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Wiwat Konstytucja, wiwat
Król kochany, wiwat Naród,
wiwat wszystkie stany!
Zawsze pod koniec kwietnia w rozmowach pojawia si´ pytanie, „czy wyje˝d˝asz gdzieÊ na d∏ugi weekend?”.
A mnie wówczas trafia szlag, bo nie
wiem kiedy, ale z naszej wspania∏ej historii sami wykreÊliliÊmy sobie jedno
z najpi´kniejszych i najbardziej chwalebnych wydarzeƒ – uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Jeszcze wywieszamy flagi
przed domem, niekiedy ktoÊ wybierze
si´ na jakieÊ oficjalne obchody, ale
w naszej ÊwiadomoÊci 3 maja powoli

przestaje byç rocznicà uchwalenie
pierwszej w Europie i drugiej na Êwiecie
(po Stanach Zjednoczonych) nowoczesnej, demokratycznej konstytucji. Czasem, pe∏ni kompleksów, katujemy si´
poczuciem ni˝szoÊci wobec tej „cywilizowanej Europy”. Pami´tamy o martyrologii drugiej wojny Êwiatowej. Czasem przechwalamy si´ Odsieczà Wiedeƒskà, szturmem Samosierry czy zdobyciem Monte
Cassino. A o rocznicy Konstytucji 3 Maja
mówimy po prostu „d∏ugi weekend”.
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Nie chc´ nikogo namawiaç, aby w to
Êwi´to zostawa∏ w domu. Wr´cz przeciwnie, po to dni Êwiàteczne sà wolne od
pracy, aby sp´dzaç je inaczej. Ale dlaczego, jak pytamy si´ „gdzie wyje˝d˝asz na Wielkanoc”, nie mo˝emy pytaç „gdzie wyje˝d˝asz w Âwi´to Konstytucji”? To tak niewiele. Jak lepiej
oddaç ho∏d màdroÊci naszych przodków, którzy dla naprawy Rzeczypospolitej, potrafili porozumieç si´ ponad
sprzecznymi interesami poszczególnych stanów. Potrafili wyrzec si´ cz´Êci
przywilejów i zaszczytów. Wówczas,
oÊcienne mocarstwa nie da∏y nam cieszyç si´ owocami Konstytucji, na ponad 120 lat pogrà˝ajàc nas w mrokach
zaborów. Ale to w∏aÊnie pami´ç m.in.
o Konstytucji 3 Maja pomog∏a powstaç
Polsce w roku 1918.
Mo˝e teraz pami´ç o Konstytucji pozwoli nam otrzàsnàç si´ z mroków
wszechobecnej prywaty, nepotyzmu,
korupcji czy zwyk∏ej niekompetencji
w∏adzy? I oby nie trwa∏o to tak d∏ugo,
jak zabory...
Marcin J´drzejewski

foto. M. J´drzejewska

Prima aprilisowe
˝arty
Poniewa˝ poprzedni numer WS ukazywa∏ si´
tu˝ przed 1 kwietnia pozwoliliÊmy sobie zamieÊciç w nim kilka dowcipów prima aprilisowych.
Poniewa˝ by∏y zamieszczone na osobnej (13tej) stronie, na dodatek opatrzonej czerwonym
(a my nie przepadamy za tym kolorem) nag∏ówkiem „wiadomoÊci na 1. kwietnia” mamy nadziej´ ˝e nikt w nie nie uwierzy∏.
Na wszelki wypadek jednak dementujemy
wszystkie podane na tej stronie informacje, poczàwszy od tej, ˝e komitet, który doprowadzi∏ do
w∏àczenia Weso∏ej do Warszawy, teraz z powrotem chce jà przy∏àczyç do Miƒska, a˝ do przepisu na kurczaka Êwiàtecznego. Wszystkich, którzy dali si´ nabraç serdecznie przepraszamy.
Jedna informacja z tej strony („Kàcik bibliofila”) by∏a cz´Êciowo prawdziwa. Nie tak dawno,
rzeczywiÊcie w bibliotekach publicznych podane tam ksià˝ki stanowi∏y „atrakcyjne nowoÊci
biblioteczne”. Ale te czasy, mamy nadziej´, ju˝
nie wrócà...
Redakcja
foto Iza Antosiewicz
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WieÊci z Rady
Dzielnicy
Tym razem, „WiadomoÊci Sàsiedzkie” ukazujà si´ przed kwietniowà sesjà Rady Dzielnicy. Nie mog´ wi´c napisaç o tym, co si´ zdarzy∏o, ale jedynie o tym, co najprawdopodobniej si´
zdarzy. A na najbli˝szej sesji 29 kwietnia ma byç rozpatrzony projekt
uchwa∏y o odwo∏anie Burmistrza
Dzielnicy (co oznacza odwo∏anie ca∏ego Zarzàdu). Wniosek ju˝ pozytywnie
zosta∏ zaopiniowany przez Komisj´
Rewizyjnà. A patrzàc na uk∏ad si∏
w Radzie, o ile nie nastàpi coÊ ca∏kowicie nieprzewidywalnego, na sesji
Rady uchwa∏a te˝ powinna zyskaç
sporà wi´kszoÊç. W konsekwencji tego, nale˝y si´ spodziewaç, ˝e jeszcze
do po∏owy maja powinien zostaç wy∏oniony nowy Zarzàd Dzielnicy.
Nowa koalicja „Weso∏ej 2002” oraz
komitetu „Samorzàdna Dzielnica”
uzgodni∏a ju˝ g∏ówne za∏o˝enia programowe. W szczególnoÊci jest to:
• wprowadzenie czytelnych zasad pracy Zarzàdu Dzielnicy oraz Rady
Dzielnicy,
• zwi´kszenie kontrolnej roli Rady
Dzielnicy wobec Zarzàdu,
• rozdzia∏ Êrodków inwestycyjnych
proporcjonalnie do potrzeb poszczególnych Osiedli,
• nie b´dziemy wracaç do sporu, czy
warto by∏o w∏àczaç Weso∏à do Warszawy, ale b´dziemy do maksimum
wykorzystywaç ka˝dà okazj´ pozyskania z Warszawy dodatkowych korzyÊci dla Weso∏ej,
• b´dziemy dà˝yç do zatwierdzenia przebiegu WOW trasà omijajàcà Weso∏à,
• Êrodki finansowe b´dà dzielone wg rzeczywistych potrzeb, a nie widzimisi´ poszczególnych radnych, majàcych akurat
dobre dojÊcie do lokalnej w∏adzy.
Szczegó∏y wspólnego programu b´dà
doprecyzowane na poczàtku maja i podamy je w kolejnym numerze WS.
Zawarcie nowej koalicji, wymaga∏o
od obu stron odrzucenia pewnych zadawnionych konfliktów personalnych.
Jednak zaniedbania i brak pomys∏u na
sprawowanie w∏adzy przez dotychczasowà koalicj´ spowodowa∏, ˝e sprawy
te zesz∏y na dalszy plan. Koalicja zbudowana na porozumieniu programowym, a nie, jak dotychczas, na niech´ci
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IV Zlot Cyklistów
Jak co roku zapraszamy wszystkich
pasjonatów dwóch kó∏ek na VI Rodzinny Zlot Cyklistów. Tegoroczna impreza zosta∏a zaplanowana w iÊcie
sportowym duchu. Najwa˝niejszà cz´Êcià b´dà wyÊcigi, których trasy zosta∏y
wytyczone przez doÊwiadczonych zawodników MTB tak, aby dostarczyç
niezapomnianych wra˝eƒ startujàcym.
OczywiÊcie, skala trudnoÊci zosta∏a dobrana do potencjalnych mo˝liwoÊci zawodników. Podobnie jak w roku ubieg∏ym zawody zostanà rozegrane na kilku trasach i dystansach.
Trasa dla dzieci w wieku od 7 do 9 lat.
Trasa ∏atwa, dystans 1000 m.
Trasa dla dzieci starszych 10–12 lat. Trasa ∏atwa 2000 m.
Trasa dla nastolatków 13–15 lat.
Trasa trudna (jedna p´tla trasy profi)
3000 m.
Trasa dla nastolatków 16–18 lat.
Trasa trudna (dwie p´tla trasy profi)
6000 m.
Trasa Profi 19–34 lat.
Trasa dla traktujàcych kolarstwo na
powa˝nie 12000 m (4 p´tle po 3000 m).
Dla przedzia∏u wiekowego 35 lat i wi´cej 9000 m, trzy okrà˝enia.
Na tej trasie b´dzie wiele odcinków
trudnych technicznie oraz przeszkód
terenowych. Ponadto trasa jest doÊç
wyczerpujàca, naszpikowana ostrymi
podjazdami, wymagajàca dobrego
przygotowania kondycyjnego i odpowiedniego sprz´tu.
Trasa Amator 19 lat i wi´cej.
Trasa dla ka˝dego, kto lubi jeêdziç rowerem, ∏atwa i bezpieczna 6000 m (trzy
p´tle po 2000 m). Do startu na tym dy-

stansie odpowiedni b´dzie ka˝dy rower,
którym da si´ jeêdziç po naszych
leÊnych duktach
a umiej´tnoÊci
na poziomie
weekendowego rowerzysty w zupe∏noÊci
wystarczà.
Zawody b´dà nadzorowane przez zawodowych s´dziów z Polskiego Zwiàzku Kolarskiego, a atmosfer´ rywalizacji
podgrzeje komentator sportowy.
Plan startów i podzia∏ na kategorie
wiekowe podamy w nast´pnych WiadomoÊciach Sàsiedzkich.

Darmowy
serwis rowerów!!!
Wszyscy odwiedzajàcy naszà imprez´, podobnie jak w roku ubieg∏ym, b´dà mogli za darmo naprawiç swój rower. Darmowy profesjonalny serwis rowerowy dzia∏ajàcy podczas trwania zlotu zapewni pe∏nà obs∏ug´. Wszelkie regulacje i naprawy zostanà wykonajà za
darmo. Zap∏acimy wy∏àcznie za zamontowane cz´Êci u˝yte do naprawy
naszego roweru. Dodatkowo przy serwisie b´dzie dzia∏a∏ dobrze zaopatrzony sklep z rowerami, akcesoriami i cz´Êciami. Kaski, lampki, liczniki, pompki,
opony i wszystko, co potrzebne, by cieszyç si´ z jazdy, b´dzie dost´pne w du˝ym wyborze i atrakcyjnych cenach.
Darek Lebiedê

do takiej czy innej osoby, powinna stanà dostrze˝one i docenione przez
sprawniej i z wi´kszà korzyÊcià dla mieszkaƒców Weso∏ej. Bo samorzàd
mieszkaƒców wype∏niaç rol´, w∏adzy jest dla mieszkaƒców i mieszkaƒcom
samorzàdowej, jakà powierzyli radnym powinien s∏u˝yç jak najlepiej.
wyborcy. Obecna, bardziej stabilna
Radny Dzielnicy
wi´kszoÊç w Radzie (na razie 9 radMarcin J´drzejewski
nych z 15), lepiej odzwierciedla uk∏ad
si∏ poszczególnych osiedli Weso∏ej,
dzi´ki czemu nie
b´dzie rozbudowy
jednego osiedla,
(Licencja Ministerstwa Finansów)
kosztem innego.
Mam nadziej´,
NISKIE CENY
˝e nadchodzàce
tel. 773 26 93
zmiany ju˝ w ciàgu
kom. 0 505 868 173
kilku miesi´cy zo-

Us∏ugi Ksi´gowe

STARA MI¸OSNA

Wiosna dla wybranych
21.04.2004, godzina 7 rano, przepi´kny, s∏oneczny poranek, nigdy bym
nie pomyÊla∏a, ˝e 15 minut póêniej
zmieni si´ on w koszmar, ˝e od tego
momentu moje ˝ycie zmieni si´ nieodwracalnie. Teraz wiem, ˝e s∏oƒce tego
dnia nie Êwieci∏o dla wszystkich....
Wysz∏am do autobusu na przystanek
przy ul. Fabrycznej. B´dàc ju˝ po drugiej stronie Traktu Brzeskiego zwróci∏am si´ twarzà ku jezdni, us∏ysza∏am
huk, chwil´ póêniej by∏am Êwiadkiem
wypadku. Obydwoje poszkodowani to

m∏odzie˝ w wieku szkolnym; te˝ z pewnoÊcià si´ cieszyli, ˝e tego poranka by∏a pi´kna pogoda!
Jestem wstrzàÊni´ta do g∏´bi tym co
si´ sta∏o, osoby poszkodowane to nikt
z mojej rodziny, nie zmienia to jednak
faktu, ˝e bardzo prze˝ywam ich stan.
To nie pierwszy wypadek na tej trasie,
i dlatego pozwalam sobie apelowaç do
WSZYSTKICH
MIESZKA¡CÓW
STAREJ MI¸OSNY, równie˝ Tych, którzy poruszajà si´ samochodami, abyÊmy
nie pozwolili aby dosz∏o do nast´pnego.

Zintegrujmy si´ i wspólnymi si∏ami
wywalczmy sygnalizacj´ Êwietlnà w tym
nieszcz´snym miejscu. Tylko my sami
mo˝emy sobie pomóc.
Skontaktowa∏am si´ z odpowiednimi
organami Miasta Sto∏ecznego Warszawy, aby w koƒcu zdeterminowa∏y ten
problem. Wiem, ˝e nie jestem pierwszà
osobà, która próbuje coÊ zrobiç w tej
sprawie, wiem, ˝e jest d∏uga droga
przede mnà, dlatego te˝ prosz´
o wsparcie dla mnie w tej sprawie.
NIE BÑDèMY OBOJ¢TNI!!!
I. D.

Wa˝ne dla mieszkaƒców strony pó∏nocnej
W poniedzia∏ek, 19 kwietnia 2004 r.
wraz z radnà Mariann´ Burszewskà
bra∏em udzia∏ w spotkaniu, na którym
omawiane by∏y problemy zwiàzane
z budowà kanalizacji po pó∏nocnej stronie Starej Mi∏osnej. Uczestnikami spotkania ze strony Urz´du Dzielnicy byli:
wice burmistrz p. Janusz Przàdka i p. o.
naczelnika dzia∏u inwestycji p. Andrzej
Pylak. Poinformowali nas, ˝e zgodnie
z zasadami obowiàzujàcymi w Warszawie przy budowie kanalizacji, do zadaƒ
miasta nale˝y wykonanie kolektora
w ulicy bez przy∏àczy do posesji. Przy∏àcza majà byç wykonywane indywidualnie na w∏asny koszt przez mieszkaƒców.

Spotkania ze
Stra˝à Miejskà
Z inicjatywy delegatury Biura Bezpieczeƒstwa i Zarzàdzania Kryzysowego równie˝ w Starej Mi∏osnej przedstawiciele Stra˝y Miejskiej b´dà pe∏nili
dy˝ury, w czasie których mieszkaƒcy
b´dà mogli spotkaç si´ z nimi i przedstawiç problemy le˝àce w zakresie
kompetencji tych s∏u˝b. Wed∏ug wst´pnych ustaleƒ, ju˝ od poczàtku czerwca
w ka˝dy wtorek w godzinach 1900–2000
stra˝nicy b´dà oczekiwali na mieszkaƒców w siedzibie Stowarzyszenia Sàsiedzkiego przy ul GoÊciniec (budynek
OSP). Serdecznie zapraszamy do zg∏aszania wszelkich spraw zwiàzanych
z naszym bezpieczeƒstwem i porzàdkiem w Starej Mi∏osnej.
Józef WojtaÊ

W opracowanym projekcie kanalizacji strony pó∏nocnej, znajdujà si´ przy∏àcza do granicy posesji. W zwiàzku
z tym nale˝a∏oby skorzystaç z gotowego
ju˝ opracowania i budowaç przy∏àcza
równolegle z budowà kolektora g∏ównego. Najlepszym rozwiàzaniem wydaje mi si´ upowa˝nienie Komitetu Budowy Kanalizacji do rozmów z potencjalnymi wykonawcami przy∏àczy. Majàc na uwadze wysoki poziom wód
gruntowych, przed u∏o˝eniem rur w wykopie konieczne b´dzie odpompowanie du˝ej iloÊci wody, dlatego optymalnym rozwiàzaniem by∏oby równoczesne
wykonanie równie˝ przy∏àczy.

Kolejnym argumentem za, jest mo˝liwoÊç uzyskania ni˝szych cen przy zleceniu du˝ego zakresu robót i unikni´cie
za∏atwiania wielu formalnoÊci. Poza
tym wykonujàc wszystkie roboty kanalizacyjne w krótkim czasie ograniczymy
do minimum ucià˝liwoÊci w korzystaniu
z ulic, zwiàzane z wykonywanymi pracami w pasie drogowym, a nasze ulice nie
b´dà wyglàda∏y jak tor przeszkód.
Widzàc potrzeb´ omówienia tych
spraw z zainteresowanymi mieszkaƒcami, b´d´ wnioskowa∏ do Komitetu Budowy Kanalizacji o zorganizowanie
spotkania w najbli˝szym czasie.
Radny Józef WojtaÊ

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

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

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Nasz adres:

Weso∏a – Stara Mi∏osna,
www.odnowa.nes.pl
ul. Diamentowa 759, ZADANIE 10, tel. 773-14-97
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Szósta Rocznica Powstania ZHR
w Starej Mi∏osnej
Na poczàtku miesiàca, dok∏adnie
4 kwietnia 2004 roku (w Niedziel´ Palmowà) odby∏y si´ obchody szóstej rocznicy powstania ZHR w Starej Mi∏oÊnie.
Rozpocz´∏y si´ Harcerskà Mszà Âwi´tà,
podczas której harcerze cpe∏nili s∏u˝b´
przy o∏tarzu. Potem odby∏ si´ uroczysty
apel z wciàgni´ciem flagi. W rozkazie
zawarta by∏a krótka historia powstania
dru˝yny. Na apelu obecni byli: by∏y
opiekun dru˝yny hm. Marcin J´drzejewski oraz hufcowy phm. Rados∏aw Ty-

miƒski. Po uroczystym wciàgni´ciu flagi
na maszt otwarto wystaw´ harcerskà –
pokazowy biwak ze zdj´ciami i ró˝norodnym sprz´tem harcerskim. Obchody
zakoƒczy∏o uroczyste ognisko dla harcerzy i ich rodziców z pieÊniami i zabawami harcerskimi.
Obchody te nie by∏y jednak standardowà
zbiórkà harcerskà.

Âwi´to szkolnego teatru
Ju˝ po raz trzeci w Szkole Podstawowej
Nr 3 w Starej Mi∏oÊnie odby∏ si´ Mi´dzyszkolny Przeglàd Ma∏ych Form Teatralnych. W sobot´ 24 kwietnia, na zr´cznie przysposobionej w tym celu sali gimnastycznej, osiem zespo∏ów szkolnych z ca∏ej
Weso∏ej oraz z Marysina (Szko∏y Podstawowej Sióstr Felicjanek nr 28), zaprezentowa∏o swe przedstawienia. W ostaniej
chwili wyst´py odwo∏a∏ inny zespó∏ spoza
Weso∏ej: mieliÊmy zobaczyç „Makbeta”
w wykonaniu uczniów Gimnazjum
nr 2 w Sulejówku. Nie zmienia to faktu, i˝
Przeglàd znakomicie si´ rozwija i rozrasta.
Z roku na rok oglàdamy coraz wi´cej teatrzyków, znacznie podnosi si´ tak˝e poziom przedstawieƒ. Ogromne wi´c brawa
dla pomys∏odawców i organizatorów
w osobach: dyrektora Szko∏y pani Katarzyny G∏usek, wicedyrektora pani Lidii
Chmielewskiej, oraz nieocenionego „pana
od polskiego” Jerzego Rawskiego – pasjonaty i wytrawnego animatora teatru.
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Jury w sk∏adzie: przewodniczàcy Marian Mahor (teatrolog, re˝yser, dramaturg), pani Ma∏gorzata Horn – Scheiner (choreograf) i pani Diana Kad∏ubowska (aktorka), po obejrzeniu
wszystkich przedstawieƒ, uda∏o si´ na
narad´. W protokole Jury zwróci∏o
uwag´ przede wszystkim na wysoki
i wyrównany poziom, jaki zaprezentowa∏y zespo∏y. W ka˝dym niemal spektaklu mo˝na by∏o znaleêç cenne pomys∏y, ciekawe rozwiàzania i spore ju˝
umiej´tnoÊci m∏odych artystów. Przyznano a˝ 15 wyró˝nieƒ indywidualnych
za kreacje aktorskie i choç niesposób
je tutaj wszystkie wymieniç, warto podkreÊliç, ˝e naprawd´ wybór by∏ ogromny. JeÊli chodzi o spektakle werdykt Jury brzmia∏ nast´pujàco:
Trzy równorz´dne wyró˝nienia specjalne dla spektakli:
• „Droga do gwiazd” w samodzielnym
przygotowaniu i wykonaniu uczniów

Je˝eli chcecie dowiedzieç si´ o naszych
harcerzach wi´cej, polecam lektur´ kolejnych numerów WiadomoÊci Sàsiedzkich.
Z harcerskim pozdrowieniem
Czuwaj!
Dru˝ynowy 44 Mazowieckiej
Dru˝yny Harcerzy „Stanica”
pwd. Lech Krzemiƒski HO

kl. VI Spo∏ecznej Szko∏y Podstawowej Nr 12 z Weso∏ej
• „Nasz te∏en” w wykonaniu ko∏a teatralnego Szko∏y Podstawowej
Nr 3 w Starej Mi∏oÊnie pod kierunkiem pana Jerzego Rawskiego
• „Rupaki” w wykonaniu ko∏a teatralnego Spo∏ecznej Szko∏y Podstawowej Nr 12 w Weso∏ej pod kierunkiem
pani Bogumi∏y Stachurskiej.
Ponadto przyznano dwa wyró˝nienia
zwyczajne dla przedstawieƒ:
• „Czerwony Kapturek i Królewna
Âmieszka” w wykonaniu „Kabaretu na
Jednej Nodze” ze Szko∏y Podstawowej
Sióstr Felicjanek Nr 28 z Marysina.
• „Ma∏y Ksià˝´” wg. Antoina de Saint
Exupery w wykonaniu Uczniów Gimnazjum Nr 3 w Starej Mi∏oÊnie pod
kierunkiem pani Urszuli Szulepy.
Rozdanie pucharów, dyplomów, kwiatów, gratulacji i podzi´kowaƒ odby∏o si´
w atmosferze ogólnej radoÊci i satysfakcji:
wykonawców, instruktorów, jurorów i organizatorów. Wszyscy powiedzieli sobie
„do zobaczenia za rok”. Marian Mahor
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„Canaletto” w Gimnazjum
W ubieg∏ym roku szkolnym, w listopadzie,
Gimnazjum nr 3 w Weso∏ej przystàpi∏o do programu edukacyjnego o nazwie „Bernardo Bellotto – ambasador kultury”. Inicjatorem projektu by∏ Zamek Królewski w Warszawie, który zaprosi∏ do wspó∏pracy szko∏y, muzea, instytucje
kultury i samorzàdy. Wspó∏praca ta polegaç
mia∏a na udziale w seminariach przygotowujàcych do realizacji europejskiego programu edukacyjnego o dziedzictwie kultury. Na pierwszym
listopadowym seminarium spotkali si´ w Zamku muzealnicy, nauczyciele, historycy sztuki
z Wenecji, Drezna i Warszawy, badacze malarstwa Bernarda Bellota (zwanego Canaletto).
SpoÊród uczestników seminarium wy∏oni∏a si´
grupa nauczycieli i muzealników, która rozpocz´∏a przygotowania do realizacji wy˝ej wspomnianego programu. Do pracy przystàpi∏y cztery szko∏y: Szko∏a Podstawowa nr 214, Gimnazjum Przymierza Rodzin z Warszawy, Szko∏a
Podstawowa nr 2 z Podkowy LeÊnej oraz nasze
Gimnazjum nr 3 z Weso∏ej. Oprócz wspomnianego wy˝ej Zamku Królewskiego, partnerstwo
i wspó∏prac´ zadeklarowa∏y nast´pujàce instytucje: Muzeum ¸azienki Królewskie, Akademia
Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie,
Polskie Towarzystwo Carla Orffa, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Polskie Towarzystwo Retoryczne, Muzeum
Pa∏ac w Wilanowie, Muzeum Woli.

