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Zima jakoÊ nie mo˝e si´ zdecydowaç. To przychodzi, to odchodzi... Za to w nocy 19 stycznia huragan przeszed∏ nad Weso∏à. WÊród
domów i bloków wielkich szkód nie uczyni∏, ale nasze lasy ucierpia∏y bardzo. Pokazujemy las tu˝ przy granicy osiedla Stara Mi∏osna.
Widoczne zniszczenia: wiatro∏omy i wywroty wymagajà jak najszybszego uporzàdkowania.
Anna i Maciej Susiccy
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Z prac Rady Dzielnicy
Szanowni Paƒstwo,
DziÊ oczywiÊcie trudno
rozpoczàç sprawozdanie
z prac Rady Dzielnicy
od czegoÊ innego, ni˝ informacji o z∏o˝eniu oÊwiadczeƒ majàtkowych. Zaspokajam wi´c Paƒstwa ciekawoÊç: w naszej Dzielnicy
wszyscy radni byli wyjàtkowo sumienni i wszyscy
z∏o˝yli swoje oÊwiadczenia w ustawowych terminach. Pod wzgl´dem sumiennoÊci zresztà samorzàdowcy Weso∏ej zawsze mogliby byç wzorem.
W przeciwieƒstwie do wielu innych rad, u nas zawsze sesje zaczynajà si´ punktualnie co do minuty,
prawie zawsze jest 100% frekwencja, nawet na komisjach rzadko zdarzajà si´ jakiekolwiek absencje.
W ka˝dym razie „mandatowa awantura” naszego samorzàdu nie dotyczy. ZaÊ same oÊwiadczenia zainteresowani mogà obejrzeç na stronie internetowej Urz´du.
W styczniu odby∏a si´ jedna sesja Rady Dzielnicy.
G∏ównym jej punktem by∏a informacja o wykonaniu
inwestycji za rok 2006. WÊród prawie 50 zadaƒ inwestycyjnych, wi´kszoÊç zosta∏a wykonana w pe∏nym zakresie. Ze wzgl´dów proceduralnych, przesun´∏y si´ tylko budowy ulic G∏owackiego i Mazowieckiej (rozpocz´cia zaplanowane na jesieƒ 2006), których realizacja rozpocznie si´ wiosnà br. Na szcz´Êcie to by∏y inwestycje dwuletnie i przeznaczone
na nie Êrodki finansowe b´dzie mo˝na przesunàç
na rok 2007. W dyskusji nad informacjà radni zwrócili uwag´ na problemy z jakoÊcià wykonania niektórych inwestycji (na szcz´Êcie nielicznych)

a w szczególnoÊci na problem nierzetelnoÊci w dotrzymywaniu terminów inwestycji przez niektórych
wykonawców.
Jako Rada nowej kadencji podj´liÊmy tak˝e temat
przebiegu Wschodniej Obwodnicy Warszawy.
W specjalnej uchwale, zosta∏o potwierdzone prezentowane dotychczas stanowisko w∏adz Weso∏ej, dotyczàce ustalenia przebiegu WOW tzw. „wariantem samorzàdowym” czyli przez poligon wojskowy, ∏ukiem
poza Sulejówkiem i korytarzem drogi wojewódzkiej
z Wo∏omina do Wiàzownej. Warto podkreÊliç, ˝e
uchwa∏a ta by∏a przyj´ta, tak jak w zesz∏ej kadencji,
jednomyÊlnie.
Kolejnym wa˝nym punktem bu∏o podj´cie stanowiska Rady w sprawie listu mieszkaƒców Starej Mi∏osnej odnoÊnie tzw. „Spó∏ki Ziemskiej”. Nie b´d´ tu
podawa∏ szczegó∏ów sprawy, bo szerzej pisze na ten
temat w swoim tekÊcie radny Józef WojtaÊ. Prócz tego, Rada mog∏a zapoznaç si´ z informacjami o kosztach funkcjonowania placówek oÊwiatowych oraz
o przygotowaniach do akcji Zima w MieÊcie. OpiniowaliÊmy tak˝e drobne korekty w bud˝ecie Dzielnicy.
Kolejnà sesj´ Rady Dzielnicy zaplanowano na
22 lutego o godz. 1400 w sali Rady Urz´du Dzielnicy.
Jej szczegó∏owy program b´dzie dost´pny w internecie i wywieszony na s∏upach og∏oszeniowych.
G∏ównym punktem b´dzie bez wàtpienia informacja
o przygotowaniach do realizacji inwestycji w roku 2007.
Poza tà sesjà, w dniu 13 lutego odby∏y si´ dwie
sesje nadzwyczajne. Jedna, zwo∏ana z inicjatywy
radnych osiedla Zielona, by∏a poÊwi´cona problemom zwiàzanym z uchyleniem decyzji lokalizacyjnej
dla budowy nowej szko∏y w tym osiedlu. Druga z se-

Drodzy Czytelnicy!
Trzy miesiàce temu zosta∏o uruchomione przy stronie internetowej Stowarzyszenia Sàsiedzkiego nowe forum internetowe: www.forum.staramilosna.org.pl Forum jest jeszcze
nowiutkie, ale powoli si´ rozkr´ca i przybywa jego u˝ytkowników oraz poruszanych tematów. Serdecznie zapraszamy
wszystkich do jego odwiedzania i zabierania g∏osu w dyskusji. Jest to tak˝e doskona∏e miejsce, aby w prosty sposób
skontaktowaç si´ z radnymi ze Stowarzyszenia Sàsiedzkiego.
Stowarzyszenie Sàsiedzkie

sji nadzwyczajnych zwo∏ana by∏a na wniosek Zarzàdu i poÊwi´cona by∏a zaopiniowaniu zwi´kszenia
Êrodków bud˝etowych dla naszej dzielnicy na zadania inwestycyjne oraz na zadania z zakresu kultury
i sportu.
Na koniec chcia∏em poinformowaç, ˝e na sesji
styczniowej z∏o˝y∏em rezygnacj´ z funkcji Przewodniczàcego Rady Dzielnicy. Bardzo bym prosi∏ o nie
doszukiwanie si´ w mojej decyzji jakichkolwiek manifestacji, wyników sporów czy podzia∏ów. Ustalenia
w tej sprawie zosta∏y podj´te jeszcze w grudniu,
na etapie konstruowania Zarzàdu Dzielnicy. Okaza∏o
si´ wówczas, ˝e swoje aspiracje do obj´cia funkcji
w Zarzàdzie ma wi´cej osób ni˝ jest miejsc. Zawsze
sta∏em na stanowisku, ˝e Zarzàd powinien byç wy∏oniony na zasadzie kompetencji i umiej´tnoÊci
wspó∏pracy (zarówno w gronie swoim jak i w relacjach z mieszkaƒcami, Radà czy podleg∏ymi sobie
urz´dnikami). Dlatego jako radni ze Stowarzyszenia
Sàsiedzkiego zdecydowanie forsowaliÊmy takie,
a nie inne rozwiàzania personalne. Nie chcàc, aby te
rozstrzygni´cia spowodowa∏y nadmierne napi´cia
w popierajàcej ten Zarzàd koalicji, sam zaoferowa∏em rezygnacj´ z funkcji Przewodniczàcego na rzecz
osób mniej zadowolonych z ostatecznej obsady personalnej Zarzàdu.
OczywiÊcie dalej zostaj´ radnym Dzielnicy
i niezale˝nie od sprawowanej funkcji zamierzam do koƒca kadencji z zaanga˝owaniem
pracowaç na rzecz mieszkaƒców. A sprawowanie takiej czy innej funkcji nie jest do tego niezb´dne. ZaÊ zaszczytem jest dla mnie nie sprawowana funkcja, lecz poparcie, jakie otrzyma∏em od Paƒstwa w ostatnich wyborach, za co
jeszcze raz serdecznie dzi´kuj´.
Z powa˝aniem
Marcin J´drzejewski

