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Uwaga wszyscy ch´tni
do bicia rekordu
Guinnessa w kategorii
najd∏u˝szego meczu!
We wtorek 22 lipca o godz. 19.00 na
boisku przy Gimnazjum nr 3 spotkanie informacyjno-organizacyjne.
W sobot´ 2 sierpnia od godz. 10.00 do
niedzieli 3 sierpnia do godz. 10.00 trening
24-godzinny.
Ostateczny termin zg∏oszeƒ (pisemnych) do udzia∏u w meczu up∏ynie 1 wrzeÊnia. Jednak wszyscy chcàcy wziàç udzia∏
w treningu muszà si´ zg∏osiç przed 22 lipca. Sposób zg∏aszania podaliÊmy w kwietniowym i majowym numerze „WS”
Termin rozegrania meczu zosta∏ wst´pnie wyznaczony na okres pomi´dzy
6 a 13 wrzeÊnia br.
MJ

Przypominamy, ˝e trwa
KONKURS
na najpi´kniejszy ogród, taras, balkon w Starej Mi∏oÊnie

Konkurs wakacyjny

Prosimy o przysy∏anie zdj´ç bàdê zg∏aszanie telefoniczne, drogà e-mail
pi´knych, ciekawych ogrodów, balkonów (za zgodà ich w∏aÊcicieli).
Zg∏oszenia przyjmujemy telefonicznie: tel. 773-36-12, drogà e-mail:
artis@w.pl lub iza@plusnet.pl; wykonane zdj´cie mo˝na zostawiç w sklepie „Baby Boom” lub przynieÊç do siedziby Stowarzyszenia Sàsiedzkiego
(budynek Stra˝y w ka˝dy wtorek o godz. 20). w terminie do 30 lipca br.
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.
Lista laureatów zostanie opublikowana w sierpniowym numerze
WiadomoÊci Sàsiedzkich.
Ula Wróblewska
architekt krajobrazu

Na naszej ok∏adce publikujemy 10 zdj´ç (opisanych numerami) obrazujàcych ró˝ne zakàtki Polski. WÊród czytelników, którzy nadeÊlà prawid∏owe odpowiedzi, co jest uwidocznione na
co najmniej 7 z 10 opublikowanych fotografii, zostanà rozlosowane nagrody – 3 albumy fotograficzne o Polsce.
Zg∏oszenia zawierajàce odpowiedzi konkursowe: Zdj´cie nr 1
przedstawia.... Zdj´cie nr 2... itd., podpisane imieniem i nazwiskiem wraz z podanym telefonem kontaktowym lub mailem nale˝y przesy∏aç do koƒca wakacji: mailem na adres wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl, faxem pod nr 613 18 49, lub
przynieÊç osobiÊcie na spotkanie Stowarzyszenia.
Wyniki konkursu podamy we wrzeÊniowym numerze „WS“
Uwaga podpowiedê! Cz´Êç zdj´ç by∏a ju˝ publikowana
w ostatnim okresie na ∏amach „WS“.

Nast´pny numer „WiadomoÊci Sàsiedzkich“ (sierpieƒ 2003) uka˝e si´ po wakacyjnej przerwie w ostatnim tygodniu sierpnia.
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Udanych wakacji, pi´knej pogody, wspania∏ego
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Krótka pami´ç
Mimo wstrzàsów i napi´ç, jakie targajà naszà
Radà Dzielnicy w zwiàzku ze sporem wokó∏ osoby pana Edwarda Zdzieborskiego, Rada stara si´
pracowaç mo˝liwie normalnie. Strony konfliktu
okopa∏y si´ na swoich pozycjach i trwajà w oczekiwaniu na decyzj´ Wojewody, który jest jedynà
osobà w∏adnà wyprowadziç Rad´ z impasu. Na
ile to mo˝liwe, toczy si´ merytoryczna praca,
szczególnie w komisji spo∏ecznej i bud˝etowej.
GdzieÊ tam w cieniu równie g∏´bokich sporów
targajàcych Radà Warszawy, jej w∏adze sàczà
drobne kwoty na niezb´dne potrzeby dzielnic.
Z wnioskowanych 364 tys. z∏ na remonty
szkó∏, przyznano nam 175 tys. Na dodatek, kwota ta jeszcze nie zosta∏a wprowadzona do bud˝etu Warszawy, dyrektorzy szkó∏ nie mogà wi´c
rozpoczàç procedur przetargowych. Jak tak dalej pójdzie, to remonty szkó∏ b´dà robione we
wrzeÊniu. Podobnie, na tydzieƒ przed wakacjami
w∏adze Warszawy wysup∏a∏y nawet sporà sum´
100 tys. z∏ na dofinansowanie akcji Lato w MieÊcie. Szkoda ˝e tak w ostatniej chwili, bo gdyby
te pieniàdze by∏y wczeÊniej, mo˝na by by∏o t´
kwot´ znacznie racjonalniej wykorzystaç.
Dzielnice zosta∏y zobowiàzane do przygotowania pi´cioletniego planu inwestycyjnego. Radni
z poszczególnych osiedli majà przygotowaç
„koncert ˝yczeƒ”, który w miar´ posiadanych
Êrodków b´dzie realizowany. Poniewa˝ prace nad
takim wykazem najpilniejszych inwestycji dopiero si´ rozpoczynajà, szczegó∏y przeka˝´ Paƒstwu
w nast´pnym numerze „WS”. Wa˝nà informacjà
jest, ˝e kontynuacjà budowy ul. Jana Paw∏a II, jako drogi powiatowej, ma zajmowaç si´ Zarzàd
Dróg Miejskich. Nie wiadomo tylko, czy to dobra
czy z∏a informacja. Z jednej strony ZDM ma swój
bardzo pokaêny bud˝et i taka inwestycja to dla
niego drobiazg, z drugiej strony nikt w ZDM-ie
jeszcze nic o tej inwestycji nie wie...
Brak statutu Warszawy i dzielnic, g∏´bokie
zmiany (czasem wr´cz czystki) kadrowe, ca∏kowicie niespójne ze sobà struktury s∏u˝b komunalnych z dawnych gmin. Jednym s∏owem, panuje
g∏´boki chaos, w Weso∏ej o tyle g∏´bszy, ˝e poddany g∏´bokiej krytyce przez opozycj´ Zarzàd
Dzielnicy, zamiast zarzàdzaç i walczyç o interes

Bo˝e Cia∏o
w Starej Mi∏oÊnie
Msza Êwi´ta o godz. 10.00 w koÊciele parafii NajÊwi´tszego Serca
Pana Jezusa, po której b´dzie procesja do czterech stacji ulicami:
Borkowska, GoÊciniec, Jeêdziecka,
Jana Paw∏a II, Rumiankowa.
Zakoƒczenie procesji w kaplicy
parafii Êw. Hieronima.
ks. Stanis∏aw Popis
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mieszkaƒców Weso∏ej, walczy g∏ównie o swój wizerunek w mediach. Poniewa˝ wytykaliÊmy b∏´dy
i potkni´cia Zarzàdu, zostaliÊmy prawie ca∏kowicie odci´ci od wa˝nych informacji. Do tego stopnia, ˝e Przewodniczàcy Rady ukry∏ przed opozycyjnà cz´Êcià Rady pismo od Wojewody z proÊbà
o wyjaÊnienia, czy pan Józef WojtaÊ prowadzi
dzia∏alnoÊç gospodarczà na majàtku gminy (co
jest prawnie niedozwolone). Fakty sà takie, ˝e pan
Józef WojtaÊ budujàc domy na swojej dzia∏ce,
w ubieg∏ym roku (nie b´dàc jeszcze radnym) wydzier˝awi∏ 5 m kw. gruntu w celu zbudowania
szamba. Mia∏ wi´c zamiar na tych 5 m kw. takà
dzia∏alnoÊç prowadziç. Poniewa˝ jednak zgody na
budow´ szamba nie dosta∏, dzia∏alnoÊci gospodarczej na tych 5 m kw. nie prowadzi, choç za ich
dzier˝aw´ do kasy dzielnicy wnosi op∏at´.
Widzàc nadziej´ na pozbycie si´ niewygodnego
radnego z opozycji, bez poinformowania o tym
nawet samego zainteresowanego, Zarzàd i Przewodniczàcy przygotowali odpowiedê ˝e pan Józef
WojtaÊ prowadzi w Weso∏ej dzia∏alnoÊç gospodarczà na majàtku gminy i mandat nale˝y mu wygasiç. Na sesji 29 maja, w trakcie polemiki pana
Józefa Wojtasia z panem Edwardem Zdzieborskim, Przewodniczàcy Rady wyciàgnà∏ t´ spraw´
aby „uciszyç” pana Józefa Wojtasia. Odmówi∏
tak˝e radnym udost´pnienia pisma Wojewody,
choç przecie˝ by∏o skierowane do Rady Dzielnicy!!! MogliÊmy si´ z nim zapoznaç dopiero po kilkunastominutowej awanturze. Rozstrzygni´cie
w tej sprawie te˝ nale˝y do Wojewody, jednak my,
w odró˝nieniu od rzàdzàcej koalicji, takiego rozstrzygni´cia kwestionowaç nie zamierzamy.
RównoczeÊnie budujàc swój obraz „ekipy
czystych ràk” Zarzàd tropi afery z poprzedniej
kadencji. Ostatnio pojawi∏ si´ inspirowany przeciekiem z Urz´du Dzielnicy artyku∏, jak to 2 lata
temu, zebrane w czasie pikniku „Weso∏a 2001”
na potrzeby Centrum Zdrowia Dziecka kilka tysi´cy z∏otych nie dotar∏o do beneficjenta. Jedynym winnym oczywiÊcie by∏ Burmistrz Jacek
Wojciechowicz.
Z jednym si´ zgadzam, ˝e sprawa by∏a skandaliczna. Chocia˝ CZD nie wykaza∏o zainteresowania zbiórkà, choç zebrano wielokrotnie mniej
ni˝ zamierzano, to i tak ca∏à kwot´ powinno si´
przekazaç na Centrum, a nie wp∏acaç do bud˝etu Miasta. Nie rozumiem tylko krótkiej pami´ci
obecnych W∏adz Dzielnicy. Przecie˝ obecny
Przewodniczàcy Rady Bogdan Wilk by∏ w komisji zliczajàcej zebrane fundusze, Zarzàd, którego
etatowym cz∏onkiem by∏ Burmistrz Edward
Zdzieborski, podejmowa∏ decyzj´ o przeznaczeniu pieni´dzy, zaÊ kierowana przez obecnego
Burmistrza Andrzeja Jastrz´bskiego Rada Miasta przyjmowa∏a je do bud˝etu!
Mo˝e wi´c, zamiast obarczaç, tak˝e za swoje
przewinienia innych, obecne w∏adze (które przecie˝ nie pojawi∏y si´ z krystalicznie czystego „znikàd”) spróbowa∏yby rozwiàzaç spraw´, np. wygospodarowujàc kwot´ ok.4,8 tys z∏ (bo tyle wówczas zebrano) i przekazaç je obecnie dla CZD ze
s∏owami przeprosin, ˝e dzieje si´ to dopiero teraz?
Jednak, jak widaç, koalicja rzàdzàca Weso∏à,
zamiast dialogu woli konfrontacj´. Nie wró˝y to

W krzywym
zwierciadle
Zatrudnienie w Urz´dzie Dzielnicy znalaz∏ pan Piotr Szepietowski,
syn lokalnego SLD-owskiego „barona” z Miƒska Mazowieckiego. ZaÊ
tylko absolutnym zbiegiem okolicznoÊci by∏o, ˝e kilka tygodni wczeÊniej
syn naszego Burmistrza Andrzeja
Jastrz´bskiego dosta∏ posad´ w miƒskiej delegaturze programu „Ajax”...
☺ ☺ ☺
Widaç ˝e autor najs∏ynniejszego
ostatnio SMS-a Adam Halber nie
czytuje WiadomoÊci Sàsiedzkich.
Gdyby czyta∏, zapewne wiedzia∏by
tak jak pan Edward Zdzieborski, ˝e
SMS-y zawsze identyfikujà telefon,
z którego sà wysy∏ane...
☺ ☺ ☺
Odby∏ si´ festyn z okazji Dnia
Dziecka na naszym weso∏owskim hipodromie. Organizatorzy zadbali
o to, by ka˝dy doros∏y móg∏ poczuç
si´ dzieckiem (scena na Êrodku piaskownicy) i ka˝de dziecko mog∏o
staç si´ doros∏ym (piwo na festynie
z okazji Dnia Dziecka).
☺ ☺ ☺
Jedna z wysoko postawionych radnych rzàdzàcej koalicji, na wieÊç
o planach budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy przez centrum
Weso∏ej podobno skomentowa∏a „po
moim trupie!”. Poniewa˝ budowa
WOW wydaje si´ byç przesàdzona,
mo˝e to jest pomys∏ na rozwiàzanie
patowej sytuacji w Radzie?
☺ ☺ ☺
Ostatnio tygodnik „Wprost” zadedykowa∏ ministrowi ¸apiƒskiemu
s∏owa piosenki: To ju˝ jest koniec. Nie
ma ju˝ nic. JesteÊcie wolni, mo˝ecie
iÊç. Ze wzgl´du na zbie˝noÊç charakterów i osiàgni´ç chcielibyÊmy ten
cytat zadedykowaç tak˝e Burmistrzowi Edwardowi Zdzieborskiemu.
dobrze przysz∏oÊci Weso∏ej. Jedynà nadziejà jest
rych∏e wygaszenie mandatu pana Edwarda Zdzieborskiego przez Wojewod´. Mo˝e to ostudzi nieco wojownicze zap´dy koalicji? JeÊli nie, to jedynym wyjÊciem b´dzie poddaç spór w Radzie
pod osàd wyborców i doprowadziç do rozwiàzania Rady i nowych wyborów. JeÊli cenà stworzenia kompetentnego i z∏o˝onego z porzàdnych ludzi Zarzàdu by∏oby utracenie mandatu Radnego,
to dla dobra Weso∏ej jestem gotów jà zap∏aciç.
Marcin J´drzejewski
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Opis koncepcji koÊcio∏a p.w. Êw. Hieronima w Starej Mi∏oÊnie
KoÊció∏ p.w. Êw. Hieronima stanie
na terenie kszta∏tujàcego si´ centrum
Starej Mi∏osny, przy projektowanym
g∏ównym ciàgu komunikacyjnym
i us∏ugowym, którego g∏ównym elementem stanie si´ projektowany koÊció∏. Bry∏a projektowanego koÊcio∏a,o uk∏adzie bazylikowym z wie˝à, jest
oparta na planie krzy˝a ∏aciƒskiego,
widoczne sà tu inspiracje architekturà
starochrzeÊcijaƒskà. Poza koÊcio∏em
projektowana jest tak˝e wolnostojàca
dzwonnica oraz plebania. Sakrum
miejsca podkreÊlone jest poprzez
wzniesienie koÊcio∏a na nasypie
o 1m nad poziom terenu. Konstrukcja
budynku opiera∏a si´ b´dzie na tradycyjnych rozwiàzaniach. Wi´kszoÊç elementów stanowiàcych g∏ówny uk∏ad
konstrukcyjny zostanie wybudowanych
z ceg∏y, a niektóre elementy z ˝elbetu.
We wn´trzu pojawià si´ ˝elbetowe s∏upy podtrzymujàce tradycyjny spadzisty
dach koÊcio∏a.
KoÊció∏ ob∏o˝ony b´dzie ceg∏à oraz
kamieniem naturalnym (wapieniem),
co nada Êwiàtyni charakter monumen-

talnoÊci – mimo skromnych gabarytów
budynku.

Powierzchnia u˝ytkowa budynku wyniesie 730m2 przy wysokoÊci nawy
g∏ównej 13 m, oraz naw bocznych 7 m.
W ca∏ym koÊciele b´dzie si´ ok. 400
miejsc siedzàcych.
G∏ówna nawa mieÊciç b´dzie ∏awki
przeznaczone dla 300 wiernych, natomiast w rozszerzajàcych si´ ku prezbiterium nawach bocznych znajdowaç si´
b´dà g∏ównie miejsca stojàce.
W transeptach umieszczono kaplice
pw. Êw. Hieronima oraz NMP.