Ka˝da szko∏a, która przystàpi∏a do projektu,
mia∏a za zadanie opracowanie swojej cz´Êci
dotyczàcej tematyki obrazów mistrza Bellotto.
Prace ich mia∏y wesprzeç muzea i instytucje
kultury. Sposoby realizacji zadaƒ nie zosta∏y
szko∏om narzucone i to w∏aÊnie pozwoli∏o nauczycielom i uczniom przyst´pujàcym do programów na wszelkie innowacje twórcze oraz
ciekawe pomys∏y. Celem projektu by∏o i jest
wprowadzenie uczniów w prac´ nad odkrywaniem wartoÊci i treÊci dziedzictwa kulturalnego.
Wybór by∏ imponujàcy: malarstwo, architektura, literatura, obyczaje, historia ubioru, muzyki
i teatru. Wybrany temat mia∏ nie tylko promowaç kultur´ naszego kraju, ale tak˝e s∏u˝yç budowaniu w uczniach poczucia jednoÊci Europy
jako wspólnego dziedzictwa. Szczytne cele,
ciekawe i inspirujàce zadania zach´ci∏y nas do
wspó∏pracy, która mia∏a trwaç trzy lata.
Rok pierwszy (2001/ 2002)
Do grupy „Canaletto” móg∏ zapisaç si´ ka˝dy zainteresowany uczeƒ. UtworzyliÊmy zespo∏y, które mia∏y specjalizowaç si´ w poszczególnych dziedzinach. By∏y to grupy fotografów, rysowników, redaktorów, tancerzy.
Mo˝na by∏o wypróbowaç swoje si∏y w dwóch
lub trzech zespo∏ach jednoczeÊnie lub te˝
przyjàç rol´ tymczasowego obserwatora.
Wyje˝d˝aliÊmy na wycieczki do Zamku Królewskiego, do ¸azienek Królewskich, do Muzeum

w Wilanowie. Za ka˝dym razem stawialiÊmy sobie nowe zadania zwiàzane z poszczególnymi
obiektami, a zaprzyjaênione muzea s∏u˝y∏y nam
nie tylko swoimi bogato wyposa˝onymi salami,
eksponatami, obrazami, ale równie˝ fachowà pomocà w formie ciekawych lekcji muzealnych
oraz warsztatów. Podstawowym za∏o˝eniem pracy grupy by∏a nauka poprzez zabaw´. UszyliÊmy
stroje, nauczyliÊmy si´ taƒczyç menueta, zbudowaliÊmy magicznà skrzyneczk´ zwanà „camera
obscura”, wykonaliÊmy liczne prace plastyczne
– rysunki, maski karnawa∏owe, zatrzymywaliÊmy w kadrze wszystkie ciekawe chwile z wycieczek, utrwalaliÊmy obiekty architektoniczne,
pi´kno przyrody, poznawaliÊmy histori´ nie tylko
zabytków, ale tak˝e obyczajów, strojów i oczywiÊcie ludzi. W salach Pa∏acu na Wyspie uczestniczyliÊmy w uroczystym wieczorze kulturalnym
„Przy blasku Êwiec i dêwi´ku kuranta”. Tam
dziewcz´ta przebrane w stroje z epoki, zgodnie
z obyczajem króla Stanis∏awa Augusta Poniatowskiego, cz´stowa∏y goÊci Êliwkami.
W maju odby∏ si´ „Bal u króla”. By∏a to koƒczàca rok prezentacja osiàgni´ç i dorobku pracy szkó∏ i muzeów. By∏a to zarazem okazja do
spotkania si´ uczniów wszystkich czterech
szkó∏ i podzielenia si´ swoimi doÊwiadczeniami.
Inspirowani obrazami Canaletta poznajemy
epok´ stanis∏awowskà. Przed nami nowe wyzwania – tworzymy stron´ internetowà grupy,
uczymy si´ kolejnego taƒca, malujemy porcelan´, b´dziemy szyç stroje.
Marzena Rybnikow

czania do sieci wodociàgowej.
Zgodnie z nimi odbiorca ma
obowiàzek wybudowaç na w∏asny
koszt przy∏àcze wodociàgowe.
Op∏ata za pod∏àczenie do
sieci wodociàgowej wynosi
1.600 z∏.
Informacji w sprawach formalnych
i technicznych zwiàzanych z budowà
przy∏àcza i pod∏àczenia do sieci wodociàgowej udziela Wydzia∏ Infrastruktury U. D. Weso∏a – tel. 773-60-20.

Spo∏eczny Komitet Budowy Sieci
Wodociàgowo – Kanalizacyjnej
Stara Mi∏osna – strona pó∏nocna
Informujemy, ˝e zosta∏a zakoƒczona
budowa sieci wodociàgowej po pó∏nocnej stronie naszego osiedla.
Pozwoli∏o to ustaliç udzia∏ finansowy
przypadajàcy na jednego mieszkaƒca
okreÊlajàcy koszt budowy jednego
przy∏àcza w ramach opracowanego
przez Urzàd miasta Weso∏a projektu,
który wyniós∏ 2.101 z∏.
W zwiàzku z tym Spo∏eczny Komitet
w porozumieniu z Wydzia∏em Bud˝etowo-Ksi´gowym Urz´du Dzielnicy Weso∏a ustali∏ nast´pujàce zasady rozliczenia wp∏at dokonywanych przez mieszkaƒców na budow´ sieci wodociàgowej.
1. Osoby, które wp∏aci∏y 2.500 z∏
ustalone szacunkowo w ramach Spo∏ecznego Komitetu na budow´ przy∏àcza wodociàgowego, otrzymajà zwrot
ró˝nicy tj. kwot´ 399 z∏.
2. Osoby uj´te w projekcie sieci wodociàgowej znajdujàcy si´ w Urz´dzie
Dzielnicy Weso∏a muszà zdecydowaç
si´ w trybie pilnym na budow´ przy∏à-

cza wodociàgowego lub zwrot wp∏aconej kwoty z konta Spo∏ecznego Komitetu prowadzonego przez Urzàd Dzielnicy Weso∏a.
Powy˝sze ustalenia zwiàzane sà z koniecznoÊcià rozliczenia i likwidacji istniejàcego konta.
Z-ca Przewodniczàcej S. K. B. S. W.-K.
W zwiàzku z tym wszystkie osoby, któBronis∏aw Rutkowski tel. 773-39-33
re dokona∏y wp∏at,
proszone sà o zg∏aszanie si´ do WySPECJALISTYCZNY GABINET
dzia∏u RachunkowoÊci Bud˝etowej
U.D. Weso∏a pok.
Iwona i Wojciech Bzd´ga
116 tel. 773-60-73.
JednoczeÊnie zaLEKARZ STOMATOLOGII OGÓLNEJ, CHIRURG STOMATOLOG
SPECJALISTA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ
wiadamiamy
w oparciu o informacje
uzyskane
z Urz´du Dzielnicy
Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238
Weso∏a, ˝e od
PROFILAKTYKA
WYBIELANIE Z¢BÓW
LASEROTERAPIA
2003 r. zmieni∏y si´
LECZENIE ZACHOWAWCZE PROTEZY, NAPRAWA
LECZENIE CHIRURGICZNE
zasady
budowy
LECZENIE DZIECI
PROTETYKA: KORONY, MOSTY RTG Z¢BÓW - CYFROWO
przy∏àczy i pod∏à-

STOMATOLOGICZNY

(

773 38 83, 0 602 351 757
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Wystrój koÊcio∏a i kaplicy w Weso∏ej
najm∏odszymi zabytkami w Polsce!
Wystrój koÊcio∏a OpatrznoÊci Bo˝ej w Weso∏ej
– dzie∏o Jerzego Nowosielskiego z po∏owy lat 70.
ubieg∏ego wieku – uznany zosta∏ za zabytek. Jak
ten wielki artysta trafi∏ do podwarszawskiego
wówczas koÊcio∏a? Co namalowa∏ na Êcianach
Êwiàtyni? Jak wystrój koÊcio∏a sta∏ si´ zabytkiem?
Âciàgni´cie Nowosielskiego do Weso∏ej to zas∏uga ksi´dza pra∏ata Stefana Wysockiego, by∏ego proboszcza parafii OpatrznoÊci Bo˝ej
(w latach 1972–2002).
Skromna Êwiàtynia powsta∏a tu˝ przed
wojnà. Ufundowa∏ jà w∏aÊciciel tutejszych
dóbr Emanuel Bu∏hak. Budowla, która mia∏a byç jego mauzoleum sta∏a si´ po wojnie
koÊcio∏em parafialnym, gdy˝ fundator opuÊci∏ kraj i w latach 40. XX wieku zmar∏ w Nicei. Ksiàdz Wysocki zaraz po obj´ciu parafii og∏osi∏ konkurs na projekt urzàdzenia,
ale z kilkunastu prac ˝adna go nie zadowoli∏a, gdy˝ nie nawiàzywa∏y do architektury
Êwiàtyni. Emanuel Bu∏hak chcia∏, by jego
koÊció∏ przypomina∏ wczesnochrzeÊcijaƒskà Êwiàtyni´, zaÊ ksiàdz Stefan Wysocki
zamierza∏ uszanowaç te plany. Znajomi artyÊci podpowiedzieli mu, ˝e problem mo˝e
rozwiàzaç tylko Nowosielski, gdy˝ najlepiej
czuje sztuk´ tamtego czasu. „Pisa∏em do
profesora list za listem, a on grzecznie odmawia∏, bo jego malarstwo by∏o skuwane
ze Êcian” – mówi ksiàdz pra∏at. Nowosielski lojalnie uprzedzi∏ go, ˝e tworzy obrazy
kontrowersyjne – twierdzi mieszkaniec
Weso∏ej i konserwator zabytków Pawe∏ Sadlej. Jego ojciec – profesor warszawskiej
ASP – zach´ca∏ Nowosielskiego do przyjazdu do Weso∏ej.
Wiosnà 1975 roku artysta odwiedzi∏ Weso∏à przy okazji pobytu w Warszawie.
Przez dwie godziny oglàda∏ koÊció∏, a˝
w koƒcu si´ zgodzi∏. Kaza∏ tylko rozebraç
Êcian´ za o∏tarzem. Do roboty zabra∏ si´ ju˝ w lecie. Przyjecha∏ z asystentem. Poniewa˝ ma l´k
wysokoÊci, tworzy∏ malowid∏a tylko na dole, zaÊ
jego asystent wspina∏ si´ po rusztowaniach i tam
malowa∏ wed∏ug wskazówek mistrza. Tak powsta∏y np. geometryczne wzory na suficie.
– Ten asystent by∏ synem biskupa metodystów. Jaki zbieg okolicznoÊci: w katolickim koÊciele mia∏em prawos∏awnego artyst´ z protestanckim pomocnikiem – wspomina ksiàdz Wysocki.
Autorskie dzie∏o – spójne i skoƒczone
Najpierw powsta∏y polichromie w absydzie –
u góry wy∏oni∏a si´ modlàca si´ Matka Bo˝a, ni˝ej
– na czerwonym tle – orszak Êwi´tych. Postacie
majà ciemne twarze i wschodnie szaty. Wyglàdajà jak na starych greckich ikonach. Ta agresywna
czerwieƒ wywo∏a∏a szok parafian, dopiero kiedy
nad o∏tarzem umieÊciliÊmy krzy˝, ludzie troch´
si´ uspokoili – relacjonuje ksiàdz Wysocki.
Na Êcianach przy wejÊciu do koÊcio∏a Nowosielski odtworzy∏ sceny z ˝ycia Matki Bo˝ej:
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zwiastowanie, narodzenie Chrystusa, ucieczk´
do Egiptu. WczeÊniej planowa∏ tu du˝e przedstawienie Sàdu Ostatecznego, ale przeszkodzi∏ mu
betonowy chór. Ograniczy∏ si´ do cyklu skromniejszych malowide∏. W „ZaÊni´ciu” dusz´ Maryi
pokaza∏ jako ma∏à lalk´. I znów w Weso∏ej mówiono, ˝e proboszcz wprowadza do koÊcio∏a
sztuk´ prawos∏awnà.
– Malowid∏a sà nowoczesne, ale inspirowane
sztukà wczesnochrzeÊcijaƒskà. Ca∏e wn´trze to
jedna wielka homilia – przekonuje Pawe∏ Sadlej.

Jerzy Nowosielski malowa∏ polichromie, ale
te˝ zaprojektowa∏ posadzk´, witra˝e, ˝yrandole,
nowà aran˝acj´ przestrzeni. Ca∏y wystrój koÊcio∏a to jego autorskie dzie∏o – spójne i skoƒczone.
Krytycy sztuki szczególnie wysoko cenià namalowane na drewnie stacje Drogi Krzy˝owej -doprowadzone niemal do abstrakcji obrazy M´ki
Paƒskiej.
Dla Nowosielskiego Droga Krzy˝owa by∏a wyzwaniem. Jako prawos∏awny nigdy wczeÊniej nie
malowa∏ tego cyklu. Kiedy proboszcz dostarczy∏
mu deski na obrazy, zastrzeg∏, ˝e nie ma koncepcji i mo˝e za rok – dwa coÊ wymyÊli. Przed Wielkim Postem parafia skierowa∏a do niego list. „NapisaliÊmy, ˝e b´dziemy go wspieraç modlitwà” –
mówi by∏y proboszcz. Profesor odpisa∏: „Znalaz∏em koncepcj´”. Za motyw przewodni pos∏u˝y∏
mu mur Jerozolimy. Zaraz po Wielkiej Nocy gotowa Droga Krzy˝owa przyjecha∏a do Weso∏ej.
Po trzech latach wn´trze koÊcio∏a by∏o gotowe.
– Nie mia∏em pieni´dzy, ˝eby autorowi zap∏aciç.
Poprosi∏em autora o roz∏o˝enie na raty. Malarz
odpowiedzia∏: „Ja nie ˝yj´ z koÊcio∏ów. Mam pen-

sj´ profesorskà, a jak potrzebuj´ wi´cej, to sprzedaj´ obraz. Niech to b´dzie mój prezent” – opowiada by∏y proboszcz. Wkrótce potem koÊció∏
sta∏ si´ s∏awny. Nie˝yjàcy ju˝ dziÊ historyk sztuki
ks. prof. Janusz Pasierb po wejÊciu do Êrodka
stanà∏ jak oniemia∏y. Po d∏u˝szej chwili wypowiedzia∏ tylko jedno s∏owo: „kwadrat”. – Nie wiedzia∏em, o co mu chodzi. WyjaÊni∏, ˝e ma na myÊli
czerwony kwadrat z kafelków, u∏o˝ony na Êrodku
pod∏ogi. On spina ca∏e wn´trze w jednà ca∏oÊç
Precedens – 30-letni zabytek ˝yjàcego autora
Wiek nie jest najwa˝niejszy, gdy mamy do
czynienia z obiektem wyjàtkowej wartoÊci.
Tak jest w∏aÊnie w tym przypadku – t∏umaczy Hanna Lewicka, rzecznik wojewódzkiego konserwatora zabytków, który w∏aÊnie
wpisa∏ wystrój koÊcio∏a do swego rejestru.
Inspirowane sztukà bizantyjskà i wczesnochrzeÊcijaƒskà malowid∏a Êcienne, o∏tarz,
sceny drogi krzy˝owej, witra˝e, posadzki,
˝yrandole i inne elementy wyposa˝enia stanowià niepowtarzalny zespó∏, uznawany za
jedno z najwybitniejszych osiàgni´ç wspó∏czesnej sztuki sakralnej. Spójny i kompletny,
zaprojektowany przez jednego artyst´ i zachowany w niezmienionym stanie. Ksiàdz
Wysocki obawia∏ si´, ˝e w przysz∏oÊci to
unikatowe dzie∏o mog∏oby zostaç zniszczone. Tym bardziej ˝e nie wszystkim w parafii
przypad∏o do gustu. Pojawia∏y si´ nawet g∏osy, ˝eby je usunàç. – Sam Nowosielski cz´sto ubolewa∏, ˝e jego prace w koÊcio∏ach sà
skuwane albo zdejmowane – t∏umaczy pra∏at Wysocki. – Przychodzà nowi ksi´˝a i robià porzàdki. Chcia∏em tego u nas uniknàç.
W 2000 r. ksiàdz pra∏at Wysocki wystàpi∏ do
s∏u˝b konserwatorskich o umieszczenie
w rejestrze zabytków wystroju koÊcio∏a, a
tak˝e kaplicy w domu rekolekcyjnym, którà
Nowosielski ozdobi∏ ju˝ w latach 80.
Na szcz´Êcie nowy proboszcz – ks. Zbigniew
Wojciechowski – mimo poczàtkowych wahaƒ,
popar∏ wniosek swego poprzednika o wpisanie
wystroju koÊcio∏a do rejestru. Po w∏àczeniu Weso∏ej do Warszawy z pomocà przyszed∏ mu sto∏eczny konserwator zabytków, który sfinansowa∏
wykonanie tzw. bia∏ej karty obiektu (zawiera dok∏adny opis i fotografie).
Na tej podstawie wojewódzki konserwator móg∏
wpisaç wn´trze koÊcio∏a i wystrój kaplicy w domu
rekolekcyjnym do rejestru zabytków. Decyzja konserwatora to spore wyzwanie, gdy˝ ka˝da zmiana
wystroju b´dzie wymaga∏a du˝ego zastanowienia
i zgody s∏u˝b konserwatorskich – mówi Pawe∏ Sadlej, g∏ówny konserwator Zamku Królewskiego
w Warszawie i mieszkaniec Weso∏ej.
Magdalena J´drzejewska
Wykorzysta∏am fragmenty artyku∏ów
Tomasza Urzykowskiego z Gazety Sto∏ecznej
(8 i 10-12 kwietnia br.)
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Do czego
s∏u˝y zebra?
Ka˝dy, kto opuszcza nasze osiedle przed godzinà ósmà wie, ˝e jest to zadanie czasoch∏onne i nie∏atwe. Do szczególnie trudnych miejsc
nale˝y skrzy˝owanie ulic GoÊciniec i Jana Paw∏a II, czyli okolice naszej szko∏y. Do stresu zwiàzanego z oczekiwaniem na wyjazd na drog´
g∏ównà osób wyje˝d˝ajàcych do pracy nak∏ada
si´ ruch zwiàzany z dowo˝eniem dzieci do szko∏y. Wspomniane skrzy˝owanie jest, niestety
równorz´dne i przy ruchu z czterech stron ktoÊ
musi ustàpiç (co budzi jawnà dezaprobat´ oczekujàcych za „uczynnym”). Niestety, niektórym
puszczajà nerwy i…
Oto scenka, którà obserwowa∏am nie raz:
dzieci idà chodnikiem, zbli˝ajà si´ do przejÊcia
dla pieszych i stojà czekajàc, a˝ jakiÊ samochód
si´ zatrzyma, albo pomo˝e im straszy kolega
bàdê pieszy rodzic. W koƒcu jeden z kierowców
zatrzymuje si´ przed przejÊciem, dzieci Êmia∏o
wchodzà na jezdni´ i tu szok – szok dla
WSZYSTKICH i dla kierowcy, i dla dzieci. KomuÊ
Êpieszy si´ bardziej, wyprzedza wi´c stojàcego
i wje˝d˝a na pasy – dzieci rozbiegajà si´…
Co mo˝emy zrobiç, zanim dojdzie do tragedii? Czy w tym przypadku Polak mo˝e byç màdry przed szkodà? Czym ró˝ni si´ nasza szko∏a
od innych warszawskich i w czym nasze dzieci
sà gorsze, ˝e nie zas∏ugujà na „Pana Lizakowego” czy obecnoÊç stra˝y miejskiej? Bezpieczna
droga naszych pociech do szko∏y to iluzja. JeÊli
nie mo˝emy nauczyç kierowców kodeksu drogowego, to mo˝e zadbajmy chocia˝ o to, ˝eby
wymusiç na nich zatrzymanie przed przejÊciem.
Ten tekst jest POWA˚NYM APELEM, zapraszam naszego Burmistrza i warszawskà Stra˝
Miejskà na 15-minutowà wizj´ lokalnà w godzinach 745–800 rano. Jestem pewna, ˝e jedna wizyta wystarczy do znalezienia Êrodków na zatrudnienie osoby, która zadba o bezpiecznà drog´ do szko∏y.
W imieniu Rady Rodziców przy SP3.
Izabela Antosiewicz

Rozbiórka wiaduktu z poÊlizgiem
W poprzednim numerze WS podaliÊmy, ˝e remont wiaduktu na ul. P∏owieckiej rozpocznie si´
w po∏owie kwietnia. Niestety, ze wzgl´du na koniecznoÊç dodatkowych uzgodnieƒ z PKP dotyczàcych harmonogramu i technologii wyburzania starego wiaduktu termin ten opóênia si´.
Prawdopodobnie prace rozpocznà si´ w po∏owie maja.
MJ

Wystawa w bibliotece
Po wystawie majowej oglàdaç b´dziemy „Rysunki z tekstem” pani Teresy
Kuênickiej. Autorka wystawia∏a ju˝ u nas
swoje prace; teraz, jak sama mówi: „rysunek tworzy z tekstem nierozerwalna
ca∏oÊç, prowokuje i pobudza do myÊlenia”.
Wystawa b´dzie czynna w dniach
7 czerwca do koƒca lipca br. jak zwykle
w godzinach pracy biblioteki.

