrzeczne zachowanie,
warto pomyÊleç czy rzeczywiÊcie do koƒca
jest ono odpowiedzialne za to, jakie jest.
Psychologowie i psychiatrzy dzieci´cy uwa˝ajà, ˝e nawet 10 do 15% polskich dzieci przejawia nadpobudliwoÊç
psychoruchowà zwanà inaczej zespo∏em hiperkinetycznym lub z angielskiego skrótem ADHD.
Dzieci nadpobudliwe ˝yjà w ka˝dym
kraju. Obecnie uwa˝a si´, ˝e wystàpienie
ADHD uwarunkowane jest genetycz-

nie. A wi´c dzieci zachowujà si´ w okreÊlony sposób, poniewa˝ ich system kontroli nie dzia∏a w pe∏ni sprawnie. Pierwsze symptomy zaburzeƒ rodzice obserwujà u dzieci poni˝ej 7 roku ˝ycia.
NadpobudliwoÊç psychoruchowa
przejawia si´ w 3 podstawowych obszarach objawów:
• zaburzeniach uwagi
• nadmiernej aktywnoÊci
• nadmiernej impulsywnoÊci
U ka˝dego nadpobudliwego dziecka
dany objaw mo˝e wyst´powaç w ró˝nym
nasileniu. Chyba najtrudniejszym do zaakceptowania przez rodziców, rówieÊników, nauczycieli jest nadmierna ruchliwoÊç. Takie dzieci nieustannie sà w ruchu, machajà r´kami, bujajà si´ na krzeÊle, ciàgle coÊ mówià.
Równie˝ impulsywnoÊç bywa trudna
do zniesienia. Dzieci majà k∏opot
z przestrzeganiem zasad, czekaniem na
swojà kolej, planowaniem czynnoÊci.
Objaw, który stosunkowo najmniej
absorbuje otoczenie, to zaburzenia
koncentracji uwagi.
Dzieci, u których
Zbigniew Soszyƒski
dominuje on w zachowaniu, uwa˝ane
sà za doÊç grzeczne, ale majà one
Pustaki • Kr´gi • Przepusty • Bloczki • Kraw´˝niki trudnoÊci w wyodP∏ytki chodnikowe i Eko • Obrze˝a trawnikowe
r´bnianiu rzeczy
Ogrodzenia – ceg∏a – tralka i inne
istotnych od nieistotnych, zapami´Zakr´t, ul. Trakt Brzeski 31
tel./fax 773 23 74, kom. 0602 373 860
tywaniu, koƒczeniu

BETONIARSTWO

OÂRODEK REHABILITACJI
I ODNOWY BIOLOGICZNEJ
mgr Beata i Jacek Horszczaruk

➣ LECZENIE: – ZMIAN ZWYRODNIENIOWYCH
– STANÓW POURAZOWYCH
– BÓLÓW KR¢GOS¸UPA
– WAD POSTAWY
– DYSKOPATII
➣ TERAPIA MANUALNA stawów kr´gos∏upa i koƒczyn
➣ FIZYKOTERAPIA
➣ MASA˚E
➣ GIMNASTYKA KOREKCYJNA indywidualna i grupowa
➣ GIMNASTYKA WYSZCZUPLAJÑCA DLA PA¡
aerobik, stretching, çwiczenia kszta∏tujàce

Tel.