Prezbiterium wzniesiono na wysokoÊci 45 cm (trzy stopnie).
Za prezbiterium znajdowaç si´ b´dzie zakrystia wraz z pomieszczeniem
dla ministrantów oraz w´ze∏ sanitarny.
G∏ówne wejÊcie do koÊcio∏a prowadziç b´dzie przez krucht´, przy której
zlokalizowano konfesjona∏y, oraz poprzez boczne wejÊcia prowadzàce bezpoÊrednio do naw bocznych.
Na emporze ponad kruchtà zlokalizowano chór.
Na terenie przy koÊciele zapewniono
mo˝liwoÊç parkowania dla wiernych.
Na wzniesienie, na którym b´dzie sta∏
koÊció∏, prowadziç b´dà reprezentacyjne schody na wprost g∏ównego wejÊcia,
oraz kilka wejÊç bocznych, w tym równie˝ pochylnia dla niepe∏nosprawnych.
ks. Stanis∏aw Popis

Powstaje nowy koÊció∏
Od dwóch miesi´cy mamy okazj´ zapoznaç
si´ z projektem koÊcio∏a projektowanego dla parafii pod wezwaniem Âw. Hieronima, eksponowanym na planszach w kruchcie parafialnej kaplicy.
Obecna koncepcja koÊcio∏a, zaakceptowana
przez w∏adze biskupie, przedstawia przysz∏à Êwiàtyni´ prawdopodobnie w ostatecznym kszta∏cie.
Majàc w pami´ci wczeÊniejsze koncepcje koÊcio∏a prezentowane na ∏amach tej gazetki, myÊl´ ˝e warto by∏o poczekaç na obecny projekt.
Tradycyjna forma, niedu˝e gabaryty i u˝ycie naturalnych materia∏ów sprawiajà, ˝e wpisuje si´
on z ∏atwoÊcià w krajobraz naszego osiedla.
Przypomn´, ˝e zespó∏ m∏odych architektów
projektujàcych koÊció∏ zosta∏ wy∏oniony jeszcze
przed powstaniem parafii Âw. Hieronima i proponowa∏ wtedy koÊció∏ centralny na planie krzy˝a
greckiego. Wraz z utworzeniem nowej parafii
i przybyciem ksi´dza Stanis∏awa zmienione zo-

sta∏y za∏o˝enia postawione projektantom, co zaowocowa∏o stworzeniem nowego projektu.
Projektowany koÊció∏ zosta∏ usytuowany na
dzia∏ce prostopadle do ∏uku ulicy, tak aby przy
zbli˝aniu si´ z obu kierunków Alejà Jana Paw∏a
widoczny by∏ w ten sam sposób. Wysuni´ta do
przodu wie˝a koÊcio∏a b´dzie elementem rozpoznawalnym z dalekiej perspektywy ulicy. Architekci projektujàc bry∏´ koÊcio∏a starali si´ nawiàzaç
przestrzenny dialog (ponad terenem zajmowanym przez gimnazjum) z budynkami Centrum Pogodna, stanowiàcymi obecnie bezsprzecznà dominant´ architektonicznà w tej cz´Êci osiedla. Zastosowanie ma∏ego spadku dachu i ukrytych dachów naw bocznych (niewidocznych z bezpoÊredniego sàsiedztwa koÊcio∏a) nawiàzuje do
doÊç monumentalnej architektury Centrum. Zaproponowanie podobnej kolorystyki i materia∏ów
ma stworzyç fragment spójnej zabudowy g∏ównego ciàgu komunikacyjnego osiedla. Pomimo takich za∏o˝eƒ projektantom uda∏o si´ uzyskaç doÊç
atrakcyjnà form´ obiektu, pasujàcà do miejsca.
Obecnie ukoƒczona zosta∏a koncepcja architektoniczna budynku koÊcio∏a. Wed∏ug s∏ów architektów jesienià powinien powstaç projekt architektoniczno-budowlany, umo˝liwiajàcy jeszcze
w tym roku wystàpienie o pozwolenie na budow´.
Na dzia∏ce b´dàcej obecnie w dyspozycji parafii zmieÊci si´ jeszcze budynek plebanii. Projekt
plebanii, która b´dzie realizowana jako pierwsza,
zosta∏ powierzony innemu architektowi. Wokó∏

koÊcio∏a nie uda∏o si´ zmieÊciç dostatecznej iloÊci parkingów. Trwajà starania pozyskania sàsiedniej leÊnej dzia∏ki z przeznaczeniem na parking z zachowaniem odpowiedniej powierzchni
zieleni biologicznie czynnej. Parkingi mog∏yby te˝
powstaç na sàsiedniej, prywatnej dzia∏ce, na której cz´Êciowo stoi istniejàca kaplica.
Na ogrodzonym terenie wokó∏ koÊcio∏a nie
przewidziano miejsca dla wiernych uczestniczàcych we mszy na wolnym powietrzu.
Wewn´trzny uk∏ad koÊcio∏a, poszerzajàc si´
przy prezbiterium, zaprasza wiernych w pobli˝e
o∏tarza. Boczne o∏tarze kaplic w ramionach transeptu dajà mo˝liwoÊç odprawiania kameralnych
nabo˝eƒstw dla ma∏ej iloÊci wiernych. Otwarte
przez ca∏y czas pomieszczenie przy bocznym
wejÊciu, przeszklone od strony nawy koÊcio∏a,
pozwoli na indywidualnà modlitw´ o ka˝dej porze.
Wykoƒczenie du˝ych fragmentów Êcian kamieniem i chropowatà ceg∏à nada wn´trzu pewnà surowoÊç, a jednoczeÊnie ciep∏y koloryt. Podobnà funkcj´ pe∏niç b´dà geometryczne witra˝e w ciep∏ych kolorach w prostokàtnych oknach.
Boczne oÊwietlenie wyeksponuje tylnà Êcian´
prezbiterium z przewidywanà dekoracjà freskami
wokó∏ centralnie umieszczonego tabernakulum.
Robert Rzadkiewicz
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Inwestycje w Starej Mi∏oÊnie

Kto by si´ tam przejmowa∏, ˝e to nale˝y do zakresu obowiàzków Burmistrza i Zarzàdu.
Jako radni ze Starej Mi∏osnej musieliÊmy kuchennymi drzwiami dobijaç si´
u Pana Prezydenta Warszawy, w Radzie Warszawy, w merytorycznych wydzia∏ach i referatach ∏askawego spojrzenia na zapyzia∏à Starà Mi∏osnà.
Rada Dzielnicy wyjàtkowo zgodnie
podj´∏a uchwa∏´ o pozytywnej opinii
nt. rozpocz´cia budowy kanalizacji
jeszcze jesienià bie˝àcego roku. Mo˝e
wzrós∏ poziom ˝yczliwoÊci radnych
z Weso∏ej dla Starej Mi∏osnej, a mo˝e
trudno by∏oby wyt∏umaczyç w sposób
logiczny, odrzucenie prezentu o wielomilionowej wartoÊci.
Co prawda, inwestycja jeszcze nie
jest rozpocz´ta, wi´c ˝yczliwi mogà
jeszcze wymyÊliç przeszkody i podpowiedzieç w∏odarzom Weso∏ej sposoby
na „uziemienie” tej inwestycji.
Józef WojtaÊ

W poniedzia∏ek 2 czerwca odby∏o si´
posiedzenie XII sesji Rady Dzielnicy
Weso∏a. By∏o to posiedzenie zwo∏ane
w trybie nadzwyczajnym, a w programie
sesji znalaz∏y si´ tylko dwa punkty merytoryczne. Obydwa dotyczy∏y inwestycji w Starej Mi∏osnej i obydwa zosta∏y
rozpatrzone pozytywnie.
1. Rada Dzielnicy jednog∏oÊnie podj´∏a
uchwa∏´ o zaopiniowaniu przyznania
dodatkowych Êrodków na dokoƒczenie adaptacji przychodni zdrowia na
ul. Pogodnej w Starej Mi∏oÊnie.
2. Podj´∏a uchwa∏´ w sprawie wyra˝enia
opinii o przeznaczeniu Êrodków na budow´ kanalizacji w Starej Mi∏osnej po
pó∏nocnej stronie Traktu Brzeskiego.
PrzebyliÊmy bardzo d∏ugà drog´, zanim Zarzàd Dzielnicy poczu∏ si´ zmuszony do postawienia tej uchwa∏y na
forum Rady Dzielnicy.

To w∏adze Warszawy podpowiedzia∏y
burmistrzowi p. Andrzejowi Jastrz´bskiemu, ˝e taka inwestycja jest w Starej
Mi∏osnej bardzo potrzebna.
No có˝, do Starej Mi∏osnej tak daleko, tyle obowiàzków, ˝e móg∏ biedaczek
o tym nie wiedzieç. Przecie˝ trzeba obsadziç stanowiska, porozdzielaç funkcje, a znajomi wymagajàcy. Co to b´dzie, je˝eli zwolnià z pracy Panu Burmistrzowi syna, bo znajomy mo˝e poczuç
si´ obra˝ony zbyt niskà funkcjà w ratuszu dla swojej pociechy. Trudno wi´c
dziwiç si´, ˝e nie mia∏ czasu zajmowaç
si´ takimi drobiazgami, jak jakaÊ tam
kanalizacja, w jakiejÊ tam niewdzi´cznej
Starej Mi∏osnej. To sà zaj´cia w sam raz
dla Pani Roz∏uckiej, która jako emerytka ma du˝o wolnego czasu, niech wi´c
spo∏ecznie wydeptuje Êcie˝ki w Urz´dach Warszawy, w funduszach.

Chichot historii

gdy˝ ju˝ nied∏ugo zyskamy wygodny na tym jak Zab∏ocki na mydle. No mo˝e
objazd i wyjazd z Warszawy na pó∏noc z jednym wyjàtkiem – ich liderzy, na fali
i zachód. A tak˝e odcià˝enie ruchu na propagandy warszawskiej zdobyli intratTrakcie Brzeskim. Wspó∏czuj´ jednak ne stanowiska w weso∏owskim ratuszu.
mieszkaƒcom Zielonej, którym pod
A mo˝e tak naprawd´ tylko o to w tym
oknami przejdzie ruchliwa arteria.
wszystkim chodzi∏o?
Z innych wa˝nych informacji wynika,
Marian Mahor
˝e Stara Mi∏osna zyska tak˝e w zakresie
s∏u˝by zdrowia. Pan
doktor
Ma∏ecki,
kierownik SPZLO,
uzyska∏
bowiem
obietnic´ przekazania ok. 200 tys. z∏ na
dokoƒczenie adaptacji poieszczeƒ
dla publicznej przychodni w Starej Mi∏oÊnie. JednoczeÊnie us∏ysza∏ o koBudowa ul. Jana Paw∏a II posuwa si´ zaiÊcie w ˝ó∏wim
niecznoÊci poprawy
tempie. Kolejnego terminu zakoƒczenia prac wyznaczorentownoÊci
nego na 15 czerwca nie uda∏o si´ dotrzymaç. Patrzàc na
SPZLO. Jako jednà
post´p prac, wàtpi´, czy uda si´ to do koƒca miesiàca. No
z mo˝liwoÊci wskaale zgodnie ze starym przys∏owiem „gdy kota nie ma to
zano mu likwidacj´
myszy harcujà”, jak w Weso∏ej nie ma solidnego gospodaprzychodni zdrowia
rza, to czemu si´ dziwiç. Pytany przeze mnie na sesji odw Zielonej.
powiedzialny za inwestycje burmistrz Janusz Przàdka naNad tym wszystwet nie pami´ta∏, kiedy, zgodnie z umowà mija termin rekim wyraênie ju˝
alizacji, tej jednej z trzech najwi´kszych w Weso∏ej inwes∏ychaç chichot histycji. A na placu budowy nie by∏ od kilku dni i zdziwi∏ si´,
storii – oto ci, którzy
˝e ju˝ postawione latarnie jeszcze si´ nie Êwiecà.
nie chcieli byç warPodobnie Êlimaczà si´ prace nad rozbudowà gimazjum.
szawiakami, jak na
Jak tak dalej pójdzie, to z zaplanowanych na ten rok 1,75
razie nic nie tracà,
mln z∏ spora cz´Êç przepadnie, bo wykonawca nie zdà˝y
zaÊ ci, którzy do tezrealizowaç zak∏adanego fragmentu robót
go parli, wychodzà
Marcin J´drzejewski

Czy pami´tajà jeszcze Paƒstwo te goràce dyskusje na temat likwidacji samodzielnego miasta Weso∏a? JesteÊmy zaledwie pó∏ roku w Warszawie, a niczym
senna zmora zaczynajà si´ spe∏niaç niektóre przepowiednie z tamtych czasów.
Paradoksalnie, Stara Mi∏osna, która
g∏osowa∏a za samodzielnoÊcià Weso∏ej,
na razie na byciu Warszawà nie traci
zbyt wiele. Za to osiedle wojskowe
i Zielona nied∏ugo powinni goràco podzi´kowaç tym, którzy ich z takim przekonaniem do Warszawy wprowadzali.
To, ˝e z warszawskiej kasy na inwestycje dla osiedla wojskowego w bie˝àcym roku nie pójdzie ani z∏otówka, zawsze mo˝na os∏odziç nadziejà, ˝e w latach nast´pnych b´dzie lepiej. Ale
wznowienia prac planistycznych nad
przybiegiem Wschodniej Obwodnicy
Warszawy przez Groszówk´ i Êrodek
Zielonej ju˝ tak ∏atwo zatrzymaç si´
nie da. Bo jak us∏ysza∏ burmistrz Jastrz´bski na spotkaniu z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg: „Weso∏a b´dzie mog∏a wyraziç swojà opini´
po zatwierdzeniu projektu przez Prezydenta Warszawy”. W tym krótkim zdaniu jest zawarta ca∏a bezwzgl´dna logika naszej nowej warszawskoÊci – mo˝emy jedynie zaopiniowaç coÊ, o czym
ktoÊ inny zdecyduje. A nasza opinia nie
jest dla tego kogoÊ wià˝àca.
Jako mieszkaniec Starej Mi∏osny
z tej inwestycji martwiç si´ nie b´d´,
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Szko∏a z sukcesami
Wakacje tu˝ tu˝, nadszed∏ wi´c dla
naszej szko∏y czas podsumowania tegorocznych osiàgni´ç.
Niedawno wspania∏à nowinà dla
uczniów i nauczycieli okaza∏y si´ wyniki
tegorocznego sprawdzianu klas szóstych.
Mamy powody do dumy – na tle innych
szkó∏ województwa mazowieckiego wypadliÊmy doskonale. Ârednia punktów
zdobytych przez naszych szóstoklasistów
wynosi 33,74, podczas gdy absolwenci
szkó∏ podstawowych województwa uzyskali Êrednio ok. 27 pkt., a Warszawy – 30.
Trudno si´ dziwiç tak doskona∏ym
wynikom, skoro ju˝ nasi czwartoklasiÊci
osiàgajà naukowe sukcesy. Aleksander
Wyniki sprawdzianu na koniec podstawówki
Dane w pkt.
Mazowsze

27,93
30,24

Warszawa
Weso∏a

31,75

Ursynów

31,64
31,13

Wawer
Ochota

31,02

ÂródmieÊcie

30,95

Bemowo

30,71
30,6

Bielany

30,4

Wilanów
Praga P∏d.

30,23
30,16

˚oliborz
W∏ochy

30,16

Mokotów

30,1
29,92

Rembertów
Wola

29,75

Bia∏o∏´ka

29,42

Targówek

29,24
28,75

Ursus
Praga P∏n.