Pon. wt. piàtki – 13–18, czw. –
10–15, tel. 773 – 83 – 66
Weso∏a – Stara Mi∏osna ul. Jana Paw∏a II 25 (w przyziemiu)
Przypominamy, ˝e do 28 maja oglàdaç
mo˝ecie Paƒstwo wystaw´ „Sztuka
w dwóch pokoleniach”. Przepraszam pana Mendyka za mylne podanie jego nazwiska w poprzednim numerze W.S.
Iza Zych

OÂRODEK REHABILITACJI
I ODNOWY BIOLOGICZNEJ
mgr Beata i Jacek Horszczaruk

➣ LECZENIE: –
–
–
–
–

ZMIAN ZWYRODNIENIOWYCH
STANÓW POURAZOWYCH
BÓLÓW KR¢GOS¸UPA
WAD POSTAWY
DYSKOPATII

➣ TERAPIA MANUALNA stawów kr´gos∏upa i koƒczyn
➣ FIZYKOTERAPIA
➣ MASA˚E
➣ GIMNASTYKA KOREKCYJNA indywidualna i grupowa
➣ AEROBIC – grupy poranne i wieczorne

Tel.

773 22 53

OG∏OSZENIA DROBNE
◗ Historia – korepetycje – zaj´cia prowadzi student prawa, tel. 773 35 77.
◗ Zarabiaj z ORIFLAME! Nie tylko sprzeda˝! 0 508 59 45 56.
◗ US¸UGI DOMOWE – Pranie dywanów, tapicerki, wyk∏adzin – bezpy∏owe
trzepanie. Czas schni´cia 2 godziny. tel. 783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ Drobne naprawy domowe – Z¸OTA RÑCZKA, tel. 783-28-37; kom. 606-752724.
◗ Biuro rachunkowe zatrudni osob´ z wykszta∏ceniem ekonomicznym,
specjalizacja rachunkowoÊç. Oferty listowne prosz´ kierowaç na adres:
Biuro Doradztwa Podatkowego RADA sp z o.o. 05-077 Warszawa-Weso∏a ul.
Irysów 7.
◗ Francuski – lekcje z dojazdem do ucznia. Udziela nauczyciel liceum. 773-11-03,
0-606 317 818.
◗ Do wynaj´cia - lokal na dzia∏alnoÊç gospodarczà. 773-11-03, 0-604-343-929.
◗ OPONY na Twój samochód. Na has∏o: „Stara Milosna” w kwietniu – rabat.
Dowóz opon do domu lub firmy gratis. Stara Mi∏osna, 733 32 83 lub 0 608 41
73 73.
◗ Kompleksowe roboty remontowo-budowlane, solidne i szybkie wykonanie!
Posiadamy referencje z prac wykonanych w Starej Mi∏osnej i okolicach.
4249496; 0604893006.
◗ M∏oda osoba bez na∏ogów poszukuje pokoju w Starej Mi∏osnej tel.0501388079.
◗ Rowerek dzieci´cy niemiecki bia∏o-czerwony metalik, kó∏ka 16’ sprzedam.
Cena 120 z∏. tel. 773 15 17.
◗ Fotelik samochodowy dla dziecka do 17 kg sprzedam. Cena 140 z∏. Tel. 773 15
17.
◗ Pianino „Nocturno” ciemny orzech, stan bdb. sprzedam. Cena 1600 z∏. Tel.
773 15 17.
◗ Korepetycje z matematyki. Tel. 0-603 873 285.

NAPRAWA DRUKAREK KOMPUTEROWYCH
Regeneracja tonerów do drukarek laserowych
Skupujemy zu˝yte kartrid˝e

tel. 773-27-99, 0-604 403 067

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

Weso∏a – Stara Mi∏osna
ul. S∏onecznej Polany 5
◗ Naprawa drobnego sprz´tu AGD, us∏ugi elektroinstalacyjne 773 26 12, 0504
612 093.
◗ Do wynajecia lokal o powierzchni 30m2 w Starej Mi∏osnej blisko Traktu
Brzeskiego. Tel 773-30-77, 504-730-367.
◗ Sprzedam ∏ó˝eczko dziecinne w kolorze czereÊni, z jednym bokiem
opuszczanym oraz przewijak na kó∏kach. Stan bardzo dobry. Tel. 773-84-32.
◗ Kaletniczka-emerytka szuka pracy chalupniczej lub podobnej tel: 773-73-36.
◗ Us∏ugi hydrauliczne, przerobki, b. monta˝, spawanie gazu, argon, itp. Tel. 501133-232.
◗ Angielski sam wchodzi do g∏owy! Lekcje indywidualne. Ju˝ 10 lat w Starej
Mi∏oÊnie. 45 z∏ za godz. lekcyjnà. Tel. 773-11-23, 0-601 37 97 35.
◗ Tanio sprzedam nowy dom „kanadyjski” w elementach do monta˝u.
Tel. (22)7731342, kom. (0)5005-045-408.
◗ Ksi´gowa szuka pracy. Tel. 0-600 935 313.
◗ Korepetycje z j´zyka francuskiego w Starej Mi∏osnej. Poziom szko∏y
podstawowej, gimnazjum i liceum oraz konwersacje na wybrane tematy.
Posiadane kwalifikacje: Dyplom matury francuskiej wraz z certyfikatem
znajomoÊci j´zyka oraz d∏ugoletni pobyt we Francji, doÊwiadczenie w udzielaniu
korepetycji. Cena: 50 z∏ / 60 min. Kontakt: Anna Czarkowska 773-12-49 lub 0501-340-975.
◗ M∏oda mama 21-miesi´cznej dziewczynki a tak˝e studentka pedagogiki
zaopiekuje si´ dzieckiem u siebie w domu. Stara Mi∏osna 0-501-893-695.
◗ Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi w domu tel.: 773-28-21, 0-506-032318.
◗ Przyjm´ sprzàtanie, osoba solidna, czysta, z referencjami ze Starej Mi∏osny tel.:
0-509-222-448.
◗ ROSJANKA – TANIO! – korepetycje, konwersacje, t∏umaczenia (z dojazdem do
ucznia) tel.: 773-54-53.
◗ Psycholog i pedagog prowadzi zaj´cia reedukacyjne z j´z. polskiego i matematyki – konsultacje, porady. tel.: 0601-097-058, 773-12-22 wieczorem.
◗ J´z. niemiecki – t∏umaczenia zwyk∏e, przysi´g∏e, expresowe tel. 773-28-70.
◗ Matka 2-letniej dziewczynki zaopiekuje si´ dzieckiem u siebie w domu tel. 77333-92.
◗ Oddam w dobre r´ce miesi´cznego kotka tel. 773-17-81.
◗ M∏ode ma∏˝eƒstwo poszukuje mieszkania do wynaj´cia, tel. 773 11 80; 609 044
360; 609 206 076.
◗ Studentka pracujàca wynajmie pokój, do 300, oo z∏ / m-c; tel. 505 335 620.
◗ M∏ody, energiczny wykona tanio ró˝norodne us∏ugi remontowo-budowlane: glazurnicze, hydrauliczne i elektryczne, g∏adzie szpachlowe, tapetowanie, malowanie, panele pod∏ogowe, monta˝ futryn, nietypowe zabudowy GK, zabudowy
poddaszy GK, itp.; tel. 773 11 80; 609 044 360.
◗ BEATA – fryzjer na telefon 0606 74 10 78.
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Kàcik bibliofila
Karuzela z Madonnami – Tomasz Raczek
Lubimy taka lektur´. Si´gamy po nià
szczególnie wtedy, gdy:
• chcemy poczytaç coÊ lekkiego, ale
nie kiczowatego,
• nie mamy czasu ani ochoty na zbyt
du˝à koncentracj´ lub obcià˝anie pami´ci,
• z przyjemnoÊcià czytamy ciekawostki
o znanych nietuzinkowych postaciach Êwiata rozrywki, nauki, kultury
i in.
I w∏aÊnie dla tych czytelników mamy
„Karuzel´ z Madonnami” Tomasza
Raczka. Znany krytyk filmowy i publicysta prezentuje „57 bardzo zakr´conych kobiet”, które w mniejszym lub
wi´kszym stopniu wywar∏y wp∏yw na jego ˝ycie. Kobiety silne, ciekawe, utalentowane, z pomys∏em na ˝ycie.
Zach´cam do przeczytania.
Iza Zych

Lit. pi´kna dla doros∏ych
– Mendoza E.- Sekret hiszpaƒskiej misjonarki
– Dick P. – Zap∏ata
– Woolrich C. – Panna m∏oda w ˝a∏obie
– Luft M. – Âmiech iguany
– Cook R. – Napad

–
–
–
–
–

Lit. dla dzieci i m∏odzie˝y
Lindo E. – Mateuszek w trasie
Dahl R. – Charlie i fabryka czekolady
Marsoli L. A. – Mój brat niedêwiedê
Wilson J. – Z∏e dziewczyny
Fabisiƒska L. – Mi∏oÊç czeka za rogiem (bezSennik)

Lit. popularnonaukowa
– Gurjan M. – Wspania∏y Êwiat dziewczàt: jak zrozumieç ukrytà natur´ naszych córek
– American Medical Asociation – Depresja. Zwi´z∏y poradnik
– Bodie Z. – Finanse Albigowski M.
(t∏.) – Globalizacja: strategia i zarzàdzanie

– Dziak W. J. – Kim Jong Il
– Rychcik M. – Roman Wilhelmi: i tak
b´d´ wielki!
Iza Zych

ZaproÊmy skrzydlatych przyjació∏
do naszych osiedli, ogrodów...
Nieodwo∏alnie zagoÊci∏a u nas wiosna! Coraz cz´Êciej s∏yszymy mi∏y
Êwiergot ptaków. Je˝eli chcemy przywabiç ptaki do naszego ogrodu lub nieopodal naszego domu to najpierw pomagajmy im przetrwaç zim´ regularnym dokarmianiem. A do pozostania
z nami tak˝e latem zach´çmy je
dostarczajàc im miejsc na
gniazda. W miar´ zanikania
naturalnych siedlisk budki l´gowe, zwane fachowo skrzynkami l´gowymi, odpowiednio
skonstruowane i umieszczone
starannie poza zasi´giem kotów, stajà si´ wartoÊciowymi
domami dla wielu ptaków.
OczywiÊcie, nie wszystkie ptaki do nas
przylecà, ˝eby si´ zagnieêdziç. Ale na
pewno b´dà to sikorki: sikory modre,
bogatki i sosnówki. Z domku na drzewie skorzysta te˝ pleszka ogrodowa,
mucho∏ówka, szpak czy wróbel.
Sikorki najch´tniej sk∏adajà jaja
w dziuplach starych drzew, a tych niestety z roku na rok ubywa. Tak wi´c zadowolà si´ one zbudowanym dla nich
domkiem, jeÊli zostanie prawid∏owo
wykonany. Wa˝ny b´dzie jego kszta∏t
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i wielkoÊç otworu wlotowego. Nie mo˝e byç on zbyt obszerny, aby ptaki drapie˝ne, kot, sroka, wiewiórka czy kuna
leÊna nie wykrad∏y jaj lub ma∏ych pisklàt. (Uwaga! Nie przytwierdzamy patyczka pod otworem- jest tylko u∏atwieniem dla drapie˝ników.) Budki l´gowe nie powinny byç wystawione na s∏oƒce. Dach powinien
skutecznie chroniç komor´ l´gowà przed deszczem. Skrzynki
dla ptaków z niepotrzebnymi
ozdobami mogà wr´cz odstraszaç ptaki, rozglàdajàce si´ za
domem. Domek powinien byç
przede wszystkim solidnie wykonany. Warto przypomnieç, ˝e
ptaki lubià czyste miejsca do l´gowisk.
Dlatego budka powinna byç rozk∏adana i czyszczona przed sezonem l´gowym. Jest to doÊç wa˝na czynnoÊç, wykonywana zwykle w paêdzierniku.
Wa˝ne jest, aby w pobli˝u ptasich
domków ros∏o wiele drzew i krzewów,
których owoce i nasiona sà naturalnym
po˝ywieniem dla ptaków. A wi´c b´dà
to jarz´biny, jarzàby, czarny bez, czeremcha, ja∏owiec czy g∏óg. G´sta roÊlinnoÊç pozwala równie˝ na zagnie˝-

d˝enie si´ ptaków budujàcych gniazda
w wysokich trawach czy krzewach.
To tylko kilka uwag o zak∏adaniu budek l´gowych dla naszych skrzydlatych
Êpiewaków. Wi´cej informacji o konstruowaniu skrzynek l´gowych oraz
o ró˝nych sposobach umocowywania
ich w zale˝noÊci od warunków otoczenia (domki na s∏upach) podamy paƒstwu po wakacjach. D∏ugie jesienne
wieczory b´dà doskona∏à okazjà do zaplanowania i wykonania domków dla
ptaków. Z kolei najlepszà porà do zawieszania budek l´gowych jest poczàtek lutego. A wi´c mamy sporo czasu
do rozpocz´cia si´ nowego sezonu zak∏adania domków dla ptaków. Ty te˝
mo˝esz zostaç „ptakolubem”.
Bo˝ena Klasa

STARA MI¸OSNA

Âwiec tysiàce palili mu...
Tysiàce ludzi z zapalonymi Êwiecami
24 kwietnia po˝egna∏o na Cmentarzu
Powàzkowskim Jacka Kaczmarskiego.
Zmar∏ w Wielkà Sobot´ po d∏ugiej chorobie, na raka krtani. Dla ludzi z mojego pokolenia, wraz z Jego odejÊciem,
odesz∏a cz´Êç naszej m∏odoÊci. Dla
starszej cz´Êci pokolenia SolidarnoÊci
odszed∏ symbol nadziei.
To jego piosenki, Êpiewane na tajnych
koncertach, a potem powtarzane przy
ogniskach i spotkaniach towarzyskich,
dodawa∏y si∏ do dalszej, wydawa∏oby si´,
beznadziejnej, walki z komunistycznym
totalitaryzmem. Jego pierwszy wielki
przebój – „Ob∏awa”, Êpiewany pod koniec lat 70-tych, mia∏y byç ho∏dem z∏o˝onym W∏odzimierzowi Wysockiemu
a sta∏y si´ prawdziwym wyzwaniem rzuconym aparatowi bezpieczeƒstwa.
Lecz nie skoƒczy∏a si´ ob∏awa i nie Êpià goƒcze psy.
I ginà ciàgle wilki m∏ode na ca∏ym wielkim Êwiecie.
Nie dajcie z siebie zedrzeç skór, broƒcie si´ i wy,
O bracia wilcy broƒcie si´ nim wszyscy wyginiecie.

Z ka˝dà nast´pnà piosenkà, Jacek
Kaczmarski stawa∏ si´ coraz wi´kszà
legendà, a˝ okrzykni´to go bardem SolidarnoÊci. Nic dziwnego, bo na jaki
bardziej zaszczytny tytu∏ móg∏by liczyç
autor s∏ynnych „Murów”?:
On natchniony i m∏ody by∏,
ich nie policzy∏by nikt.
On dodawa∏ im pieÊnià si∏,
Êpiewa∏ ˝e blisko ju˝ Êwit.
Âwiec tysiàce palili mu,
znad g∏ów unosi∏ si´ dym.

Âpiewa∏ ˝e czas by runà mur,
oni Êpiewali wraz z nim.
Wyrwij murom z´by krat,
zerwij kajdany, po∏am bat
A mury runà, runà, runà
i pogrzebià stary Êwiat.
Wkrótce na pami´ç znali pieÊƒ
i sama melodia bez s∏ów
Nios∏a ze sobà starà treÊç
dreszczem na wskroÊ serc i g∏ów.
Âpiewali wi´c klaskali w rytm,
jak wystrza∏ poklask ich brzmia∏.
I cià˝y∏ ∏aƒcuch, zwleka∏ Êwit,
a on wcià˝ Êpiewa∏ i gra∏.
A˝ zobaczyli ilu ich,
poczuli si∏´ i czas.
I z pieÊnià ˝e ju˝ blisko Êwit,
szli ulicami miast.
Zwalali pomniki, rwali bruk,
ten z nami, ten przeciw nam
Kto sam ten nasz najwi´kszy wróg,
a Êpiewak zawsze by∏ sam
Patrzy∏ na równy t∏umów marsz,
milcza∏ ws∏uchany w kroków huk
A mury ros∏y, ros∏y, ros∏y,
∏aƒcuch ko∏ysa∏ si´ u nóg.

Piosenki Jacka Kaczmarskiego zawsze rozpala∏y wyobraêni´, porywa∏y
wspania∏ym rytmem, trafnoÊcià osàdów, ale tak˝e dawa∏y do myÊlenia.
I, choç w wi´kszoÊci pisane w ciemnych
czasach stanu wojennego, mimo up∏ywu lat nie straci∏y wiele na aktualnoÊci.
A ich przes∏anie ciàgle ˝yje. Przyk∏adem niech b´dzie nieco mniej znana,
a jedna z moich ulubionych – „èród∏o”:
P∏ynie rzeka wàwozem, jak dnem koleiny
Która sama siebie ˝∏obi∏a.

Odysejowe zmagania
Odyseja Umys∏u to mi´dzynarodowy program promujàcy twórcze myÊlenie.
Jego idea dotar∏a równie˝ do Polski i od paru
lat dzieci oraz m∏odzie˝ biorà udzia∏ w tym konkursie. Zadaniem dru˝yn jest praca nad zadaniem d∏ugoterminowym stworzonym w Stanach
Zjednoczonych przez pomys∏odawc´ konkursu
Dr Samuela Micklusa, nast´pnie na fina∏ach
ogólnopolskich prezentujà si´ i dodatkowo startujà w tzw. zadaniach spontanicznych. Warte
podkreÊlenia jest to, i˝ oficjalna prezentacja
swoich rozwiàzaƒ zadaƒ nie jest wymogiem
uczestnictwa. Celem tego programu jest rozwijanie aktywnoÊci twórczej u dzieci i m∏odzie˝y,
tak niedocenianej w naszym systemie oÊwiaty.
(Wyobra˝nia, percepcja, otwartoÊç i ciekawoÊç
Êwiata to cechy, które warto piel´gnowaç, gdy˝
ka˝da nasza czynnoÊç w pewnym sensie jest

twórcza, np. „zwyczajne” pieczenie ciasta.
Umiej´tnoÊci te sà równie˝ pomocne w radzeniu sobie z problemami i generowaniu pomys∏owych rozwiàzaƒ.)
Dodatkowym walorem programu jest uczenie
si´ wspó∏pracy i pracy w grupie.
Po fina∏ach ogólnopolskich zwyci´zcy wyje˝d˝ajà na fina∏y Êwiatowe, i europejskie, gdzie
spotykajà si´ dru˝yny z ca∏ego Êwiata i Europy.
Jest to równie˝ okazja do zapoznania si´ z bogactwem innych kultur oraz nawiàzania ciekawych znajomoÊci.
Program w tym roku zawita∏ do I Autorskiego
Gimnazjum w Weso∏ej. Powsta∏a dru˝yna, która
podj´∏a si´ realizacji problemu „Eko-Fura”. Zadanie dru˝yny polega∏o na skonstruowaniu
i kierowaniu pojazdem nap´dzanym si∏à ludzkich mi´Êni, s∏u˝àcym do transportu Êmieci,

Rosnà Êciany wàwozu, z obu stron coraz wy˝ej
Tam na górze sà ponoç równiny.
I im wi´cej tej wody, tym si´ g∏´biej potoczy
Sama bioràc na siebie cieƒ zboczy...
Piach spod nurtu ucieka, nurt po piachu si´ wije
W∏asna w czeluÊç ciàgnie go si∏a
Ale jest ciàgle rzeka na dnie tej rozpadliny
Jest i b´dzie, b´dzie jak by∏a!
Bo êród∏o, bo êród∏o wcià˝ bije...
A na Êcianach wàwozu pasy barw i wy˝∏obieƒ
Tej rzeki historia, tych brzegów
Âlady g∏azów rozmytych, cienie drzew powalonych
Mu∏ zgarni´ty pod siebie wbrew sobie.
A hen, w dole blask nik∏y ciàgle ziemi´ rozcina
Ziemia nad nim si´ zrastaç zaczyna...
Z obu stron ˝wir i glina, by zatrzymaç go w biegu
Woda syczy i wch∏ania, lecz ˝yje
I zakr´ca, omija, wsiàka, wspina si´, pieni
Ale p∏ynie wcià˝ p∏ynie wbrew brzegom!
Bo êród∏o, bo êród∏o wcià˝ bije...
I sà miejsca, gdzie w szlamie woda niemal zastyg∏a
Pod ko˝uchem brudnej zieleni.
Tam Êlad pr´dzej ni˝ ten, co zostawi∏ go, znika
Niewidoczne bagienne sà sid∏a.
Ale êród∏o wcià˝ bije, t∏oczy puls mi´dzy stoki
Wi´c jest nurt, choç ukryty dla oka!
Nieba prawie nie widaç, czeluÊç ch∏odna i ciemna
Niech si´ sypià lawiny kamieni.
I niech ∏àczà si´ zbocza bezlitosnych wàwozów
Bo có˝ drà˝y kszta∏t przysz∏ych przestrzeni
Jak nie rzeka podziemna?
Groty w ska∏ach wyp∏ucze, ˝y∏y z∏ote odkryje...
Bo êród∏o, bo êród∏o wcià˝ ˝yje...