Szanowni Paƒstwo!
Z prawdziwà radoÊcià informujemy, ˝e po rozbudowie stra˝nicy OSP
Stara Mi∏osna, nasze Stowarzyszenie znalaz∏o wreszcie wygodny lokal
na swojà siedzib´. Dzi´ki uprzejmoÊci stra˝aków, wynaj´liÊmy od nich
jedno z pomieszczeƒ na pierwszym pi´trze stra˝nicy (adres: Trakt Brzeski 28, wejÊcie od ul. GoÊciniec). Ju˝ od 20 lutego w ka˝dy wtorek w godzinach 2000-2200 b´dziemy tam odbywali swoje spotkania. Od poczàtku
marca b´dziemy te˝ dysponowali w∏asnym numerem telefonu: 022 773 94 94. Nasze biuro b´dzie czynne we wtorki 1600-2200
i w czwartki w godz. 900-1300.
Serdecznie wszystkich zapraszamy! Zarzàd Stowarzyszenia

Na inwestycje wydajemy 40% bud˝etu

Z Krzysztofem Kacprzakiem, Wiceburmistrzem Weso∏ej d.s. inwestycji rozmawia
Magdalena Rawicka
Od kiedy jest pan zwiàzany z Weso∏à?
W latach 1990-1992 wybudowa∏em dom na osiedlu Stara Mi∏osna. W tamtym okresie mocno zaanga˝owa∏em si´ w dzia∏alnoÊç samorzàdu mieszkaƒców
na rzecz budowy infrastruktury na osiedlu. W „czynie
spo∏ecznym” wraz z sàsiadami wybudowaliÊmy wodociàg, kanalizacj´, gazociàg, pod∏àczyliÊmy telefony,
zrobiliÊmy oÊwietlenie naszej drogi. To by∏y pionierskie czasy, ale to wtedy „wros∏em w t´ ziemi´“ i pozna∏em wielu wspania∏ych ludzi. ˚yj´ sprawami Weso∏ej od 16 lat. Mam ˝on´ i dwie studiujàce córki:
Agat´ i Monik´. Cieszymy si´, ˝e tu zamieszkaliÊmy,
bo Weso∏a z dnia na dzieƒ pi´knieje.
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Jest pan in˝ynierem z wykszta∏cenia, ale
w ostatnim okresie zajmowa∏ si´ pan zawodowo
finansami i podatkami.
Jestem absolwentem Politechniki Warszawskiej
na kierunku Organizacja Zarzàdzania. Wtedy, w latach 70-tych, by∏ to specyficzny kierunek, kszta∏càcy zarówno w przedmiotach in˝ynierskich, organizatorskich, jak i ekonomicznych. Ironicznie mówiono o nas „szko∏a dyrektorów”. Ale w∏aÊnie dzi´ki takiemu szerokiemu profilowi kszta∏cenia mog∏em
w swojej póêniejszej dzia∏alnoÊci doradzaç przedsi´biorcom w prowadzeniu ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorstw: od spraw kadrowo-ksi´gowych,

poprzez finanse i podatki, na organizacji sprzeda˝y,
produkcji czy procesów inwestycyjnych koƒczàc.
Tym zajmowa∏em si´ przez ostatnie 16 lat. Teraz
odpowiadam za inwestycje publiczne na terenie
Weso∏ej.
Przejdêmy wi´c do spraw inwestycji. Jakim bud˝etem na cele inwestycyjne dysponuje w tym
roku Weso∏a?
DziÊ mamy jedynie prowizorium bud˝etowe (Rada
Warszawy nie uchwali∏a jeszcze bud˝etu na 2007 rok)
i na nim opieramy nasze plany inwestycyjne.
W prowizorium na 2007 rok mamy przyznane Êrodki
inwestycyjne w kwocie 23,5 miliona z∏.
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Czy jest to kwota porównywalna z sumà, jakà
dzielnica dysponowa∏a w poprzednich latach?
No w∏aÊnie nie. Jest ni˝sza ni˝ w latach ubieg∏ych
i faktem tym nie jestem usatysfakcjonowany. Prowizorium bud˝etowe by∏o przygotowane tu˝ przed
wyborami przez w∏adze Warszawy poprzedniej kadencji, które niestety zmniejszy∏y nam znacznie Êrodki
planowane na inwestycje w 2007 roku. B´dziemy
wnioskowaç do nowej Rady o zwi´kszenie tych Êrodków. Ambicjà mojà i ca∏ego Zarzàdu jest utrzymanie
inwestycji dzielnicowych na poziomie nie ni˝szym ni˝
ten, który osiàga∏ zarzàd poprzedniej kadencji.
Cz´Êç procedur przetargowych prowadzà odpowiednie referaty urz´du sto∏ecznego. Jak d∏ugo
w obecnej chwili trwajà tego typu procedury?
Czy na poziomie dzielnicy jest to wed∏ug pana sprawnie realizowane?
Zanim odpowiem na te pytania, chcia∏bym krótko
przybli˝yç czytelnikom WS nieco skomplikowanà
struktur´ organizacyjnà urz´dów w Warszawie. Cz´sto
spotykam si´ z nieporozumieniami wynikajàcymi w∏aÊnie z niezrozumienia przez mieszkaƒców tej struktury
i wynikajàcych z niej kompetencji. W urz´dzie dzielnicy pracujà urz´dnicy „dwojakiego rodzaju”: podlegli
Burmistrzowi Dzielnicy (zatrudnieni w wydzia∏ach)
oraz podlegli Prezydentowi Warszawy (zatrudnieni
w delegaturach), nad którymi Burmistrz Dzielnicy nie
ma ˝adnej w∏adzy. Jest to efekt uchwalenia przez sejm
w 2002 roku nowego ustroju miasta sto∏ecznego, który scentralizowa∏ w∏adz´ w r´kach Prezydenta Warszawy. Stàd w∏aÊnie wynikajà liczne nieporozumienia.
Mieszkaƒcy cz´sto interweniujà u Burmistrza w sprawach, którymi zajmujà si´ pracownicy delegatur, sàdzàc logicznie, ˝e skoro pracujà w budynku urz´du
dzielnicy, to podlegajà Burmistrzowi. Tak, niestety, nie
jest. Na szcz´Êcie w naszej dzielnicy wspó∏praca z delegaturami przebiega bez problemów, chocia˝ wiem,
˝e nie we wszystkich dzielnicach jest tak dobrze, jak
w Weso∏ej.
Wracajàc do pytania: procedury przetargowe sà
prowadzone przez Delegatur´ Biura Zamówieƒ Publicznych urz´du sto∏ecznego w porozumieniu z komórkami organizacyjnymi urz´du dzielnicy, które
przygotowujà merytorycznà stron´ zamówienia. Czas
na przygotowanie przetargu publicznego jest oczywiÊcie uzale˝niony od stopnia z∏o˝onoÊci przedmiotu zamówienia i mo˝e si´ wahaç od kilkunastu dni do kilku
tygodni. To nie to jest jednak, moim zdaniem, najwa˝niejsze. Czytelników zainteresuje z pewnoÊcià coÊ innego. Nie czas trwania samej procedury przetargowej,
ale czas, który up∏ywa od pomys∏u do realizacji nowej
inwestycji.
I tu dochodzimy do sedna sprawy. Po pierwsze:
abym móg∏ podjàç si´ realizacji inwestycji w dzielnicy, musz´ mieç zagwarantowane Êrodki finansowe
na prace projektowe, na wykup gruntów od prywatnych w∏aÊcicieli oraz na samà budow´. Dzielnice dysponujà takim bud˝etem, jaki uchwali Rada Warszawy.
Majàc ju˝ przyznane Êrodki finansowe na nowà inwestycj´ nale˝y przygotowaç jej projekt. Wy∏onienie wykonawcy projektu odbywa si´ oczywiÊcie w ramach
przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, czyli
zazwyczaj w procedurze przetargowej. W trakcie opracowywania projektu wymagane jest uzyskanie wielu
pozwoleƒ i decyzji uprawnionych organów m. in.: uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, uzyskanie opinii komunikacyjnej (w przypadku inwestycji drogowej), uzyskanie decyzji o wp∏ywie inwestycji na Êrodowisko naturalne, uzgodnienie dokumentacji projektowej (tzw. ZUD), uzyskanie pozwole-