27,62

w Sulejówku i I miejsce w kategorii Teatrów Dzieci´cych na Wojewódzkim
Przeglàdzie Teatrów Szkolnych „Melpomena w Szkolnej ¸awce“. Dzieci bra∏y
tak˝e udzia∏ w pokazowych wyst´pach
w Sulejówku, gdzie zaprezentowa∏y nagrodzone przedstawienie „Rusz g∏owà”.
Obecnie pracujà nad spektaklem „Machina”, który b´dzie mo˝na zobaczyç 14
czerwca na II Przeglàdzie Ma∏ych Form
Teatralnych w naszej szkole.
Trzy uczestniczki ko∏a teatralnego –
Ania Tratkiewicz i Asia Milewska z kl.
V d oraz Blanka Stachelek z kl. Vb –
wykorzysta∏y swoje umiej´tnoÊci
w konkursie recytatorskim „Warszawska Syrenka”, zdobywajàc trzy pierwsze miejsca w eliminacjach szkolnych
i dzielnicowych. Ania reprezentowa∏a
naszà szko∏´ w finale tego konkursu.
Uczniowie klas czwartych (Marta
Modzelewska i Hubert Zieliƒski) zostali wyró˝nieni w konkursach organizowanych przez wydawnictwo brytyjskich czasopism m∏odzie˝owych Mary
Glasgow Magazines.
Powody to dumy majà tak˝e nasi
sportowcy. W mijajàcym roku szkolnym odby∏o si´ 19 imprez dzielnicowych, w których bra∏y udzia∏ reprezentacje dziewczàt i ch∏opców z naszej
szko∏y. ZdobyliÊmy a˝ 16 pucharów
i wiele medali. Âwietnym osiàgni´ciem
by∏o IV miejsce Marty Rybus z kl. IVa
w fina∏ach Warszawskiej Olimpiady
M∏odzie˝y w indywidualnych biegach
prze∏ajowych. Te wyniki sà efektem dobrze funkcjonujàcych sekcji sportowych i Szkolnego Ko∏a Sportowego.
Ufamy, ˝e w przysz∏ym roku b´dziemy mieli na swoim koncie jeszcze wi´cej osiàgni´ç. Na pewno wszyscy si´
o to postaramy!
Katarzyna G∏usek
Dyrektor SP nr 3

Tracz z kl. IV a zosta∏ laureatem Mi´dzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur”. W nagrod´ pojedzie do Legolandu. Âwietnym matematykiem okaza∏ si´ te˝ Konrad Rzadkiewicz z klasy IVb, laureat konkursu matematycznego „Alfik“. Gratulujemy
uczniom, rodzicom i nauczycielom!
To jednak nie wszystko, czym mo˝emy
si´ pochwaliç. Szkolne ko∏o teatralne
dzia∏ajàce u nas
od wrzeÊnia 2001
r. pod opiekà pana Jerzego Rawudziela wszelkich porad na temat budowy ciàgów pieszo-jezdnych
skiego odnios∏o
na naszym Osiedlu. Od projektu do wykonania.
ostatnio wiele suk– uk∏adamy kostk´ brukowà
cesów. Mali akto– odwodnienia rynien
rzy rewelacyjnie
prezentowali si´
– chodniki, parkingi, wjazdy
na szkolnych i podo gara˝y
zaszkolnych wy– automatyczne nawadnianie
st´pach. Zdobyli
– ogrodzenie z klinkieru
I miejsce na IV
udzielamy
36
miesi´cznej
gwarancji wystawiamy rachunki VAT
Przeglàdzie Teatrów i TeatrzyP 773 03 69, fax 773 03 68, 501 075 963
ków
Szkolnych
e-mail: warsbruk@o2.pl

Firma WARS-BRUK

Weso∏y Dzieƒ
Dziecka
Prawdziwà pere∏kà Pikniku Rodzinnego
z okazji Dnia Dziecka by∏ ogródek rekreacyjny
przygotowany przez Paw∏a Malinowskiego.
Ogródkowi patronowa∏o Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna, Mapei - Zenon Jasku∏a,
oraz firma „¸apiƒscy“. Pawe∏, cz∏onek naszego
Stowarzyszenia postara∏ si´ o to, aby wszyscy
instruktorzy, a by∏o ich a˝ dwunastu, mieli na
sobie nasze stowarzyszeniowe koszulki. Najwa˝niejszy w tym wszystkim by∏ jednak program zaj´ç i mini zawodów, które odby∏y si´
podczas tej imprezy.
Na profesjonalnie przygotowanym torze rowerowym zawodnicy rozgrywali eliminacje
czasowe pod okiem Henryka Marcinkiewicza
do godziny 16-ej. Nast´pnie, o godzinie 16.15
najlepsza ósemka rozegra∏a fina∏ zgodnie z regulaminem olimpijskich zawodów torowych.
W ogródku dla Maluchów prowadzonym
przez Joasi´, Roberta i Zuz´ W´grzynowskich
najm∏odsi mogli bawiç si´ w wy∏awianie rybek
z wody, rzuty do celu oraz w inne zabawy. Dla
ka˝dego zwyci´zcy i uczestnika zapewniona
by∏a nagroda. Niektórzy przychodzili nawet po
kilka razy, ˝eby jeszcze coÊ wygraç.
Krzysztof Brudek przygotowa∏ zr´cznoÊciowy tor przeszkód, w którym równolegle startowa∏y 2 osoby. Przegrywajàcy robi∏ pompki lub
przysiady zadane przez wygrywajàcego.
Dariusz Panewczyƒski przeprowadza∏ test
sprawnoÊci fizycznej, który sk∏ada∏ si´ z trzech
prób motorycznych. By∏y to zadania ruchowe
dla zbadania poziomu rozwoju cech motorycznych dajàce ocen´ poziomu sprawnoÊci fizycznej. Dodatkowà czwartà próbà by∏ sprawdzian z wiedzy o sporcie.
Nie sposób wymieniç tutaj wszystkich, którzy zaanga˝owali si´ w przygotowanie tak ciekawego programu. Nale˝à im si´ naprawd´
serdeczne podzi´kowania za to, ˝e na imprezie
z okazji Dnia Dziecka, dzieci nie by∏y skazane
tylko na kurz, stragany i ryk ze sceny, ale mog∏y si´ po prostu pobawiç.
Margo

Komunikat
W dniu 1 czerwca 2003 roku, Walne
Zgromadzenie Cz∏onków podj´∏o
uchwa∏´ o rozwiàzaniu Stowarzyszenia
Âpiewaczego Il Canto Magnificat.
Dzia∏ajàcy pod tà samà nazwà chór
b´dzie teraz funkcjonowa∏ przy Miejskim OÊrodku Kultury w Weso∏ej
EK
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Wakacje z OÊrodkiem Kultury Weso∏a
Zapraszamy dzieci i m∏odzie˝ od 10
do 16 lat na wycieczk´!!!
W tym roku jedziemy w Karkonosze
zbieraç punkty na odznak´ turystycznà
GOT. Odwiedzimy te˝ Adrspaskie Ska∏y w Czechach i Prag´ Czeskà.
Termin wycieczki – od 1 do 10 lipca
2003 r.
Zakwaterowanie – Karpacz
Pokoje w standardzie hotelowym
wszystkie posiadajà pe∏en w´ze∏ sanitarny i TV.
W obiekcie do dyspozycji sala rekreacyjna, boiska, miejsce na ognisko, w sàsiedztwie kryta p∏ywalnia i park wodny.
Trzy posi∏ki dziennie: Êniadanie,
obiad, kolacja lub: Êniadanie, suchy prowiant + napój w góry, obiadokolacja.
W programie – zwiedzanie Panoramy Rac∏awickiej we Wroc∏awiu, przeja˝d˝ka po wroc∏awskiej starówce,
zwiedzanie ogrodu zoologicznego we
Wroc∏awiu, wycieczka w Adrspaskie
Ska∏y i Turkusowe Jeziorko w Czechach, wycieczka do Pragi, park wodny, suchy tor bobslejowy, zwiedzanie
Karpacza i Szklarskiej Por´by, wycieczki piesze po górach.
I dzieƒ – 1 lipca
Wyjazd z Weso∏ej godz. 6.00, przyjazd do Wroc∏awia, zwiedzanie: Panoramy Rac∏awickiej, godzinna

przeja˝d˝ka autobusem „Rumcajs” po wroc∏awskiej
starówce, przyjazd do Karpacza, obiadokolacja.
II dzieƒ – 2 lipca
Âniadanie, wycieczka w góry – wjazd wyciàgiem na Kop´, dojÊcie na Ânie˝k´ 1603
m n.p.m., Czarnà Kop´ 1411m. n.p.m., i Sowià
Prze∏´cz 1164 m n.p.m., obiadokolacja.
III dzieƒ – 3 lipca
Âniadanie, wyjazd do Czech – Trutnov i Miasto
Skalne, „Safari”, obiad w Czechach, ognisko.
IV dzieƒ – 4 lipca
Âniadanie, wycieczka w góry – na Prze∏´cz
Karkonoskà 1198 m n.p.m., Ma∏y Szyszak 1435
m n.p.m., do schroniska „Strzecha Akademicka”, obiadokolacja.
V dzieƒ – 5 lipca
Âniadanie, wyjazd do Szklarskiej Por´by, wodospad Kamieƒczyk, zwiedzanie muzeum kryszta∏ów i szlachetnych kamieni, czas na zakup pamiàtek w Szklarskiej Por´bie, obiad w Karpaczu,
wizyta na torze bobslejowym, basen, ognisko.
VI dzieƒ – 6 lipca
Âniadanie, wycieczka w góry kolejkà na Hal´
Szrenickà, dalej na Szrenic´ 1362 m n.p.m.,
Harrahovy Kameny 1412 m n.p.m., ¸abski
Szczyt 1472 m n.p.m., obiadokolacja.
VII dzieƒ – 7 lipca
Âniadanie, wyjazd do Pragi, obiad w Pradze,
zwiedzanie miasta, powrót do Karpacza, kolacja.
VIII dzieƒ – 8 lipca
Âniadanie, basen, wizyta w Westernowym
Miasteczku, obiad, wizyta na torze bobslejowym, ognisko.
IX dzieƒ – 9 lipca
Âniadanie, wycieczka w góry – Koralowà

Zaj´cia w Fundacji KOT
Fundacja KOT ma przyjemnoÊç zaprosiç wszystkie dzieci ju˝ od 6 roku ˝ycia do
wspólnego sp´dzenia pierwszych dni wakacji! W siedzibie Fundacji przy ul. Jeêdzieckiej 20 b´dà odbywaç si´ zaj´cia od
poniedzia∏ku do piàtku w godz.
10.00–15.00. Dla cia∏a b´dà zaj´cia rekreacyjno-sportowe, a dla ducha plastyczne,
modelarskie, hafciarskie oraz wycieczki!
Zach´camy do skorzystania z wyjàtkowej
okazji sp´dzenia czasu w mi∏ym gronie
na ciekawych zaj´ciach. Mo˝na przyjÊç

na ca∏y dzieƒ lub konkretne zaj´cia, których koszt to: 7,5 z∏ za pojedyncze zaj´cia
trwajàce 1,5h, natomiast koszt wycieczek
waha si´ w granicach 35z∏.
Uwaga! Plan zaj´ç jest orientacyjny
i mo˝e ulec zmianie w zale˝noÊci od
warunków pogodowych, oraz iloÊci
uczestników. Dlatego bardzo prosimy
o wczeÊniejszy kontakt telefoniczny
zw∏aszcza w sprawie wycieczek:
773 20 59 lub 0-501 516 589.
Monika Sacewicz

PON. 23/06

WT. 24/06

ÂR. 25/06

CZW. 26/06

PIÑT. 27/07

10.00–11.30

PLASTYKA
„Êwiat kosmosu”
malowanie akwarelami

PLASTYKA
robienie domowych
dekoracji

10.00 zbiórka

PLASTYKA
„podwodny Êwiat”
malowanie pastelami

10.00 zbiórka

11.30–13.00

zaj´cia sportoworekreacyjne

zaj´cia sportoworekreacyjne –
spacer do lasu

WYCIECZKA
na basen

zaj´cia sportoworekreacyjne

WYCIECZKA
do Warszawy
na Stare Miasto

13.00–14.30

Taniec / Modelarstwo

haftowanie lub
modelarstwo

15.00 powrót

Taniec / Modelarstwo

15.00 powrót

PON. 30/06

WT. 01/07

ÂR 02/07

CZW. 03/07

PIÑT. 04/07

10.00–11.30

PLASTYKA
„Warszawa”
rysowanie w´glem

10.00 zbiórka

PLASTYKA
„zwierz´ta Êwiata”
malowanie akwarelami

10.00 zbiórka

PLASTYKA
„bohaterowie filmowi”
szkice o∏ówkiem i kredkami

11.30–13.00

zaj´cia sportoworekreacyjne w lesie

WYCIECZKA do ZOO

zaj´cia sportoworekreacyjne

WYCIECZKA
do kina

zaj´cia sportoworekreacyjne

13.00–14.30

Taniec / Modelarstwo

15.00 powrót

Taniec / Modelarstwo

15.00 powrót

Taniec / Modelarstwo
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Âcie˝kà na Wielki Szyszak 1509 m n.p.m., Âmielec 1424 m n.p.m.i Âlàskie Kamienie 1413
m n.p.m., obiadokolacja.
X dzieƒ – 10 lipca
Âniadanie, wyjazd do Weso∏ej, zwiedzanie
ogrodu zoologicznego we Wroc∏awiu, obiad
w Sycowie, przyjazd do Weso∏ej ok. 22.00
Cena wycieczki 1060 z∏.
Zapisy przyjmujemy w sekretariacie OÊrodka
Kultury w Weso∏ej ul. Starzyƒskiego 21 (róg ˚ó∏kiewskiego), tel. 773 61 88.

Tradycyjnie jak co roku zach´camy równie˝ do udzia∏u w akcji „Lato w mieÊcie”.
Od 14 do 30 lipca 2003 r. organizujemy
zaj´cia stacjonarne w OÊrodku Kultury
Weso∏a, codziennie od poniedzia∏ku do
piàtku w godzinach 9.30 – 15.30. W programie: gry i zabawy sportowe, muzyczne
i plastyczne, wycieczki piesze i rowerowe,
basen, ognisko, tenis sto∏owy, badmington.
Zapisy w sekretariacie MOK telefonicznie
773 61 88 lub osobiÊcie. Zaj´cia bezp∏atne.
Goràco zapraszamy i do zobaczenia!!!
Dariusz Falana

Szkolne lato
w mieÊcie
W dniach 23.VI–11.VII w godzinach 900–1300 w Szkole Podstawowej
nr 3 w Warszawie Weso∏ej ul. Trakt
Brzeski 18 b´dà odbywa∏y si´ zaj´cia dla dzieci pozostajàcych w wakacje w mieÊcie „Lato w mieÊcie”.
Oferujemy zaj´cia sportowe w salach gimnastycznych i na boisku
(pi∏ka no˝na, r´czna, siatkówka, tenis sto∏owy), gry planszowe i puzzle
oraz zaj´cia plastyczne.
Katarzyna G∏usek

Og∏oszenia drobne
◗ Przyjm´ sprzàtanie, osoba solidna, dok∏adna, czysta, z referencjami ze
Starej Mi∏osny. Tel. 0-505 76 73 76.
◗ Manicure, pedicure, zdobienie paznokci (w domu klienta) tel. 0-503 520 350.
◗ J´zyk rosyjski – korepetycje, t∏umaczenia (z dojazdem do ucznia),
tel. 773 54 53.
◗ Poszukuj´ opiekunki do starszego pana, codziennie w godz. od 9.00 do
14.00, tel. 795 71 45 (dzwoniç po 18.00).
◗ Matematyka, fizyka – korepetycje, przygotowanie do matury i egzaminów
gimnazjalnych, tel. 773 14 65.
◗ Us∏ugi Domowe Antyalergia – bezpy∏owe trzepanie oraz pranie suche dywanów, tapicerki meblowej i samochodowej. 783 28 37, 0-606 752 724.
◗ KAPITA¸ POCZÑTKOWY, poszukiwanie, kompletowanie dokumentów,
tel. 0-506 233 800.
◗ Poszukuj´ osoby do pomocy w pracach domowych. Referencje mile
widziane, tel. 0-502 25 48 27
Og∏oszenia drobne publikujemy za darmo. Najlepiej przesy∏aç je mailem na
adres: wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl

Sprzedam parterowy, pi´knie po∏o˝ony dom
w okolicach Miƒska Maz.
Powierzchnia domu: 130 m2 + gara˝.
Dzia∏ka 3400 m2 cz´Êciowo zalesiona.
Tel. (0-25) 758 13 66.