Za te wszystkie wzruszenia, za si∏´,
za màdroÊç, za nadziej´, jakà dawa∏eÊ
nam swoimi piosenkami – Jacku, nasza
pami´ç o Tobie b´dzie trwa∏a. A˝ los
sprawi, ˝e znów b´dziemy si´ mogli
spotkaç na Twoim koncercie – ju˝ na
tamtym, lepszym Êwiecie.
Marcin J´drzejewski
a tak˝e na zaprojektowaniu i stworzeniu nowego Produktu Koƒcowego. Nacisk twórczy w zadaniu po∏o˝ony zosta∏ na sposób funkcjonowania pojazdu, pomys∏ na Produkt oraz na „gadk´
sprzedawcy” zachwalajàcà produkt koƒcowy.
Po kilkunastu tygodniach ci´˝kiej pracy, ale
jednoczeÊnie wspania∏ej zabawy i przygody,
2 kwietnia dru˝yna pojecha∏a na fina∏y ogólnopolskie do Gdyni (startowa∏o 70 dru˝yn z ca∏ej
Polski). Sukces by∏ niesamowity! Drugie miejsce i reprezentowanie Polski na fina∏ach europejskich w Budapeszcie w dniach 22-26 kwietnia br.
Dru˝ynie ˝yczymy wi´c wytrwa∏oÊci i powodzenia, a wszystkim nam pomys∏owoÊci na co
dzieƒ i tolerancji oraz ch´ci we wspieraniu odwa˝nych i ciekawych nowych doÊwiadczeƒ
„odysejowiczów”.
Opracowa∏ trener Odysei Umys∏u
Katarzyna Kokoszka
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Witajcie
wÊród
nas

Micha∏ek Wasilewski
urodzi∏ si´ 11 wrzeÊnia 2003 r.

Ada Aleksandra WiÊniewska
Data urodzenia: 6.10.2003 r.
Mieszka przy ul. Jana Paw∏a II
z siostrà Karinkà

Oto kolejna grupa naszych najm∏odszych sàsiadów. 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. A ju˝ teraz ka˝dy maluch, którego zdj´cie publikujemy, otrzymuje drobny upominek od naszego
sponsora. Upominki sà do odbioru w sklepie Baby Boom.

Urodziny
w Klubie Tenisowym

„ POHULANKA “

Zg∏oszenia do najbli˝szego numeru przyjmujemy do
15 maja 2004 r. Mo˝na je przes∏aç mailem na adres: wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl (zdj´cie musi byç
wówczas zeskanowane na wymiar 4 x 5 cm i rozdzielczoÊç
300 dpi), lub zostawiç w sklepie „Baby Boom” ul. Jana Paw∏a róg Diamentowej.

dla dzieci od 4 do 14 lat
Specjalnie przygotowana sala zabaw i sala dyskotekowa
Gry, zabawy i konkursy prowadzà profesjonalni animatorzy
Zapewniamy pocz´stunek

Konkursy i zabawy na korcie tenisowym

PEDIATRA
WIZYTY DOMOWE CA¸ODOBOWO

Rezerwacja: tel. 773 00 70, 0 602 240 800
Stara Mi∏osna, ul. Zakr´towa 12 (przy Rumiankowej)

Dr n. med. Tadeusz St. Dorywalski
Specjalista Chorób Dzieci´cych
Specjalista Nefrolog

PRYWATNE PRZEDSZKOLE

- Pediatria ogólna (infekcje, biegunki, inne dolegliwoÊci)
- Choroby nerek (zaka˝enia uk∏adu moczowego, moczenie nocne,
kamica nerkowa, bia∏komocze i krwinkomocze, nadciÊnienie t´tnicze)
- Dziecko przewlekle chore

oezji 17

ul. P

tel. 773 25 90
0-505 115 773

10

Diagnostyka — Leczenie — Profilaktyka
05-077 Warszawa-Weso∏a
Os. Stara Mi∏osna
ul. Cienista 71

tel.: 0-602 690 459
(22) 795 71 16

STARA MI¸OSNA

Sàsiedzka Liga Siatkowki – wiosna 2004
Tabela: po trzech kolejkach rozgrywek
Miejsce Nazwa dru˝yny
1.
Bracia
2.
9 Grupa
3.
Tytanowe gwoêdzie
4.
TKM
5.
HWDP
6.
Grim Team
7.
NWC
8.
Ad Hoc
9.
Sàsiedzi

Punkty
12
11
10
10
9
8
5
5
4

Sety
12:1
10:3
11:4
9:4
6:7
5:9
4:12
3:10
0:14

Wyniki drugiej kolejki rozgrywek (w dniu 27. marca 2004):
Sàsiedzi – TKM 0:2 (6:25, 7:25)
TKM – Ad hoc 2:0 (25:10, 25:15)
Ad hoc – Sàsiedzi 2:0 (25:9, 25:6,)
HWDP – Bracia 0:2 (16:25, 19:25)
Bracia – Tytanowe Gwoêdzie 2:1 (25:13, 23:25, 15:10)
Tytanowe Gwoêdzie – HWDP 2:0 (25:22, 25:21)
Grim Team – 9 Grupa 0:2 (12:25, 18:25)
9 Grupa – NWC 2:1 (20:25, 25:20, 15:7)
NWC – Grim Team 0:2 (16:25, 21:25)
Wyniki trzeciej kolejki rozgrywek (w dniu 17. kwietnia 2004):
Ad hoc – BraciaA 0:2 (15:25, 15:25)
Bracia – Grim Team 2:0 (25:20, 25:19)
Grim Team – Ad hoc 2:1 (25:13, 16:25, 15:8)
9 Grupa – TKM 2:0 (26:24, 25:23)
TKM – Tytanowe Gwoêdzie 1:2 (25:21, 23:25, 8:15)
Tytanowe Gwoêdzie – 9 Grupa 0:2 (19:25, 23:25)
HWDP – Sàsiedzi 2:0 (25:0, 25:0) w. o.
Sàsiedzi – NWC w. o.
NWC – HWDP 0:2 (0:25, 0:25)
Za zwyci´stwo w meczu przyznaje si´ 2 punkty, za
przegranà 1, a za przegranà walkowerem 0.
Ostatnia kolejka rozgrywek odb´dzie si´ w dniu
15 maja.
tekst Krzysztof Kacprzak
foto Piotr Antosiewicz
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Wielkanocny Czas
Prze˝ywamy radosny okres Wielkanocny. W codziennej Liturgii KoÊció∏
rozwa˝a S∏owo Bo˝e ukazujàce Chrystusa Zmartwychwsta∏ego. Spotykamy
Tego, który przez M´k´, Âmierç
i Zmartwychwstanie odkupi∏ nas
wszystkich i pragnie byç przez nas rozpoznany jako ˝yjàcy. To On przychodzi
do nas tak jak do aposto∏ów – w swoim
chwalebnym Ciele, by uczyç swej nowej
obecnoÊci. Przez Jego Paschalne Misterium staliÊmy si´ dzieçmi Bo˝ymi
i dziedzicami nieba. Zwyci´ski Pasterz
pragnie nas prowadziç do domu Ojca.
JednoczeÊnie uczestniczàc w Liturgii

mamy mo˝liwoÊç odkrywania swà to˝samoÊç jako KoÊció∏. Rozwa˝ajàc dzieje koÊcio∏a pierwotnego – jego niejako
„krzepni´cie” powinniÊmy rozpoznawaç nasze miejsce we wspólnocie KoÊcio∏a dziÊ i naszà odpowiedzialnoÊç.
Jest to mo˝liwe tylko dzi´ki tajemnicy
Zes∏ania Ducha Âwi´tego, która jest
ukoronowaniem Paschy Pana. Chrystus zostaje z nami, by mocà swego Ducha nas uÊwi´caç. Daje nam „niezb´dnego Pomocnika”, byÊmy w nim stawali si´ prawdziwie Jego uczniami.
15 kwietnia 2004 r. o godz. 1800 w Parafii NajÊw. Serca Pana Jezusa w Starej
Mi∏oÊnie 71 osobowa grupa m∏odzie˝y przyj´∏a Sakrament Bierzmowania. Sakramentu udzieli∏ ks. Bp
Ordynariusz Kazimierz Romaniuk.
M∏odzie˝ przyjmujàca bierzmowanie wobec wszystkich wyzna∏a: „Pragniemy aby Duch Âwi´ty, którego
otrzymamy, umocni∏ nas do m´˝nego wyznawania wiary i do post´powania wed∏ug jej zasad.”
MyÊl´, ˝e to pragnienie i m∏odzie˝
i my wszyscy powinniÊmy podtrzy-

mywaç, by poddawaç siebie kierownictwu Ducha Âwi´tego. Bierzmowanie
jest nazywane sakramentem dojrza∏oÊci
chrzeÊcijaƒskiej – jednak to dopiero
poczàtek wspó∏pracy z owym „niezb´dnym Pomocnikiem” a˝ do czasu, gdy
przejdziemy „na drugi brzeg”. Dlatego
– przyjdê Duchu Âwi´ty!
Ks. B.

Tradycja wÊród dzieci nie zginie
Przed Âwi´tami Wielkanocnymi na
terenie Szko∏y Podstawowej nr 3 zosta∏
zorganizowany przez Ma∏y Samorzàd
konkurs na najpi´kniejszà pisank´.
Og∏oszono go wÊród uczniów klas 0-III.
Nale˝a∏o w dowolny sposób ozdobiç
wydmuszk´ lub ugotowane jajko. Do
konkursu zg∏oszono 43 prace.
Jajka by∏y malowane, oklejane papierem kolorowym, plastelinà, w∏óczkà, a nawet obsypane aromatycznymi
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przyprawami kuchennymi. Jajka stawa∏y si´ motylami, kurczàtkami, zabawnymi twarzyczkami. Wisia∏y na ga∏àzkach, by∏y u∏o˝one wÊród piórek
w drewnianych pude∏eczkach, otulone
skrawkami krepiny lub gniazdkiem
uwitym z ga∏àzek.
Wszystkie zg∏oszone prace zosta∏y
podpisane i pokazane na wystawie zorganizowanej w szkole na korytarzu.
Do oceny pisanek zosta∏a powo∏ana
komisja, której zadaniem by∏o przydzielenie punktów
najlepszym pracom. Sk∏ad komisji stanowili: pani
dyrektor Katarzyna G∏usek, pani
reedukator, psycholog i pedagog
szkolny, siostra
Cecylia, opiekun
Êwietlicy
oraz
uczniowie klasy
IIIb i IIIc. Wybór
okaza∏ si´ bardzo

trudny, gdy˝ wi´kszoÊç prac by∏a wykonana pomys∏owo i starannie. Po przeliczeniu wszystkich punktów wybrano 10
najlepszych prac.
Oto ich autorzy: Basia Kacperek kl.
IIb, Kamil Kwasiborski kl. Ib, Marcin
Wielàdek kl. Ic, Natalia Bach kl. IIIb,
Marta Parzyszek kl. IIb, Mateusz Grzelak kl. Ia, Ma∏gosia Jaworska kl. IIIc,
Ola Sikora kl. Id, Ada Grzegorzewska
kl. Id, Klaudia Zawistowska kl. IIb.
Wszyscy uczestnicy konkursu zostanà uhonorowani specjalnie na t´ okazj´ wykonanymi dyplomami okolicznoÊciowymi zaprojektowanymi przez
ucznia klasy Vb, a wyró˝nione osoby
otrzymajà s∏odkie nagrody.
Wystaw´ mo˝na oglàdaç do
21 kwietnia 2004 r. na terenie Szko∏y
Podstawowej nr 3.
Serdecznie dzi´kuj´ dzieciom za
udzia∏ w konkursie i gratuluj´ pomys∏owoÊci w wykonywaniu prac. MyÊl´, ˝e
tradycja w przygotowywaniu Êwiàtecznych pisanek wÊród dzieci nie zginie.
Opiekun Ma∏ego Samorzàdu
– Magdalena Kruk

STARA MI¸OSNA

Wielka majówka
Przysz∏a wiosna, pi´kna pogoda zach´ca do wypadów za miasto. Choç w∏aÊciwie
ca∏a Weso∏a, to ju˝ teren leÊny, czasem warto wyjechaç jeszcze gdzieÊ dalej.
Specjalnie dla tych z Paƒstwa, którzy wolny czas wolà sp´dzaç poza domem,
przygotowaliÊmy t´ specjalnà wk∏adk´, z garÊcià pomys∏ow, jak sp´dziç kolejny
majowy weekend (nie tylko ten „d∏ugi”, ale i ka˝dy nast´pny). Opisujemy miejsca,
które nam si´ bardzo spodoba∏y. Mamy nadziej´, ˝e jeÊli Paƒstwo skorzystajà
z naszych pomys∏ów, wasze wra˝enia b´dà podobnie pozytywne.

Czersk
– zamek obronny
Ksià˝àt Mazowieckich

Wart odnotowania jest fakt, i˝ w 1979 r. utworzono Kazimierski Park Krajobrazowy. Mia∏o to
s∏u˝yç zachowaniu unikatowych wartoÊci przyrodniczych na tym terenie. Charakterystycznym
elementem krajobrazu kazimierzowskiego sà wàwozy. Przypuszcza si´, ˝e wi´kszoÊç z nich powsta∏a ju˝ w czasach historycznych w zwiàzku
z dzia∏alnoÊcià rolniczà i rozwojem dróg. Jednym
z najpi´kniejszych wàwozów jest tzw. „Korzeniowy Dó∏”, którego wysokie, lessowe Êciany zwieƒczone sà, jak dachem, plàtaninà korzeni drzew
zwieszajàcych si´ nad kraw´dzià wàwozu. Warto
przespacerowaç si´ te˝ ulicà Ma∏achowskiego,
która pnie si´ dnem wàwozu o tej samej nazwie.
Nale˝y te˝ wspomnieç o ró˝norodnych imprezach odbywajàcych si´ corocznie w Kazimierzu
(np. rajd starych samochodów, Lato Filmów).
Mo˝na zaryzykowaç stwierdzenie, ˝e w Kazimierzu
ka˝dy znajdzie „coÊ dla siebie”; ∏agodny klimat,
urozmaicony krajobraz, wspania∏e zabytki, muzea
i galerie, du˝a iloÊç restauracji i barów, ró˝norodne
trasy spacerowe i wycieczkowe – oto, co oferuje
dziÊ Kazimierz przez okràg∏y rok.
Ma∏gorzata Mantorska

najdziemy te˝ Êlady obecnoÊci spo∏ecznoÊci ˝ydowskiej, która licznie zamieszkiwali Kazimierz od
koƒca XVII w. W∏aÊnie wtedy zbudowana zosta∏a
synagoga, którà mo˝na oglàdaç do dziÊ (nieczynna). Pami´ci ˚ydów kazimierzowskich zosta∏ poÊwi´cony pomnik znajdujàcy si´ na ulicy Czerniawy. W miejscu tym w XIX w. ˝ydowska gmina za∏o˝y∏a kirkut (cmentarz), a w czasie II wojny Êwiatowej odbywa∏y si´ tam masowe egzekucje ˚ydów i Polaków. Po wojnie zdewastowany kirkut pozostawa∏
Czy lubicie Paƒstwo ró˝e? Chyba nie znajdzie si´
w ca∏kowitym zapomnieniu.
W 1985r. pozbierano mace- osoba, która nie podziwia∏aby ich cudownego uroku,
wy (nagrobki) i wzniesiono zapachu, gracji i elegancji.
Mi∏oÊników i wielbicieli tych pi´knych kwiatów za„Êcian´ p∏aczu”; warto zajrzeç za nià, gdy˝ znajdujà si´ praszamy na wycieczk´ do rezerwatu roÊlinnoÊci stepowej Gór Pieprzowych. Znajduje si´ on w gminie Dwitam jeszcze inne macewy.
JeÊli dotrzemy ju˝ do kozy niedaleko Sandomierza. Na 18 ha powierzchni sà
wszystkich ciekawych miejsc chronione rzadkie gatunki traw, roÊliny stepowe, ale
w Kazimierzu, nale˝y zainte- przede wszystkim ogromna liczba krzewów ró˝. Rosnà
resowaç si´ pobliskimi miej- one w sposób naturalny, nieskalane ludzkà r´kà. BascowoÊciami: Janowcem jeczny ró˝any ogród na pewno zadziwi Paƒstwa swoim
(ruiny zamku), Koz∏ówkà (pa- pi´knem.
∏ac Zamoyskich) czy Pu∏awaIza Zych
mi (pa∏ac).

Rezerwat Ró˝

I
E
L

Uroki Kazimierza Dolnego nad Wis∏à
Wi´kszoÊç z nas kojarzy Kazimierz Dolny z rynkiem, znajdujàcymi si´ tam renesansowymi kamienicami i studnià. Warto jednak odwiedziç ciekawe
budynki czy miejsca i zauwa˝yç, jak harmonijnie
komponuje si´ Kazimierz ze swym Êredniowieczno-renesansowym uk∏adem urbanistycznym z otaczajàcà przyrodà.
W tym urokliwym mieÊcie, a tak˝e w jego okolicach znajdziemy wiele Êladów historii. Jednym
z nich sà ruiny kazimierskiego zamku, do którego
dostaniemy si´ ulicà Zamkowà. Idàc dalej dojdziemy do najstarszego zabytku w Kazimierzu – kamiennej wie˝y (baszty) z XIII i XIV w. Z sàsiedniego
wzgórza, Góry Krzy˝owej (z trzema krzy˝ami),
mo˝na obserwowaç pi´knà panoram´ miasta
i okolic. Spacerujàc wzd∏u˝ Wis∏y podziwiamy ró˝norodne spichlerze, g∏ównie z XVII w. Ponadto od-

W
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MiejscowoÊç Czersk znajduje si´ na
po∏udnie od Warszawy (ok. 40 km), za
Górà Kalwarià. Jej g∏ównà atrakcjà jest
Zamek Ksià˝àt Mazowieckich z XIV w.
Twierdza poczàtkowo pe∏ni∏a funkcj´
stolicy ksi´stwa, ale zmiany polityczne
i przede wszystkim naturalne przesuni´cie si´ koryta Wis∏y o kilka kilometrów
na wschód spowodowa∏y, ˝e na swà nowà siedzib´ wybra∏ Janusz I Starszy –
Warszaw´. W roku 1526 ziemia mazowiecka zosta∏a przy∏àczona do Korony,
a w budowli urzàdzono siedzib´ starostwa. Po Êmierci Zygmunta Starego
w 1547 roku zamek w spadku po nim
otrzyma∏a królowa Bona, która nakaza∏a kolejnà jego rozbudow´ i wymian´
drewnianej zabudowy wn´trza na murowanà. Na okolicznych wzgórzach za∏o˝y∏a wtedy – przynoszàce jej niema∏y dochód – ogrody, sady i winnice. Âmierç
warowni spowodowali Szwedzi. Wycofujàcy si´ i naciskani przez oddzia∏y polskie w roku 1656 wysadzili zamkowe
mury, doprowadzajàc je do ruiny.
Zamek ten posiada oczywiÊcie swoje
legendy. Jedna z nich g∏osi, ˝e pod
zamkiem znajduje si´ loch, w którym
ukryto ponoç drogocenne skarby. Odradzam jednak poszukiwania, bo to
w koƒcu zabytek.
Dzisiaj zamek w Czersku to bardzo
malownicza, wolna od t∏umów turystów
ruina. Z pot´˝nej twierdzy zachowa∏a si´
wi´ksza cz´Êç obwodu murów, wszystkie
trzy wie˝e oraz XVIII-wieczny ceglany
most. Obiekt jest udost´pniony do zwiedzania. Nie ma w nim wprawdzie ˝adnej
ekspozycji, mo˝na za to wspiàç si´ na
wie˝´ wi´ziennà, by podziwiaç stamtàd
uroki mazowieckich ∏àk i sadów. Bilet
wst´pu kosztuje 3 z∏ote.
Izabela Antosiewicz
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Fundacja Kresy 2000 – Dom

S∏u˝ebny Polskiej Sztuce S∏owa, Muzyki
i Obrazu w Nadrzeczu k/Bi∏goraja

Nadrzecze ko∏o Bi∏goraja – malownicza wioska po∏o˝ona wÊród lasów z niespe∏na czterdziestoma gospodarstwami.
Swoim urokiem przyciàgn´∏a i udziela
letniej goÊciny artystom z ca∏ego kraju. To
tu powsta∏ Dom S∏u˝ebny Polskiej Sztuce
S∏owa, Muzyki i Obrazu Fundacja Kresy
2000. Pomys∏ jej za∏o˝enia zrodzi∏ si´ pi´ç
lat temu w domu Alicji Jachiewicz-Szmidt, aktorki Teatru Polskiego w Warszawie, majàcej swoje korzenie na Wileƒszczyênie, i jej m´˝a Stefana Szmidta
równie˝ aktora Teatru Polskiego, artysty
malarza, zagorza∏ego or´downika inicjatyw popierajàcych tradycje lokalne zakochanego w rodzinnych roztoczaƒskich
stronach. Przyjació∏ poparli inni artyÊci,
aktorzy i malarze. G∏ówny cel Fundacji to
popularyzacja sztuk pi´knych i zachowania dziedzictwa kulturowego koƒca dwudziestego wieku pi´knego krajobrazu
kresowego. Ziemia Bi∏gorajska to jeden
z najbiedniejszych regionów Polski.
Z jednej strony bieda, z drugiej zaÊ to ca∏e wielkie kulturowe bogactwo. Zaprzy-

jaênieni malarze sprzedajàc swoje prace
podczas chocia˝by przeprowadzonej
w konsulacie polskim w Nowym Jorku
aukcji uzyskany dochód przekazali na
konto Domu S∏u˝ebnego w Nadrzeczu.
Sabina Lonty, Barbara Przy∏uska, Antoni
Fa∏at, Marian Michalik, Jerzy Duda
Gracz – to tylko niektóre ze znamienitych
nazwisk wspomagajàce Paƒstwa Szmidtów w ich dzia∏alnoÊci. Rokrocznie, z poczàtkiem maja odbywa si´ uroczyste
otwarcie „sezonu”. Zorganizowana z rozmachem impreza plenerowa, z licznymi
wystawami i innymi atrakcjami przyciàga
t∏umy z ca∏ej Polski. Warto chyba wspieraç, a ju˝ na pewno poznawaç naszà polskà, regionalnà sztuk´. Zainteresowanym
podaj´ adres internetowy, telefon i adres
do korespondencji.