nia wodnoprawnego, uzyskanie decyzji o ewentualnej
wycince drzew. Ten etap procesu inwestycyjnego jest
bardzo pracoch∏onny i d∏ugotrwa∏y. Trwa od kilku
do kilkunastu miesi´cy. Ale to jeszcze nie wszystko.
Aby móc realizowaç inwestycj´ celu publicznego musz´, jako inwestor, uzyskaç równie˝ tytu∏ do dysponowania gruntem, na którym jest zlokalizowana inwestycja. Je˝eli wszyscy w∏aÊciciele gruntów zgodzà si´
udost´pniç swojà w∏asnoÊç pod realizowanà przez nas
budow´, to problemu nie ma. Biuro Gospodarki NieruchomoÊciami miasta wykupi grunty po cenach rynkowych ocenionych przez uprawnionych rzeczoznawców. Problem powstaje wtedy, gdy chocia˝ jeden
z w∏aÊcicieli nie godzi si´ na udost´pnienie swojego
gruntu pod inwestycj´ publicznà. Pozostaje wtedy
uruchomienie d∏ugotrwa∏ej procedury wyw∏aszczeniowej, która jednak do czasu uzyskania prawomocnego
rozstrzygni´cia wstrzymuje budow´. Najlepszym przyk∏adem wystàpienia takiego problemu jest niedokoƒczony fragment ulicy
Jana Paw∏a II mi´dzy
ulicà Dworkowà i rondem. Nale˝y jeszcze
dodaç, ˝e na ka˝dym
etapie post´powania
administracyjnego
prawo dopuszcza sk∏adanie skarg, protestów, odwo∏aƒ itd. Dopiero kiedy ogarnie si´
wszystkie procedury
dotyczàce inwestowania Êrodków publicznych, mo˝na zrozumieç, dlaczego nie jest ∏atwo zamknàç budow´ w jednym roku bud˝etowym.
Jaki procent ca∏ego bud˝etu poch∏aniajà koszty
utrzymania Urz´du Dzielnicy?
Bud˝et, którym na dzieƒ dzisiejszy dysponuje Weso∏a, to ponad 61 milionów z∏otych. Wydatki na funkcjonowanie urz´du planowane sà na poziomie
ok. 10%. Dla porównania przypomn´, ˝e plan wydatków inwestycyjnych to ok. 40% bud˝etu. Sà to ca∏kiem niez∏e proporcje.
Jak w obecnej chwili ocenia pan realizacj´ inwestycji, które by∏y zaplanowane na poprzedni rok?
Obiektywna ocena jest oczywiÊcie uzale˝niona od przyj´tych kryteriów. Za∏àcznik inwestycyjny
do bud˝etu Weso∏ej obejmowa∏ w ubieg∏ym roku 50
pozycji. JeÊli b´dziemy dokonywaç oceny iloÊciowej,
to Êmia∏o mo˝na przyjàç, ˝e wszystkie zadania zosta∏y
wykonane. Przyjmujàc kryterium wartoÊciowe mog´
podaç dla przyk∏adu dwie wielkoÊci wymierne: wykonanie inwestycji do ostatniej wersji bud˝etu wynios∏o 87%, a wykonanie liczone w stosunku do pierwszej wersji bud˝etu to 111,6%. Ale te liczby sà cz´sto
mylàce i nie Êwiadczà o wszystkim. Podam przyk∏ad:
gdy w bud˝ecie by∏a zaplanowana inwestycja za milion z∏otych, a wykonaliÊmy jà za 800.000,00 z∏ to dobrze, bo zaoszcz´dziliÊmy 200.000,00 z∏, ale w statystykach wykonanie finansowe tej inwestycji b´dzie figurowa∏o jako 80% realizacji.
Bezwzgl´dnie imponujàco wyglàdajà nasze inwestycje w porównaniu z innymi dzielnicami Warszawy.
WartoÊç inwestycji na 1 mieszkaƒca w 2006 roku wynios∏a w naszej dzielnicy ok. 1.500,00 z∏. Drugie
miejsce w tej klasyfikacji zaj´∏y W∏ochy, ze wskaêni-

kiem nieco ponad 600,00 z∏ na mieszkaƒca. Zdajemy
sobie wszyscy spraw´, ˝e suche liczby nie uwzgl´dniajà oczywiÊcie niewymiernych aspektów prowadzonych inwestycji, takich jak jakoÊç wykonania, kultura
pracy czy terminowoÊç. Mam ÊwiadomoÊç, ˝e w tym
zakresie mo˝na na pewno jeszcze wiele poprawiç.
Które z dzia∏aƒ zaplanowanych, bàdê ju˝ prowadzonych przez dzielnic´, b´dà najbardziej zauwa˝alne dla samych mieszkaƒców?
Na pewno inwestycje drogowe. Mamy w dzielnicy 300 dróg gminnych o ∏àcznej d∏ugoÊci ponad 100 km. Wiele z tych dróg jest jeszcze nieutwardzonych lub wykonanych prowizorycznie. Moim marzeniem jest jak najszybsze ich zbudowanie i oÊwietlenie. Nie jest, oczywiÊcie, mo˝liwe zbudowanie
wszystkich uliczek w pierwszej kolejnoÊci. Zwracam
si´ wi´c do mieszkaƒców z proÊbà o wyrozumia∏oÊç