STARA MI¸OSNA

Kolonia dla dzieci 7–14 lat
4–17 sierpnia
Fundacja KOT zaprasza dzieci do
Kruklanek nad jeziorem Go∏dopiwo
na skraju Puszczy Bia∏owieskiej. Ca∏y
program kolonii i plan ka˝dego dnia
zosta∏y opracowane tak, by zapewniç

dzieciom aktywny wypoczynek, regeneracj´ si∏, twórczà nauk´ i mas´
przyjemnoÊci. Kameralna atmosfera,
wykwalifikowana i opiekuƒcza kadra,
b´dà czuwa∏y nad naszymi dzieçmi
non-stop. Oferujemy atrakcyjny program obejmujàcy: nauk´ rysunku,
taƒca, zaj´cia sportowe, wycieczki
piesze, rowerowe i oczywiÊcie autokarowà po najpi´kniejszych miejscach
Mazur. Nie zabraknie ogniska z kie∏baskami, gier i zabaw. OÊrodek posiada boisko sportowe, strze˝one kàpielisko, pi´knà pla˝´, sprz´t sportowy
i wodny. Zapewniamy przejazd autokarem, pe∏ne ubezpieczenie, zakwa-

terowanie w pawilonie kolonijnym
z pe∏nym w´z∏em sanitarnym w pokojach 2,3,4 osobowych, wy˝ywienie,
opiek´ medycznà. Cena: 1.135,00. Informacje i zapisy Fundacja KOT tel:
773 20 59 lub 0-501 516 589.
Monika Sacewicz

Babski Klub
Panie z Babskiego Klubu zawiadamiajà,
˝e oprócz spotkaƒ przedpo∏udniowych
odbywajàcych si´ w ka˝dy piàtek o godzinie 12-ej, panie mogà si´ tak˝e spotykaç
po po∏udniu. Zapraszamy w ka˝dy czwartek o godzinie 19-ej do Kawiarenki Artystycznej w Centrum Pogodna.
Ma∏gorzata Krukowska

Zapraszamy do sklepu

RYBNO–GARMA˚ERYJNEGO
Polecamy w szerokim asortymencie:
• przetwory rybne i ryby,
• wyroby garma˝eryjne,
• pó∏miski okolicznoÊciowe.

ul. Poezji 17
zapisy na rok 2003/2004
tel. 773 25 90
0-505 115 773

pon.–pt. 9.00–20.00, sob. 9.00–17.00
Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 106
(obok delikatesów „MAXIMA”)

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

e-mail: biuro@biuro777.pl

Biuro NieruchomoÊci „777”

www.biuro777.pl

PUNKT
PRZEDSZKOLNY
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Wyniki referendum akcesyjnego na terenie Weso∏ej
Uprawnionych
Frekwencja (%)
G∏osujàcych
na TAK (%)
G∏osujàcych
na NIE (%)

Ca∏y kraj

Ârednia
Warszawa

Ârednia
Weso∏a

Obwód 772 Obwód 773 Obwód 774 Obwód 775
SP 1
MOK
Budynek
SP 2 –
Hydroforni
bud. A
1716
1072
1019
1647
70,63
70,90
73,99
70,07

–
59

–
70

12873
73,36

77

84

82

74,98

78,28

77,63

82,43

23

16

18

25,02

21,72

22,37

17,57

Obwód 776
SP 2 –
bud. B
1385
65,92

Obwód 777 Obwód 778
SP 3
Gimnazjum 3

Obwód 779
SP 4

2207
78,07

2107
76,89

1720
75,99

80,94

85,51

85,48

84,26

19,06

14,49

14,52

15,74

Âwi´to demokracji
Sà takie momenty w dziejach ka˝dego narodu, które sà prze∏omem
w kszta∏towaniu jego przysz∏oÊci. Tak
by∏o i w przypadku referendum akcesyjnego. Nasza decyzja wytyczy∏a
wspó∏czesnej historii Polski nowy kierunek rozwoju.
Dobrze si´ sta∏o, ˝e tak wa˝ne rozstrzygni´cie zosta∏o przyj´te wolà Narodu, a nie decyzjà polityków. Obawy
o frekwencj´, bynajmniej nie bezzasadne, w Weso∏ej, a w szczególnoÊci w Starej Mi∏oÊnie, okaza∏y si´ przedwczesne. Frekwencja si´gajàca niemal 80
procent jest prawdziwym Êwi´tem demokracji. Wynik g∏osów na TAK czy na
NIE, w obliczu tak du˝ej frekwencji
schodzi na drugi plan. Bo oto po latach
zwàtpienia, gdy do urn chodzi∏o Êrednio 40-50 procent uprawnionych uwierzyliÊmy wreszcie, ˝e nasz g∏os si´ liczy!
Prywatnie ciesz´ si´ z udzielonego integracji z Unià poparcia. Ale jest to niczym w porównaniu z satysfakcjà

mieszkania wÊród ludzi, którzy w wa˝nych chwilach potrafià si´ wykazaç tak
g∏´boko obywatelskà postawà.
Rok temu w referendum 2/3 mieszkanców Starej Mi∏osny opowiedzia∏o
si´ za samodzielnoÊcià miasta Weso∏a.
Niestety by∏o to przy zaledwie 40 procentowej frekwencji. JednoczeÊnie 70
procent mieszkaƒców Zielonej opowiedzia∏o si´ za likwidacjà Weso∏ej.
Jednak tam frekwencja przekroczy∏a
60 procent i ostatecznie 250 g∏osami,
liczàca 15 tys. Mieszkaƒców Weso∏a
sta∏a si´ cz´Êcià Warszawy. A efekty tego powoli doÊwiadczamy na sobie.
Podobnie jesienià, w wyborach samorzàdowych, w okr´gu Weso∏a Centrum, naszemu komitetowi wyborczemu „Weso∏a 2002” zabrak∏o zaledwie 8
g∏osów do zdobycia drugiego mandatu.
A by∏ to mandat na miar´ wi´kszoÊci
w Radzie Dzielnicy. Tym samym w tradycyjnie prawicowej Weso∏ej rzàdzi lewicowy Burmistrz.

Czy te dwie smutne lekcje nauczy∏y
nas, ˝e has∏o „ka˝dy g∏os na wag´ z∏ota” nie jest czczym sloganem? Czy ta
wspania∏a frekwencja w referendum
akcesyjnym jest zapowiedzià, ˝e coraz
wi´cej z nas chce decydowaç o wa˝nych
publicznych sprawach i uwierzy, ˝e nigdy ˝aden nawet pojedynczy g∏os nie
pozostaje bez znaczenia?
Marcin J´drzejewski

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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Kàcik bibliofila – nowoÊci w bibliotece
4. D. Terakowska – Ono
5. T. Clancy – Czerwony królik
6. K. Grochola – Upowa˝nienie do
szcz´Êcia
Literatura dla dzieci
1. T. Dinning – Przygody weso∏ych
przyjació∏
2. A Horowitz – Wróg publiczny nr 2
Literatura popularnonaukowa
1. M. Jastrun – Dziennik 1955-1981
2. K. Lanckoroƒska – Wspomnienia
wojenne
3. W. Bojarski – Dokàd Polsko?...

Izabela Sowa
„CierpkoÊç wiÊni”
Urlopowo i wakacyjnie polecam
Paƒstwu ksià˝k´ lekkà, ∏atwà i przyjemnà, drugà cz´Êç z „owocowej” trylogii wspó∏czesnej polskiej pisarki Izabeli Sowy pt.: „CierpkoÊç wiÊni”. G∏ówna
bohaterka, studentka pierwszego roku
WiÊnia, jej relacje z rodzinà i przyjació∏mi, uczucie. Wszystko to wÊród
wielu szczegó∏ów z ˝ycia studenckiego.
Literatura pi´kna dla doros∏ych
1. Jan Pawe∏ II – Tryptyk rzymski
2. I. Sowa – CierpkoÊç wiÊni
3. T. Tryzna – Idê, kochaj

UWAGA!
W okresie wakacyjnym w piàtki
biblioteka w Starej Mi∏oÊnie
b´dzie nieczynna.

O F E R U J E :

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

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Nasz adres:

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

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

Zapraszamy Paƒstwa na wystaw´
fotografii z Huculszczyzny pana
Jana Sk∏odowskiego do biblioteki
w Starej Mi∏oÊnie. B´dzie jà mo˝na
obejrzeç w dniach od 1 lipca do
koƒca miesiàca, w poniedzia∏ki
i wtorki od 13.00 do 18.00, czwartki od 10.00 do 15.00.
Telefon do biblioteki: 773 83 66.
Iza Zych

„ O D N O WA”
PRYWATNY OÂRODEK REHABILITACYJNY

www.biuro777.pl

Wystawa fotografii
z OÊrodka Kultury Weso∏a
goÊcinnie w bibliotece
w Starej Mi∏oÊnie

˚ycz´ przyjemnej lektury!
Iza Zych
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Oto kolejna grupa naszych najm∏odszych sàsiadów. Szczególnie serdecznie witamy
pierwsze na naszych ∏amach bliêniaczki: Aleksandr´ i Wiktori´. Ich rodzicom, a tak˝e
rodzicom wszystkich innych staromi∏oÊniaƒskich maluchów, ˝yczymy wiele radoÊci. A wy
drogie maleƒstwa, witajcie, witajcie, witajcie! RoÊnijcie zdrowo i bàdêcie radoÊcià dla swoich rodziców. Mieszkacie na malowniczo po∏o˝onym Osiedlu, wokó∏ sà pi´kne lasy i czeka na
was spore grono tylko nieco starszych kolegów i kole˝anek.

Nazywam si´ Amelka Czapska.
Urodzi∏am si´ 23 wrzeÊnia 2002.
Mieszkam sobie razem z mamusià
i tatusiem przy ulicy Turkusowej.
Pozdrawiam goràco wszystkie
maluszki.

Nazywam si´ Natalia Serafinowicz.
Na Êwiat przysz∏am w dniu
25.10.2002 r. w Szpitalu Kolejowym
w Mi´dzylesiu. Wa˝y∏am 3800 g.
Bardzo mi si´ podoba poza
brzuchem mamy.

Aleksandra Matuszewska
Ur. 30.04.2003 r.
w Szpitalu GinekologicznoPo∏o˝niczym im. Âwi´tej Rodziny
przy ul. Madaliƒskiego.
Wa˝y∏a 2510 g.

Witajcie
wÊród
nas

Wiktoria Matuszewska
Ur. 30.04.2003 r.
w Szpitalu GinekologicznoPo∏o˝niczym im. Âwi´tej Rodziny
przy ul. Madaliƒskiego.
Wa˝y∏a 2800 g.

Uwaga niespodzianka!
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.

Sponsor
rubryki:

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

MaciuÊ Zarzyƒski
Urodzi∏ si´ 4 czerwca 2003 r.
w szpitalu na Karowej.
Wa˝y∏ 3280 g i mia∏ 53 cm wzrostu.
Mieszka razem z siostrà Anià
przy ul. Jana Paw∏a II.,

Zg∏oszenia do najbli˝szego
numeru przyjmujemy w terminie do 15 sierpnia 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).
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Przedszkole Niepubliczne

„KubuÊ Puchatek i Przyjaciele”
ul. Azaliowa 13 – Stara Mi∏osna
tel. 773 32 79, 0-601 07 03 07, 0-601 74 98 75
www.przedszkole.csd.pl
e-mail: przedszkole@przedszkole.csd.pl

Zapraszamy do wspólnej zabawy – zapisy na rok 2003/2004

STARA MI¸OSNA

Gdzie ta nauka? Wsz´dzie!!! Festiwal Nauki 2003
30 maja 2003 roku, godzina 11.45.
Wchodz´ na teren Gimnazjum Nr 3,
szko∏y, jakiej wiele. Lecz jedna rzecz od
razu rzuca mi si´ w oczy-wszyscy
uczniowie ubrani sà w czerwone, ˝ó∏te
lub granatowe koszulki z logo szko∏y.
„Ciekawe, co jeszcze niezwyk∏ego mnie
dziÊ spotka” myÊl´. Jestem przygotowana na wszystko, ale gdy przekraczam
próg szko∏y, od razu zauwa˝am metamorfoz´, jakà ten budynek przeszed∏
od ostatniego popo∏udnia. Na Êcianach
wiszà wspania∏e obrazy, dzie∏a m∏odych
artystów, na pod∏odze stoi mnóstwo
kwiatów, wsz´dzie jakieÊ plakaty, og∏oszenia, fantastyczne dekoracje.
O 12.00 przybywa d∏ugo oczekiwany
goÊç, prezes PZPN Micha∏ Listkiewicz.
Ch∏opcy sà w siódmym niebie, dziewczyny chyba troch´ mniej. No có˝, nie
mo˝na wszystkich zadowoliç. Z sali padajà dociekliwe pytania, goÊç ch´tnie
odpowiada. Godzina mija jak z bicza
trzasnà∏ i wreszcie nadchodzi d∏ugo
oczekiwany przez wszystkich moment
otwarcie Festiwalu Nauki. Dok∏adnie
o godzinie 13.00 Uczniowie klasy IIIaKlaudia Ostas i Micha∏ Kowalik og∏aszajà, ˝e Festiwal Nauki „Urzeczywistni∏ si´!”. G∏os zabiera pani dyrektor
Ewa Tucholska. Kó∏ko teatralne przedstawia „ ˚on´ modnà” wg I. Krasickiego. Wszyscy zachwycajà si´ dworskim
taƒcem w wykonaniu uczennic z grupy
Canaletto. Przyszli informatycy pokazujà swoje prezentacje komputerowe
o ró˝norakiej tematyce. Tyle si´ dzieje.
Znalaz∏am chwil´ czasu, by dok∏adnie przyjrzeç si´ ka˝demu zakàtkowi
szko∏y. Dzisiaj nie przypomina ona
miejsca kojarzàcego si´ nam z katuszami i cierpieniami uczniowskimi. Jest wyjàtkowo jasna, kolorowa, weso∏a i niezwyk∏a. Ka˝da klasa w∏o˝y∏a w jej przygotowanie wiele serca, pracy i czasu.
Hol przed pracownià plastycznà zamieni∏ si´ w ma∏à galeri´. Swe prace
prezentuje m∏odzie˝ tworzàca grup´ Canaletto. Czego˝ tu nie ma! Obrazy, zdj´cia, r´cznie malowana porcelana, rzeêby
i maski. Po prostu ma∏e dzie∏a sztuki.
Z pracowni historycznej dobiega do
mnie dêwi´k szant. Zaciekawiona
wchodz´. Moim oczom ukazujà si´
czterej majtkowie(jeden podpity) i Indianka. Na Êcianach mnóstwo jest informacji o Krzysztofie Kolumbie. Wi-

daç morze i latarni´ morskà. Z sufitu
zwisa koÊciotrup, na pod∏odze le˝y
prawdziwa, marynarska lina. Wszystko
jest takie realistyczne!
W sali od geografii mo˝na dowiedzieç si´ wielu ciekawych rzeczy o krajach europejskich oraz wziàç udzia∏
w quizie. Pe∏no jest makiet, gazetek
Êciennych, albumów i folderów. Podobny klimat panuje w pracowni lingwistycznej, gdzie uczniom przybli˝ana
jest Rosja. Wi´kszoÊç z nas po raz
pierwszy widzi samowary oraz matrioszki (charakterystyczne lalki).
Codzienna pracownia polonistyczna
zamieniona zosta∏a w soplicowskà karczm´. Kusi ona goÊci polskim bigosem
i herbatà. Niestety, dzisiaj nie serwuje si´
czarnej polewki. Na posadzce stojà makiety szlacheckich dworów i ch∏opskich
cha∏up. Dochodz´ do wniosku, ˝e pomys∏owoÊç ucznia nie ma granic.