WÊród
Orlich Gniazd
Ka˝dy mi∏oÊnik ruin zamków powinien wybraç
si´ na Wy˝yn´ Krakowsko – Cz´stochowskà.
Jest to fantastyczny Êwiat ska∏ wapiennych, do
których „przylepione” sà ruiny zamków powsta∏ych w czasach króla Kazimierza Wielkiego,

Biuro Fundacji Kresy 2000
23-400 Bi∏goraj ul. ¸àkowa 13
tel/fax (0-84) 686 60 77 tel. kom. 0604 771 584
fundacja@kresy2000.pl

Iza Zych

¸adnie, ciekawie
i blisko – Opinogóra

a zniszczonych przez „potop” szwedzki w 1655
roku. Najwi´kszy i najpi´kniejszy z nich to OgroMiejscowoÊç ta jest po∏o˝ona nieca∏e 10 kilometrów
dzieniec w Podzamczu. Fantastyczne ska∏ki kryjà
od Ciechanowa (jadàc z Weso∏ej mijamy jà po prawej
grot´ nazywanà „m´czarnià Warszyckiego” –
stronie doje˝d˝ajàc do Ciechanowa). Od po∏owy XVII
w∏aÊciciel zamku s∏ynà∏ z okrucieƒstwa wobec
wieku Opinogóra by∏a w r´kach rodziny Krasiƒskich.
poddanych, zyskujàc sobie przydomek „diab∏a”.
Tutaj ˝y∏ i tworzy∏ Zygmunt Krasiƒski (1812-1859) JeW Bobolicach i Mirowie znajdujà si´ dwa bliêniacze zamki oddalone od siebie o 1,5 km. Weden z najwybitniejszych poetów epoki romantyzmu.
d∏ug legendy nale˝a∏y do dwóch braci. Budowl´
W roku 1843 poeta poÊlubia Eliz´ Branickà. W prezen∏àczy∏o podziemne przejÊcie, w którym
cie Êlubnym m∏oda para
jeden z nich trzyma∏ brank´ – ksi´˝niczotrzymuje neogotycki
k´. Rywalizacja o pi´knà kobiet´ doprozameczek.
Obecnie
wadzi∏a do bratobójstwa. Piesze przejmieÊci si´ w nim MuÊcie pomi´dzy zamkami nale˝y do najzeum Romantyzmu, prezentujàce liczne pamiàtki
Ok. 130 km od Warszawy jadàc tra- pi´kniejszych na Jurze. W czasie marszu
po Zygmuncie Krasiƒskim wzbogacone eksponatami pochodzàcymi z epoki romantyzmu (Mu- sà katowickà za Tomaszowem skr´ca- przed sobà i za sobà widzimy zamki, któzeum Romantyzmu w Opinogórze otwarte jest my w lewo w kierunku miejscowoÊci re znikajà za ska∏ami, by po chwili ponownie si´ ukazaç.
w godzinach 10-16 w ka˝dy dzieƒ tygodnia oprócz Borki. Znajduje si´ tam Zalew SuleW Olsztynie znajdujà si´ ruiny zamku
poniedzia∏ków i dni poÊwiàtecznych. W ka˝dà jowski. To raj dla ˝eglarzy, windsur- z XIV w. oraz koÊció∏ barokowy. W jego
drugà niedziel´ miesiàca o godz. 12.00 odbywa si´ fingowców, ale tak˝e „zbieraczy grzy- krypcie znajdujà si´ zmumifikowane
koncert polskiej muzyki i poezji). W parku otacza- bów”. To ca∏e „miasteczko” z dobrze szczàtki konfederata barskiego.
jàcym zameczek znajduje si´ budynek oficyny z ro- zorganizowanym zapleczem, gastroWarto równie˝ odwiedziç:
ku 1828. Odbywajà si´ tu koncerty i spotkania nomià, atrakcjami dla milusiƒskich, – Skar˝yce – ska∏a Okiennik Wielki z naturalz artystami. Warto tak˝e zobaczyç kamiennà ∏a- wypo˝yczalniami sprz´tu wodnego.
nym oknem o Êrednicy 5 m.
weczk´ i stó∏, przy którym poeta ch´tnie pracowa∏. Mo˝na roz∏o˝yç namiot lub przyje- – Potok Z∏oty – ruiny zamku Ostr´˝nik; MuW pobli˝u parku stoi neoklasycystyczny koÊció∏, chaç z przyczepà campingowà. Wozeum Biograficzne Zygmunta Krasiƒskiea w nim krypty grobowe rodziny Krasiƒskich.
go; pa∏ac Krasiƒskich z XIX w.; skalna
da, lasy, pla˝a – to wszystko stosunBrama Twardowskiego.
Oko∏o 20 km na wschód od Opinogóry znajduje
kowo blisko Warszawy. Niestety, nie – Siewierz – ruiny renesansowego zamku
si´ Krasne – miejscowoÊç, z której wywodzi si´ robiskupów; romaƒski koÊció∏ek z XII w.;
dzina Krasiƒskich. Warto zwiedziç park krajobra- jest to miejsce dla samotników, chyMuzeum Miejske.
zowy oraz póênorenesansowy koÊció∏, wewnàtrz ba, ˝e zrobià sobie d∏ugi spacer nad
– Pilic´ – zespó∏ pa∏acowo – parkowy;
którego znajduje si´ wiele pamiàtek po rodzinie wodà. Okolica pi´kna!
koÊció∏ renesansowo – barokowy.
Krasiƒskich.
Monika Zarzyƒska
Iza Zych
Izabela Antosiewicz

Nie tylko
Zalew Zegrzyƒski
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Sposób na MAJÓWK¢

Wycieczka rowerowa
Wszyscy doskonale wiedzà, ˝e wielkimi krokami zbli˝a si´ weekend majowy. Co prawda wypada w sobot´, niedziel´ i poniedzia∏ek, wi´c fani
s∏odkiego lenistwa zbyt wiele nie skorzystajà. Jednak˝e czemu mówiç od razu o lenistwie? Przecie˝
„d∏ugi weekend” mo˝na sp´dziç aktywnie!
Nie b´d´ opisywaç konkretnie, gdzie mo˝na pojechaç, aby przyjemnie i ciekawie sp´dziç majowe
wolne dni. Przecie˝ najfajniejszà przygodà jest wycieczka w nieznane! Dlatego w∏aÊnie proponuj´
wycieczk´ rowerowà. Mo˝na, oczywiÊcie, zaplanowaç tras´ wycieczki lub odwiedziç dobrze poznany las, ale i tu Êwietna zabawa jest gwarantowana. Poza tym poznawanie i podziwianie niesamowitej flory i nieraz groênej fauny to niesamowita atrakcja.

Bieszczady

Skoro mówimy o kilkudniowym wypadzie z przyjació∏mi, trzeba te˝ pomyÊleç o noclegu i prowiancie.
Najlepiej zabraç ze sobà namioty, a jeÊli komuÊ robi
si´ niedobrze, na s∏owa „nocleg w lesie” lub „ekstremalne warunki” bàdê „namiot” i jest przyzwyczajony do luksusu, niech lepiej zostanie w domu i nie
psuje innym zabawy. Prowiant nale˝y (zale˝nie od
sytuacji i miejsca wyjazdu) zabraç ze sobà lub zatrzymywaç, si´ w restauracyjkach lub barach podajàcych nie zawsze strawne jedzenie typu „fast food”.
OczywiÊcie do wycieczki potrzebny jest w pe∏ni
sprawny rower i zapinka do przypi´cia roweru do
drzewa lub stojaka (bez zapinki w∏aÊciciel roweru
mo˝e go ju˝ nie zobaczyç po zostawieniu go w jakimÊ miejscu na noc). Przyda∏oby si´ te˝ zabraç
ze sobà pompk´ i ∏atki na opony.
wowanie wypalania w´gla drzewnego w leÊnych
ost´pach oraz prawdziwa wiejska zabawa. Sà to
tereny niezwykle atrakcyjne i dla prawdziwego
w∏ócz´gi i dla turysty na koniu lub na rowerze.
Bieszczady mo˝na tak˝e zwiedzaç z pomocà
bieszczadzkich biur turystycznych, które w sposób profesjonalny proponujà swoje us∏ugi. Dla
ch´tnych – nawet wycieczka do Lwowa! Na baz´ wypadowà goràco polecam wieÊ Berezk´ le˝àcà niedaleko Polaƒczyka. Paƒstwo Jolanta
i Roman Krupowie sà gospodarzami jednego
z gospodarstw agroturystycznych (tel. 013-46921-36). Przemi∏a pani Jola prowadzi dla swych
goÊci regionalnà kuchni´ – palce lizaç, pan Ro-

W labiryncie
Gór Sto∏owych
Hej Bieszczady, jakie cudne, gdzie jest taki
drugi kraj...
Pokocha∏am je bezgranicznà mi∏oÊcià, takà na
ca∏e ˝ycie. Za co? Poniewa˝ spotka∏am tam ludzi
o niezwyk∏ej ˝yczliwoÊci i wyjazd ten nie zrujnowa∏ mojej kieszeni. Ka˝dy mo˝e wybraç tam coÊ
dla siebie. Mieszkaç w luksusowym hotelu nad
Zalewem Soliƒskim, Myczkowskim, w sanatoriach Polaƒczyka lub wybraç gospodarstwo
agroturystyczne z wy˝ywieniem u gospodarzy –
raj dla podniebienia. Nigdzie w Polsce nie znalaz∏am takiej wspania∏ej, dzikiej przyrody i warunków do umiarkowanie aktywnego wypoczynku.
Bieszczady urzek∏y mnie du˝à iloÊcià starych,
zabytkowych cerkiewek i opowieÊciami o osiedlaniu si´ tam ludzi sk∏óconych ze Êwiatem.
Wspania∏ym prze˝yciem by∏a przeja˝d˝ka bieszczadzkà ciuchcià przez malownicze tereny parku
krajobrazowego, sp∏yw tratwà po Sanie, obser-

Na wycieczk´ najlepiej pojechaç w du˝ej grupie
przyjació∏ lub z rodzinà, poniewa˝ nie sàdz´, aby
samotne nocowanie i penetrowanie ciemnego lasu by∏o przyjemnym zaj´ciem. Chyba ˝e ktoÊ czuje si´ êle w towarzystwie i jest albo samotnikiem
pozbawionym przyjació∏ lub samolubnym egoistà.
Nie zapomnijcie o zabraniu apteczki!!! Wypadki
chodzà po ludziach, skàd wiesz, ˝e nie upodobajà
sobie w∏aÊnie Ciebie? Je˝eli jedziecie do lasu, nie
zapomnijcie o telefonie komórkowym i wa˝nych
numerach (np. na policj´, stra˝ po˝arnà, do szpitala po ambulans). Nie ˝ycz´, oczywiÊcie, nikomu
z∏ego, ale „przezorny jest zawsze ubezpieczony”.
Najwa˝niejsza jest jednak kondycja bàdê ch´ç
jej wyrobienia i zrzucenia kilku zb´dnych kilogramów. Niczego nie mo˝na zaczàç bez zapa∏u!
˚ycz´ wi´c wszystkim udanej majówki (w jakikolwiek sposób jà sp´dzicie, choçby w domu z pilotem od TV w r´ku, czego nie polecam) i namawiam do skorzystania z mojego pomys∏u;-).
Martyna Nowosielska
man – gaw´dziarz, umila czas przy ognisku
opowieÊciami o ˝yjàcych w okolicznych lasach
jeleniach, wilkach i niedêwiedziach brunatnych.
Dobre rady jak uciekaç przed niedêwiedziem na
szcz´Êcie nie przyda∏y si´ mojej rodzinie.
Anna Dudek
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– Polanic´ Zdrój – park zdrojowy i muzeum kamieni szlachetnych.
– Duszniki Zdrój – park zdrojowy; Muzeum Papiernictwa; Muzeum Festiwali Chopinowskich; koÊció∏ z ambonà w kszta∏cie wieloryba.
– Pstrà˝nej – skansen budownictwa drewnianego.
Jako baz´ noclegowà polecam Kar∏owo (ko∏o
Kudowy Zdrój). Znajduje si´ tam hotel i schronisko
m∏odzie˝owe. Mieszkaƒcy ch´tnie u˝yczajà swoich podwórek do rozbicia namiotów.
Monika Zarzyƒska

M
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Góry Sto∏owe to jedyne góry p∏ytowe w Polsce.
B∏´dne Ska∏y i Szczeliniec Wielki utworzy∏y tu
prawdziwe labirynty, przez które mo˝na przejÊç
tylko znakowanym szlakiem. B∏´dne Ska∏y tworzà
ciasne szczeliny i korytarze powsta∏e w piaskowcach o ró˝nej odpornoÊci na wietrzenie. Nazwa
przypomina dawne czasy, kiedy b∏àdzili tu ludzie
i zwierz´ta – cz´sto znajdowano ich koÊci. Góry te
zachwycajà niezwyk∏ymi kamiennymi formami –
skalne grzyby to fantastyczne ska∏ki, których dolne partie szybciej ulegajà zniszczeniu wskutek
czego powstaje du˝y kapelusz na cienkim s∏upie.
Wymodelowane ska∏ki o charakterystycznych
kszta∏tach noszà swoje nazwy: „Ma∏polud”, „Kwoka”, „Tron Liczyrzepy” i innych.
B´dàc w tych okolicach warto te˝ odwiedziç:
– Kaplic´ Czaszek (z 1776 r.) w Czermnej. Znajdujà si´ tam czaszki i koÊci ofiar wojen Êlàskich
i epidemii. Wystrój kaplicy tworzy 3 tys. czaszek i piszczeli. 21 tys. umieszczono w krypcie
pod kaplicà.
– Wambierzyce – w centrum koÊció∏ z XVIII w.
o fasadzie w formie pa∏acu. Wra˝eƒ dostarcza
ruchoma szopka (XIX w.). Sk∏ada si´ z 800 figurek, z których 500 jest ruchomych.
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Arboretum w Rogowie
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Arboretum w Rogowie Szko∏y G∏ównej Gospodarstwa Wiejskiego przyciàga
corocznie tysiàce osób rozmi∏owanych
w przyrodzie, pasjonatów botaniki
i sztuki ogrodowej. Nazwa „arboretum”
pochodzi od ∏aciƒskiego s∏owa arbor –
drzewo i oznacza specjalistyczny ogród
botaniczny, w którym uprawiane sà
drzewa i krzewy w celach naukowych
i edukacyjnych. Podstawowym wyró˝nikiem Arboretum w Rogowie jest jego
leÊny charakter. Powsta∏o bowiem na
terenie leÊnym. Ten charakter jest wcià˝
utrzymywany poprzez pozostawione
w du˝ej liczbie rodzime sosny, Êwierki,
d´by, graby i inne drzewa. Wraz z roÊli-

nami kolekcyjnymi wspó∏tworzà one
niepowtarzalny nastrój i ∏agodny mikroklimat, w którym doskonale czujà si´
roÊliny pochodzàce z nieco cieplejszego
ni˝ nasz klimatu. Innà charakterystycznà cechà rogowskiego Arboretum sà leÊne powierzchnie doÊwiadczalne. Sà to
niewielkie powierzchniowo drzewostany z∏o˝one prawie wy∏àcznie z drzew
obcego pochodzenia, na których wykonuje si´ badania dotyczàce ró˝nych
dziedzin botaniki i gospodarki leÊnej.
Osobnà, wydzielonà cz´Êcià Arboretum
jest alpinarium. Jest to sztucznie utworzo-
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ny ogród roÊlin skalnych ze strumykami
i zbiornikami wodnymi. Rosnà tu zarówno
roÊliny pochodzenia górskiego jak i wodne
i nadwodne. W rozbudowie jest równie˝
ogród polskich roÊlin chronionych i zagro˝onych. Ta cz´Êç Arboretum jest jednà
z najch´tniej odwiedzanych.
Najpi´kniejszym okresem do odwiedzania Arboretum jest maj, kiedy kwitnie wi´kszoÊç drzew i krzewów, w tym
jedna z najwi´kszych w kraju kolekcji
magnolii (50 gatunków i odmian). Sà to
roÊliny o najwi´kszych kwiatach spoÊród
wszystkich uprawianych w naszym klimacie drzew i krzewów. Ich pe∏nia kwitnienia przypada na pierwszà po∏ow´
maja. W drugiej po∏owie miesiàca
zakwita wi´kszoÊç azalii, a zaraz
póêniej ró˝aneczniki z kolekcji ponad 250 gatunków i odmian. W leÊnym mikroklimacie Arboretum
znajdujà one Êwietne warunki do
wzrostu. Oprócz nich spotkaç mo˝na mnóstwo rzadkich i pi´knych roÊlin, spoÊród których wiele nie posiada nawet polskich nazw.
Obecnie kolekcje Arboretum liczà ponad 2500 gatunków i odmian
z ca∏ego Êwiata. Wiele roÊlin rosnàcych w Arboretum to pierwsze egzemplarze tych gatunków i odmian
w Polsce. RoÊliny sà najcz´Êciej sadzone
w wielu egzemplarzach i w ró˝nych
miejscach, aby dok∏adniej sprawdziç ich
wymagania. Zwiedzajàcy sami mogà
oceniç, czy dana roÊlina czuje si´ dobrze, czy êle w naszych warunkach klimatycznych i czy b´dzie ona nadawa∏a
si´ do zakupienia i posadzenia w ich
ogrodzie. Cz´sto zak∏adajàcy swoje
ogrody nie wiedzà, jak dana roÊlina b´dzie wyglàdaç po kilkunastu, czy kilkudziesi´ciu latach po posadzeniu. Dlatego te˝ osoby odwiedzajàce Arboretum
przychodzà tak˝e po to, aby zobaczyç te
drzewa, czy krzewy ju˝
jako doros∏e, a jednoczeÊnie dok∏adniej poznaç wiele bardzo dekoracyjnych, a zarazem
prawie zupe∏nie niezna-

nych roÊlin. Cz´Êç z nich jest rozmna˝ana w Arboretum i sprzedawana. DoÊwiadczony personel ch´tnie udziela
równie˝ fachowych porad dotyczàcych
doboru i uprawy roÊlin w ró˝nych warunkach. Jest to miejsce, gdzie w bardzo
przyjemny sposób mo˝na rozwinàç czy
uzupe∏niç swojà wiedz´ na temat roÊlin
ogrodowych.
Ula Wróblewska

CZAS OTWARCIA:
MAJ – PAèDZIERNIK
dni robocze:
7.00-15.00
(MAJ – CZERWIEC:
7.00-18.00)
Soboty, niedziele, Êwi´ta:
10.00-18.00
LISTOPAD – KWIECIE¡:
dni robocze:
700-1500
Soboty, niedziele, Êwi´ta:
ZAMKNI¢TE
CENY BILETÓW:
• Normalne
4.50 z∏
• Ulgowe
3.00 z∏
OP¸ATA ZA PRZEWODNKA (1,5 godz.) 20.00 z∏
Wycieczk´ po Arboretum z przewodnikiem nale˝y
zamawiaç telefonicznie (046 8748136)
DOJAZDY:
PKP – st. Kol. Rogów, dojÊcie 1,3 km.
samochód – z trasy Rawa Mazowiecka – ¸ódê
(droga nr 72) zjazd we wsi Marianów w kierunku
pó∏nocnym 1,8 km.
SPRZEDA˚ ROÂLIN:
Od wiosny do jesieni, dni powszednie 7.00-15.00
Sob., niedz. i Êw. w maju i czerwcu 11.00-18.00
NOCLEG I WY˚YWIENIE:
Bursa SGGW (niedaleko wejÊcia do Arboretum)
po wczeÊniejszym zarezerwowaniu
(tel. 8748020, kuchnia 8749131).
ADRES:
LeÊny Zak∏ad DoÊwiadczalny SGGW ARBORETUM
95-063 Rogów, tel./fax (046) 874 81 36
e-mail: arbor@delta.sggw.waw.pl; arbor@wp.pl
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„Trucht, bieg.... maraton”
Przemierzajàc biegiem dziesiàtki kilometrów po staromi∏oÊniaƒskich lasach przychodzà mi do g∏owy przeró˝ne myÊli. Tak napraw´ to podczas biegowych treningów wpada∏em na najciekawsze pomys∏y. Jednym z nich by∏
start w maratonie.
Mi´dzy rekreacyjnym bieganiem
a startem w maratonie dystans jest
doÊç spory, ale jego pokonanie nie jest
kwestià talentu, lecz systematycznej
pracy. I to niekoniecznie kator˝niczej.
OczywiÊcie jest jeden warunek – trzeba
tego naprawd´ chcieç. Potem droga do

mety maratonu jest ju˝ prosta. Stan olbrzymiego uniesienia wywo∏anego
ukoƒczeniem biegu na dystansie 42
195 metrów jest niemo˝liwy do opisania. I nie ma znaczenia, czy jest to Twój
pierwszy czy dwudziesty maraton. RadoÊç z wywalczenia medalu (a otrzymuje go ka˝dy koƒczàcy bieg maratoƒski zawodnik) jest za ka˝dym razem
niepowtarzalna.
Mój pierwszy maraton to Kraków
w maju roku 2002. Spiekota, niekoƒczàca si´ trasa nad Wis∏a, olbrzymie
zm´czenie, pragnienie i ch´ç snu.
W koƒcu meta. Ale nawet zanim stanà∏em na starcie, musia∏em pokonaç wiele przeszkód – z w∏asnym lenistwem na
czele. Wiem, co trzeba zrobiç, by dotrzeç do mety maratonu. I wiem, ˝e
warto to zrobiç.
Kiedy pokonujàc leÊne Êcie˝ki mijam
biegajàcych mieszkaƒców naszego osiedla myÊl´ sobie, ˝ mi∏o by∏oby spotkaç
si´ z nimi raz na jakiÊ czas i wspólnie
potruchtaç. Biegajàcych staromi∏oÊnian
jest coraz wi´cej – to widaç go∏ym
okiem. OsobiÊcie znam kilku maratoƒ-

czyków z naszego osiedla, jeden z nich
wyszed∏ nawet spod mojej r´ki – sam
namówi∏em go na wspólne treningi.
Od trzech lat mam przyjemnoÊç byç
dyrektorem Maratonu Warszawskiego
– najstarszej imprezy tego typu w Polsce. Chcia∏bym, aby w tym roku (i w latach nast´pnych) na starcie tej imprezy
stan´∏a jak najwi´ksza grupa mieszkaƒców Starej Mi∏osny. Wiem, ˝e dla
niebiegacza czy „truchtacza poczàtkujàcego” wizja startu w maratonie to pomys∏ blisko spokrewniony z wyprawà
na Ksi´˝yc. Ale nie Êwi´ci garnki lepià.
Po
pierwsze,
w drodze do maratonu jest pó∏m a r a t o n
(w Warszawie
rozgrywany
wspólnie z maratonem).
Po
drugie, jak nie
w tym roku to
w nast´pnym –
nie ma powodów do poÊpiechu. Zapraszam
wszystkich biegajàcych
(lub
przymierzajàcych si´ do biegania)
mieszkaƒców Starej Mi∏osnej do
wspólnej zabawy – stwórzmy reprezentacj´ osiedla na tegoroczny Maraton
Warszawski. WÊród wielu klasyfikacji

jest te˝ klasyfikacja dru˝ynowa i aby
wziàç w niej udzia∏ dru˝yna musi mieç
w sk∏adzie co najmniej dwóch maratoƒczyków i dwóch pó∏maratoƒczyków.
OczywiÊcie, ktoÊ t´ klasyfikacj´ wygra,
ktoÊ zajmie ostatnie miejsce, lecz to nie
jest istotne. Liczy si´ zabawa, a ta na
trasie Maratonu Warszawskiego jest
gwarantowana. Czasu na przygotowania mamy sporo – maraton startuje 12
wrzeÊnia.
I jeszcze jedno – mam za sobà niemal trzymiesi´cznà przerwà wywo∏anà
kontuzjà (niebiegowà). Dlatego jestem
w tej chwili idealnym partnerem do
biegania dla tych, którzy zaczynajà. JeÊli macie ochot´ wziàç udzia∏ w niezwyk∏ej przygodzie, jakà jest start w maratonie, jeÊli chcecie staç si´ elità (maraton ukoƒczy∏ u∏amek promila mieszkaƒców Ziemi), zapraszam na wspólne
bieganie. Termin – do ustalenia. Mój
numer telefonu to 0508011588
Marek Tronina
www.maraton warszawski.com

materace
producent
• spr´˝ynowe
• lateksowe
• piankowe

www.