i jeszcze troch´ cierpliwoÊci. Przede wszystkim musimy dokoƒczyç budow´ ciàgów g∏ównych, a staramy
si´ budowaç ulice nowoczesne, z rondami, ze Êcie˝kami rowerowymi i pasami zieleni.
Nie zapominamy równie˝ o inwestycjach kubaturowych. Mamy w planach m.in. modernizacj´ SP Nr 171
i Gimnazjum Nr 120, budow´ Zespo∏u Szkó∏ i Przedszkola w Zielonej, budow´ drugiej szko∏y podstawowej
oraz nowego przedszkola w Starej Mi∏oÊnie.
Czy zdarzajà si´ sytuacje, kiedy to wykonawca,
który wygra∏ przetarg, nie wywiàzuje si´ z ustalonej umowy?
OczywiÊcie, zdarzajà si´ ró˝ne sytuacje. Najcz´stszym odst´pstwem od zapisów umowy jest zachowanie terminów. A poniewa˝ dziedzina inwestycji jest tak
z∏o˝ona i tak zale˝na od wielu czynników, o czym ju˝
mówi∏em wczeÊniej, zaplanowanie terminów na etapie
podpisywania umowy jest doÊç trudne. Nieuzasadnione odst´pstwa od umowy zdarzajà si´ bardzo rzadko,
a nierzetelnych wykonawców szybko weryfikuje rynek
zamówieƒ publicznych. W mojej poprzedniej dzia∏alnoÊci zawodowej mia∏em do czynienia z ró˝nymi kontrahentami. Zawsze wymaga∏em od innych tego, czego wymagam i od siebie. Bardzo nie lubi´ nies∏ownoÊci i nieuczciwoÊci.
Jak mo˝na dyscyplinowaç nierzetelnych wykonawców?
Ka˝da strona stara si´ wprowadziç do umowy takie
zapisy, aby jak najlepiej zabezpieczyç swoje interesy.
Zazwyczaj przewiduje si´ konsekwencje finansowe
w postaci kar umownych.
Bardzo dzi´kuj´ za rozmow´.
Rozmawia∏a Magdalena Rawicka
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Inwestycje MPWiK
Tak jak w ca∏ej Warszawie, równie˝ w Weso∏ej inwestycje
wodno – kanalizacyjne w 2007 roku b´dà wykonywane przez
MPWiK. Mo˝emy si´ z tego cieszyç, poniewa˝ nie b´dà one
obcià˝a∏y bud˝etu inwestycyjnego Weso∏ej, a tak˝e odcià˝à
pracowników Wydzia∏u Infrastruktury, którzy b´dà mogli zajàç si´ budowà dróg, szkó∏ itp.
Poni˝ej przedstawiam wykaz zadaƒ do zrealizowania przez
MPWiK w 2007 r. i w latach nast´pnych.
Józef WojtaÊ
WYCIĄG Z PLANU INWESTYCYJNEGO 2007 — DZIELNICY WESOŁA

Rozp.

Zak.

Przewid.
koszt
inwest.
w tys. zł

3

4

7

15

IX 2007

XII 2007

200

200

VIII 2007

2008

1000

400

600

VIII 2007

2008

1200

500

700

VII 2007

XII 2007

330

330

VII 2007

XI 2007

230

230

2960

1660

1300

3500

1300

2200

Termin
L.p.

Nazwa zadania inwestycyjnego

1

2

PLAN
2007

Zaangażowanie
środków
po 2007 r.
16

Urządzenia wodociągowe

140
141
142
143
144

Budowa wodociągów w osiedlu Zielona w ulicach Gazowej, Kraszewskiego,
Uroczej, I. Krasickiego, DN 100 L Ca 580 m
Budowa wodociągu w osiedlu Stara Miłosna,
obszar I: Tramwajowa, Kazita, Ptasia, Kruszyny, Borkowska, Torfowa, al.Dzieci
Polskich, Jana Pawła II, Gościniec Dn100/150 L ca 3318 m
Budowa wodociągów w osiedlu Stara Miłosna,
obszar II: Cieplarniana, Lasek Brzozowy, Łagodna, Piotrusia Pana, Jeździecka, Nizinna,
Trakt Brzeski, Pogodna, Husarska, Szafranowa, Ułańska, Dn 100/150 L ca 3995m
Budowa wodociągów w osiedlu Stara Miłosna,
obszar III: Hebanowa, Orzechowa, Fabryczna, Kamienna, Wczasowa, Skalista,
Brzoskwiniowa, Dn 100/150 L ca 1092 m
Budowa wodociągów w osiedlu Stara Miłosna, w ulicach:
Obszar IV: Hiacyntowa, Lawendowa, Stokrotki, Cyklamenowa, Promienna,
Cienista, Dn 100/150 L ca 757 m

Urządzenia kanalizacyjne

Budowa kanalizacji sanitarnej osiedle Zielona, etap III w ulicach:
426 Rembertowskiej, Zachodniej, Nowej, Podleśnej, Krótkiej, Żeglarskiej, Wilanowskiej,
Pstrowskiego, Polnej, (od Brata Alberta), Rysiej, Jagiellońskiej, Uroczej, DN 0,2L 2862 m
kanalizacji w ul. I Praskiego Pułku odc. Niemcewicza - Słowackiego
427 Budowa
DN 0,2 L ca 440 m
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kochanowskiego, Wiśniowej,
428 Kasprowicza,
Dn 0,2 L ca 300 m
Budowa
kanalizacji sanitarnej w ul. Jeździeckiej, odc. Ułańska - Gościniec Dn
429 0,2 L ca 308
m
430 Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Sikorskiego, Dn 0,2 L ca 28m
Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Stara Miłosna,
431 obszar I: Borkowska, Jana Pawła II, Cieplarniana, Husarska, Pogodna,
Jeździecka, Dn 0,2 L ca 1920 m
432 Kanalizacja sanitarna w osiedlu Stara Miłosna,
obszar II: Trakt Brzeski, Nizinna, ulica bez nazwy od ul. Mazowieckiej, Wiślana,
Polanki, Topolowa, ulica bez nazwy od ul. Topolowej, Dn 0,2 L ca 1026m

IX 2007

2008

IV 2007

VII 2007

350

350

IV 2007

VI 2007

250

250
220

VI 2007

XI 2007

220

VIII 2007

XI 2007

26

26

X 2007

2008

1350

150

IX 2007

XII 2007

720

720

6416

3016

1200

3400

Bal dla dzieci
w Parafii Êw. Hironima
Tradycyjny Wielki Bal Karnawa∏owy dla dzieci u Êw. Hieronima w tym roku odb´dzie si´ 17 lutego (sobota), o godz. 1100
w sali Gimnazjum nr 119, przy ul. Klimatycznej 1. Zaproszenia sà do nabycia w zakrystii (ofiara dobrowolna). Konieczne
jest przebranie karnawa∏owe. To ju˝ ostatnia szansa, aby si´
zg∏osiç!

BAL OSTATKOWY
koszt:
130 z∏/os.

17 lutego
2007 r.

05-077 Warszawa Weso∏a, ul. Trakt Brzeski 90
tel./fax: 022 773 30 02, tel.: 022 773 20 98
www.gosciniec.net