Du˝ym zainteresowaniem cieszy si´
sala gimnastyczna, gdzie uczniowie prezentujà swoje osiàgni´cia z nauk Êcis∏ych. Ca∏a Êciana poÊwi´cona jest wystawie pod tytu∏em „Gdzie ta fizyka?”,
z czarno-bia∏ych makiet zerkajà na nas
postacie znanych naukowców. Ka˝dy
mo˝e obejrzeç g∏ow´ mrówki, cia∏ka
krwi lub fragment liÊcia pod mikroskopem. Uczniowie, przygotowujàc ogórki
w occie i sok, chcà nas przekonaç, ˝e
matematyka ma tak˝e zastosowanie
w kuchni. Kolega z najm∏odszej klasy
przyniós∏ ze sobà swoje domowe zwierzàtka – olbrzymie Êlimaki, które mogà
wa˝yç a˝ 0,5 kg (brrrr!). Wiele osób kr´-

ci si´ przy jaskini alchemika, gdzie m∏odzi chemicy robià ró˝nego rodzaju wybuchy, eksperymenty i doÊwiadczenia,
majàc przy tym wiele dobrej zabawy.
Ca∏y czas na scenie w g∏ównej auli
coÊ si´ dzieje. Poczàtkowo trzy czarownice ze sztuki „Mac Bet” oczarowujà wszystkich swym taƒcem wokó∏
dymiàcego kocio∏ka. Uczniowie pokazujà te˝, ˝e dla nich pos∏ugiwanie si´
j´zykami obcymi to ˝aden problem –
wystawiajà troch´ groteskowego, a na
pewno Êmiesznego „Czerwonego Kapturka” w j´zyku angielskim. Do historii przejdzie chyba szalik z napisem
„STARA MI¸OSNA kocham ten
klub”. M∏odzi reporterzy przeprowadzajà wywiad z Frau Brau po niemiecku. Poczàtkujàcy re˝yserzy i przyszli
aktorzy dajà popis swoich umiej´tnoÊç. Owacjom po nowatorskich sztukach: „Dziadowskie dziady” i „ Cz∏owiek i przyroda” nie ma koƒca. Festiwal koƒczy odkrycie majowego Festiwalu Teatralnego – przedstawienie
„Pigmalion” wg B. Shawa w wykonaniu klasy IIIa. Pani dyrektor uroczyÊcie zamyka festiwal
Po ca∏ej imprezie pozostaje ju˝ tylko
wielkie sprzàtanie, uczniowie powoli
si´ rozchodzà. Pewnie w poniedzia∏ek
w naszym gimnazjum nie b´dzie Êladu
po piàtkowej uroczystoÊci, pozostanà
tylko wspomnienia i zdj´cia.
Wszyscy, z którymi rozmawiam,
zgodnie twierdzà, ˝e Festiwal Nauki to
wspania∏y pomys∏,dzi´ki któremu ka˝dy mo˝e si´ zaprezentowaç z jak najlepszej strony i ca∏a spo∏ecznoÊç szkolna integruje si´, po prostu mi∏y przerywnik (a mo˝e uzupe∏nienie?) nauki.
Ciekawe, czy spotkamy si´ znowu
w Êwietnych humorach i pe∏ni zapa∏u
do pracy za rok? Oby tak
Natalia Mileszyk, kl. IIIa
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V Rodzinny Zlot Cyklistów
SLALOM CH¸OPCY 0-6
I.
Oskar Koziƒski
II. Damian Jach
III. Mateusz Mucha
IV. Piotr ¸empicki
V. Bartek Semczuk
VI. Rafa∏ Fràtczak
VII. Kacper Zieliƒski
VIII. Jan J´dryka
IX. Wiktor Bzd´ga
X. Piotr Horszczaruk
X. Grzegorz Olizarowski
XI. Karol Jaszczyk
XII. Pawe∏ Wysocki

38’04
40’86
42’01
44’62
44’64
45’02
48’20
50’00
53’52
57’69
57’69
63’91
1’25’10

SLALOM DZIEWCZ¢TA 0-6
I.
Sandra Sobolewska
II. Monika Winiarska
III. Marcelina Lech
IV. Natalia Longosta
V. Hania ¸empicka
VI. Agata Lirska
VII. Marta Niewiadomska
VIII. Gabriela Lech
IX. Marta Oleszczuk

41’58
41’61
46’93
54’52
65’66
73’48
78’06
2’00’41
2’11’62

M–
I.
II.
III.

7-9 lat
Grzegorz Dybul
Bart∏omiej Paprota
Kamil Idzikowski

K–
I.
II.
III.

7-9 lat
Ewa Zió∏kowska
Kinga Jarosz
Karolina Grudziƒska

M–
I.
II.
III.

10-12 lat
Artur Sowa
Patryk Jach
Marcin Zbierzchowski

K–
I.
II.
III.

10-12 lat
Patrycja CieÊlik
Kasia Wynimko
Ania Tratkiewicz

M–
I.
II.
III.

13-15 lat
Marcin Macio∏ek
Bartosz Oleszczuk
Jacek Drom

K–
I.
II.
III.

13-15 lat
Natalia Koziƒska
Iga Floriaƒczyk
Kasia S∏uszniak

M–
I.
II.
III.

16-19 lat
S∏awomir Poletajew
Kamil Klatkowski
Krystian Ludwicki

M–
I.
II.
III.

19-34 lata
¸ukasz Michalski
Andrzej Michniak
Bartek Niemirski

K – 19-34 lata
I.
Karolina Wleklik
M–
I.
II.
III.

35-99 lat
Piotr Macio∏ek
Dariusz Krzemiƒski
Piotr Rudnicki

M–
I.
II.
III.

Open-Amator
Krzysztof åwiertniewski
Przemys∏aw Âmierte∏ka
Cezary Piekut

K–
I.
II.
III.

Open-Amator
Anna Nowakowska
Emila Baranowicz
Alicja Koziƒska

Serdecznie przepraszamy, ale ze wzgl´dów technicznych
i skomplikowany sposób obliczeƒ, nie uda∏o nam si´ jeszcze
opracowaç wyników w kategorii rodzinnej oraz kategorii
szkó∏. Wyniki w tych kategoriach podamy w nast´pnym numerze „WS”, zaÊ trofea zwyci´zcà przeka˝emy na nast´pnej
imrezie organizowanej przez Stowarzyszenie Sàsiedzkie.

Ju˝ po raz piàty spotkali si´
w Starej Mi∏oÊnie wielbiciele
dwóch kó∏ek. Tradycyjnie te˝
dopisa∏a pogoda, a wraz z nià
prawdziwy t∏um uczestników
i widzów. Stowarzyszenie Sàsiedzkie jako organizator zadba∏o, aby oprócz rywalizacji
sportowej, nie zabrak∏o te˝ festynowej
oprawy. Wielkim powodzeniem cieszy∏
si´ pokaz skoków na rowerach (tzw.
dirt jumping) w wykonaniu grupy m∏odzie˝y z naszego Osiedla i ich kolegów.
Zachwyci∏ wyst´p dziewczàt ze studia
muzycznego pani Alber i pokaz chirleaderek ze Szko∏y nr 2 w Zielonej. ZaÊ

pokaz sprawnoÊci ratownictwa przedmedycznego w wykonaniu harcerzy
z 44 MDH by∏ tak sugestywny, ˝e jeden
z s´dziów, niezorientowany w jego programie, rzuci∏ si´ z pomocà, aby udzielaç pomocy harcerzowi, który inscenizowa∏ wypadek!
Najm∏odsi mogli dodatkowo zabawiaç si´ w kàciku dla dzieci zorganizowanym przez fundacj´ KOT oraz najeÊç si´ tortu ufundowanego przez
sklep Baby Boom i cukierni´ Gamma.

Dzia∏ajàcy punkt serwisowy, w którym mo˝na by∏o bezp∏atnie dokonaç
regulacji i napraw roweru, prze˝ywa∏
nieustannie prawdziwe obl´˝enie. Ka˝-

dy uczestnik wyÊcigu otrzyma∏ pamiàtkowy dyplom
i porcj´ kie∏baski, zaÊ dla
zwyci´zców poszczególnych kategorii
by∏y pamiàtkowe statuetki oraz drobne
upominki ufundowane przez sponso-
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rów – firm´ Wheeler, piekarni´ Polpain-Putka, restauracj´ GoÊciniec oraz
firm´ AVON. Nad zdrowiem
uczestników czuwali lekarze
z przychodni
zdrowia „Pogodna”.
Te g o r o c z n y
Zlot Cyklistów
przyciàgnà∏
wielu zawodników spoza Starej
Mi∏osny.
Byli oni zachwyceni otaczajàcymi nasze Osiedle lasami. Wszyscy
te˝ chwalili trasy, jako ciekawe i wymagajàce
sporych umiej´tnoÊci. ¸àcznie
wystartowa∏o ok. 200 zawodników na trasach normalnych
i 130 osób na trasach na orientacj´
(z mapà). Nie oby∏o si´ bez kilku drobnych nieporozumieƒ i potkni´ç. Uda∏o
si´ je jednak wyjaÊniç i mam nadziej´,
˝e te kilka godzin wspólnej zabawy b´dzie dla wszystkich mi∏ym wspomnieniem. A za rok zapraszamy na kolejny,
ju˝ VI Zlot Cyklistów.
Na koniec chcia∏bym wyraziç serdeczne podzi´kowania dla wszystkich,

dzi´ki którym impreza si´
odby∏a. W szczególnoÊci
W∏adzom Dzielnicy za dofinansowanie kosztów infrastruktury Zlotowej, napoje,
puchary i in., sponsorom za
wsparcie finansowe imprezy i nagrody, Stra˝y Miejskiej za zabezpieczenie
przejazdu przez ul. Jana
Paw∏a II, Dyrekcji Gimnazjum nr 3 za udost´pnienie
terenu, harcerzom z 44 MDH za zabezpieczenie tras i organizacj´ s∏u˝b
Zlotowych, wszystkim którzy pomagali
w organizacji Zlotu, a w szczególnoÊci

ca∏emu zespo∏owi organizatorów, którzy (to si´ ju˝ coraz rzadziej zdarza!!!)
pracowali jako wolontariusze, a ich jedynym wynagrodzeniem za poÊwi´cony
czas by∏o s∏owo dzi´kuj´ i zadowolenie
uczestników.
Krzysztofowi i Darkowi – za przygotowanie strony sportowej, Tomkowi
i obu Izom za przygotowanie programu pozasportowego, panu Krzysztofowi i Paw∏owi za rozstawienie infrastruktury,
pani Ewie i panu Maçkowi za prowadzenie
sekretariatu i pani
Ma∏gosi za zaopatrzenie oraz opraw´ dekoracji zwyci´zców oraz
kilku dalszym osobom,
których wk∏ad w imprez´ by∏ ciut mniejszy, ale mimo wszystko
znaczàcy – serdecznie
dzi´kuj´.
Marcin J´drzejewski
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Krystyna Proƒko na ˝ywo w Weso∏ej
30 maja w Klubie Garnizonowym
„KoÊciuszkowiec” w Weso∏ej w koncercie z okazji Dnia Matki wystàpi∏a ze
swoimi najwi´kszymi przebojami Krystyna Proƒko. Wielkà przyjemnoÊç pos∏uchania na ˝ywo tej fantastycznej piosenkarki zawdzi´czamy Marcie Zamojskiej-Makowskiej, która przy wspó∏pracy i du˝ym zaanga˝owaniu Miejskiego
OÊrodka Kultury w Weso∏ej zorganizowa∏a pi´kny koncert dla matek.

„G∏ównym wykonawcà” koncertu
by∏ oczywiÊcie stworzony i prowadzony
przez Panià Mart´ chór dzieci´co-m∏odzie˝owy „Il Canto-Magnificat”, z bardzo ambitnym i trudnym repertuarem.
Nasz chór przygotowuje si´ bowiem do
wyjazdu w koƒcu czerwca do Poznania,
na doroczny Kongres Chórów Federacji „Peuri Cantores”.
W drugiej cz´Êci koncertu popis solowy dali m∏odzi instrumentaliÊci: Zuzia

Festyn Domeko–Heban
Chcàc wyjÊç naprzeciw swoim klientom Centrum Handlowe PSB Domeko-Heban po∏àczy∏o przyjemne z po˝ytecznym organizujàc 24 maja 2003
w Weso∏ej „Wielki Festyn Handlowy”
pod patronatem medialnym Muratora
Mazowieckiego.
Festyn odwiedzi∏o ok. 1 tys. klientów. W godzinach od 10 do 18 organizatorzy zagwarantowali wiele atrakcji
dla ca∏ej rodziny m.in. gry i zabawy dla
dzieci, kàpiele w wannach z hydromasa˝em, promocje wybranych towarów,
konkursy.
Szczególne zainteresowanie klientów wzbudzili architekci, którzy w tym
dniu wykonywali bezp∏atne projekty
∏azienek.

W festynie udzia∏ wzi´∏o dwudziestu wystawców z bran˝y budowlanej oraz wykoƒczeniowej. Na specjalnie przygotowanych
stoiskach na zewnàtrz przedstawiciele dostawców s∏u˝yli radà i fachowà pomocà.
W ramach akcji charytatywnej odby∏a si´ aukcja prac dzieci z SP nr 3
w Weso∏ej i dzieci OÊrodka Wychowawczego, z której dochód w kwocie
805 PLN przeznaczono dla tego
OÊrodka nad dzieçmi specjalnej troski
w Ignacowie k/ Miƒska Maz.
Serdecznie dzi´kujemy p. dyr. Katarzynie G∏usek za pomoc i prace dzieci.
To równie˝ dzi´ki nim uda∏o nam si´
wesprzeç potrzebujàcych.
Po obejrzeniu wystawionych stoisk
odwiedzajàcy mogli odpoczàç przy piwie i kie∏basce
z rusztu.
Festyn mo˝na
lek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko
uznaç za udany, co
na pewno sk∏oni
LECZENIE DZIECI I DOROS¸YCH
organizatorów do
RTG Z¢BÓW
przygotowania teGodziny otwarcia: poniedzia∏ek, wtorek, czwartek 9-2030
go typu imprezy
Êroda 15-2030, piàtek 9-13
corocznie.
Tel. 773-21-12
Joanna Kloc
Weso∏a, Osiedle Stara Mi∏osna, ul. Hiacyntowa 19

Gabinet Stomatologiczny

Krzy˝anowska i Honorata Kozak fortepian, Karol Szmelkowski ksylofon oraz
m∏oda piosenkarka: Agnieszka Zieliƒska. I choç wszyscy bardzo jeszcze m∏odzi pokazali, ˝e ju˝ potrafià wyczarowaç
pi´knà muzyk´.
W trzeciej cz´Êci koncertu chór „Il
Canto-Magnificat” zaskoczy∏ publicznoÊç zmianà repertuaru i stylowo zaÊpiewa∏... standard Erica Claptona „Tears in Heaven”. Nast´pnie solistki chóru
z trio smyczkowym w sk∏adzie: Karolina
Baraƒska (i skrzypce), Katarzyna Kawka (II skrzypce), Paulina WiÊniewska
(wiolonczela) zaÊpiewa∏y anonim
z prze∏omu XVII/XVIII wieku „Peanitentes” (te˝ przygotowywany na Kongres w Poznaniu). „Il Canto-Magnificat” zakoƒczy∏ koncert przebojowo zaÊpiewanà piosenkà specjalnie dla mam:
„Mama ca∏à noc nie spa∏a”. A potem
z estrady rozbrzmiewa∏y ju˝ same piosenki i to te najpi´kniejsze w wykonaniu
gwiazdy wieczoru, Krystyny Proƒko.
Us∏yszeliÊmy i „Ma∏e t´sknoty” i „JesteÊ
lekiem na ca∏e z∏o” i „Niech moje serce
ko∏ysze Ci´ do snu” i jeszcze inne, te
najbardziej przez nas ulubione.
Taki koncert odby∏ si´ u nas, bilet
wst´pu-cegie∏ka kosztowa∏ jedyne 5
PLN, zaÊ dochód w ca∏oÊci przeznaczony
zosta∏ na potrzeby i rozwój chóru „Il
Canto–Magnificat”. Chór aktualnie rozszerza swojà formu∏´ chóru lokalnego,
parafialno – szkolnego i po wakacjach
rozpocznie dzia∏alnoÊç przy Miejskim
OÊrodku Kultury w Weso∏ej. Chór jest
otwarty dla wszystkich m∏odych wokalnych talentów, dla dzieci i m∏odzie˝y
z ca∏ej Dzielnicy (i nie tylko), ch´tnej do
Êpiewania i uzdolnionej muzycznie.
Ewelina Kozak