.pl

Komfort snu

Weso∏a, ul. Nizinna 8
tel. 773 20 46
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Polska do Europy – a mo˝e Europa do Polski?
Dziwne pytanie? Ale czy na pewno?
Uczniowie klas 0-III Szko∏y Podstawowej nr 3 z pewnoÊcià nie widzà
w tym nic dziwnego, gdy˝ kraje nale˝àce do Unii Europejskiej goszczà ju˝ od
dawna w naszej szkole.
W lutym 2004 r. nauczyciele wraz
z uczniami wybierali paƒstwo unijne,
które chcà opracowaç i zaprezentowaç
innym w postaci gazetki-wizytówki.
Zadanie by∏o trudne, gdy˝ zebranie
przez ma∏e dzieci wiadomoÊci o danym
paƒstwie i umiej´tne ich opracowanie
nie jest ∏atwe. Ale okaza∏o si´, ˝e poprzez wspó∏prac´ i zaanga˝owanie ca∏ej klasy – mo˝liwe.
Efektem jest wystawa, która przedstawia wizytówki paƒstw nale˝àcych do
Unii Europejskiej. Ka˝da gazetka eksponuje charakterystyczne symbole,
elementy, postaci, które w ∏atwy i przyst´pny dla dziecka sposób kojarzà si´
danym paƒstwem. I tak na przyk∏ad
Hiszpania to taniec ludowy flamenco,
kastaniety i korrida, Holandia – kraj
tulipanów, Finlandia – wspania∏e krajobrazy i dzika przyroda. Francja to
pi´kna architektura, wie˝a Eiffla i Eurodisneyland. Szwecja to z kolei boha-

terka ulubionych ksià˝ek dla dzieci Pipi, pomys∏odawca wielkie nagrody w ró˝nych dziedzinach Alfred Nobel
oraz Wikingowie. Wielka Brytania kojarzyç si´
b´dzie z królowà, zespo∏em
muzycznym
The Beatles, Big Benem oraz nietypowà
budkà
telefonicznà.
Niemcy to eleganckie
i szybkie samochody,
pi´kne zamki usytuowane wÊród malowniczych krajobrazów. W Belgii, w Brukseli znajduje si´
siedziba Unii Europejskiej. Grecja to
kraj bogów i mitów.
Ka˝da wizytówka danego paƒstwa
wykonana jest bardzo efektownie i starannie, wykoƒczona stosownymi podpisami i opatrzonà flagà. Wystawa
znajduje si´ na tablicach w korytarzu
szkolnym. Dzi´ki pracy i zaanga˝owaniu nauczycieli i uczniów kraje europejskie sta∏y si´ bli˝sze dzieciom.
1) Austria – Êwietlica szkolna
2) Wielka Brytania – klasa 0a

UE na weso∏o

matykà europejskà w przyst´pny dla nich sposób tzn. na weso∏o.
Dekoracj´ stanowi∏y znane wszystkim budowle europejskie: wie˝a Eiffla, krzywa wie˝a w Pizie, Bazylika Êw. Piotra i wiele innych.
Wyst´p rozpocz´∏y uczennice przedstawiajàc
poetyckie pi´kno krajobrazu Europy.
Nast´pnie wystàpi∏a Unia tzn. Natalia ubrana
w niebieskà sukni´ i wianek z 12 z∏otymi gwiazdami, wokó∏ niej 15 uczniów z flagami paƒstw
cz∏onkowskich UE – wszyscy zaÊpiewali hymn
UE – „Od´ do radoÊci”.
Ku zaskoczeniu widowni ze statku kosmicznego wysiad∏ zdezorientowany Ufoludek. Okaza∏o
si´, ˝e jego statek mia∏ awari´ i zupe∏nie przypadkowo znalaz∏ si´ na planecie Ziemia.
Po rozmowie z ch∏opcami, którzy grali w pi∏k´, Ufoludek postanowi∏ zostaç i poznaç nowà
planet´.
Uczniowie zaprezentowali zgromadzonej widowni trudne zagadnienia
unijne, mi´dzy innymi: histori´ powstania UE, symbolik´ UE, walut´,
a tak˝e przywita∏y si´ w 15 j´zykach
paƒstw cz∏onkowskich.
Nast´pnie przedstawiliÊmy zwyczaje i tradycje niektórych paƒstw cz∏onkowskich.
Hiszpani´ przedstawi∏ nam Don Kichot – rycerz z La Manczy oraz torreador wraz z bykiem.
Wielkà Brytani´ – królowa brytyjska

Dnia 24 marca 2004 r. po prawie miesi´cznych przygotowaniach uczniowie klasy III
B wraz z wychowawczynià El˝bietà Siemiƒskà
wystawili przedstawienie pt. „Unia Europejska
na weso∏o”. Naszych ma∏ych aktorów oglàdali
zaproszeni goÊcie: dyr. Katarzyna G∏usek, p. wizytator El˝bieta Sienkiewicz, nauczyciele
i uczniowie klas 0-III.
Celem przygotowania w/w przedstawienia by∏o zapoznanie m∏odszych uczniów z trudnà te-
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3) Luksemburg – klasa 0b
4) Portugalia – klasa 0c
5) Irlandia – klasa I a
6) Francja – klasa I b
7) Holandia – klasa I c
8) Hiszpania – klasa I d
9) Grecja – klasa II a
10) Finlandia – klasa II b
11) Niemcy – klasa II c
12) Dania – klasa II d
13) Belgia – klasa III a
14) W∏ochy – klasa III b
15) Szwecja – klasa III c
Opracowanie – Magdalena Kruk
El˝bieta II, ch∏opcy z Liverpolu – The Beatles,
którzy zagrali i zaÊpiewali przebój „Yellow Sunmarine”, a tak˝e Watson z Holmesem. Szkocj´ –
prawdziwy szkot w spódniczce w kratk´. Holandi´ – Van Gogh ze swoim s∏ynnym obrazem
„S∏oneczniki”.
W poÊpiechu opuÊci∏ scen´ Ufoludek – tak mu si´
spodoba∏o zjednoczenie Europy, ˝e postanowi∏
stworzyç na swojej Planecie Uni´ Mi´dzyplanetarnà.
Przed rozstaniem zostawi∏ ch∏opcom przes∏anie „Ten, kto nie zdà˝a naprzód, daje si´ wyprzedzaç innym, tak naprawd´ cofa si´”.
Przedstawienie zakoƒczy∏o si´ odÊpiewaniem
przez wszystkich uczniów piosenki „Europo, witaj nam”.
Obserwujàc reakcj´ widowni, jesteÊmy przekonani, ˝e przedstawienie podoba∏o si´ publicznoÊci.
El˝bieta Siemiƒska

STARA MI¸OSNA

Krótka kronika dzia∏alnoÊci naszego chóru
Il Canto-Magnificat
Chór liczy 34 chórzystów wliczajàc
zespó∏ instrumentalny, który towarzyszy nam w wi´kszoÊci koncertów.
Chór dzia∏a przy Miejskim OÊrodku
Kultury w Weso∏ej, a dyrygentem chóru
jest mgr Marta Zamojska-Makowska.
Wyst´py chóru
Wrzesieƒ 2003 – Kaplica Âw. Hieronima
Listopad – Archikatedra Warszawska
Grudzieƒ 24 XII – Kawa czy Herbata
2004
11 stycznia na zaproszenie dyr. Szko∏y muzycznej w M∏awie pana W. G´bickiego i proboszczów ks Kamiƒskiego,
ks. Kowalskiego daliÊmy koncerty
w dwóch koÊcio∏ach.
Zapraszajàcy op∏acili transport,
a miejscowe zak∏ady gastronomiczne
zafundowa∏y nam obiad, prowiant na
drog´ i upominki.
Pr´˝ne i twórcze Êrodowisko M∏awy
przyj´∏o nas niezwykle serdecznie.
18 stycznia koncert w Muzeum Pade-

rewskiego w ¸azienkach warszawskich.
25 stycznia koncert w KoÊciele Ârodowisk Twórczych
na zaproszenie ks. Niew´g∏owskiego.
Bardzo ucieszy∏a nas wzmianka o nas w ksi´dze „25 lat Dzia∏alnoÊci Ârodowisk Twórczych
wÊród znanych artystów”.
Styczeƒ. ZdobyliÊmy I nagrod´ Puchar w regionalnym
konkursie kol´d i pastora∏ek
w Pruszkowie.
W kwietniu 4.04.2004 r. odby∏ si´
koncert pasyjny w koÊciele Âw. Trójcy
przy ulicy Solec 61 organizowanym
przez Polski Zwiàzek Chórów i Orkiestr. Chór wykona∏ dzie∏a L. Delibesa, G. Cacciniego, Koszewskiego, Durufle. By∏ to jedne z pi´kniejszych koncertów Il Canto-Magnificat.
W kwietniu zaÊpiewamy w obu naszych parafiach.
Równie˝ w kwietniu czeka nas praca
z zespo∏em filmowców, który b´dzie
nagrywa∏ z nami teledysk.
Najwi´kszym
naszym przedsi´wzi´ciem
jest
w lipcu wielka wyprawa do Francji
i Niemiec, w tym
udzia∏ w festiwalu
chórów europejskich Pueri Cantores w Kolonii.

Mamy zapewnione koncerty w Katedrze w Reims, Notre-Dame Pary˝u,
Nantes, Mannheims, Kolonii.
Zaprzyjaênione z nami chóry zapewniajà nam kwatery i wy˝ywienie w miastach, gdzie dajemy koncerty.
Transport i zwiedzanie op∏acamy sami, planujemy zwiedziç wysp´ Âw. Micha∏a. OtrzymaliÊmy ju˝ wsparcie od
darczyƒców – PKO Bank Po S.A. za
które jestem ogromnie wdzi´czna.
Nie wszystkich rodziców staç na
op∏acenie uczestnictwa w wyprawie.
Prosimy o dalsze wsparcie, które
mo˝na wp∏acaç na wydzielone konto
chóralne w MOK Weso∏a. (Bank PKO
S.A.
O/Weso∏a
1310201013
1236400052 darowizna na chór). Z góry dzi´kuj´ za popieranie kultury
i sztuki. Dzi´kuj´ w imieniu swoim
oraz zespo∏u IL Canto-Magnificat,
którego jestem za∏o˝ycielem, dyrygentem i dyrektorem artsytycznym.
Marta Zamojska-Makowska

Gabinet Stomatologiczny
lek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko
Magdalena
Gaw´cka

LECZENIE DZIECI I DOROS¸YCH RTG Z¢BÓW
Godziny otwarcia: poniedzia∏ek, wtorek, czwartek 9-2030, Êroda 15-2030, piàtek 9-13

C

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

IERNIA
K„IRENA”
UKAWIARENKA
•
•
•
•

tel.

773 14 30

ul. Fabryczna 4a, wejÊcie od ul. GoÊciniec
czynna codziennie 1000-1900

Posiadamy tusze do drukarek firmy „100krotek”

ul. Kryszta∏owa 6
05-077 Warszawa Weso∏a

TA X I - W E S O ¸ A

tel. 773 21 07

Lody kulkowe „Zielona Budka”, desery lodowe
Ciasta domowe, ciasteczka
Przepi´kne torty okolicznoÊciowe – na zamówienie
Mro˝onki (warzywa, pyzy, pizza), lody paczkowane

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

tel.

773 70 31, tel. kom. 0-601 220 910

DOJAZD GRATIS 24 h

1.60 z∏
1 km
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Sponsor krzy˝ówki:

Jolka
ObjaÊnienia podano w kolejnoÊci innej
ni˝ w diagramie. Dla u∏atwienia podano
d∏ugoÊç s∏ów oraz ujawniono wszystkie
litery G wyst´pujàce w krzy˝ówce.
3-literowe:
– króluje w kambuzie
– p∏ywajàcy ssak-olbrzym
– powtórka na ˝yczenie
– przeznaczenie
4-literowe:
– kategoryczny zakaz wst´pu
– Pakt Pó∏nocnoatlantycki
– paragon
– szkolenie
5-literowe:
– b∏azen w talii
– dzika w turnieju tenisowym
– forsa
– krecia robota
– króluje w Rio podczas karnawa∏u
– ∏agodzi wstrzàsy
– miasto u stóp Parnasu, s∏aw´
zawdzi´cza Pytii
– myÊliwska potrawa
– na niebie po deszczu
– na scenie
– namiastka
– polsko-niemiecka wyspa
– przed wejÊciem do budynku
– przyjdzie (...) i wyrówna
– reprezentacyjny pokój lub elegancki
sklep
– sekutnica
– sk∏adak, góral lub kolarka
– Êwi´ty, za∏o˝yciel klasztoru
w Niepokalanowie i w Nagasaki

– towarzyszy przezi´bieniu
– umys∏
6-literowe:
– arkusz poprawek
– dodatek do garnituru
– jab∏ko Adama
– karo w sukni
– legenda polskiego bluesa
– protoplasta Rzymian, g∏ówna postaç
epopei Wergiliusza
– rower dla dwojga
– totalna bzdura
7-literowe:
– baga˝owy
– cypryjski port
– dysputa
– dzieciarnia
– ekstrakt
– klaszcze za pieniàdze
– las tropikalny
– lewa, wschodnia lub pó∏nocna
– mi´dzy ksi´˝nà a hrabinà
– most nad torami
– odg∏os lecàcych ˝urawi
– rabatka
– samouk na egzaminie
– serwis
– statki na stole
– tu˝ przed Êrodà popielcowà
– wr´czany kelnerowi
– wÊród kaktusów
– wyró˝nia si´ wyjàtkowà wartoÊcià
– z ig∏à na ramieniu i p∏ytà na talerzu
Litery z pól ponumerowanych utworzà rozwiàzanie krzy˝ówki.

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13

WÊród osób, które do 15 maja br. nadeÊlà na adres mailowy redakcji prawid∏owe rozwiàzanie krzy˝ówki zostanie rozlosowana nagroda ufundowana przez studio
fitness MAMBO – bezp∏atny udzia∏ w dwóch dowolnie wybranych zaj´ciach (panowie mogà nagrod´ zcedowaç na ˝on´ bàd˝ uczestniczyç w jodze).

Rozwiàzanie
krzy˝ówki z nr 45
Licencja Ministerstwa Finansów nr 220

Oferuje kompleksowà us∏ug´ ksi´gowo-podatkowà
•
•
•
•
•

us∏ugi doradztwa podatkowego
ksi´gi handlowe, ksi´ga przychodów i rozchodów
ewidencja VAT, zrycza∏towany podatek dochodowy
wynagrodzenia i sprawy pracownicze – ZUS
odbiór dokumentów od klienta

Siedziba

Oddzia∏-Weso∏a

ul. Ks. Jana Sztuki 24 lokal 1
04-320 Warszawa
tel. (022) 610-37-56
www.rada.net.pl

ul. Irysów 7
05-077 Warszawa-Weso∏a
tel. (022) 773-31-31
e-mail: biuro@rada.net.pl

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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Prawid∏owe rozwiàzanie
krzy˝ówki z nr 45 brzmia∏o:
„WESO¸YCH ÂWIÑT ˚YCZY
GOÂCINIEC”. Nagrod´
(wykwintny obiad w Restauracji
GoÊciniec) wylosowali p. Teresa
i Konrad Gresztowie.
Gratulujemy!

Ñ

˚

¸

Kwiaty • Upominki • Galeria obrazów

Weso∏a - Centrum „Pogodna” ul. Jana Paw∏a II 23/25, tel. 0603 912 646
(trzeci sklep od strony poczty w pasa˝u handlowym)

Otwarte: pon.–pt. 1100–1900, sob. 1000–1700, niedz. 1000–1400

• kwiaty doniczkowe i ci´te
• wiàzanki, bukiety, wieƒce
• obrazy • upominki

STARA MI¸OSNA

Listy do redakcji
W poprzednim numerze WS opublikowaliÊmy list mieszkaƒców ul. Jaspisowej oburzonych akcjà wycinania drzew z pobocza drogi.
Oprócz oficjalnej odpowiedzi z Urz´du Dzielnicy, dostaliÊmy tak˝e kolejne dwa listy innych
mieszkaƒców tej ulicy, prezentujàce zgo∏a odmienne stanowisko. Nie wnikajàc w istot´ istniejàcego sporu, wyra˝amy nadziej´, ˝e ca∏a
akcja zostanie przeprowadzona tak, aby przywróciç niezb´dne bezpieczeƒstwo nie niszczàc
nadmiernie estetyki naszego Osiedla.
W odpowiedzi na list mieszkaƒców ul. Jaspisowej do Redakcji WiadomoÊci Sàsiedzkich Dzielnica Weso∏a wyjaÊnia co
nast´puje.
W dniu 17.02.2004 r. zosta∏a wydana decyzja na usuni´cie
drzew i krzewów z pasa drogowego ul. Jaspisowej róg ul.
Agatowej. Post´powanie wszcz´to na podstawie pisma Stra˝y Miejskiej m. st. Warszawy oraz licznych telefonicznych
skarg mieszkaƒców osiedla Stara Mi∏osna. Skargi te by∏y
w pe∏ni uzasadnione. W∏aÊciciele dzia∏ek graniczàcych ze
skrzy˝owaniem ulic wykonali nasadzenie drzew i krzewów zaw´˝ajàc pas drogowy w sposób uniemo˝liwiajàcy mini´cie
si´ dwóch samochodów, ograniczajàc widocznoÊç i nara˝ajàc na najwi´ksze niebezpieczeƒstwo pieszych. Osoby dokonujàce takich nasadzeƒ nie sà w stanie lub nie chcà przewidzieç konsekwencji podj´tych przez nich dzia∏aƒ za które nie
b´dà odpowiadaç poniewa˝ nie sà w∏aÊcicielem drogi.
Odnosi si´ to nie tylko do nasadzeƒ ale równie˝ do umieszczania w pasie drogowym kamieni, s∏upków i ogrodzeƒ.
Obecne nasadzenia na ul. Jaspisowej róg ul. Agatowej stwarzajà zagro˝enie dla mieszkaƒców a w szczególnoÊci nie dajà
najmniejszych szans kierowcom zjechaç na pobocze w razie
niebezpieczeƒstwa tak jak kobietom prowadzàcym wózki
z dzieçmi uskoczyç przed niebezpiecznym kierowcà.
Przy ul. Cyprysowej róg Diamentowej ju˝ dosz∏o do niebezpiecznych sytuacji z udzia∏em dzieci, poniewa˝ nasadzony bez
wiedzy zarzàdcy drogi drzewostan ogranicza widocznoÊç na
skrzy˝owaniu i piesi nie sà widoczni.
Usuni´cie drzew z pasa drogowego ul. Jaspisowej i Agatowej nie b´dzie odosobnionym przypadkiem. Bezpieczeƒstwo
na skrzy˝owaniach zostanie przywrócone na ca∏ym osiedlu.
Usuni´te zostanà wy∏àcznie drzewa i krzewy zagra˝ajàce bezpieczeƒstwu ruchu drogowego. Niektóre z drzew zostanà jedynie przesadzone w inne miejsce.
Niemal na ka˝dym skrzy˝owaniu ulic mo˝na zobaczyç
urzàdzone ogródki w pasie drogowym zagrodzone kamienia-

tekst sponsorowany

Czy wiesz, ˝e…
na naszym osiedlu masz mo˝liwoÊç
çwiczyç u jednych z najlepszych i z najlepszymi w kulturystyce i fitness?
W Starej Mi∏oÊnie przy rondzie Jana
Paw∏a II mo˝emy do∏àczyç do sporej
ju˝ grupy amatorów zdrowia, harmonijnej sylwetki przygotowujàcych si´ do
letnich pla˝ i aktywnych wakacji.
Kszta∏towanie w∏aÊciwej sylwetki, mi´Êni, redukcja zb´dnego,, pozimowego”
t∏uszczyku przeprowadzamy pod
okiem utytu∏owanych prowadzàcych:
Moniki i Grzegorza Biernackich. Monika jest wielokrotnà Mistrzynià Polski
w kulturystyce i wyciskaniu sztangi le˝àc, a tak˝e medalistkà Mistrzostw Europy w tych dyscyplinach.
Grzegorz jest trenerem mistrzów
sportów si∏owych, posiada uprawnienia
instruktorskie MENiS. Jest instrukto-