773 22 53

Weso∏a – Stara Mi∏osna
ul. S∏onecznej Polany 5

czynnoÊci. To bardzo utrudnia codzienne funkcjonowanie.
Zachowania dzieci z zespo∏em
ADHD sà problemem wartym zauwa˝enia, gdy˝ wydaje si´, i˝ wyst´puje on
u coraz wi´kszej grupy dzieci.
Ponadto zachowania problemowe powodujà kolejne k∏opoty. Dzieci uzyskujà
gorsze wyniki w nauce mimo dobrych
mo˝liwoÊci intelektualnych, a to mo˝e prowadziç do zmniejszenia zainteresowania
szko∏à. Równie˝ na skutek negatywnych
opinii doros∏ych, odrzucenia przez rówieÊników mo˝e obni˝yç si´ samoocena dziecka. Cz´sto na bazie takich doÊwiadczeƒ
u starszych dzieci kszta∏tuje si´ wi´ksza
sk∏onnoÊç do uzale˝nieƒ, depresji, zaburzeƒ zachowania. Z pewnoÊcià nie wszystkie dzieci sà nadpobudliwe. Niektóre dzieci przejawiajà po prostu wi´kszà aktywnoÊç ni˝ inne, zachowujà si´ niegrzecznie,
poniewa˝ nie majà dostatecznie wyrobionych nawyków spo∏ecznego zachowania
si´ lub na przyk∏ad majà z∏e samopoczucie.
O tym, czy sà nadpobudliwe, Êwiadczy cz´stotliwoÊç i nasilenie objawów.
Dzieciom nadpobudliwym trudniej bywa w ˝yciu. Równie˝ ich rodzicom.
Australijscy psychologowie uwa˝ajà,
˝e w domu nadpobudliwego dziecka
nawet kot i rybki wymagajà psychoterapii. Zatem warto pomóc naszemu
dziecku – a jak, o tym w nast´pnym wydaniu WiadomoÊci Sàsiedzkich.
Beata Niewiadomy
Psycholog

Gdy Twoje dziecko
ma trudnoÊci szkolne, emocjonalne, jest nadpobudliwe lub
sprawia problemy wychowawcze

p r o p o n u j e m y
■
■
■
■
■

konsultacje, porady
badania psychologiczne
badania pedagogiczne
badanie dojrza∏oÊci szkolnej
reedukacj´ dzieci
dyslektycznych
■ terapi´ myÊlenia matematycznego dzieci m∏odszych

telefon 773 12 22,
tel. kom. 0-601 097 058
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Zielony
„GROSZEK” na wiosn´
tekst sponsorowany
Ju˝ od prawie pi´ciu lat robi∏am sobie zakupy w „Maximie” u Paƒstwa
Walickich, a tu nagle w miejsce znajomego czerwono-bia∏ego pawilonu pojawi∏ si´ zielony „Groszek”. Postanowi∏am zapytaç w∏aÊcicieli o t´ zmian´, co
nie by∏o trudne, bo pani Basia Walicka
jest codziennie w sklepie i ch´tnie rozmawia z klientami.
Margo: Co to jest „Groszek”?
BarbaraWalicka: Jest to polska sieç
sklepów, które oferuje zrzeszonym
w niej sklepom opiek´ marketingowà,
doradztwo, mo˝liwoÊç dokonywania
zakupów hurtowych jako du˝a grupa
oraz promuje sprzeda˝ produktów
znanych producentów pod wspólnà
markà „Groszek”. W tej chwili w sieci
„Groszek” jest ponad 200 sklepów
w Polsce.
Margo: Co sk∏oni∏o Was do przystàpienia do tej grupy?
B.W.: G∏ównie wymagania rynkowe, tj.
koniecznoÊç polepszenia jakoÊci us∏ug,
wygody kupowania dla klientów, co
wià˝e si´ z poprawà efektywnoÊci wy∏o˝enia towaru i obni˝kà cen. Na rynku
istniejà ró˝ne grupy zrzeszajàce detalistów. Naszà decyzj´ podj´liÊmy po prawie dwóch latach poszukiwaƒ i jak na
razie jesteÊmy zadowoleni.
Margo: Ale czy nadal macie pe∏nà kontrol´ nad firmà?
B.W.: Tak, oczywiÊcie. Sieç „Groszek”
zapewnia nam swoje towary, które