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

–
–
–
–
–
–

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

(0-22) 773 38 83
✆ 0-602 351 757

05-077 Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238
naprzeciwko nowej szko∏y, zad. 33 dz. 1983
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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

Osiedle Stara Mi∏osna
ul. Jeêdziecka 20
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Dzieƒ Dziecka na plebanii
Idàc na plebani´ w niedzielne popo∏udnie 1 czerwca nie oczekiwaliÊmy niczego nadzwyczajnego.
MyÊleliÊmy – sztampa, troch´ cukierków, par´ piosenek...
A tu pe∏ne zaskoczenie!
Zbierajàce si´ na podwórzu rodziny
przywitali, je˝d˝àcy na hulajnodze

i dziecinnym rowerku, Êmiesznie
poprzebierani ksi´˝a.
Ksiàdz Krzysztof – nasz proboszcz da∏ si´ ju˝ poznaç z niesamowitego dystansu do siebie
i poczucia humoru, ale to co
prze˝yliÊmy na plebanii trudno
opisaç. Trzeba by∏o tam byç!
Ca∏a „ekipa” (tj. ksiàdz
proboszcz, ksiàdz BoguÊ, siostry
Rafaela i Honoratka, gospodyni
– ciocia Marysia oraz goÊcinnie
brat ksi´dza proboszcza – Tomek) przygotowa∏a taki program, ˝e Êmiechowi i radoÊci nie
by∏o koƒca.
Panowa∏a naprawd´ przesympatyczna atmosfera. GoÊci cz´stowano smacznymi kanapkami
ze smalczykiem i ogórkiem ki-

szonym. Dzieciarni´ nagradzano lizakami i gwizdkami.
Motto imprezy „Ka˝dy ma∏y, ka˝dy
du˝y mo˝e dzieckiem byç” odpowiada∏o
temu, co wówczas czuliÊmy.
Wieczorem wpadliÊmy na festyn do
Weso∏ej. WpadliÊmy w opary piwa i tumany kurzu. WpadliÊmy mi´dzy snujàce si´
ze szklankami trunku nastoletnie dzieci.
Czy to te˝ obchody Dnia Dziecka?
Urszula Bojas

I Komunie Âwi´te w Starej Mi∏oÊnie

Dnia 25 maja b.r. w parafii NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa w Starej Mi∏oÊnie dzieci z klas IIa, IIb, IIc w dwóch grupach (o 9.30 i o 11.00), a tak˝e w jednej grupie w parafii Êw. Hieronima, przystàpi∏y do I Komunii Âwi´tej – przez
co zapoczàtkowa∏y swojà szczególnà, bli˝szà przyjaêƒ z Panem Jezusem.
Przez ca∏y rok bardzo gorliwie przygotowywa∏y si´ do tego wa˝nego
dnia. Serdeczna wspó∏praca rodziców, wychowawczyƒ i katechetek zaowocowa∏a pi´knym, g∏´bokim i wzruszajàcym prze˝yciem. Gustownie udekorowany koÊció∏, pe∏en kwiatów i szcz´Êliwych dzieci w jednakowych strojach I-Komunijnych, pe∏nia s∏oƒca – to wszystko sprawi∏o, i˝ dzieƒ ten by∏
g∏´bokim prze˝yciem dla ca∏ej parafii.
Przez ca∏y „Bia∏y tydzieƒ” wszystkie dzieci z rodzicami gorliwie uczestniczy∏y w codziennej Eucharystii. Ich rozmodlone, rozÊpiewane serca d∏ugo
zostanà w naszej pami´ci.
Rodzi si´ refleksja, i˝ warto „siaç” nie szcz´dzàc czasu, trudu, swych si∏.
To wszystko jest jednak tylko poczàtkiem pi´knej drogi, która wymaga dalszego czuwania, troski rodziców, katechetów, wychowawców, by to, co zosta∏o zasiane przynios∏o pi´kne, obfite owoce.
Siostra Rafaela

15

STARA MI¸OSNA

Kresy w OÊrodku Kultury Weso∏a
W maju, pewnego piàtkowego wieczoru, w OÊrodku Kultury Weso∏a, zagoÊci∏
na chwilk´ pi´kny, jedyny w swoim rodzaju, zakàtek ziemi Kresy. Tego dnia
odby∏ si´ wernisa˝ otwierajàcy wystaw´
fotografii pana Jana Sk∏odowskiego.
Te opiewane przez wielu znakomitych
twórców utracone ziemie wyda∏y na Êwiat
i goÊci∏y wielkich ludzi, zadziwia∏y swoimi
niepowtarzalnymi krajobrazami z przepi´knà, bujnà przyrodà. Bogate w liczne
pere∏ki architektury od pa∏aców, katedr,
koÊcio∏ów, po urokliwe XIX w. dwory
i dworki, które by∏y ostojà rodzinnoÊci,
swojskiego ciep∏a i tradycji. Lwów, Wilno,
Tarnopol, Kamieniec Podolski, ¸uck –
miasta, które ju˝ nie powróci∏y, mieszkaƒcy, którzy musieli je opuÊciç... Nosili i noszà t´sknot´ w sercu po kres swojego ˝ycia.

Temat Kresów to temat niewyczerpany. KtoÊ, kto ma tam swoje korzenie
lub choçby raz zagoÊci∏, ju˝ o nich myÊleç nie przestanie. Pan Jan Sk∏odowski, autor zdj´ç z Huculszczyzny,
móg∏by o jej niezwyk∏ej urodzie opowiadaç bez koƒca. Zaproszeni goÊcie
mieli wi´c okazj´ pos∏uchaç o tej krainie, w pewnym okresie niedost´pnej
dla Polaków, celowo niszczonej przez
gospodark´
sowieckà.
Karpaty
Wschodnie to równie˝ ukochane miejsce do wypraw górskich jednego
z uczestników wernisa˝u – pana Piotra
Szczypiƒskiego. Pan Piotr przez par´naÊcie lat by∏ komendantem 265
Szczepu Harcerskiego o huculskiej nazwie „Daraba”. Szczep ten kontynuowa∏ tradycj´ i obrz´dy Hucu∏ów

Âwi´towanie na weso∏o
W tej wyprawie wzi´∏y udzia∏ dzieci,
rodzice i dziadkowie. Nauczycielki grupy dzieci 6-letnich z Przedszkola nr 1
w Weso∏ej zorganizowa∏y wspania∏à rodzinnà wycieczk´ rowerowà. W sobot´
24.05.03 r. na terenie Przedszkola nr 1
przy Armii Krajowej zebra∏o si´ oko∏o
50 osób. Wszyscy na rowerach. Z pomocà policji, która czuwa∏a nad bezpiecznym przejazdem, wszyscy wyruszyli wyznaczonà trasà do Weso∏ej Zielonej.

Dzi´kuj´ Ci, Mamo
Kochana Mamo,
dzi´kuj´ Ci
za to, ˝e da∏aÊ
˝ycie mi.
I tak˝e za to,
˝e gdy Êpi´
Ty nade mnà
pochylasz si´.
I za t´ dobroç
w oczach Twych
Kochana Mamo
dzi´kuj´ Ci.

uczàc w ten sposób dzieci i m∏odzie˝
historii Polski.
Ciekawostkà wieczoru by∏y przedmioty codziennego u˝ytku miejscowej
ludnoÊci.
Panowie: Jan Sk∏odowski i Piotr
Szczypiƒski to pasjonaci zakochani
w Kresach po uszy. Dzi´ki takim ludziom nie zostanie zapomniany kawa∏
polskiej historii.
Impreza piàtkowa zosta∏a zakoƒczona projekcjà filmu dokumentalnego
o Ukrainie autorstwa paƒstwa Anny
Górnej-Zajàc i Lubomira Zajàca.
Szkoda, ˝e stosunki polsko-ukraiƒskie
zosta∏y przedstawione w nim w sposób
troch´ przerysowany. Byç mo˝e jest to
tylko moje subiektywne odczucie.
Iza Zych
a tatusiowie rozpalili ognisko. By∏y te˝
upominki dla Mam, które dzieci samodzielnie przygotowa∏y pod kierunkiem
pani M. Minchberg. Prace z gliny zosta∏y wypalone i pomalowane. Wyglàda∏y jak ma∏e „dzie∏a sztuki”.
Mimo zm´czenia humory wszystkim
dopisywa∏y, a kie∏baski pieczone na
ognisku dobrze smakowa∏y.
Âwi´towanie na sportowo spodoba∏o
si´ zarówno dzieciom, jak i rodzicom.
Za pomoc w organizacji wszystkim
serdecznie dzi´kujemy.
Ma∏gorzata Âwiàtek

Asen Bosew
Po krótkim odpoczynku na placyku
zabaw u paƒstwa Skorupskich wszyscy
ruszyli w drog´ powrotnà, gdy˝ w ogrodzie przedszkolnym czeka∏o wiele
atrakcji. Dzieci przedstawi∏y program
artystyczny przygotowany dla swoich
Kochanych Mam z okazji ich Êwi´ta,
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Jedziesz na wakacje – zabierz dowód
ubezpieczenia zdrowotnego
• Zosta∏y zlikwidowane promesy, czyli
zgody wydawane przez kasy chorych
na leczenie u specjalisty lub w szpitalu w innym regionie kraju.
• Wyd∏u˝ono prawo absolwentów do
korzystania z nieodp∏atnych Êwiadczeƒ w ramach ubezpieczenia zdrowotnego do 4 miesi´cy po zakoƒczeniu nauki w szkole Êredniej lub wy˝szej lub po skreÊleniu z listy uczniów
lub studentów
• W przypadku nag∏ego zachorowania,
porodu, wypadku, urazu lub zatrucia, a tak˝e w sytuacji zagro˝enia ˝ycia, bezp∏atne Êwiadczenia udzielane
sà bez potrzeby okazywania dokumentu ubezpieczenia zdrowotnego.
W/w dokument mo˝e byç przedstawiony w póêniejszym terminie, tj. do
30 dni od dnia rozpocz´cia udzielenia Êwiadczenia
Pami´tajmy jednak, ˝e, poza szczególnymi sytuacjami, podstawà do uzyskania nieodp∏atnych Êwiadczeƒ zdrowotnych jest okazanie jednego
z w/w aktualnych dowodów ubezpieczenia zdrowotnego. Najlepiej zabraç
go ze sobà nie nara˝ajàc siebie i innych
na k∏opoty. ˚ycz´ wszystkim, ˝eby si´
nie przyda∏, ale...
(materia∏ zosta∏ opracowany na podstawie dokumentów Narodowego Funduszu Zdrowia)
Dr Tomasz Droƒ
Dyrektor ds. Lecznictwa
SZPZLO Warszawa-Mokotów

Zbli˝a si´ okres wakacji, wymarzony
czas wypoczynku. MyÊlimy o wyjazdach, planujemy, gdzie i z kim sp´dzimy urlop, robimy rozliczne przygotowania i zakupy. Przewidujàc, co ze sobà
zabraç, nie zapomnijmy o aktualnym
dowodzie ubezpieczenia zdrowotnego,
który uprawnia nas i cz∏onków naszej
rodziny do uzyskania nieodp∏atnych
Êwiadczeƒ zdrowotnych. Co prawda,
nie planujemy w tym czasie choroby,
ale ró˝nie to w ˝yciu bywa. Posiadajàc
dowód ubezpieczenia unikniemy k∏opotów przy kontakcie ze s∏u˝bà zdrowia
(przede wszystkim koniecznoÊci pokrycia cz´sto wysokich kosztów leczenia),
a jej pracownicy b´dà mieli „czyste sumienie”, ˝e Êwiadczà us∏ugi osobie
ubezpieczonej, a wi´c uprawnionej i,
w zwiàzku z tym, nie spotka ich ˝adna
„przykroÊç” ze strony kontrolerów Narodowego Funduszu Zdrowia.
Dowodem
ubezpieczenia
jest,
w Êwietle obowiàzujàcych przepisów;
pracownicza legitymacja ubezpieczeniowa, legitymacja ubezpieczeniowa
dla cz∏onków rodziny pracownika, odcinek renty lub emerytury, legitymacja
studencka lub uczniowska, a tak˝e zaÊwiadczenie o op∏aceniu sk∏adek ubezpieczeniowych (pracownicy otrzymajà
je w zak∏adzie pracy, emeryci i renciÊci
w ZUS, rolnicy w KRUS, bezrobotni
w rejonowych urz´dach pracy, korzystajàcy ze Êwiadczeƒ z pomocy spo∏ecznej w oÊrodkach pomocy spo∏ecznej).

Dla osób op∏acajàcych samodzielnie
sk∏adk´ dowodem ubezpieczenia b´dzie dotychczasowa umowa z kasà lub
umowa zwarta z NFZ i dowód op∏aty
sk∏adki. Powy˝sze dokumenty, z regu∏y, zachowujà aktualnoÊç przez 30
dni.(tzn.. ˝e ksià˝eczk´ zdrowia stemplujemy co miesiàc, emeryt wyje˝d˝a
z ostatnim odcinkiem emerytury itp.)
Pami´tajmy, ˝e, poza szczególnymi,
sytuacjami, brak aktualnego dowodu
ubezpieczenia upowa˝nia us∏ugodawc´
do pobrania od nas op∏aty za udzielone
Êwiadczenia. W tej sytuacji proÊmy zawsze o dowód wp∏aty. B´dzie on podstawà do ubiegania si´ o zwrot kosztów
leczenia, jeÊli oka˝emy dowód ubezpieczenia w póêniejszym terminie.
Udajàc si´ na urlop warto równie˝ zapami´taç, ˝e w Êwietle zapisów „Ustawy o Powszechnym Ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia”:
• Osoba ubezpieczona w dowolnej regionalnej kasie chorych sta∏a si´ automatycznie, z dniem 01.04.2003 r,
cz∏onkiem NFZ
• Ubezpieczony ma prawo do korzystania ze Êwiadczeƒ zdrowotnych i wyboru
lekarza oraz placówki opieki zdrowotnej spoÊród tych, które zawar∏y kontrakty z NFZ, na terenie ca∏ego kraju,
a nie, jak to by∏o dotychczas, tylko na
terenie kasy, której by∏ cz∏onkiem,
• Ubezpieczonemu przys∏ugujà jednakowe Êwiadczenia zdrowotne, niezale˝nie od miejsca zamieszkania

Hydrozagadka

miejsca w tym roku zawiera zup´ rybnà i kuchnia nad jeziorem, a tak blisko do– dum´ szefa kuchni, a do piwa mo˝na mu– to propozycja gospodarzy dla
zamówiç cebulowe krà˝ki w cieÊcie. No mieszkaƒców okolicy.
i rozwiàzanie Hydrozagadki: tak naW tym roku okràglak zyska∏ wreszcie
zwali gospodarze cykl imprez muzycz- nazw´ w∏asnà Pub Barka.
nych zaplanowanych na sezon letni.
Warto zapami´taç i wstàpiç.
Zagra∏a tu ju˝ muzyk´ alternatywnà
Oran˝ada i zagra jeszcze coÊ nowego
Izabela Antosiewicz
pewnie w sierpniu,
a 20 czerwca,
w piàtek o godzinie 21.00 zagra
US¸UGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
• tyczenia
melancholijny
• pomiary inwentaryzacyjne
rock zespó∏ Auto
• podzia∏y nieruchomoÊci
• mapy do celów projektowych
da Fé. Muzyka na
• uzgodnienia dokumentacji w ZUD
˝ywo w ka˝dy
ul.
Jana
Paw∏a
II
25
tel. 773 83 49
weekend letni, do05-077 Warszawa-Weso∏a
fax 773 83 69
bra
atmosfera