ZAPRASZAMY
w godzinach 1030 - 2200 w niedziele od 1300

4

Mieszkaƒcy kontra
Spó∏ka
Przy du˝ej oboj´tnoÊci wczeÊniejszych
w∏adz Warszawy zdesperowani mieszkaƒcy Starej Mi∏osny wystàpili do Rady
Dzielnicy Weso∏a z oficjalnym wezwaniem do uporzàdkowania spraw w∏asnoÊciowych na tym osiedlu. Ciesz´ si´ bardzo, ˝e nareszcie prawowici w∏aÊciciele
majàtku zagarni´tego przez Zespó∏
– Spó∏k´, postanowili upomnieç si´
o swojà w∏asnoÊç. Czytajàc w poprzednim numerze WS tekst
Jacka Rembiszewskiego, nie jestem zaskoczony groêbami
Spó∏ki pod jego adresem. KtoÊ, kto nie zawaha∏ si´ si´gaç
po cudzà w∏asnoÊç, którà rozporzàdza∏ przez kilka lat z myÊlà o doraênych korzyÊciach w∏asnych, nie zmienia si´ z dnia
na dzieƒ. Dlatego sàdz´, ˝e niepr´dko doczeka si´ Pan odpowiedzi od nich samych na postawione przez Pana pytanie
„jak czujà si´ i co myÊlà w∏odarze Spó∏ki mijajàc nas na ulicy”. Zapewniam Pana, ˝e dopóki w∏adajà Paƒskim udzia∏em,
czujà si´ wyÊmienicie, a mijajàc nas Êmiejà si´ ka˝demu
w nos z myÊlami, którymi nie by∏by Pan zbudowany. Chwyty
poni˝ej pasa to ulubione zaj´cie funkcjonariuszy Spó∏ki, wi´c
prosz´ si´ nie dziwiç, ˝e próbujà zneutralizowaç i zastraszyç
zarówno Pana, jak te˝ inne niewygodne osoby. Mam w tej
materii osobiste doÊwiadczenia. Ostatnio, w czasie rozmowy
ze S∏awomirem Kowzanem, pe∏nomocnikiem Spó∏ki, us∏ysza∏em ˝e niepotrzebnie interesuj´ si´ sprawami Spó∏ki, bo on
ma doskona∏e rozeznanie w zaj´ciach mojej rodziny...
Rada Dzielnicy Weso∏a, na ostatniej sesji, mimo próby
ingerencji prawnika Spó∏ki w jej program, przyj´∏a stanowisko w sprawie pisma mieszkaƒców Starej Mi∏osny, zwracajàc si´ do Prezydenta m. st. Warszawy o pilne podj´cie
dzia∏aƒ w sprawach wskazanych przez mieszkaƒców,
a w szczególnoÊci:
„1. Pilnego przej´cia Oczyszczalni Âcieków Komunalnych
Cyraneczka oraz wszystkich sk∏adników sieci wodociàgowych i kanalizacyjnych na terenie osiedla Stara Mi∏osna.
2. Szczegó∏owego rozpatrzenia wniosków MPZBDJiW Sp. z o.o. w sprawie odszkodowaƒ za grunty zaj´te pod drogi publiczne pod kàtem ewentualnego usi∏owania wy∏udzenia nienale˝nych Êwiadczeƒ przez ten
podmiot.
3. Przeprowadzenia analizy prawnej majàtku administrowanego przez MPZBDJiW Sp. z o.o. pod kàtem ewentualnego zaw∏aszczenia przez ten podmiot majàtku
wspólnego mieszkaƒców osiedla Stara Mi∏osna nabywanego przez nich w latach 80-tych z zamiarem przekazania tego majàtku na rzecz Skarbu Paƒstwa.
4. Wyznaczenie pe∏nomocnika Prezydenta m. st. Warszawy, odpowiedzialnego za sprawne wyjaÊnienie powy˝szych spraw.”
Powy˝sze stanowisko zosta∏o przyj´te przygniatajàcà
wi´kszoÊcià g∏osów, co dobrze rokuje na przysz∏oÊç, jeÊli
chodzi o konsekwentne dà˝enie do za∏atwienia tej sprawy
przez Dzielnic´.
Józef WojtaÊ
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Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna

zaprasza

dzieci wraz z calymi rodzinami,
a tym razem szczególnie tatusiami
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!!!w cene wliczone!!!
sa wszystkie materialy

BIET

SOBOTA 3 marca 2007 roku
w SP nr 173, ul.Trakt Brzeski 18
W PROGRAMIE:
- makaronowe korale
- krepinowe kwiaty
...i wiele innych prezentów dla...
MALYCH I DUZYCH
KOBIET

ZAPRASZAMY ZARÓWNO CALE RODZINY (Z DZIECMI OD 3 LAT) JAK I SAME DZIECI (OD 7 LAT)

ABY WSPÓLNIE WYKREOWAC PIEKNE PREZENTY DLA KOBIET DUZYCH I MALYCH.
DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELAMY POD NUMEREM TELEFONU:

:$56=7$7<BG]LHQ.RELHWSGI

7731413

0RQGD\)HEUXDU\

VI Betlejem u Avetek
W ramach trwajàcego od 13 stycznia VI Ogólnopolskiego Ekumenicznego Teatralno-Muzycznego Festiwalu Bo˝onarodzeniowego Betlejem u Avetek, 20
i 21 stycznia, w Domu Kultury „Âwit”
w Warszawie, wyst´powa∏y chóry, zespo∏y
muzyczne i soliÊci z ca∏ej Polski, prezentujàce kol´dy i pastora∏ki. Równie˝ chór Il
Canto Magnificat – po powrocie
pod skrzyd∏a OÊrodka Kultury, zg∏osi∏ swój udzia∏ do tego
przeglàdu.
Patronat nad festiwalem obj´li m.in. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierz Micha∏ Ujazdowski, Marsza∏ek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Wielce B∏ogos∏awiony Sawa Prawos∏awny Metropolita Warszawy i ca∏ej
Polski oraz Burmistrz Dzielnicy Bia∏o∏´ka Jacek Kaznowski.
Na festiwalowej scenie wystàpi∏o ponad 2200 osób.
Jest mi ogromnie mi∏o poinformowaç wszystkich Czytelników WiadomoÊci Sàsiedzkich, ˝e jury w sk∏adzie: Wies∏awa
åwikliƒska-Ferfet, Jan W´cowski i Jerzy Sznajder postanowi∏o przyznaç chórowi Il Canto Magnificat pierwszà nagrod´
w kategorii m∏odzie˝owej. Ponadto Wies∏awa åwikliƒska-Fertet przyzna∏a prywatnà nagrod´ naszemu zespo∏owi.
Chór zdoby∏ tak˝e drugà nagrod´ publicznoÊci (plebiscyt internetowy – 478 g∏osów) i w nagrod´ 10 osób z zespo∏u dosta∏o zaproszenie na wiosenny lub letni sp∏yw kajakowy organizowany przez Fundacj´ Ave.
Pani Dyrygent oraz ca∏emu zespo∏owi SERDECZNIE
GRATULUJEMY!!!
Izabela Antosiewicz

XVI Turniej Pi∏ki Halowej
W ostatnich dniach minionego roku
w Weso∏ej – Zielonej odby∏ si´ XVI turniej pi∏ki halowej. Jego organizatorem
jak zwykle by∏ Leszek Winiarski – radny
obecnej kadencji oraz nauczyciel wychowania fizycznego. Turniej doÊç szybko
urós∏ do rangi nieoficjalnych mistrzostw
Weso∏ej i okolic w pi∏ce halowej. W szesnastej edycji wystartowa∏o dwadzieÊcia

jeden dru˝yn, nie tylko z Weso∏ej, ale i z Marysina, Sulejówka
czy nawet z D´bego Wielkiego.
Eliminacje w grupach wy∏oni∏y
osiem zespo∏ów grajàcych
w systemie pucharowym o zwyci´stwo. Ostatecznie do fina∏u
dotar∏y „Ogórki” oraz miejscowy zespó∏ „Zielona”. Kapita-

n e m
pierwszego z nich
by∏ Karol
Kopeç,
gracz IV ligowego
Mazura
Karczew.

W sk∏adzie drugiego zespo∏u wyró˝nia∏
si´ Wojtek Wocial (zawodnik rezerw Legii Warszawa), który zosta∏ wybrany najlepszym pi∏karzem turnieju. Po zaci´tym
meczu, lepsza okaza∏a si´ dru˝yna „Ogórków”, zwyci´˝ajàc 10: 8. Na najni˝szym stopniu podium stanà∏ zespó∏
„Maryland”.
Adam K∏os
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SZPZLO Warszawa-Weso∏a