mo˝emy zamawiaç nawet przez Internet i które sà dostarczane bezpoÊrednio do sklepu. Ale mo˝emy dokonywaç zakupów tak˝e poza siecià.
W sklepie znajduje si´ teraz oko∏o
10 tys. ró˝nych produktów. Mi´dzy innymi produkty od lokalnych wytwórców, tj. jak ciasta pieczone przez panie
z Weso∏ej, pieczywo z piekarni „Putka” i z Wiàzownej, a zw∏aszcza „podp∏omyki”. Poza tym wszelkie decyzje
dotyczàce zmian w sklepie muszà byç
konsultowane z w∏aÊcicielami, czyli
w tym wypadku ze mnà.
Margo: No w∏aÊnie. Co si´ zmieni∏o?
B.W.: Zmieni∏ si´ troch´ wystrój, tzn.
mamy nowe pó∏ki do ekspozycji produktów, towar jest u∏o˝ony blokowo,
co u∏atwia klientom znalezienie produktów. W sklepie zamontowany jest
system monitoringu chroniàcy nas
przed ewentualnymi kradzie˝ami, ale
te˝ zapewniajàcy wi´ksze bezpieczeƒstwo kupujàcym. Ponadto du˝ym powodzeniem cieszy si´ terminal TotoLotka w naszym sklepie oraz wydawana co miesiàc gazetka z listà towarów
w promocji. Promocje trwajà przez
oko∏o 2 tygodnie od wydania gazetki,
ceny wybranych towarów sà wtedy
Êrednio o 20% taƒsze. Na pó∏kach jest
te˝ sporo produktów z markà „Groszek”. Jak ju˝ wspomnia∏am, sà one
wyprodukowane przez znane firmy
specjalnie dla grupy i w zwiàzku z tym

mogà
konkurowaç
jakoÊciowo
a przede wszystkim cenowo z produktami innych marek.
Sà te˝ rzeczy, których nie widzà nasi
klienci, ale które wp∏ywajà na jakoÊç
obs∏ugi tj. szkolenia dla personelu, pomoc fachowa w prowadzeniu firmy
oraz informacje o zmianach w obowiàzujàcym prawie.
Margo: Zw∏aszcza, ˝e Twoja rola polega teraz bardziej na sprawnym zarzàdzaniu ni˝ tylko na sprzeda˝y.
B.W.: Kiedy zaczynaliÊmy w 1998 roku
w Starej Mi∏oÊnie zatrudnialiÊmy tylko
jednà sprzedawczyni´, panià Joann´
(która nadal u nas pracuje). Teraz pracuje tu 7 ekspedientek, ale ja nadal
sp´dzam du˝o czasu w sklepie. Rozmawiam z klientami i staram si´, ˝eby na
pó∏kach by∏o to, czego oni oczekujà.
Staramy si´, aby ka˝da reklamacja by∏a
natychmiast uwzgl´dniana.
Dzi´ki programowi komputerowemu
i sieci informatycznej zainstalowanej
w sklepie, na bie˝àco mamy informacje
o iloÊci sprzedawanych towarów, co
u∏atwia zamawianie. Znacznie rozbudowaliÊmy te˝ dzia∏ mi´sny, do którego
codziennie dostarczany jest Êwie˝y towar. Poza tym najwa˝niejsza jest przyjemna, sàsiedzka atmosfera w sklepie.
W koƒcu znamy si´ ju˝ z niektórymi
z Paƒstwa od wielu lat, a mam nadziej´, ˝e nowi klienci te˝ wkrótce stanà si´
sta∏ymi bywalcami naszego sklepu.
Margo: ˚ycz´ Wam tego serdecznie
i dzi´kuj´ za rozmow´.

Tom Law’s School of English
w

Weso∏ej – Starej Mi∏oÊnie od 1997 roku

W wakacje – lekcje indywidualne
Nowe kursy ju˝ od wrzeÊnia 2003 r.
■ Angielski od podstaw
– grupa poranna: Êr. 9.45–12.00, pt. 10.15–12.30
– grupa popo∏udniowa: pon. 19.00–21.15, pt. 18.00–20.15
■ Angielski dla Êrednio-zaawansowanych
– grupa poranna: wt., czw. 10.00–12.15
– grupa popo∏udniowa: wt., czw. 19.00–21.15
■ Angielski dla zaawansowanych
– grupa poranna: pon., pt. 9.00–11.15
– grupa popo∏udniowa: pon., Êr. 18.00–20.15
■ Kursy dla osób indywidualnych „full immersion”:
– do ustalenia ze szko∏à
■ English Breakfast
BBC NEWS z komentarzem i nowym s∏ownictwem, konwersacja dnia oraz piosenka dnia
– grupa poranna: pt. 9.20–10.00
– grupa popo∏udniowa: (do ustalenia)