sywnych psów. Spotkanie mojej synowej z takim psem ma∏o
mi, s∏upami czy drutami. Pas drogowy nie mo˝e byç traktowanie skoƒczy∏o si´ dramatem.
ny jako prywatny ogród poniewa˝ jego zadaniem jest przede
wszystkim zapewnienie prawid∏owej komunikacji miejskiej.
Droga Redakcjo!
Brak zrozumienia podstawowej funkcji pasa drogowego prowadzi do sytuacji zagra˝ajàcych bezpieczeƒstwu mieszkaƒW odpowiedzi na list z marcowego wydania „WiadomoÊci
com osiedla Stara Mi∏osna.
Sàsiedzkie” dotyczàcy ul. Jaspisowej. WyjaÊniamy prawd´ loZanim dokonane zostanà nowe nasadzenia w pasie drogokatorom w/wym ulicy. JesteÊmy mieszkaƒcami ul. Jaspisowej,
wym nale˝y uwzgl´dniç takie czynniki jak: media (gaz, kanalibardzo nas niepokoi stanowisko tych mieszkaƒców, którzy pizacja, wodociàg), szerokoÊç jezdni i pobocza oraz trójkàty wisali, ˝e dzieje im si´ krzywda. Mieszkaƒcy z ul. Jaspisowej po
docznoÊci na ka˝dym skrzy˝owaniu.
stronie nieparzystej stali si´ w∏aÊcicielami ulicy i posadzili soUrzàd Dzielnicy Weso∏a przywiàzuje du˝à wag´ do zieleni
bie drzewka, krzewy, roÊliny, jednym s∏owem zrobili sobie park
miejskiej, która jest jednym z g∏ównych czynników kszta∏towaprzed swoimi domami oczywiÊcie na ulicy. Ma∏o tego, porobinia atrakcyjnego wizerunku dzielnicy. W miesiàcach maj-czerli sobie parkingi pozagradzali p∏ytami betonowymi i kraw´˝niwiec w pasie drogowym nowego odcinka ul. Jana Paw∏a II zokami, a przy wjeêdzie do ul. Agatowej postawili p∏otek z pr´tów
stanie urzàdzona zieleƒ. Zostanie tam nasadzonych ok. 83
metalowych. Po drugiej stronie ulicy posadzili drzewka, myÊlàc
sztuk drzew – klonów czerwonych oraz 800 sztuk berberytylko o sobie, a nie o bezpieczeƒstwie pieszych idàcych ulicà.
sów purpurowych.
Pewnego czasu wspólnie mieszkaƒcy ca∏ej ulicy finansoZ wyrazami szacunku
wali podniesienie p∏yt, à˝eby umo˝liwiç przejÊcie pieszym po
Burmistrz Dzielnicy Weso∏a
opadach deszczu. Znaleêli si´ „dobrzy mieszkaƒcy” ulicy, któAndrzej Jastrz´bski
rzy po porzàdkach w∏asnych posesji wywozili traw´ i ziemi´
Szanowna Redakcjo,
na pobocza ulicy uniemo˝liwiajàc odp∏yw wody i znowu p∏yty
W numerze 45 „WiadomoÊci Sàsiedzkich” opublikowany
sà ni˝ej od poboczy. Mo˝e wyjaÊnià nam „Ci pokrzywdzeni”
zosta∏ list mieszkaƒców ul. Jaspisowej, którzy sà zbulwersomieszkaƒcy, któr´dy majà przejÊç piesi i dzieci idàcy do szkowani akcjà usuni´cia zieleni w ich strefie zamieszkania. Ja na∏y (dobrze widzà ze swoich okien, co si´ dzieje na ulicy).
tomiast jestem zbulwersowana tym, jak dalece mo˝na fa∏szoBardzo dobrze si´ sta∏o, ˝e w∏adze dzielnicy i Stra˝ Miejska
waç prawd´. A prawda jest taka, ˝e w∏aÊciciele naro˝nych dozaj´li stanowisko w tej sprawie. Uwa˝amy, ˝e nale˝y usunàç
mów na skrzy˝owaniu ul. Jaspisowej z ul. Agatowà zagarn´li
wszystkie drzewa, kraw´˝niki, p∏yty, kamienie, polikwidowaç
dla siebie cz´Êç ulicy, z której korzystajà równie˝ inni mieszzb´dne parkingi przed domami. Aby u∏atwiç ludziom swobodkaƒcy osiedla.
ne i bezpieczne przejÊcie ulicà i umo˝liwiç przejazd i wymini´Z jednej strony postawiono betonowe s∏upki oraz ˝ywop∏ot,
cie si´ dwóch samochodów.
z drugiej strony te˝ sà s∏upki betonowe i stoi drzewo. NaprzeNajlepszym rozwiàzaniem by∏aby nowa ulica, ale wiadociwko posadzono drzewa iglaste. Stwarza to niebezpieczne
mo, ˝e wszystkiego nie mo˝na zrobiç od razu. Dokàd nie b´sytuacje zarówno dla kierujàcych samochodami, jak i dla piedzie ulicy nie utrudniajmy sobie ˝ycia. Chcemy wyjaÊniç tym
szych. Z ledwoÊcià mo˝e przejechaç tamt´dy jeden samo„pokrzywdzonym mieszkaƒcom”, ˝e jak b´dzie robiona ulica,
chód. MyÊl´, ˝e Szanowna Redakcja sama b´dzie mog∏a si´
to i tak wszystkie ich dobra b´dà usuni´te. Drodzy mieszkaƒo tym przekonaç przechodzàc lub przeje˝d˝ajàc samochocy, jak si´ coÊ pisze, to trzeba si´ zastanowiç nad tym, aby nie
dem ul. Jaspisowà na wysokoÊci naro˝nego domu Nr 512.
robiç krzywdy drugim. Prosz´ braç przyk∏ad z po∏udniowej
Ja te˝ jestem za tym, ˝eby nasze osiedle by∏o pi´kne, pe∏cz´Êci ulicy, na której nie ma przeszkód dla pieszych i pojazne zieleni, ale nie musi si´ to odbywaç kosztem ogólnodost´pdów. Prosimy redakcj´ o wydrukowanie naszego listu.
nych ulic. Gdyby ka˝dy z mieszkaƒców naszego osiedla zaZ powa˝aniem
garnia∏ dla siebie cz´Êç ogólnodost´pnej ulicy, tak jak to ju˝
mieszkaƒcy ul. Jaspisowej
zrobili mieszkaƒcy domu
Nr 512 na ul. Jaspisowej, to
wkrótce mielibyÊmy proble• tyczenia
my z dotarciem do w∏asnych
• pomiary inwentaryzacyjne
domów.
• mapy do celów projektowych
Z powa˝aniem
• uzgodnienia dokumentacji w ZUD
Czytelniczka
• podzia∏y nieruchomoÊci
i mieszkanka osiedla
• inne
Bardzo dzi´kuj´ redakcji
ul.
Jana
Paw∏a
II
25
tel. 773 83 49
za poruszenie problemu
05-077 Warszawa-Weso∏a
fax 773 83 69
puszczanych samopas agre-
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rem kulturystyki i trójboju si∏owego.
Jest tak˝e konsultantem miesi´cznika
,,Kulturystyka i Fitness – Sport dla
Wszystkich”
Reprezentacja klubu Atlas zdoby∏a
Dru˝ynowe Mistrzostwo Polski w kulturystyce i fitness w 2003 r.
Prowadzone sà tu zaj´cia dla kobiet
i m´˝czyzn w ró˝nych grupach wiekowych. Dzieci i m∏odzie˝, pod opiekà
pana Andrzeja Gra˝ula- pedagoga,
trenera i s´dziego taƒca sportowego,
mo˝e poznaç arkana taƒca sportowego, od amatorskich poczàtków do poczàtków zawodowstwa. Panie çwiczà
pod okiem Beaty Niedêwiedzkiej- wykwalifikowanej instruktorki fitness.
Kobiety po porodzie, we wspó∏pracy
z lekarzami Szpitala Kolejowego
w Mi´dzylesiu mogà wracaç do pe∏ni
formy fizycznej. Ordynator szpitala dr.
Tomasz Makowski bardzo chwali t´
wspó∏prac´ i potwierdza jej celowoÊç.

åwiczàcy w ró˝nym wieku, pod sta∏ym nadzorem kadry z powodzeniem
mo˝e realizowaç indywidualne za∏o˝enia. Zmniejszanie brzuszka, odt∏uszczenie nóg i ràk, poprawa wydolnoÊci,
kondycji, çwiczenia korekcyjne mogà
byç wspomagane szerokà gamà od˝ywek, witamin suplementacji sportowej.
Sauna i masa˝e oraz propozycje ró˝nych diet dope∏niajà efekty çwiczeƒ.
W Atlasie mo˝emy spotkaç si´ np.
z Danielem Skr´tkowiczem – zwyci´zcà
Debiutu Kulturystycznego kat. +90 kg.
i OPEN w 2003 r. Micha∏em Gawryszewskim – bràzowym medalistà M P 2001 r.,
Natalià Rybickà Wicemistrzynià Polski
„02 w fitness gimnastycznym, Micha∏a
Kowalskiego– finalist´ MP „03 w fitness
m´˝czyzn i wielu ciekawych ludzi dla
których zdrowie, dobre samopoczucie,
si∏a i sprawnoÊç nie sà obce.
Polecam, bo sam si´ przekona∏em.
nowicjusz
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Wiosna w pe∏ni, a homo ledwo sapiens...
Po niech´tnym opuszczeniu ciep∏ego,
wygodnego zimowego, fotela przed telewizorem wype∏z∏am do ogródka. Szarobure pozimowo grzàdki chwilowo zakwit∏y kolorami mojego najnowszego
sweterka. Wypada∏oby poczyniç jakieÊ
ruchy w kierunku wiosennych porzàdków, ale nagle z przera˝eniem stwierdzi∏am, ˝e ogromnie trudno mi si´ ruszaç. Grabie wydawa∏y mi si´ niewyobra˝alnie ci´˝kie (mo˝e nasiàk∏y wodà
przez zim´...?), a ju˝ skr´ty i sk∏ony by∏y wr´cz galerniczym wysi∏kiem. WÊród
lekkich objawów paniki osobistej uda∏am si´ czym pr´dzej do znajomego lekarza (sàsiad, bardzo przystojny zresztà). I co?! Zaleci∏ mi wizyty na basenie.
Ach, ci m´˝czyêni! Czy on sobie wyobra˝a, jak b´dzie wyglàda∏a po basenie moja fryzura? Czy on pomyÊla∏, jak
b´dzie wyglàda∏a moja skóra (zupe∏nie
nie wiem, czy za bardzo si´ nawil˝y, czy
te˝ wysuszy i jak to wp∏ynie na dalsze
losy cellulitisu?). Po mojej minie w reakcji na jego diagnoz´ natychmiast
stwierdzi∏, ˝e mój przypadek jest szczególny (poczu∏am si´ mi∏o wyró˝niona)
i zaleci∏ mi aromaterapi´. Bardzo przypad∏ mi do gustu, to jest chcia∏am powiedzieç, jego sposób leczenia, ale wyobraêcie sobie, wykry∏am na kolejnym
spacerze (ten mocno wyczerpujàcy fizycznie sposób rekreacji te˝ bardzo mi
odpowiada), ˝e w∏aÊnie powsta∏o nowe
Êwie˝utkie studio ruchu- Mambo naprzeciwko naszej g∏oÊno p´kajàcej
w szwach szko∏y podstawowej. Mam
tak blisko, ˝e jest to chyba przeznaczenie, a chodzenie do studia fitness jest
takie modne i tak ∏adnie brzmi...
Postanowi∏am sprawdziç, czy znajd´
tam jakieÊ sposoby dbania o siebie dopasowane do mojego Êwiatopoglàdu.
Bo kobieta, jak to mawia mój mà˝, to
wyjàtkowo zgubne po∏àczenie filozofii,
fizjologii i fizjonomii (sàsiad dodaje, ˝e
jeszcze finansów). Zupe∏nie nie wiem,
o co im chodzi, w ka˝dym razie mà˝
bardzo pochwali∏ ten mój pomys∏. Powiedzia∏ coÊ o wystajàcym brzuchu, który zimà skutecznie mo˝na zamaskowaç
pod futrem z norek, a latem niestety
prawda wychodzi na jaw, ale zupe∏nie
nie wiem, co on chcia∏ przez to powiedzieç. PoÊwi´ci∏am wi´c par´ dni na wyszukanie odpowiedniego stroju sportowego. Bo to przecie˝ ile si´ trzeba nachodziç, ile ró˝nych sklepów firmowych
zwiedziç, ˝eby sobie coÊ odpowiednie-
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go dobraç! Ile˝ czasu poch∏ania oglàdanie folderów! Po tej eskapadzie mà˝
powiedzia∏, ˝e studio fitness ju˝ mi pomog∏o, bo jeszcze nie zacz´∏am çwiczyç,
a ju˝ mi si´ kondycja poprawi∏a.
Wpad∏am wi´c odwa˝nie do Mambo:
∏azienka, szatnia, r´czniczki, hantelki,
drabinki, wszystko pachnàce, nowiutkie.
I naoko∏o lustra, lustra, lustra (zdecydowanie mocno pogrubiajà, to niemo˝liwe
przecie˝, ˝e tak wyglàdam!...). Agnieszka, w∏aÊcicielka i instruktorka (2 w 1),
przeprowadzi∏a ze mnà krótki wywiad
i zaproponowa∏a na poczàtek do wyboru
step, kangoorobik, a nawet jog´. Nazwy
nic mi nie mówi∏y, ale brzmia∏y dumnie.
Intrygujàce by∏o to coÊ od kangura (jedyne w ca∏ej Warszawie), ale ˝eby wracaç z tarczà, a nie na tarczy zdecydowa∏am si´ na step. Gdy wybi∏a godzina zero, u∏o˝y∏am sobie pi´knà fryzurk´,
umalowa∏am paznokcie, ubra∏am si´
w swój nowy sportowy strój (bardzo mi
w nim do twarzy, tylko brzuszek jakby
troch´ za ma∏o p∏aski), umówi∏am kierowc´ m´˝a, ˝eby po mnie przyjecha∏,
bo stwierdzi∏am, ˝e mog´ nie byç w stanie poruszaç si´ po zaj´ciach o w∏asnych
si∏ach i... posz∏am zwyci´˝aç.

na taÊm´ robimy ten ósmy, s∏yszymy
(a to ju˝ zakrawa na zn´canie si´ nad
cz∏owiekiem i obywatelem): „I ostatnie
osiem!”. Wtedy oczy na szypu∏kach, ale,
o dziwo, dociàgamy chyba tylko si∏à
i godnoÊcià osobistà (bo gdyby has∏o pad∏o: „robimy 24 brzuszki”, to nie zrobi∏abym nawet po∏owy). Zadane nast´pne
ca∏kowicie niewykonalne çwiczenie
(przeci´tna reakcja na to, co Agnieszka
prezentuje nam do zrobienia), zakrawa
na zn´canie si´ w formie czystego barbarzyƒstwa, a wszystko oczywiÊcie
w imi´ wy˝szych (j´drniejszych?) celów
i w takt naprawd´ Êwietnej, naprawd´
g∏oÊnej i naprawd´ porywajàcej i dodajàcej energii rytmicznej muzyki. Po kolejnym wykonaniu niewykonalnego niespodzianka: gaÊnie Êwiat∏o, muzyka
przycicha, jest jakby w tle i zupe∏nie
zmienia swój charakter. Nast´puje b∏oga chwila relaksu i medytacji (po szalonym poprzednim galopie podwójnie
b∏oga), wyciszajàca, uspokajajàca, tonujàca wszelkie emocje. I a˝ szkoda si´
rozstawaç.
Odwo∏a∏am m´˝a. Wieczór taki uroczy, powolny spacer dope∏ni∏ prawdziwego relaksu.

O!!! Ach!!! Matko kochana!!! Ale
by∏o!
Mà˝ stwierdzi∏, ˝e çwiczenie polegaåwiczenia sà Êwietne! Jestem zachwy- jàce na sk∏onach z dociskaniem brzucona! Jestem pod wra˝eniem! 45 min. cha do ud z pewnoÊcià zrobi∏am najleradosnych podskoków pod Êwietnà mu- piej z ca∏ej grupy. Zupe∏nie nie wiem,
zyk´ dyskotekowà. I wytrzyma∏am! Spo- co móg∏ mieç na myÊli. A przed pójci∏am si´ wsz´dzie, nawet tam, gdzie nie Êciem do ∏ó˝eczka wypi∏am sobie piwpomyÊla∏am, ˝e mo˝na... W pewnym ko. Agnieszka powiedzia∏a, ˝e dobre
momencie zaparowa∏y mi nawet okula- jest po çwiczeniach na zakwasy (nie
ry. Co si´ dziwiç, nawet szyby w oknach sprecyzowa∏a tylko, ile puszek, wi´c na
by∏y zaparowane (szkoda, bo nikt nie wszelki wypadek pofolgowa∏am sobie
móg∏ mnie podziwiaç, jak szala∏am). Po z tà iloÊcià, bo lubi´ piwo w przecitakiej dyskotece poruszajàcej wszystkie wieƒstwie do zakwasów). Po czwartej
czàsteczki mojego kochanego cia∏ka puszce postanowi∏am zapisaç si´ te˝ na
(którego jakby coraz wi´cej) jest troch´ jog´. Ponoç mistrz jest bardzo przystoj„pracowitego odpoczynku”. K∏adziemy ny, a jak si´ wchodzi na sal´, to on stoi
si´ na matach, dostajemy r´czniczki, po na g∏owie do góry nogami.
czym brzuszki idà w ruch i mocno praMsz´ to zobaaczy.
cujà na swoje wyp∏aszczenie i uj´drnieBardzo kr´cimi si´ w g∏wie, ale donie (udka i poÊladki przy okazji te˝). brzabawa. Auç! Pzewruci∏m sie...
Agnieszka wo∏a: „Robimy osiem
Dziunia Pindzikowska
brzuszków!”, wi´c
robimy osiem, po
czym po ósmym
bezlitoÊnie dodaje:
„I jeszcze osiem!”, Weso∏a-Centrum „Pogodna”,
wi´c sapiemy te ul. Jana Paw∏a II 23/25 B4
jeszcze
osiem,
a kiedy ju˝ rzutem tel. 7 7 3 - 8 4 - 6 0

Sklep „Sempre”

swetry,
jeans,
dodatki do domu

STARA MI¸OSNA
Grupa druga, rowery trekingowe.
Rowery te to swego rodzaju hybryda rower górski po∏àczony
z szosowym. Rower trekingowy
przypomina rower górski na du˝ych ko∏ach takich,
w jakie wyposa˝a si´ rowery szosowe. Trekingi
przeznaczone sà przede wszystkim do uprawiania
turystyki, dojazdu do pracy, jazdy po Êcie˝kach rowerowych i parkowych alejkach. Szersze opony
ni˝ w rowerze szosowym oraz bardzo wygodna
pozycja kierujàcego pozwalajà na u˝ywanie roweru w niezbyt trudnym terenie np. na naszych leÊnych duktach. Z roweru trekingowego b´dà zadowoleni ci, którzy preferujà rekreacyjna jazd´ w rodzinnym gronie. Podobnie jak w rowerach górskich mamy do wyboru rowery z przednim widelcem amortyzowanym oraz z pe∏nà amortyzacjà.
Niestety, rowery trekingowe z pe∏nà amortyzacja
to wydatek minimum 3000 z∏. Podobnie jak
w przypadku rowerów górskich ceny podstawowych modeli zaczynajà si´ od oko∏o 1000 z∏
a optimum to rower za ok. 1300–1500 z∏. Zdarzajà si´ w tej grupie rowery bez przedniego amortyzatora, ale tych nie polecam.

Kupujemy rower
˚eby dokonaç w∏aÊciwego wyboru roweru
trzeba odpowiedzieç sobie na pytanie, jaki styl
jazdy mi odpowiada? Zak∏adam, ˝e wÊród czytelników wi´kszoÊç stanowià osoby preferujàce
jazd´ w ogólnie rozumianym tego s∏owa znaczeniu. W zwiàzku z tym ogranicz´ si´ do prezentacji rowerów nale˝àcych do trzech podstawowych
grup, a pomin´ rowery freerajdowe, dualowe,
BMX i inne przeznaczone dla u˝ytkowników preferujàcych du˝e skoki adrenaliny podczas jazdy.
Grupa pierwsza najbardziej znana to rowery popularnie zwane górskimi.
Jest to najbardziej wszechstronny typ roweru,
zarówno dla zwyk∏ego niedzielnego u˝ytkownika,
jak i dla zawodnika startujàcego w zawodach XC.
UniwersalnoÊç tej konstrukcji pozwala na uzyskania kompromisu pomi´dzy wygodà jazdy i mo˝liwoÊciami sprz´tu. Rowery te mo˝na eksploatowaç
praktycznie w ka˝dych warunkach. U˝ytkownik takiego sprz´tu mo˝e si´ nim poruszaç bardzo
sprawnie w terenie, jak równie˝ na szosie lub parkowej alejce. W grupie tej wyst´pujà dwa typy rowerów. Rower z przednim amortyzatorem oraz
z amortyzacjà obu kó∏. OczywiÊcie, lepszym rozwiàzaniem jest rower w pe∏ni amortyzowany. Jedynà wadà tego rozwiàzania jest cena. Rower z pe∏nà
amortyzacja, który warto kupiç, nie b´dzie taƒszy
ni˝ 2500 z∏. Markowy rower z przednim amortyzatorem to wydatek minimum 1000 z∏. Uwa˝am, ˝e
rower w cenie ok. 1500 z∏ b´dzie optymalnym wyborem dla osoby je˝d˝àcej rekreacyjnie w weekendy, uzyskujàcej przebiegi roczne oko∏o 1500 km.