Bezp∏atne programy profilaktyczne 2007
SZPZLO Warszawa-Weso∏a zaprasza
do wzi´cia udzia∏u w bezp∏atnych programach profilaktycznych realizowanych na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Programy te
skierowane sà do osób, które nie
korzysta∏y z nich w ciàgu ostatnich
trzech lat.
Program profilaktyki chorób uk∏adu
krà˝enia, dla osób w wieku 35-55 lat
obejmujàcy:
• badania krwi: poziom cholesterolu
ca∏kowitego, LDL, HDL, triglicerydów, cukru,
• badanie ekg z opisem,
• pomiar ciÊnienia t´tniczego krwi,
• pomiar masy cia∏a z okreÊleniem
BMI,
• badanie lekarza internisty,
• edukacj´ zdrowotnà.
Miejsca realizacji: Przychodnia Rejo-

nowa nr 1 ul. Kiliƒskiego 50 tel. 022773-53-63 Przychodnia Rejonowa nr 2
ul. Warszawska 55 tel. 022-489-72-70,
Przychodnia Rejonowa nr 3 ul. Jana Paw∏a II 23 tel. 022-773 83 96.
Program profilaktyki raka szyjki macicy
dla Paƒ w wieku 25-59 lat, obejmujàcy:
• badanie cytologiczne,
• edukacj´,
• konsultacj´ lekarza ginekologa.
Miejsce realizacji: Poradnia Ginekologiczno-Po∏o˝nicza w Przychodni Rejonowej nr 3 ul. Jana Paw∏a II 23,
tel. 022-773-83-96.
Program profilaktyki przewlek∏ej obturacyjnej choroby p∏uc, dla osób
w wieku 40-65 lat – etap podstawowy,
obejmuje:
• spirometri´ (badanie oceniajàce
czynnoÊç p∏uc),
• badanie przez lekarza,

Nasze zdrowie w roku 2007
Zakoƒczy∏ si´ proces negocjacji kontaraktów z NFZ
na rok 2007. Niestety, Êrodki
finansowe przeznaczone na
potrzeby naszych przychodni
pozosta∏y, nie liczàc wzrostu
wynagrodzeƒ, na poziomie
roku 2005. Nasze przychodnie stojà przed trudnym zadaniem. Z jednej strony chcemy poprawiaç jakoÊç
i dost´pnoÊç do Êwiadczeƒ zdrowotnych oraz dostosowywaç si´ do coraz ostrzejszych wymogów NFZ,
z drugiej strony mamy obni˝ony poziom finansowania. Mimo ograniczonych Êrodków i rosnàcych kosztów, chcemy utrzymaç dost´p do Êwiadczeƒ na dotychczasowym poziomie oraz kontynuowaç nastepujace inwestycje i dzia∏ania:
Prowadzimy remont i rozbudow´ Przychodni nr 1
przy ul. Kiliƒskiego 50. Obecny obiekt nie spe∏nia
obowiàzujàcych norm. W zwiàzku z tym, niepodj´cie tych dzia∏aƒ grozi∏oby zamkni´ciem placówki
i ograniczeniem dost´pu do Êwiadczeƒ. W nowej
przychodni planujemy uruchomienie dodatkowych
poradni, m.in. kardiologicznej i laryngologicznej.
Zakoƒczenie prac przewidziano na koniec br.
Chcemy podjàç dzia∏ania zmierzajàce do poprawy
warunków lokalowych w Przychodni nr 3 przy ul. Jana Paw∏a II. Obiekt zosta∏ oddany do u˝ytku
przed czterema laty i spe∏nia wymogi okreÊlone
w przepisach. Niemniej, z racji wzrostu liczby mieszkaƒców i ograniczonej powierzchni, staje si´ coraz
mniej wydolny. W zwiàzku z tym planujemy innà
aran˝acj´ dotychczasowej powierzchni, tak aby zdecydowanie poprawiç warunki oczekiwania na wizyt´.
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Zapewniamy realizacj´ kontraktów w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologii, ginekologii i po∏o˝nictwa, dermatologii i alergologii,
na dotychczasowym poziomie
Zwi´kszyliÊmy dost´pnoÊç do profilaktycznych
programów zdrowotnych wykrywajàcych choroby
uk∏adu krà˝enia, przewlek∏à obturacyjnà chorob´
p∏uc i raka szyjki macicy. W ramach programów zainteresowani uzyskujà dost´p do bezp∏atnych badaƒ
oraz konsultacji. Szczegó∏owà informacj´ o warunkach uczestniczenia w programach, mo˝na uzyskaç
w rejestracjach naszych przychodni.
Prowadzimy program profilaktyki stomatologicznej, program szczepieƒ przeciw wirusowemu zapaleniu wàtroby typu A, a tak˝e programy edukcyjne
adresowane do uczniów naszych szkó∏. Realizacja
programów wymaga dobrej wspó∏pracy szko∏y oraz
rodziców z gabinetami medycyny szkolnej.
Planujemy, w oparciu o Êrodki miejskie oraz w ramach wspópracy z firmami farmaceutycznymi, uruchomienie od marca akcji „bia∏e soboty”. Akcja ta
ma na celu zwi´kszenie dost´pnoÊci do lekarzy spacjalistów, m. in.: kardiologa, urologa, neurologa, laryngologa.
Rozwijamy naszà baz´ diagnostycznà. WystàpiliÊmy do m. st. Warszawy o Êrodki na zakup g∏owicy
kardiologicznej do aparatu USG. Umo˝liwi to wykonywanie echa serca i stworzy warunki do uruchomienia poradni kardiologicznej.
ZaplanowaliÊmy rozbudow´ bazy informatycznej
ZOZ-u, stworzenie pe∏nego dost´pu do internetu
oraz spi´cie placówek w sieç, aby spe∏niç wymagania NFZ. Pozwoli to na sprawne przekazywanie informacji do NFZ i mi´dzy placówkami, a tak˝e uspraw-

• edukacj´ zdrowotnà.
Program skierowany jest do osób palàcych lub by∏ych palaczy tytoniu.
Miejsce realizacji: Poradnia Alergologiczna w Przychodni Rejonowej nr 2,
ul. Warszawska 55, tel. 022-489-72-70.
Program profilaktyki przewlek∏ej obturacyjnej choroby p∏uc, dla osób
w wieku 40-65 lat – etap pog∏´biony,
obejmuje:
• badanie przez lekarza pulmonologa
potwierdzajàce lub wykluczajàce
przewlek∏à obturacyjnà chorob´
p∏uc,
• edukacj´ zdrowotnà obejmuje osoby
skierowane z etapu podstawowego.
Miejsce realizacji: Poradnia Alergologiczna w Przychodni Rejonowej nr 2,
ul. Warszawska 55 tel. 022-489-72-70.
dr Dariusz Ma∏ecki
Dyrektor SZPZLO
ni procesy zarzàdzania. Chcemy si´ równie˝ przygotowaç do prowadzenia dokumentacji medycznej
w formie elektronicznej.
PoprawiliÊmy dostepnoÊç do USG, co spowoduje istotne skrócenie czasu oczekiwania na badanie.
RozbudowaliÊmy ofert´ badaƒ i Êwiadczeƒ komercyjnych, które nie sà finansowane przez NFZ.
Sà to us∏ugi z zakresu diagnostyki laboratoryjnej,
szeroki panel badaƒ USG (badania wielonarzàdowe i naczyniowe oraz USG przezciemiàczkowe)
cz´Êç Êwiadczeƒ stomatologicznych nieobj´tych
ubezpieczeniem oraz szczepienia spoza kalendarza szczepieƒ. Szczególnà uwag´ zwracam
na fakt, ˝e jako jedna z pierwszych, publicznych placowek lecznictwa otwartego w Warszawie, dysponujemy szczepionkà zabezpieczajàcà przed rakiem szyjki macicy. Szczegó∏owych informacji dotyczàcych w/w szczepionki
uzyskacie Paƒstwo w poradni ginekologiczno-po∏o˝niczej. Ceny naszych us∏ug sà konkurencyjne
w stosunku do oferty innych podmiotów.
ZaplanowaliÊmy szkolenia dla personelu medycznego w celu podniesienia jakoÊci Êwiadczeƒ
udzielanych w SZPZLO
Mamy ÊwiadomoÊç, ˝e dzia∏amy w trudnych warunkach wynikajàcych z narzuconych przez NFZ,
niedoszacowanych kontraktów oraz wcià˝ niestabilnej sytuacji w ca∏ym systemie opieki zdrowotnej.
Wiemy jednoczeÊnie, ˝e musimy renegocjowaç
kontrakty oraz prowadziç dzia∏ania zwi´kszajàce
efektywnoÊç wykorzystania posiadanych Êrodków
i usprawniaç organizacj´ pracy. Liczymy na skuteczne wspieranie naszych dzia∏aƒ przez organ za∏o˝ycielski, rad´ i w∏adze dzielnicy, dla których sprawy
zdrowia sà jednym z priorytetów.
Koordynator ds. lecznictwa
Dr Tomasz Droƒ
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Konkurs na
Êwiàtecznà dekoracj´
domu rozstrzygni´ty!
go przy ul.
Rubinowej 30,
– Za pomys∏
na
ca∏oÊç
i za sympatycznà dekoracj´ „w´drujàcà” atrakcyjnà zarówno
Serdecznie wszystkim gratulujemy!