Zapisy:
ul. GoÊciniec 2B
Weso∏a – Stara Mi∏osna
tel. 773 32 70, 773 34 39
tel. kom. 0504 123 283

W ofercie naszej szko∏y sà tak˝e inne j´zyki: niemiecki, francuski, hiszpaƒski i holenderski. Zapraszamy.
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Elewacje klinkierowe
Ceg∏a klinkierowa jest materia∏em
budowlanym wypalanym z gliny, znanym od lat i bardzo popularnym w wielu paƒstwach europejskich. W naszym
kraju pewnego rodzaju moda na proste, modernistyczne formy spowodowa∏a monotoni´ rozwiàzaƒ plastycznych, detalu i kolorystyki. Wiele budynków z terenu ca∏ej Polski upodobni∏o si´ do siebie, tracàc cechy indywidualizmu.
W latach 90-tych na naszym rynku
pojawi∏a si´ szeroka oferta handlowa
producentów cegie∏ klinkierowych trafiajàca do coraz szerszego grona inwestorów. Coraz wi´cej osób decyduje si´
na ten rodzaj materia∏u, gdy˝ dzi´ki
niemu mo˝na nadaç ka˝dej budowli
wymarzony kszta∏t i form´. Klinkier
charakteryzuje przede wszystkim mrozoodpornoÊç i niska nasiàkliwoÊç
(max. 10%). Dzi´ki temu znakomicie
sprawdza si´ w najbardziej niekorzystnych warunkach atmosferycznych, jest
on odporny nie tylko na niskie, ale
i wysokie temperatury. Elewacje wykonane z klinkieru chronià Êcian´ przed
wiatrem i opadami, sà te˝ niezwykle
trwa∏e (przetrwajà dziesiàtki lat) i wytrzyma∏e. Dodatkowà zaletà jest fakt,
i˝ praktycznie nie wymagajà konserwacji, jak ma to miejsce przy Êcianach tradycyjnych. Nawet szlachetne tynki
cienkowarstwowe po pewnym czasie
brudzà si´ i zmieniajà kolor. Przy klinkierze tego problemu nie ma.
Trzeba pami´taç, i˝ elewacja jest wizytówkà domu. To ona sprawia, ˝e nie
mo˝emy minàç go oboj´tnie. Obecnie

wo-be˝owych, JANTAR MELAN˚
dzi´ki przepalaniu ma ciep∏e, jasnomiodowe, a CARMEL MELAN˚ –
ciemnomiodowe odcienie. Ciep∏e,
czerwone odcienie klinkieru proponuje firma LODE oraz JOPEK- w tym
przypadku oprócz wysokiej jakoÊci
proponowana jest niska cena sprzeda˝y detalicznej – od 1.09 z∏/szt.
Wymienione zak∏ady to tylko cz´Êç
z istniejàcych na rynku polskim i zagranicznym. Obecnie na rynku polskim
dost´pne sà równie˝ gotowe zaprawy
do murowania klinkieru w ró˝nych kolorach (czerwony, bràzowy, antracytowy, szary, grafitowy itp.). Nie powodujà one odbarwieƒ cegie∏ i fug tak cz´sto
spotykanych przy tradycyjnych zaprawach. Takie zaprawy proponuje m.in.
REYMIX, ALPOL, SOPRO.
Jak wi´c widaç budowanie z klinkieru ma wiele zalet: ochronimy Êcian´,
a w Êcianach trójwarstwowych przed
niszczàcym wp∏ywem opadów ochronimy te˝ docieplenie. Dzi´ki temu materia∏owi uzyskamy dom ciep∏y, niepowtarzalny, stworzony pod indywidulane gusta, czyli taki, który na d∏ugie lata
pozostanie Êwie˝y i efektowny.