Grupa trzecia, rowery szosowe.
Przeznaczone sà wy∏àcznie do jazdy po asfalcie.
Pozycja rowerzysty jest aerodynamiczna, ale jednoczeÊnie ma∏o komfortowa. Rower ten s∏u˝y wy∏àcznie do Êcigania si´. Wszystkie jego elementy
zosta∏y podporzàdkowane jednemu celowi, maksymalna efektywnoÊç, by uzyskaç jak najwi´kszà
pr´dkoÊç. Rowerem tego typu mogà byç zainteresowane wy∏àcznie osoby, które myÊlà powa˝nie
o kolarstwie, chcà trenowaç nie koniecznie, by
zwyci´˝aç, ale np. ˝eby poprawiç swojà form´ fi-

zycznà (polecam, naprawd´ warto). Cena podstawowego modelu to wydatek rz´du 2000–3000 z∏.
W tej cenie kupimy rower, który wystarczy do jazdy treningowej, a nawet startu w zawodach. Optimum to rower za ok. 4000 do 5000 z∏.
Na co zwróciç uwag´ przy kupnie roweru?
• je˝eli oczekujemy w miar´ bezawaryjnej pracy
kupujemy rower tylko markowy,
• wybieramy rower na ramie aluminiowej (stalowe ramy sà ci´˝kie i Êwiadczà o niskiej klasie
sprz´tu),
• nie kupujmy roweru bez przedniego amortyzatora (nie dotyczy rowerów szosowych),
• czym wi´cej prze∏o˝eƒ (iloÊç z´batek na piaÊcie
tylnego ko∏a) tym lepiej, minimum to 7 prze∏o˝eƒ
(w rowerze szosowym minimum 8 prze∏o˝eƒ),
• dobierzmy odpowiednio wielkoÊç ramy (stajàc
okrakiem nad ramà odleg∏oÊç miedzy kroczem
a górnà rurà ramy powinna wynosiç ok. 5 cm),
• wybierajmy rower jak najl˝ejszy, du˝a waga to
powa˝ny problem szczególnie dla dziecka lub
niedzielnego rowerzysty.
Marka ma znaczenie poÊrednie. Obecnie wi´kszoÊç rowerów markowych produkuje si´
w trzech fabrykach na Tajwanie. Istotnym elementem jest osprz´t (przerzutki, manetki hamulce,
amortyzatory, opony itd.). To on w znacznej mierze decyduje o cechach u˝ytkowych.
Wszystkich zainteresowanych zakupem i wyborem konkretnego modelu odsy∏am do lektury katalogów rowerowych na 2004 r. dost´pnych w kioskach i Epikach.

c.d. str. 24
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Rower z hipermarketu czy warto go kupiç?
Co roku na wiosnà du˝e sieci handlowe szokujà niskimi cenami wielu towarów ch´tnie kupowanych wraz z nadchodzàcà i wyczekiwanà
porà roku. Supertanie kosiarki, ogrodowe meble,
narz´dzia ogrodnicze, a tak˝e rowery w niewiarygodnie niskich cenach. Ostatni wyÊcig o klienta zaowocowa∏ spadkiem cen do 139 z∏! za „rower górski”. Pewnie wielu nabywców skusi ta
cena. Nie jeden zada sobie pytanie. Czy warto
kupiç rower za cen´ Êredniej klasy przerzutki,
kierownicy lub opon, w które wyposa˝one sà rowery markowych producentów?
Wiele zale˝y od tego, jak cz´sto i w jakich warunkach b´dzie u˝ywany nasz nabytek. Nale˝y pami´taç, ˝e komponenty u˝yte do produkcji takiego
roweru to wytwory firm, które nie majà wiele
wspólnego z jakoÊcià. Cz´Êci u˝yte w produkcji hipermarketowego roweru sà wykonane z mo˝liwie
najtaƒszych materia∏ów, a rozwiàzania techniczne
np. nakr´cane stery, hamulce w systemie cantilever sà ju˝ od lat nieobecne w wspó∏czesnych rowerach. Cz´sto spotykamy klamki hamulcowe
i same hamulce wykonane z plastiku!. Zagra˝a to
bezpieczeƒstwu u˝ytkownika. Montowane w dro˝szych modelach hamulce tarczowe mo˝na nazwaç
raczej spowalniaczami biegu. Ramy hipermarketowych rowerów spawane sà ze zwyk∏ych rur stalowych (dro˝sze modele za ok. 600 z∏ czasami maja
aluminiowe ramy) takich, jakich u˝ywa∏o si´ dawniej przy wykonywaniu instalacji hydraulicznej.
Znane mi sà przypadki p´kania ram, Êrodków suportowych i urywania si´ korb podczas jazdy. Takie wypadki szczególnie cz´sto majà miejsce podczas zje˝d˝ania z kraw´˝nika i nie rzadko koƒczà
si´ urazami kierujàcego. Pami´tajmy o tym, ˝e na-

sze dzieci nie je˝d˝à tak spokojnie jak my. Mo˝emy
rze da si´ jeêdziç, czego dowodem sà liczne egbyç pewni, ˝e je˝eli kolega próbuje skoczyç na usyzemplarze stojàce pod osiedlowymi sklepami
panej hopce lub z wysokiego kraw´˝nika to i nasze
i szko∏à.
dziecko b´dzie chcia∏o powtórzyç ten wyczyn. KoCo do zalet, to przede wszystkim cena, przylejnym minusem jest waga rowerów, która przekraznacie Paƒstwo nie do pobicia. Wielu u˝ytkownicza grubo 16 kg, a bywa, ˝e i 20 kg w przypadku
ków takiego sprz´tu zapewne chwali sobie to, ˝e
wersji z pe∏nà amortyzacjà. Wewnàtrz amortyzatojest to rower bezstresowy, a szczególnie wtedy,
ra marketowego wehiku∏u najcz´Êciej znajduje si´
kiedy jeêdzi nim dziecko. OczywiÊcie, nie powinzwyk∏a stalowa spr´˝yna. Brak jakiegokolwiek t∏uniÊmy tak myÊleç, je˝eli chodzi o bezpieczeƒmienia powrotu i ugi´cia powoduje, ˝e przednie kostwo jadàcego (opisane wczeÊniej przypadki
∏o roweru odbija si´ od napotkanej przeszkody jak
awarii). Ta bezstresowoÊç to ÊwiadomoÊç popi∏ka. Przerzutki w 90 przypadkach na 100 nie da
niesienia niewielkiej straty w przypadku kradziesi´ wyregulowaç tak, by p∏ynnie obs∏ugiwa∏a pe∏en
˝y spod osiedlowego sklepu lub coraz cz´stych
zakres prze∏o˝eƒ. Wa˝ne jest jeszcze to, ˝e serwis
w ostatnich latach przypadków rozbojów, kiedy
takich rowerów praktycznie nie istnieje. W marketo dzieciom odbierane sà rowery przez coraz
cie nic nam nie naprawià, a serwisy rowerowe barliczniej grasujàcych m∏odocianych przest´pców.
dzo niech´tnie zajmujà si´ takim sprz´tem. Cz´sto
Kupiç? Decyzja nale˝y do Paƒstwa.
mo˝emy si´ spotkaç z odmowà przyj´cia roweru
Dariusz Lebiedê
do naprawy. Nie dziwmy
si´ temu, poniewa˝, jak
ju˝ wspomnia∏em, wiele
Zapraszamy do sklepu
komponentów jest nie
do wyregulowania i sà
to cz´Êci jednorazowego u˝ytku, czyli nienaPolecamy w szerokim asortymencie:
prawialne. Dobry serwis
• przetwory rybne i ryby,
rowerowy za pe∏ny
przeglàd roweru po∏à• wyroby garma˝eryjne,
czony z kompletnym
• pó∏miski okolicznoÊciowe.
smarowaniem i regulacjami policzy nam od
pon.–pt. 9.00–20.00, sob. 9.00–15.00
100 do 150 z∏, czyli tyle,
ile kosztuje rower z hiStara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 106
permarketu.
tel. 773 22 27
Tyle o wadach, oczywiÊcie i na takim rowe-

RYBNO–GARMA˚ERYJNEGO

Stawiasz na jakoÊç towarów?
Chcesz mieç gwarancj´?

GABINET KOSMETYCZNY

ANETA

Oto przyk∏ady produktów dla Ciebie i Twojej rodziny:
• kosmetyki: BODY SERIES™, ARTISTRY™
• naturalne suplementy diety: NUTRILITE™
• produkty do mycia, sprzàtania, czyszczenia
i prania: GLISTER™, SA 8™, L.O.C.™
kontakt:
Piotr Jaƒczuk
tel. 0-602 89 55 82, 0-504 62 93 87
e-mail: prjk@wp.pl
www.vebso.pl (has∏o: 8409772)

Proponuje zabiegi oparte
na preparatach firmy
PROFESJONALNIE WYKONUJEMY:
Zabiegi na twarz:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

czyszczenie twarzy,
masa˝ twarzy,
zabiegi regenerujàco-nawil˝ajàce i detoksykujàce,
eksfoliacja (z∏uszczanie) kwasami,
zabiegi regulujàce wydzielanie ∏oju oraz przeciwtràdzikowe,
zabiegi dla skóry z rozszerzonymi naczyniami krwionoÊnymi,
bezbolesne przek∏uwanie uszu pistoletem,
henna,
manicure,
zabiegi przeciwzmarszczkowe i uj´drniajàce,
zabiegi z wykorzystaniem alg morskich.

Zabiegi na cia∏o:
•
•
•
•

czyszczenie pleców,
piling cia∏a,
na∏o˝enie samoopalacza,
depilacja woskowa.

NISKIE
CENY

Os. Stara Mi∏osna ul. PoÊwiaty 18/1
tel. (022) 795 70 50, kom. 0502 50 86 56
Godziny pracy: wt.-pt. 10-19, sobota 9-15

24

STARA MI¸OSNA

zaprasza na wakacje
ROBUÂ czynny jest ca∏à dob´, ca∏y
rok. I to nie sà puste s∏owa. Nasi podopieczni majà zapewnionà takà w∏aÊnie opiek´. Ale od nawet tak wspania∏ego przedszkola trzeba odpoczàç i wyjechaç z rodzicami na wakacje. W miesiàcu lipcu i sierpniu nie wszystkie nasze dzieciaczki ucz´szczajà do przed-

szkola. Dla wielu jest to okres wyjazdu
na wakacje. Dlatego ju˝ dzisiaj, gdy
wiemy, kto i kiedy b´dzie korzysta∏
z wakacyjnej opieki, mo˝emy zaprosiç
do wspólnej zabawy i wakacji w „ROBUSIU” dzieci z innych przedszkoli
i zerówek, pierwszych klas, których rodzice nie majà urlopu lub nie mogà zapewniç swoim pociechom a˝ dwóch miesi´cy
wakacji. Co roku z naszej
wakacyjnej oferty korzystajà nasi absolwenci
i dzieci, których przedszkola sà w wakacje nieczynne. Serdecznie zapraszamy ju˝ dziÊ, poniewa˝ iloÊç miejsc jest
ograniczona.
W∏aÊciciel placówki
Bogus∏awa WiÊniewska
tekst sponsorowany

To duch buduje cia∏o!
7 maja 2004 r. rozpoczyna swojà dzia∏alnoÊç
Studio Ruchu i Taƒca w Starej Mi∏oÊnie.
Oferta Studia obejmuje: taniec (m.in.
Jazz, Taniec klasyczny, Sals´, Tumbao, Funky), gimnastyk´ kszta∏tujàcà sylwetk´ (Pilastes, Body art) oraz zaj´cia wykorzystujàce
techniki samoobrony i medytacji (Joga,
Tai-Chi).
Oferujemy zarówno ca∏oroczne zaj´cia
przed- i popo∏udniowe, jak równie˝ weekendowe i wakacyjne warsztaty.
Studio Ruchu i Taƒca proponuje ciekawe
formy sp´dzenia czasu – w ˝yczliwej, pozbawionej rywalizacji atmosferze. To klub,
w którym ka˝dy b´dzie móg∏ wybraç lubiany
przez siebie sposób na sympatyczny i aktywny oraz przyjazny dla zdrowia i urody wypoczynek.
Oferta jest adresowana do ró˝nych grup
wiekowych i uwzgl´dnia odmiennoÊç potrzeb zwiàzanych z ruchem.
W szczególnoÊci obejmuje:
• Jog´ relaksacyjnà i relaksacj´ dla osób zestresowanych i pragnàcych odzyskaç równowag´ psychofizycznà;
• Pilates i Body art – treningi wzmacniajàce
i uelastyczniajàce mi´Ênie, które nadajà
gibkoÊç ca∏emu cia∏u. Zaj´cia w formie codziennych zaj´ç i weekendowych warsztatów dla wszystkich bez wzgl´du na wiek
i kondycj´;

(L. Schiller)

• Taniec (Salsa, Rock’n’Roll, Taniec towarzyski) dla dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych;
• Taniec (ró˝ne formy) dla kobiet (np.
Tumbao);
• Kursy taƒca towarzyskiego;
• Weekendowe warsztaty taƒca;
• Weekendowe warsztaty obejmujàce ró˝ne formy ruchu (techniki samoobrony,
medytacji i terapii)
Oferta jest adresowana do osób w ka˝dym wieku bez wzgl´du na kondycj´ fizycznà, p∏eç, wyglàd i stan mi´Êni.
Przewodnià myÊlà Studia Ruchu i Taƒca
jest oryginalne propagowanie aktywnego
sposobu sp´dzania wolnego czasu.
Planujemy wprowadzenie skutecznej zach´ty do podejmowania zdrowego psychofizycznie trybu ˝ycia – w sposób przyjazny,
∏agodny, niestresujàcy, polegajàcy na osiàganiu harmonii cia∏a i ducha. S∏u˝yç temu
ma ruch, w pierwszym rz´dzie fizjologiczny,
jak taniec, subtelna gimnastyka, czy joga,
którego celem jest uwolnienie si´ od przykrych dolegliwoÊci (bóle g∏owy i kr´gos∏upa, apatia, przem´czenie i bezsennoÊç), wypoczynek po nadmiernym tempie dnia codziennego, regeneracja si∏, utrzymanie
zgrabnej sylwetki, odzyskanie odpornoÊci
i pogody ducha.

Plac z zabawkami, w g∏´bi budynek przedszkola

Mamo, masz wakacyjny k∏opot
i nie tylko?
Przyprowadê swoje dziecko
do „ROBUSIA”
Stara Mi∏osna, ul. Magnolii 6
tel. 773-28-91
www.ROBUS.hg.pl
e-mail: Bogusia-robus@o2.pl
Ofert´ Studia Ruchu i Taƒca odró˝nia od
propozycji konkurencji przede wszystkim:
• brak nastawienia na wyczyn – przedsi´wzi´cie jest bardziej klubem mi∏oÊników
zdrowego trybu i wysokiej jakoÊci ˝ycia,
ni˝ klasycznym oÊrodkiem fitness;
• uwypuklenie roli taƒca i relaksu w dochodzeniu do zdrowia;
• adresat: wszystkie grupy wiekowe.
Dzieƒ otwarty: 8 maja 2004 r.
B´dzie mo˝na zobaczyç pokazy taƒców latynoskich, afro – kubaƒskich, funky. Wystàpi m.
in. Anna FetraÊ, grupa Los Bailadores. Dla
ch´tnych nauka krótkiego uk∏adu choreograficznego w wybranym stylu.
Najbli˝sze warsztaty:
Pilastes (kszta∏towanie smuk∏ej sylwetki
cia∏a): 15–16.05. (I stopieƒ) oraz 29–30.05.
(II stopieƒ), sob. w godz. 1200–1400 oraz
w niedz. 1430–1700.
Wendo (samoobrona i asertywnoÊç dla
kobiet): 3–4.07. (w godz. 1000–1700).
Taniec funky: 5.06. (w godz. 1200– 1400
oraz od 1500–1700).
Serdecznie zapraszamy!
Zapisy i informacje: Agnieszka Melerska
tel.: 0-601 38 46 16 oraz Anna Monkiewicz
tel.: 0-609 21 78 22 lub w siedzibie Studia
Ruchu i Taƒca: ul. Trakt Brzeski 68, 05-077
Warszawa – Weso∏a.
e-mali: studio.tanca@floart.waw.pl
www.floart.waw.pl
tekst sponsorowany
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Us∏ugi posadzkarskie
uk∏adanie, cyklinowanie i lakierowanie pod∏óg
Jerzy S´pka
Stara Mi∏osna, ul. Malwy
zadanie 25, dzia∏ka 1531

CZYNNE:
codziennie
w niedziele

6.00 - 22.00
9.00 - 15.00

D E L I K AT E S Y

Ko
l
LO ekt
TT ur
O a

✦ 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 ✦

dogodny dojazd
parking

tel. (022) 773 28 98
0603 379 677

niskie ceny

RAMY
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

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

BEZP¸ATNA STOMATOLOGIA
DLA OSÓB UBEZPIECZONYCH W NFZ
- PROTETYKA
- PROFILAKTYKA
- PERIODONTOLOGIA

TELEFON 0 691 031 747
STARA MI¸OSNA, UL. JANA PAW¸A II 15 F
WEJÂCIE OD ULICY DOLOMITOWEJ 14
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Zakr´t, ul. Trakt Brzeski 119
05-077 Warszawa-Weso∏a 4

tel. 0 606 281 521
- woskowanie pojazdów
- odkurzanie
- czyszczenie tapicerki
- mycie szyb
- inne

Warszawa

Miƒsk Maz.

Tr a k t B r z e s k i
1 km
MYJNIA

lin
Lub

- STOMATOLOGIA
ZACHOWAWCZA
- STOMATOLOGIA DZIECI¢CA
- CHIRURGIA
STOMATOLOGICZNA

R´czna Myjnia Samochodowa

Czynne: pon.-pt. 8 – 20, sob. 8 – 17
Faktury VAT
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Pieczywo z b∏onnikiem
Piekarnie Cukiernie Putka to 3 zak∏ady produkcyjne. Najwi´kszy mieÊci
si´ w Warszawie-Weso∏ej przy ul. Brata
Alberta 1, pozosta∏e na Grochowie
i Mokotowie przy ulicach Tarnowieckiej 41 oraz Krymskiej 6.
Piekarnie spod znaku Putka to szeroki asortyment wysokiej jakoÊci pieczywa i wyrobów cukierniczych. Obecnie produkujemy ponad 80 rodzajów
chleba, bu∏ek i bu∏eczek oraz ponad
100 wyrobów ciastkarsko-cukierniczych. Wykonujemy równie˝ nietypowe
zamówienia, dostosowujàc technologi´
i termin wykonania do ˝yczenia
klienta.
Nasze zak∏ady pracujà w systemie ciàg∏ym – 7 dni w tygodniu.
Dzi´ki wykwalifikowanej kadrze
180 pracowników, w ciàgu doby
wypiekamy Êrednio 30 ton ró˝nego rodzaju produktów, co plasuje
nas pod wzgl´dem produkcji na
jednym z czo∏owych miejsc wÊród
warszawskich piekarni.
Jako pierwsi z zak∏adów piekarniczych, w czerwcu 2001 roku
otrzymaliÊmy presti˝owy certyfikat zarzàdzania jakoÊcià wg mi´dzynarodowej normy ISO 9001.
Jest on dla nas szczególnie wa˝ny, poniewa˝ potwierdza, ˝e Piekarnie-Cukiernie Putka to firma
solidna i godna zaufania. Oznacza on, ˝e pracujemy zgodnie
z najostrzejszymi europejskimi
normami i spe∏niamy wszystkie
wymogi sanitarne.
W marcu 2004 certyfikowaliÊmy system analizy zagro˝eƒ i krytycznych
punktów
kontroli
HACCP (Hazard Analysis and
Critical Control Point). HACCP to system zarzàdzania higienà i dokumentowania procesu produkcji, w celu zapewnienia bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci. Polega
on na zidentyfikowaniu i ocenie zagro˝eƒ jakoÊci zdrowotnej ˝ywnoÊci oraz
ryzyka ich wystàpienia, a nast´pnie
ustaleniu i wprowadzeniu Êrodków kontroli i metod przeciwdzia∏ania tym zagro˝eniom, w celu ich wyeliminowania.
Niezmiennie od lat nasze produkty
odznaczajà si´ wysokà jakoÊcià oraz doskona∏ymi walorami smakowymi. Stale

obserwujemy rynek, by móc jak najszybciej wychwyciç zmieniajàce si´ trendy
i potrzeby konsumentów. Staramy si´
na nie jak najszybciej reagowaç wprowadzajàc do oferty nowe produkty, tak
te˝ sta∏o si´ z pieczywem wzbogaconym
o b∏onnik.
***
Âwiatowa Organizacja Zdrowia zaleca dzienne spo˝ycie b∏onnika na ok.
40g, tymczasem przeci´tny Polak spo˝ywa go zaledwie od 9 do 12g. Oznacza
to dobowy deficyt w wysokoÊci od 20 do
30g. Dlatego te˝ w trosce o zdrowie

B∏onnik zmniejsza ryzyko zachorowania na nowotwory jelita grubego
i przewodu pokarmowego, powoduje
obni˝enie poziomu cholesterolu i trójglicerydów, dzi´ki czemu przeciwdzia∏a
chorobom uk∏adu sercowo-naczyniowego, w tym zawa∏owi mi´Ênia sercowego oraz mia˝d˝ycy.
W∏àczenie b∏onnika do jad∏ospisu
powoduje obni˝enie poziomu cukru we
krwi, popraw´ tolerancji w´glowodanów oraz regulacje wydzielania insuliny. B∏onnik obni˝a tak˝e wch∏anianie
przez organizm egzotoksyn, a zw∏asz-

i dobre samopoczucie naszych klientów
zdecydowaliÊmy si´ rozpoczàç produkcj´ pieczywa z b∏onnikiem naturalnym.
B∏onnik pokarmowy odgrywa bardzo
wa˝nà rol´ w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia. W wyniku jego spo˝ywania
obserwujemy popraw´ trawienia,
zwi´kszenie i wyd∏u˝enie uczucia sytoÊci (b∏onnik p´cznieje poch∏aniajàc kilkakrotnie wi´cej wody ni˝ wynosi jego
ci´˝ar) oraz powoduje przyÊpieszenie
jelitowego pasa˝u pokarmu, czyli cz´stsze oddawanie stolca.

cza metali ci´˝kich wyst´pujàcych
w po˝ywieniu.
Teraz, gdy wiecie Paƒstwo, jak wa˝nà rol´ spe∏nia b∏onnik naturalny, b´dziecie pewnie chcieli wypróbowaç
ca∏à gam´ naszego bogatego w b∏onnik prozdrowotnego pieczywa. Pytajcie w sklepach o chleby: B∏onnikowy,
Chorwacki, Ziemiaƒski oraz o Ciabatk´ z B∏onnikiem. Ju˝ wkrótce planujemy wypuÊciç na rynek ciasteczka
b∏onnikowe.
tekst sponsorowany
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UWAGA!

PO POCHODZIE – B¢DZIE DRO˚EJ
JU˚ OD MAJA NA MATERIA¸Y
BUDOWLANE STAWKA VAT

kupuj przed majem,
buduj ca∏y rok – wybudujesz taniej
Oferujemy mo˝liwoÊç przechowywania materia∏ów
Nie zwlekaj! Przed VAT-em uciekaj!
Masz blisko!

NIEDALEKO JEST DOMEKO
05-077 Stara Mi∏osna, ul. Trakt Brzeski 75, tel. (022) 773 21 55, fax (022) 773 30 41, pn.–pt. 800–1900, sob. 900–1500
Warszawa Powsin, ul. Waflowa 1, tel. (022) 651 65 58 pn.–pt. 900–1800, sob. 900–1500

GADOMSKA NIERUCHOMOÂCI
Licencja nr 51

Od 1990 r. sprzedaj´ w Starej Mi∏osnej
mieszkania i domy

0601 355 130

oddzwoni´

Dzwoƒ, korzystna i bezpieczna sprzeda˝!!
04-076 Warszawa
ul. Waszyngtona 79/81 m. 1
(przy Rondzie Wiatraczna)

tel. 870 55 55
www.gadomska.pl
biuro@gadomska.pl

WiadomoÊci Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
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sprzeda˝ samochodów
naprawa gwarancyjna
naprawa pogwarancyjna
czeÊci

05-077 STARA MI¸OSNA k/ W-wy
Trakt Brzeski 88

tel. 773 20 03
tel. 773 30 03