W grudniu Stowarzyszenie Sàsiedzkie
Stara Mi∏osna og∏osi∏o konkurs na Êwiàtecznà dekoracj´ domu. Niestety, nie
cieszy∏ si´ zbyt du˝à popularnoÊcià, ale
nasze Jury, zwiedzi∏o sporà cz´Êç Weso∏ej i samo wyszukiwa∏o co ciekawsze dekoracje. Oto wyniki konkursu:
Kategoria 1. Dom i dom szeregowy
(wraz z ogrodem):
Jury postanowi∏o nagrodziç nagrodami g∏ównymi trzy domy:
Pierwsze miejsce:
Za oszcz´dnà w formie, ale doskonale dobranà do wspó∏czesnej architektury domu i misternie wykonanà,
atrakcyjnà zarówno w dzieƒ, jak i w nocy dekoracj´ Êwiàtecznà dla domu
przy ul. Dàbrowy 18
Dwa drugie miejsca:
– Za dekoracj´ wydobywajàcà detal architektoniczny dla domu szeregowe-

w dzieƒ jak i po zmroku dla domu
przy ul. Jaworowej 2.
Kategoria 2. Balkon lub okno
Nagroda g∏ówna:
Za niezwykle subtelnà, ale i gustownà dekoracje okien parterowych dla
widocznego na zdj´ciach mieszkania
znajdujàcego si´ na parterze bloku
przy ul. GoÊciniec 20.

Po odbiór nagród zapraszamy
wszystkich zwyci´zców 20 lutego br.
o godz. 20 do lokalu naszego Stowarzyszenia znajdujàcego si´ w nowej siedzibie OSP wejÊcie od ul. GoÊciniec.
Przypominamy, ˝e zwyci´zcy zarówno pierwszych jak i drugich miejsc kategorii pierwszej i drugiej otrzymujà:
Encyklopedi´ dla dociekliwych (5.000
hase∏ na 540 kolorowych stronach) natomiast kategorii trzeciej: paczk´ karnawa∏owà czyli szampan i ∏akocie dla
dzieciaków
W imieniu Jury
Katarzyna Szaszkiewicz

Kategoria 3. Ca∏a uliczka lub ca∏y
szereg
Nagroda g∏ówna:
Za konsekwentnie zrealizowanà dekoracje Êwiàtecznà ca∏ej uliczki!!! Za to,
˝e ka˝dy sàsiad stanà∏ na wysokoÊci zadania i niezwykle
bogato
ozdobi∏
swój domek. Nagrod´ otrzymuje
ulica Sezamkowa.

a
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Wiosna za pasem – jak tam forma?
WróciliÊmy z ferii zimowych, a to znaczy,
˝e wiosna tu˝ tu˝. Luty
za chwil´ si´ skoƒczy
i znów ujrzymy s∏oƒce.
To Êwietna pora do tego, by sprawdziç swojà
form´. Najpopularniejszym i najbardziej miarodajnym
sprawdzianem jest test Coopera,
w czasie którego mierzymy dystans pokonany w czasie 12 minut. Najlepiej
robiç taki test na stadionie (bie˝ni) lub
na odcinku o dok∏adnie wymierzonej
d∏ugoÊci. W warunkach zimowych
mo˝na go te˝ zrobiç na bie˝ni mechanicznej.
Zasada jest prosta: w ciàgu 12 minut
staramy si´ pokonaç – biegiem lub
marszem – jak najwi´kszà odleg∏oÊç.
Uzyskany wynik sprawdzamy w specjalnej tabeli. A wi´c, w jakiej jesteÊ
formie?
Niezale˝nie od uzyskanego wyniku powinieneÊ czym pr´dzej rozpoczàç treningi! Nawet jeÊli nie dasz rady przygotowaç si´ naszego corocznej mara-

tonu (w tym roku startujemy 14 kwietnia) to na pewno w Twoim zasi´gu jest
start w sztafecie w dniu 12 maja. Przypominamy – czteroosobowe dru˝yny
rywalizujà na trasie 100 kilometrów,

Tabela wyników:
Płeć
M=mężczyzna
K=kobieta
M
K

15-19

30-39

40-49

50-59

60 i więcej

poniżej dystansu do oceny słabej
2100

2100

2000

1850

1600

K

1900

1800

1700

1600

1500

1350

M

2500

2400

2300

2200

2100

1900

K

2100

1900

1900

1800

1700

1550

M

2750

2600

2500

2450

2300

2100

K

2300

2100

2000

2000

1900

1700

M

3000

2800

2700

2600

2500

2400

K

2400

2300

2200

2100

2000

1900

M
K

powyżej dystansu do oceny bardzo dobrej

Sety
14:1
12:3
12:5
7:9
6:6
5:10
2:12
0:12

SPECJALISTYCZNY GABINET

STOMATOLOGICZNY
Dr n. med. Iwona Bzd´ga
lekarz stomatologii ogólnej

Lek. stom. Wojciech Bzd´ga
specjalista protetyki stomatologicznej,
chirurg stomatolog

(022 773 38 83, 0 602 351 757
Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238

WYBIELANIE Z¢BÓW
LECZENIE CHIRURGICZNE
RTG Z¢BÓW - CYFROWO

Wynik
bardzo słaby

2200

Za zwyci´stwo w meczu przyznaje si´ 2 punkty, za przegranà 1, a za przegranà walkowerem 0.
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20-29

M

TABELA PO IV KOLEJCE ROZGRYWEK
w dniu 13.01.2007 r. na zakoƒczenie rundy jesiennej
Miejsce Nazwa dru˝yny
Rozegrane mecze Punkty
1
SZALONE POMIDORY
7
14
7
13
SOKO¸Y
2
3
BRACIA
7
12
4
STARSZAKI
7
10
7
10
TA¡CZÑCY Z PI¸KAMI
5
6
KLUB TKM
7
9
7
DRU˚YNA A
7
8
8
SÑSIEDZI
7
5

LASEROTERAPIA
PROTEZY, NAPRAWA
PROTETYKA: KORONY, MOSTY

Tabela wyników

Grupy wiekowe i minimalne dystanse w metrach

Sàsiedzka Liga Koszykówki

PROFILAKTYKA
LECZENIE ZACHOWAWCZE
LECZENIE DZIECI

ka˝dy zawodnik pokonuje 1/4 tego dystansu podzielonà na 5 odcinków 5-kilometrowych. Zosta∏o mniej ni˝ 3 miesiàce!
Marek Tronina

słaby

zadowalający

dobry

bardzo dobry
doskonały
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RuszyliÊmy...
OÊrodek Dzia∏aƒ Twórczych” Pogodna”
dla starszych, m∏odszych i najm∏odszych...
Od d∏u˝szego czasu wiele si´ o tym
mówi∏o, dyskutowa∏o, a czasami nawet
wàtpi∏o, ale w koƒcu 12 stycznia dzia∏alnoÊç OÊrodka Dzia∏aƒ Twórczych
„Pogodna”, oddzia∏u OÊrodka Kultury
w Weso∏ej sta∏a si´ faktem. Tego dnia

kowego
„Alchemia”.
14 stycznia pomieszczenia „Pogodnej” wype∏ni∏
dzieci´cy Êmiech. Bal
karnawa∏owy, przedstawienie teatralne i pokazy