oferta handlowa klinkieru jest tak szeroka, ˝e ka˝dy inwestor znajdzie dla
siebie odpowiedni kolor tak, by zbudowana z niego elewacja spe∏nia∏a marzenia przysz∏ych mieszkaƒców. Poza tym
du˝y wybór kszta∏tek klinkierowych
decyduje o jego uniwersalnoÊci. Z klinkieru mo˝na budowaç nie tylko efektowne elewacje, ale równie˝ mury i s∏upy ogrodzeniowe, budowle ma∏ej architektury (np. fontanny) oraz cz´Êç
komina wystajàca ponad dach. W tradycyjnych kominach zbudowanych
z cegie∏ pe∏nych palonych pod wp∏ywem wody z opadów dochodzi do ich
procesowi lasowania. Zaprawa kruszy
si´, ceg∏a ch∏onie wilgoç, zaczyna „chodziç”, korodowaç, a w rezultacie komin
si´ ulega zniszczeniu. Klinkier dzi´ki
bardzo niskiej nasiàkliwoÊci takiej korozji nie ulega.
Na naszym rynku dost´pne sà niemal wszystkie kolory cegie∏ klinkierowych – od bia∏ych, ˝ó∏tych, poprzez
odcienie pomaraƒczy, czerwieni, bràin˝. Ma∏gorzata Chendowska
zów do ciemnych grafitów. Ceg∏y takie
elmas@grupapsb.com.pl
proponuje mi´dzy innymi firma
tel.
789-0-789, 773-34-43
RBEN, CRH KLINKIER, TERCA.
Wysokogatunkowe ceg∏y elewacyjne w charakterystycznych, pastelowych kolorach proponuje
te˝ polska firma
tel.
tel. kom.
EkoKLINKIER:
SIENA produkoDOJAZD GRATIS 24 h
wana jest w odcieniach piasko-

Us∏ugi posadzkarskie

TA X I - W E S O ¸ A
773 70 31,

GRAMMAR

ANGIELSKI
NIEMIECKI
ROSYJSKI

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

0-601 220 910

Pomoc w nauce

NAUKA J¢ZYKÓW

gmorawska1@wp.pl

Weso∏a-Stara Mi∏osna, ul, GoÊciniec 52

tel./fax 773 14 50, 0 609 094 112

T¸UMACZENIA

KÑCIK BUDOWLANY
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Bucha∏o, iskrzy∏o, dymi∏o
czyli rozstrzygni´cie konkursu chemicznego w Gimnazjum nr 3
W naszym wspania∏ym gimnazjum
w dniu 20 marca br. odby∏ si´ konkurs
chemiczny dla uczniów klas II i III. Rywalizacja od razu zapowiada∏a si´ ciekawie ze wzgl´du na to, ˝e oprócz wiedzy
czysto chemicznej, przydatne by∏y ró˝ne
walory interdyscyplinarne, jak ciekawoÊç, fantazja, a nawet pewne umiej´tnoÊci aktorskie. DoÊwiadczenie, forma
prezentacji, wyk∏ady pó∏ ˝artem, pó∏ serio, stroje, fryzury, atrybuty – ogólnie
mówiàc raj dla ludzi z wyobraênià.

Ale do rzeczy – pomys∏y najstarszych. Koledzy Micha∏owie: Kowalik
i Kurek przygotowali fajerwerki –
iskrzàcà mieszanin´ z azotanu potasu,

py∏u ˝elaza i siarki. Ania Wiesio∏ek
wraz z zespo∏em gotowa∏a jajko w...
wapnie palonym, podczas jego gaszenia. Ciekawe, czy robotnicy na budowach wykorzystujà takie iloÊci energii,
które sà na wyciàgni´cie r´ki? Zespó∏
„Trzy Blondynki i Brunetka” stara∏ si´
przekonaç szanownà komisj´ do ogrzewania mieszkaƒ ciep∏em otrzymywanym z roztworzenia cynku kwasem solnym. Mo˝e trzeba by to opatentowaç,
mi∏e kole˝anki? A nó˝ widelec za par´
lat, gdy zabraknie ∏atwopalnych bogactw, ten pomys∏ oka˝e si´ zbawienny? Zespó∏ „Chemik I” zademonstrowa∏ reakcj´ stràcania chlorku sodu,
czyli powszechnie wykorzystywanà metod´ otrzymywania chlorku srebra
w fotografii.
Klasy drugie okaza∏y si´ nie mniej
pomys∏owe „Demony Pr´dkoÊci”
otrzymywa∏y dwutlenek w´gla w drodze reakcji w´glanu wapnia z kwasem
solnym. „Wiedêmy i Czarnoksi´˝nik”
chcieli zniszczyç Êwiat tworzàc wulkan,
który dymi∏ i straszy∏! „Âredniowieczni
Alchemicy” wywo∏ali iskrzenie na gra-