Ciekawe, czy wszyscy wiedzà, co kryje
si´ za zielonà Êcianà zaroÊli przy pierwszych Êwiat∏ach na Trakcie Brzeskim?
Starzy bywalcy na pewno tak – od
dawna nad jeziorkiem, prawie w mazurskiej scenerii, mo˝na zjeÊç dobrà ryb´ w przytulnym okràglaku. W tym roku to miejsce zyska∏o nowe atuty. Po
pierwsze sta∏o si´ przystanià dla rowerzystów: gospodarze doceniajà ich determinacj´ dotarcia do celu cz´sto
z odleg∏ych miejsc i oferujà im promocj´ na ch∏odne napoje. Przecie˝ tu
przecina si´ kilka urokliwych Êcie˝ek
rowerowych. Po drugie menu tego
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O konkursie polonistycznym s∏ów kilka
Stosunek szkolnej braci do rozmaitych konkursów i olimpiad jest bardzo
ró˝ny. Z w∏asnego doÊwiadczenia
wiem, ˝e wi´ksza cz´Êç uczniów niech´tnie bierze udzia∏ w takich imprezach, a powodem jest w wielu przypadkach lenistwo. Jest te˝ ca∏kiem pokaêna
grupa, która zg∏asza si´ do pierwszych
etapów po to, by straciç jakieÊ lekcje.
Na szcz´Êcie nie dotyczy to wszystkich.
Na prze∏omie roku 2002 i 2003 odby∏
si´ Wojewódzki Konkurs J´zyka Polskiego. Konkurs ten sk∏ada∏ si´
z trzech etapów:
• etap I (szkolny) test z wiedzy o gramatyce, budowie j´zyka i literaturze
oraz wypracowanie,
• etap II (rejonowy) sprawdzian z rozumienia czytanego tekstu i wypracowanie,
• etap III (wojewódzki) interpretacja
wiersza.
Do trzeciego etapu dotar∏o jedynie
oko∏o czterdziestu osób z ca∏ego województwa, a dwie z nich mieszkajà w∏aÊnie u nas, w Starej Mi∏oÊnie. Tym sukcesem mogà pochwaliç si´ Natalia Mileszyk i Agnieszka Tkaczyk, uczennice
klasy IIIa z Gimnazjum nr 3.
Czy warto by∏o zadaç sobie troch´
trudu i wziàç udzia∏ w konkursie? Zamiast odpowiedzi przedstawiam wra˝enia finalistek.
Jak wyglàda∏y wasze przygotowania do
konkursu? Czy musia∏yÊcie poÊwi´ciç
na to du˝o czasu?
Natalia: Raz w tygodniu spotyka∏yÊmy
si´ z naszà polonistkà, panià Zofià Walaszek, wi´c przygotowywa∏yÊmy si´
doÊç systematycznie.
Agnieszka: Na konkursie humanistycznym mo˝e pojawiç si´ dos∏ownie
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wszystko, wi´c uczenie si´ do niego nie
jest najwa˝niejsze. Trzeba si´ interesowaç literaturà, malarstwem, itp. Nie
ma tu konkretnych wzorów jak, np.
w matematyce.
Denerwowa∏yÊcie si´ przed przystàpieniem do kolejnych etapów?
Natalia: Troch´ ba∏am si´ cz´Êci pierwszej. Wtedy nawet nie myÊla∏am o tym,
˝e dojd´ do fina∏u. Za to zale˝a∏o mi
na przejÊciu pierwszego stopnia i pokazaniu, ˝e coÊ umiem. Natomiast jeÊli
chodzi o wy˝sze etapy, to bardzo cieszy∏am si´ z sukcesu, ale nie by∏abym
bardzo z∏a, gdyby coÊ si´ nie uda∏o.
Agnieszka: Nie denerwowa∏am si´.
W koƒcu ten konkurs nie decydowa∏
o moim ˝yciu. Bardzo si´ ciesz´, ˝e dosz∏am do fina∏u, ale gdyby mi si´ nie
uda∏o, to nic nieprzyjemnego by z tego
nie wynik∏o.
A jaki by∏ klimat samego konkursu?
Czy odczuwa∏o si´ jakàÊ nerwowoÊç
uczestników, atmosfer´ konkurencji?
Natalia: Nie by∏o jakieÊ zawiÊci czy
czegoÊ podobnego, po prostu spotka∏o
si´ kilka przypadkowych osób. Mo˝e
w trzecim etapie by∏o troch´ czuç pewne napi´cie.
Co by∏o dla was
najtr udniejsze,
a co najprostsze?
Agnieszka: Najtrudniejsza by∏a
interpretacja wiersza. Za to pierwszy i drugi etap by∏
dosyç prosty.
Natalia: RzeczywiÊcie, najtrudniejsza by∏a interpretacja. Nie dla-

tego, ˝e by∏a najgorsza, ale stanowi∏a
naprawd´ du˝e zaskoczenie. Zupe∏nie
nie spodziewa∏yÊmy si´ takiego zadania. Najmniej trudnoÊci sprawi∏o mi
czytanie tekstu ze zrozumieniem.
Co da∏o wam najwi´cej przyjemnoÊci?
Natalia: Samo wzi´cie udzia∏u w takim
konkursie jest ciekawym prze˝yciem.
Bardzo mi∏à chwilà jest przyjÊcie wyników i dowiedzenie si´ o zakwalifikowaniu do nast´pnego etapu. Poza tym podczas drugiej cz´Êci pozna∏am nowà kole˝ank´. Wtedy siedzia∏a ze mnà w ∏awce
i do tej pory mam z nià dobry kontakt.
Agnieszka: Mnie najbardziej cieszy satysfakcja z tego, ˝e osiàgn´∏am tak du˝o.
Czy udzia∏ w konkursie przyniós∏ jakieÊ materialne korzyÊci?
Agnieszka: FinaliÊci dostali dyplomy
oraz, z czego si´ bardzo ciesz´, dodatkowe punkty do liceum. Laureaci (czyli autorzy prac poprawnych w co najmniej 90%) otrzymali te˝ ksià˝ki i celujàce oceny z polskiego.
Z finalistkami konkursu rozmawia∏a
Justyna Ko∏akowska
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Oda „Do radoÊci” – przes∏anie opty-mistyczne
Hymnem Unii Europejskiej jest Oda
„Do radoÊci” z IX Symfonii Ludwiga
van Beethovena. Poczàtkowo, od 12
stycznia 1972 roku, uznana za oficjalny
hymn Rady Europy, zosta∏a uroczyÊcie
zaprezentowana jako hymn Wspólnot
Europejskich w dniu 29 maja 1986 roku, podczas wciàgania flagi europejskiej na maszt.1
S∏awny hymn „Do radoÊci” („An die
Freude”) Fryderyka Schillera znamy
dzisiaj przede wszystkim jako tekst do
fina∏u IX Symfonii Beethovena. Nie
jest to jednak pe∏ny tekst, tylko przekomponowane przez Beethovena
w Symfonii wybrane ust´py Ody.2
Warto przypomnieç, ˝e IX Symfoni´,
uznawanà za syntez´ i ukoronowanie
ca∏ego ˝ycia i ca∏ej jego twórczoÊci,
kompozytor napisa∏ u schy∏ku dni,
w stanie zupe∏nej g∏uchoty. Tragizm ˝ycia i kalectwo mog∏y stanowiç okolicznoÊç jak najbardziej sprzyjajàcà temu,
aby odciàç si´ od ˝ycia i zamknàç we
w∏asnym wn´trzu. Poprzez kalectwo
utraci∏ przecie˝ mo˝liwoÊç bezpoÊredniego kontaktu z ludêmi. Przedtem
wch∏ania∏ w siebie wszystkie przejawy
Êwiata zewn´trznego i przetwarza∏ je
w dêwi´kach. Teraz to wszystko móg∏
wydobyç tylko z w∏asnego wn´trza. B´dàc twórcà g∏´boko ludzkim, mia∏ oczy
zwrócone nie tylko na swój w∏asny los,
ale tak˝e na dobro powszechne.
Oda Schillera urzeka∏a i fascynowa∏a
Beethovena od m∏odoÊci. Wyra˝ona
w niej idea mi∏oÊci i braterstwa ludzi,
stanowi∏a jego credo ˝yciowe w tytanicznych zmaganiach z losem i Êwiatem
i przynosi∏a pewnoÊç, ˝e walka, choçby
najci´˝sza, musi skoƒczyç si´ zwyci´stwem. Dopiero pod koniec ˝ycia, gdy
wszystko w nim i wokó∏ zdawa∏o si´ wró˝yç katastrof´, znalaz∏ odpowiednià form´, by obwieÊciç ca∏emu Êwiatu, ze wiara by∏a w nim mocniejsza, ni˝ ca∏a rzeczywistoÊç, w której musia∏ wówczas ˝yç.
Beethoven chcia∏, aby to, co ma do
powiedzenia, by∏o wyraziste i zrozumia∏e. Szuka∏ odpowiedniej formy, ˝eby nie tylko wyÊpiewaç w swej muzyce
to, co przepe∏nia∏o jego myÊli i serce,
ale tak˝e przemówiç do ludzi bezpoÊrednio TreÊci uczuciowe wyra˝one
przez instrumenty sà zawsze mniej lub
bardziej niedookreÊlone. Inaczej, gdy
sà podane poprzez s∏owo. Dla porozumienia uczuciowego z innymi ludêmi
naturalnym Êrodkiem danym cz∏owiekowi jest g∏os. Dlatego w IX Symfonii
wprowadzi∏ w finale g∏os ludzki (solo
i chóry), zwracajàc si´ z przes∏aniem
do ludzi poprzez Êpiew z tekstem Ody.
(Dodajmy, ˝e by∏ pierwszym kompozy-

torem, który w muzyce symfonicznej
wprowadzi∏ g∏os ludzki).
W poprzedzajàcych cz´Êciach Symfonii Beethoven zamknà∏ w muzyce ró˝ne, cz´sto przeciwstawne uczucia i nastroje, ich narastanie i wygasanie, które
sta∏y si´ dlaƒ treÊcià ˝ycia. Oda jest odpowiedzià na te wczeÊniejsze zmagania,
zwàtpienia i nadzieje. Wskazuje w∏aÊciwà drog´, skàd jedynie nadejÊç mo˝e
wybawienie. Tylko wewn´trzne odrodzenie cz∏owieka z ducha mi∏oÊci i braterstwa jest tym fundamentem, na którym mo˝na budowaç wiar´ w lepszà
przysz∏oÊç ludzkoÊci. To przes∏anie
przynosi ludziom Beethoven w finalnej
pieÊni zwyci´stwa i radoÊci IX Symfonii.
Oda „Do radoÊci”3
Fryderyk Schiller (t∏um. K.I. Ga∏czyƒski,
1953 r.)
O RadoÊci, iskro bogów, kwiecie elizejskich pól
Êwi´ta, na twym Êwi´tym progu staje
nasz natchniony chór.
JasnoÊç twoja wszystko zaçmi, z∏àczy,
co rozdzieli∏ los.
Wszyscy ludzie b´dà braçmi tam, gdzie
twój przemówi g∏os.
Kto przyjaciel, ten niech zaraz stanie tutaj poÊród nas,
I kto wielkà mi∏oÊç znalaz∏, ten niech
z nami dzieli czas.
Z nami ten, kto choçby jednà dusz´
rozp∏omieniç móg∏.
Ale kto mi∏oÊci nie zna, niech nie wchodzi tu na próg.
Patrz, patrz: wielkie s∏oƒce Êwiatem biegnie sypiàc z∏ote skry,

Jak zwyci´zca, jak bohater – biegnij
bracie, tak i ty.
RadoÊç tryska z piersi ziemi. RadoÊç pije ca∏y Êwiat.
DziÊ wchodzimy, wst´pujemy na radoÊci
z∏oty Êlad.
Ona w sercu, w zbo˝u, w Êpiewie, ona
w splocie ludzkich ràk,
Z niej najlichszy robak czerpie, z niej –
najwy˝szy niebios kràg.
Bracie, mi∏oÊç niezmierzona mieszka
pod namiotem z gwiazd,
Ca∏à ludzkoÊç weê w ramiona i uca∏uj
jeszcze raz.
Wstaƒcie ludzie, wstaƒcie wsz´dzie, ja
nowin´ nios´ wam
Na gwiaêdzistym firmamencie mi∏oÊç,
mi∏oÊç mieszka tam.
Wstaƒcie ludzie, wstaƒcie wsz´dzie, ja
nowin´ nios´ wam
Na gwiaêdzistym firmamencie mi∏oÊç,
mi∏oÊç mieszka tam.
Ten podnios∏y hymn na czeÊç idea∏ów mi∏oÊci i braterstwa wszystkich ludzi urzeka∏ Beethovena od m∏odoÊci.
„Poglàd, ˝e kultura (utwory artystyczne w szczególnoÊci) to wyraz rozwoju duchowego i jako taka jest nie tylko niezb´dna do ˝ycia, lecz stanowi
o jego jakoÊci, jest zakorzeniony w Europie od stuleci....” pisa∏ K. Zanussi.4
Maria Klamut
1 Unia Europejska. Informator o polityce kulturalnej Komitet
Integracji Europejskiej, Centrum Informacji Europejskiej
¸ódê 1999.
2 T´ i inne informacje czerpi´ z: S. ¸obaczewska: Beethoven
Warszawa 1984.
3 Unia Europejska. Informator.... s. 13.
4 K. Zanussi: Kulturalny towar, „Polityka“ 1998 nr 42 s. 105.
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Jak mog´ pomóc nadpobudliwemu dziecku?
Poniewa˝ dzieci z ADHD majà k∏opoty z zapami´tywaniem warto, aby
ustalone zasady spisaç i wywiesiç
w centralnym miejscu w domu.
Na poczàtku warto skupiç si´ na kilku
najwa˝niejszych zasadach, nad którymi
b´dziemy pracowaç. Dopiero jak opanujemy wraz z dzieckiem ich przestrzeganie mo˝emy wprowadziç nast´pne.
Je˝eli zauwa˝amy, ˝e dziecko stosuje
si´ do okreÊlonych zasad, zachowuje
si´ zgodnie z naszymi oczekiwaniami
powinniÊmy je za to pochwaliç. Niestety, wielu rodziców ma tendencj´ do postrzegania w∏asnych dzieci g∏ównie
przez pryzmat z∏ych zachowaƒ i na nie
zwracajà uwag´.
Tymczasem, je˝eli pochwalimy np.
z regu∏y krzyczàce dziecko, ˝e bardzo
podoba∏o nam si´ kiedy tak cicho i spokojnie do nas si´ odezwa∏o, odbierze
ono pochwa∏´ jako nagrod´ i zgodnie
z zasadà psychologicznà b´dzie dà˝y∏o
do powtórzenia takiego zachowania.
Pochwa∏a rodzica wià˝e si´ z daniem
dziecku uwagi, a to jest jedna z najbardziej oczekiwanych przez dziecko nagród.
Pochwa∏a powinna dok∏adnie opisywaç, co dziecko zrobi∏o dobrze, powinna byç natychmiastowa i nie zawieraç
sformu∏owania „ale“.
Lepiej powiedzieç: „Bardzo podoba
mi si´, ˝e ustawi∏eÊ równo buty“ zamiast „JesteÊ porzàdny, ale szkoda, ˝e
tylko dzisiaj“.
Ze stosowaniem zasad przez dziecko
wià˝à si´ konsekwencje za ich ∏amanie.
O mo˝liwych konsekwencjach dziecko
powinno wiedzieç wczeÊniej. Nie mogà
byç one zaskoczeniem. Dziecko znajàc
zasady i konsekwencje uczy si´ podejmowania odpowiedzialnoÊci za w∏asne
decyzje co do zachowaƒ, unika poczucia niesprawiedliwoÊci a my nie tracimy czasu na t∏umaczenia, poniewa˝
wszystko by∏o wczeÊniej ustalone.