nicy dwóch cieczy, kwasu siarkowego
i spirytusu. Na poczàtku buchn´∏o,
Êmierdzia∏o, a na koƒcu iskrzy∏o, ale
wszystko dobrze si´ skoƒczy∏o.
Konkurs zakoƒczy∏ si´ zwyci´stwem:
w klasach III – panów Micha∏ów,
a w klasach II – „Âredniowiecznych Alchemików”.
Zdaniem waszego komentatora, konkurs by∏ ciekawy, da∏ wszystkim zainteresowanym pole do zapoznania si´
z chemià w inny sposób. Przyniós∏ tak˝e
mi∏e przeÊwiadczenie, ˝e nauka to nie
tylko tony ksià˝ek, fura klasówek, czy
wypracowaƒ, ale coÊ, co ma szerszy wymiar – ogólnà wiedz´ i ÊwiadomoÊç otaczajàcego Êwiata, która z ca∏à pewnoÊcià
nieraz oka˝e si´ przydatna na co dzieƒ.
Mateusz Stachelek uczeƒ kl. II a

Canaletto – Na skrzyd∏ach sztuki
Kolejny rok pracy przyniós∏ nowe, ciekawe
pomys∏y. ByliÊmy ju˝ bogatsi o ubieg∏oroczne
doÊwiadczenia i przyst´powaliÊmy do dzia∏ania
z wi´kszà wiarà we w∏asne mo˝liwoÊci.
W ubieg∏ym roku nauczyliÊmy si´ taƒczyç
manueta. Taniec sprawia∏ m∏odzie˝y wiele radoÊci i satysfakcji. PostanowiliÊmy wi´c kontynuowaç ten wàtek. ZaprosiliÊmy do wspó∏pracy panià Kam´ Akucewicz, choreografa
i pedagoga baletu. Z proponowanych utworów wybraliÊmy saraband´ – taniec dworski
o rodowodzie hiszpaƒskim. OdpowiedzialnoÊç za ostateczny efekt wzi´∏a na siebie pani Jolanta Rybicka, nauczycielka wychowania
fizycznego.
W tym roku szkolnym do programu przystàpi∏
Teatr Szkolny, M∏odzie˝owa trupa aktorska pod
kierunkiem dwóch polonistek, pani Urszuli Szulepy i Edyty Maruszak, przygotowa∏a krótkà, ale
bardzo ciekawie zaaran˝owanà inscenizacj´
„˚ony modnej” Ignacego Krasickiego.

ZgromadziliÊmy pokaêne archiwum. RysowaliÊmy, malowaliÊmy,
projektowaliÊmy, szyliÊmy stroje (6
sukien w roku ubieg∏ym, 7 sukien
w obecnym). Nie uda∏oby si´ nam
uszyç tak wielu sukien gdyby nie wydatna pomoc pani Ewy Gajkowskiej,
pracownika naszej szko∏y.
Skoro by∏a mowa o strojach i taƒcach, to nasuwa si´ od razu na myÊl
bal i karnawa∏. Jak karnawa∏, to Wenecja (rodzinne miasto Canaletta), jak Wenecja, to maski
karnawa∏owe. Stàd pomys∏ na maski, które zacz´∏a produkowaç ca∏a szko∏a.
Teraz przysz∏a kolej na obyczaje. Jak jadano,
czy smacznie? Jak wyglàda∏ stó∏? W jaki sposób serwowano potrawy? Jak wyglàda∏a zastawa sto∏owa? Na te pytania odpowiadaliÊmy
sobie oglàdajàc muzealne ekspozycje i wertujàc literatur´ fachowà. Na tym nie poprzestaliÊmy. PostanowiliÊmy stworzyç w∏asnà manu-

WiadomoÊci Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
- pismo mieszkaƒców Starej Mi∏osny.
Redaguje zespó∏: Izabela Antosiewicz (sekretarz redakcji), Katarzyna G∏usek,
Agnieszka Gruszczyƒska, Marcin J´drzejewski (redaktor naczelny), Ma∏gorzata
Krukowska, Marian Mahor, Dorota Mierzejewska (reklama, tel. 773 13 13), Beata
Niewiadomy, Anna Susicka, Dorota Wroƒska, Izabella Zych. Foto: autorzy, Magdalena
J´drzejewska.

faktur´. KupiliÊmy naczynia, farby i kontynuowaliÊmy zabaw´.
Prezentacja naszych pomys∏ów odby∏a si´ 4
kwietnia w Zamku Królewskim w Warszawie.
Wystawa jest kontynuacjà programu „Bernardo Belotto- ambasador kultury, czyli magiczna
skrzyneczka pana Belotta” i Êwiadectwem znakomitej wspó∏pracy muzeum – szko∏a. Po d∏ugiej
debacie wystawa zosta∏a zatytu∏owana „NA
SKRZYD¸ACH SZTUKI”.
Marzena Rybnikow

Kontakt z redakcjà: tel.: 613 34 37, fax: 613 18 49,
e-mail: wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl
Adres do korespondencji: 04-506 Warszawa, ul. Minerska 1
Wydawca: NAJ-COMP. ISSN 1509-0833. Nak∏ad: 4.000 egz.,
Gazeta bezp∏atna! Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych.
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów i korekty j´zykowej.
Za informacje zawarte w reklamach Redakcja nie odpowiada.

Reklama: Dorota Mierzejewska – tel. 773-13-13
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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

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

tel.

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

773 14 30

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

Osiedle Stara Mi∏osna
ul. Jeêdziecka 20

GABINET STOMATOLOGICZNY
–
–
–
–
–
–

Magdalena Gaw´cka, Danuta Olczak

BEZP¸ATNA STOMATOLOGIA
DLA OSÓB UBEZPIECZONYCH
W MAZOWIECKIEJ KASIE CHORYCH
- STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
- STOMATOLOGIA DZIECI¢CA
- CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

- PROTETYKA
- PROFILAKTYKA
- PERIODONTOLOGIA

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

TELEFON 0-691 031 747
STARA MI¸OSNA, UL. JANA PAW¸A II 15 F

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

WEJÂCIE OD ULICY DOLOMITOWEJ 14

CZYNNE:
codziennie
w niedziele

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

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

773 47 54,

fax

815 40 76

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

Ko
l
LO ekt
TT ur
O a

RAMY

6.00 - 22.00
9.00 - 15.00

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

23

WIELKI
FESTYN HANDLOWY

sobota 24 maja 10.00–18.00
czytaj na stronie 3
Przychodnia Zdrowia „POGODNA”
w Starej Mi∏oÊnie, przy ul. Jana Paw∏a II 25, tel. 773-83-23
Filia Przychodni Zdrowia w Mi´dzylesiu (obok SPZOZ nr 3)
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,
Program opieki nad kobietà w cià˝y, ginekolog
Opieka piel´gniarska

Ponadto:

– pe∏na diagnostyka na miejscu i w placówkach wspó∏pracujàcych
– dost´p do wszystkich specjalistów w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej
– dost´p do nocnej i Êwiàtecznej pomocy medycznej w Sulejówku-Mi∏oÊnie
Przychodnia jest czynna w dni powszednie w godz. 8-18, w soboty 10-12

Licencja nr 51
Mgr Ewa Gadomska - Smenda

JSCU
MIE
A
N
DYT
KRE

Od 12 lat sprzedaj´ w Starej Mi∏osnej
mieszkania i domy
zadzwoƒ

0601 355 130

oddzwoni´

pe∏na obs∏uga transakcji
Dzwoƒ, korzystna i bezpieczna sprzeda˝!!

AUTORYZOWANA
STACJA OBS¸UGI

–
–
–
–

sprzeda˝ samochodów
naprawa gwarancyjna
naprawa pogwarancyjna
czeÊci

05-077 STARA MI¸OSNA k/ W-wy
Trakt Brzeski 88
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tel. 773 20 03
tel. 773 30 03