Sklep piekarsko-cukierniczy

„PAKO”
zaprasza po Êwie˝e pieczywo i ciasta domowe
Torty na zamówienie
pon.–pt. 7.00–19.00, sob. 7.00–15.00
Warszawa-Weso∏a „Centrum Pogodna”, ul. Jana Paw∏a II 25
tel. 0-601 157 262, 0-601 178 418
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W poprzednim numerze „WiadomoÊci
Sàsiedzkich“ w artykule dotyczàcym nadpobudliwoÊci psychoruchowej u dzieci,
w du˝ym skrócie stara∏am si´ przybli˝yç
rodzicom istot´ tego zaburzenia.
Dziecko z ADHD przejawia nasilone
trudnoÊci w zachowaniu zwiàzane
z brakiem koncentracji uwagi, nadruchliwoÊcià i impulsywnoÊcià.
Bardzo cz´sto popada w konflikty
z najbli˝szym otoczeniem, ze wzgl´du
na to, i˝ nie potrafi w pe∏ni kontrolowaç swoich zachowaƒ.
Czuje si´ êle samo ze sobà oraz z innymi. Najbardziej efektywnà pomocà
dziecku nadpobudliwemu szczególnie
m∏odszemu jest okreÊlone oddzia∏ywanie rodziców.
Rodzice Êwiadomie pracujàc z dzieckiem wed∏ug pewnych schematów post´powania zwi´kszajà szans´ pojawienia si´ u ich dziecka wi´kszej iloÊci zachowaƒ po˝àdanych.
Pomoc dziecku z ADHD jest metodà
wieloetapowà. Wydaje si´, ˝e pierwszym
etapem pracy jest zrozumienie istoty zespo∏u nadpobudliwoÊci psychoruchowej
i zaakceptowanie tego faktu u dziecka.
Pogodzenie si´ z wieloma ograniczeniami, jak: mo˝liwoÊç w∏aÊciwego skupienia
uwagi, zapami´tywania, kontroli aktywnoÊci ruchowej i impulsywnoÊci powoduje, ˝e rodzice lepiej radzà sobie z codziennymi k∏opotami ich dziecka.
Je˝eli jest ono nadruchliwe, ciàgle
macha nogami pod sto∏em, nie ma sensu walczyç z nim, aby tego nie robi∏o
(jest przecie˝ nadruchliwe) natomiast
mo˝na od niego wymagaç, aby nie kopa∏o wtedy w nogi od sto∏u.
Nast´pnym krokiem w oddzia∏ywaniu rodziców powinno byç stworzenie
jasnych norm, zasad post´powania
w domu.
To daje dziecku informacj´, czego si´
od niego oczekuje i porzàdkuje jego
nieuporzàdkowany Êwiat.

Dziecku z ADHD nie wystarczy fakt,
˝e istniejà zasady w jego domu. Trzeba
mu je ciàgle przypominaç i pomagaç
w ich przestrzeganiu.
Dlatego zanim wyciàgniemy okreÊlonà konsekwencj´ za nieprzestrzeganie zasady, warto umówiç si´
z dzieckiem, ˝e np. po 3-krotnym
przypomnieniu zasady nastàpi okreÊlona konsekwencja.
Akceptacja mo˝liwoÊci dziecka,
chwalenie, system norm, zasad i konsekwencji sà jednymi z wielu etapów post´powania z dzieckiem z nadpobudliwoÊcià psychoruchowà. Nie wyczerpuje to repertuaru mo˝liwoÊci pracy
z dzieckiem, ale wed∏ug rodziców stosujàcych t´ metod´ oddzia∏ywaƒ – powoduje popraw´ funkcjonowania ich
dzieci, a tym samym funkcjonowania
ca∏ej rodziny.
Zdarza si´ jednak, ˝e takie oddzia∏ywania wychowawcze nie wystarczajà. Dziecko mo˝e przejawiaç tak silne
zaburzenia zachowania, ˝e pojawia
si´ potrzeba leczenia farmakologicznego oraz terapii indywidualnej i rodzinnej.
Warto przy tej okazji wspomnieç, ˝e
leki nie powoduje wyleczenia
z ADHD, a jedynie zmniejszajà wyst´powanie objawów. Dzia∏ajà tylko wtedy, kiedy sà przyjmowane. Wprowadzajàc do naszego post´powania
z dzieckiem nowe elementy, nie oczekujmy od nadpobudliwego dziecka, ˝e
w szybkim czasie zmieni si´ ono w powolnego, cichego anio∏ka.
Praca z takim dzieckiem jest nieustajàca, trudna, ale przez to satysfakcjonujàca, poniewa˝ stwarzamy szans´, by
dziecko poczu∏o si´ lepiej ze sobà
i z nami. Czego Paƒstwu ˝ycz´.
Beata Niewiadomy
Psycholog
Tel. 773 12 22

773 70 31
0-601 220 910
dojazd gratis 24 h

Stanis∏aw Majewski 05-075 Weso∏a ul. Broniewskiego 4
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Biblioteka Narodowa –
wystawa ksià˝ki artystycznej
Maj i czerwiec to miesiàce obfitujàce
w ró˝nego rodzaju imprezy. Wi´kszoÊç
z nich odbywa si´ na wolnym powietrzu, czyli w tzw. plenerze. Jest wtedy
weso∏o, ciasno, a przede wszystkim
g∏oÊno i... mokro od napoju rozweselajàcego, czyli piwa. Imprezy plenerowe
bez tego trunku to ju˝ w tej chwili rzadkoÊç. Przyk∏adem mo˝e byç staromi∏oÊniaƒski Zlot Cyklistów. Mi∏oÊnicy sp´dzania czasu na wolnym powietrzu majà du˝y wybór, organizatorzy przeÊcigajà si´ wprost w zapewnianiu ró˝nych
atrakcji.
Chcia∏am paƒstwu opowiedzieç
o imprezie innego typu, w pomieszczeniu zamkni´tym i bez wyjàcych g∏oÊników. Tym pomieszczeniem jest Biblioteka Narodowa, a impreza to Wystawa
Ksià˝ki Artystycznej pt.: „W´drówka“.
Prezentuje ona prace twórców z ca∏ego
Êwiata.
Có˝ to jest ta ksià˝ka artystyczna?
Jak inaczej mo˝na sobie wyobraziç
zbiór zapisanych i ponumerowanych
kartek odzianych w ok∏adk´? A jednak! Okazuje si´, ˝e ksià˝ka mo˝e byç
równie˝ obiektem artystycznym, inspiracjà dla wielu artystów, którzy nadajà
jej kszta∏ty niezwyk∏e, niepowtarzalne,
zadziwiajàce swà formà i oryginalnoÊcià. U˝ywajà do tego materia∏ów przeró˝nych: papieru, metalu, kamienia,
tkaniny, a nawet piasku. Na wystawie
zobaczymy ksià˝ki nie ksià˝ki, na pewno nie takie, z którymi spotykamy si´
na co dzieƒ, prace najlepsze nagrodzone. WÊród laureatów znalaz∏a si´ pani
Joanna Stokowska, artystka plastyczka
zamieszkujàca nasze osiedle. W po-

d´ Zwiàzku Polskich Artystów Plastyków za prac´ pt.: „Biblioteka myÊli“.
Bra∏a te˝ udzia∏ w wystawach „Wspó∏czesnej Polskiej Sztuki Ksià˝ki“. Joanna Stokowska od 1990r. prowadzi w∏asne badania na temat papieru otrzymywanego z przetworzonych roÊlin oraz
mo˝liwoÊci wykorzystania tego tworzywa w twórczoÊci artystycznej. Irena
Huml z Instytutu Sztuki PAN okreÊli∏a
jej twórczoÊç jako „dialog z naturà“.
I trudno chyba szukaç lepszego okreÊlenia. Artystka z w∏aÊciwà sobie wra˝liwoÊcià stara si´ t´ natur´ przeniknàç,
a przy jej pomocy i obfitoÊci tworzy misterne kompozycje przestrzenne: „tkaniny“, „rzeêby“, ksià˝ki artystyczne,
parawany, naczynia. Joanna nie mieszka, nie przebywa na naszym osiedlu,
ale istnieje, istnieje w Êwiecie roÊlin
i zwierzàt, spostrzega rzeczy i zjawiska
wydawa∏oby si´ niezauwa˝alne, nieuchwytne. Potem przek∏ada je na j´zyk
dla „wra˝liwców“, na j´zyk sztuki. Mi∏o, ˝e tacy ludzie sà wÊród nas.
Wystawa Ksià˝ki Artystycznej w Bibliotece Narodowej b´dzie trwa∏a do
koƒca czerwca.
Iza Zych

przednim numerze WS obieca∏am
przedstawiç paƒstwu t´ postaç. Czyni´
to z ogromnà przyjemnoÊcià, ale te˝
z pewnym niepokojem, czy sprostam
postawionemu sobie zadaniu. Pani Joanna jest bowiem osobà niezwyk∏à
i wyjàtkowà, wielkà w swojej twórczoÊci, a jednoczeÊnie o niepowtarzalnej
osobowoÊci. Drobna, szczup∏a, o ciep∏ych oczach, wr´cz ulotna, jak wiele
jej prac, które tworzy. Z jednej strony
bogaty dorobek artystyczny, doceniany
i nagradzany w wielu miastach w kraju
i za granicà, z drugiej niebywa∏a wprost
skromnoÊç. Jej twórczoÊç obraca si´
w kr´gu grafiki, witra˝u, tkaniny, r´cznie wytwarzanego papieru. Ukoƒczy∏a
Wydzia∏ Architektury Wn´trz warszawskiej ASP. Jest cz∏onkiem International Accociation of Hand Papermakers and Paper Artists (IAMPA). W latach 1980-1988 prowadzi∏a pracowni´
„Terapia poprzez sztuk´“ dla chorych.
Dotychczas bra∏a udzia∏ w ponad stu
wystawach zbiorowych, m.in. w Jeleniej Górze, ¸odzi,
Barcelonie, Brukseli, Waszyngtonie, Pradze, Magdeburgu i Toyamie
w Japonii. Mia∏a
równie˝ 17 wystaw
indywidualnych.
Otrzyma∏a szereg
nagród,
wÊród
nich: Grand Prix Stara Mi∏osna, ul. Malwy
Królowej Fabioli,
medal na Bienna- zadanie 25, dzia∏ka 1531
le Sztuki Sakralnej
w Gorzowie, nagro-

AMIGO COCK TAIL BAR
zaprasza na sobotnie promocje
drinków, koktaili i piwa

2+1 GRATIS
od 20.00 do 22.00
Oprócz tego:
turecki grill, bilard i mi∏a atmosfera

Trakt Brzeski 100, Sulejówek, tel. 783 15 34

Us∏ugi posadzkarskie
uk∏adanie, cyklinowanie i lakierowanie pod∏óg
Jerzy S´pka
tel. (022) 773 28 98
0603 379 677

Studium Muzyczne
Marty Zamojskiej-Makowskiej
nabór 2003/2004
ul. Piotrusia Pana 12
tel. 773 10 81, 773 01 75
fax 773 01 77
tel. kom. 0-603 390 754

zaprasza dzieci, m∏odzie˝, doros∏ych
• kszta∏cenie s∏uchu z zasadami i z rytmikà (zaj´cia grupowe)
• nauka gry na fortepianie
• nauka Êpiewu solowego dla m∏odzie˝y (zaj´cia indywidualne)
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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
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.

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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Êwiadkiem. „Rozebranie si´“ trwa tylko kilka minut. Po wysuszeniu wylinka
mo˝e stanowiç ciekawà dekoracj´.
Na koniec jeszcze jedna rada: nie
wierzcie sprzedawcom, gdy radzà, by
kupiç park´, bo pojedynczemu b´dzie
smutno. Ja da∏am si´ nabraç i okaza∏o
si´, ˝e kraby zdecydowanie wolà samotnoÊç. JeÊli wspó∏lokatorzy sà podobnych rozmiarów, ˝yje im si´ mniej
wi´cej zgodnie. Gorzej, kiedy któryÊ
ma wylink´, bo twardy traktuje mi´kkiego jak przekàsk´. KiedyÊ zasta∏am
jednego z pupilków konsumujàcego
odnó˝e towarzysza, który zamiast
oÊmiu, mia∏ ich ju˝ tylko cztery. Na
szcz´Êcie kraby to ciekawe stworzenia,
którym utracone koƒczyny odrastajà.
Justyna Ko∏akowska

OÊmionogi przyjaciel
Kremowe szczypce, smuk∏e, czerwone
nogi, po∏yskujàcy granatowy tu∏ów i zielonkawe oczy sterczàce nad skomplikowanym aparatem g´bowym. Cudo!!!
Kraby sà ∏atwe w hodowli. Je takie
coÊ cokolwiek, od owoców i jarzyn,
przez pokarm dla rybek czy ˝ó∏wi, po
mi´so. Nie tylko da si´ go wy˝ywiç
resztkami z obiadu (surowymi oczywiÊcie), ale na dodatek mo˝e zostaç sam
w domu nawet na cztery dni. Z poczàtku utrzymanie czystego terrarium wymaga∏o troch´ wysi∏ku. Mycie ca∏oÊci
co kilka dni nie by∏o przyjemne, szczególnie gdy posi∏kiem by∏a ryba. BLE!
A potem wpad∏am na genialny pomys∏
(polecam te˝ w∏aÊcicielom innych
ziemno-wodnych stworzeƒ). Wystarczà
dwie miski, wi´ksza i w∏o˝ona do niej
troszk´ mniejsza (z wodà) oraz ˝wirek
do wysypania reszty terrarium. Misk´
∏atwo wyjàç nie ruszajàc kamyków
i zmiana wody zajmuje jakieÊ trzy minuty, a „sta∏y làd“ nie wymaga cz´stej
wymiany. Prócz wody (czasem s∏onej),
jedzenia i jakiejÊ kryjówki kraby potrzebujà ciep∏a. Nie polecam jednak

grza∏ek (mojego zwierza ogrzewa zwyk∏a lampka na biurko), bo potrafià pociàç izolacj´. Tylko szcz´Êliwym trafem
zauwa˝y∏am ten fakt, zanim mój krab
pozna∏, co to pràd. Zresztà jest to zwinne stworzenie i potrafi wyjÊç po kablu.
G∏ównà zaletà kraba jest wyglàd. Po
pi´ciu latach znajomoÊci nadal uwielbiam go obserwowaç. Do jedzenia u˝ywa mnóstwa odnó˝y g´bowych, przez
co ta pospolita czynnoÊç naprawd´
przyciàga wzrok. RoÊnie te˝ niezwyczajnie. Twardy pancerz nie pozwala
na zwi´kszanie obj´toÊci, wi´c trzeba
go czasem zrzuciç. Krab jest wtedy
mi´ciutki i gwa∏townie roÊnie. Taka wylinka to niezwyk∏e widowisko: wszystkie skomplikowane odnó˝a zostajà
Zbigniew Soszyƒski
wyciàgni´te
ze
skorupki. Co tam
odnó˝a! Zostaje
tam te˝ rusztowa- Pustaki • Kr´gi • Przepusty • Bloczki • Kraw´˝niki
nie skrzeli i uk∏aP∏ytki chodnikowe i Eko • Obrze˝a trawnikowe
du pokarmowego.
Ogrodzenia – ceg∏a – tralka i inne
Niestety, trudno
Zakr´t, ul. Trakt Brzeski 31
jest byç tego
tel./fax 773 23 74, kom. 0602 373 860

BETONIARSTWO

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

D E L I K AT E S Y

✦ 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
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BUDUJ DOM Z
PROMOCJA OD 17 MARCA DO 17 MAJA 2003 R.
05-077 Stara Mi∏osna
ul. Trakt Brzeski 75
tel. (022) 773 21 55
fax (022) 773 30 41
pn. – pt. 8.00 – 19.00
sob.
9.00 – 15.00

Warszawa
Powsin
ul.
Wa f l o w a
1
tel. (022) 651 65 58
pn. – pt. 9.00 – 18.00
sob.
9.00 – 15.00

najciekawsze PROJEKTY
najdogodniejsze KREDYTY
najtaƒsze MATERIA¸Y

S¸O¡CE WY˚EJ — CENY NI˚EJ
Licencja nr 51
Mgr Ewa Gadomska - Smenda

CU
IEJS
M
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