Recital Kingi i Arkadiusza G∏ogowskich

Stojà od lewej: p.o. dyrektora OÊrodka Kultury w Weso∏ej
Pani Barbara Wiktorowska, by∏y dyrektor OÊrodka Kultury
Pan Dariusz Falana, ksiàdz pra∏at Stefan Wysocki

Zaproszeni goÊcie

zaprosiliÊmy do kolorowych, przestronnych pomieszczeƒ „Pogodnej”
w∏adze dzielnicy, ksi´˝y, przedstawicieli zaprzyjaênionych jednostek oÊwiatowych i kulturalnych oraz tych, którzy
wiele energii i wysi∏ku w∏o˝yli w to, aby
oddzia∏ powsta∏. GoÊci powita∏a p.o.
dyrektora OÊrodka Kultury Barbara
Wiktorowska, a oficjalnà cz´Êç uroczystoÊci uatrakcyjni∏ wyst´p dzieci z sekcji pianina oraz szkó∏ki perkusyjnej, jak
równie˝ recital Kingi i Arkadiusza
G∏ogowskich.
Sobota i niedziela to uÊmiech w stron´
tych, dla których powsta∏ OÊrodek Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”. 13 stycznia
by∏ dniem m∏odzie˝y i z m∏odzie˝à. Jego
zwieƒczeniem by∏ koncert zespo∏u roc-

„szalonych naukowców” to tylko niektó- OÊrodka Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodre z atrakcji, jakie czeka∏y na milusiƒ- na” mieszczàcego si´ przy ul. Jaskich. B∏ysk w oku tak synów, jak i tatu- na Paw∏a II 25. ZAPRASZAMY!
siów wzbudzi∏a wystawa modeli samoloBartosz Kupis
tów. Cykl imprez z okazji
otwarcia „Pogodnej” za- Bal karnawa∏owy dla dzieci
mknà∏ koncert jazzowy.
Ewa Cybulska z towarzyszeniem zespo∏u ponownie uwiod∏a nas swoim
g∏osem i swingujàcym feelingiem.
Ale ciekawe otwarcie
to tylko zapowiedê ciekawej
dzia∏alnoÊci.
Przyjdêcie, zobaczcie
i twórzcie razem z nami
niepowtarzalny klimat

Koncert zespo∏u
rockowego „Alchemia”

Koncert jazzowy Ewy Cybulskiej
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Listy do Redakcji
Szanowna Redakcjo,
Nawiàzujàc do wystàpienia pana Jacka Rembiszewskiego (W. S. Nr 77 z stycznia 2007) pragn´ uzupe∏niç
przytoczone informacje.
-MPZBDJiW, powszechnie zwany „ZESPO¸EM 'zajmowa∏ si´: sprawami cz∏onkowskimi (ok. 3500 cz∏.); zbieraniem pieni´dzy (w tym na zakup ziemi); PRZYDZIA¸EM (losowaniem) dzia∏ek, domów i mieszkaƒ w blokach; projektowaniem; nadzorami i prowadzeniem budowy, w tym z w∏asnymi bazami materia∏ów, sprz´tu
i Êrodków transportowych; obs∏ugà geodezyjnà i w du˝ym zakresie wykonawstwem. Dla ilustracji wielkoÊci
przedsi´wzi´cia przytocz´ kilka liczb; zakupiono dwa
w´z∏y betoniarskie, kilkanaÊcie dêwigów i autobusów,
dysponowano trzydziestoma tysiàcami p∏yt t.zw. Jomboskich, zatrudniano tylko ponad 100 osób jako dozorców. To by∏ plac budowy rozciàgni´ty z jednej strony
od szosy terespolskiej do lasu, z drugiej od szosy lubelskiej do Mi´dzylesia/rurociàgi ciep∏ownicze/.
MPZBDJiW spó∏ka z o.o. zwana powszechnie „SPÓ¸KÑ
ZIEMSKÑ“ zajmowa∏a si´ zakupem ziemi z powierzonych przez ZESPÓ¸ pieni´dzy, a w okresie póêniejszym
przekazywa∏a notarialnie dzia∏ki cz∏onkom. Odbywa∏o
si´ to na pisemne polecenie ZESPO¸U. W po∏owie
lat 90-tych, gdy dosz∏o do dofinansowania budowy
Oczyszczalni Êcieków (Cyraneczka) przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Ârodowiska zaj´∏a si´ tak˝e jej obs∏ugà finansowà, (tylko).
Nale˝y tu wyraênie pokreÊliç, ˝e ca∏oÊç inwestycji na terenie Osiedla by∏a finansowana z wp∏at cz∏onkowskich
lub indywidualnie otrzymywanych kredytów mieszkaniowych. Z powodu tych kredytów, niektórzy cz∏onkowie
ponieÊli du˝e straty. Oczyszczalnia Êcieków jako jedyna, by∏a sfinansowana cz´Êciowo z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Ârodowiska (70-80%).
Praca w Zarzàdach, Radzie Nadzorczej i udzia∏owców
Spó∏ki pe∏niona by∏a spo∏ecznie, nieodp∏atnie, zaliczano jedynie tzw. godziny. Nale˝y wyjaÊniç, ka˝dy cz∏onek
ZESPO¸U, poza wk∏adem finansowym musia∏ odpracowaç na rzecz osiedla 1500 godzin roboczych. Op∏acany by∏ jedynie personel zatrudniony na etatach.

Ziemi´ pod ulice i place ZESPÓ¸ i SPÓ¸KA ZIEMSKA przekaza∏a nieodp∏atnie
na rzecz miasta Weso∏a. Przy zg∏aszanych
mi´dzy innymi przeze mnie wàtpliwoÊciach, czy mo˝emy oddawaç wspólny majàtek nieodp∏atnie? Przekonano argumentem, ˝e nigdy nie
b´dzie nas staç na ich budow´, a równoczeÊnie pozb´dziemy si´ odpowiedzialnoÊci za ich utrzymanie
(koszty). RzeczywiÊcie póêniej ˝ycie to potwierdzi∏o.
Czas najwy˝szy (lepiej póêno ni˝ wcale), aby ZRZESZENIE nast´pca ZESPO¸U uregulowa∏ wyst´pujàce
nieprawid∏owoÊci w porozumieniu ze SPÓ¸KÑ
ZIEMSKÑ. Za tym przemawiajà istniejàce dokumenty, a tak˝e ˝yjàcy cz∏onkowie dawnych w∏adz.
Na marginesie nasuwa si´ pytanie: Skàd udzia∏owcy, którzy podobno czujà si´ pe∏noprawnymi w∏aÊcicielami ziemi, wzi´li pieniàdze na zakup ok. 240 ha
ziemi? Te resztki, które z tego area∏u pozosta∏y nale˝à do cz∏onków dawnego ZESPO¸U.
Na zakoƒczenie pragn´ imiennie zwróciç si´
do udzia∏owców SPÓ¸KI ZIEMSKIEJ:
dr. in˝. Tomasz Wàsowski, przed laty pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej, mgr. Jan Wypych,
przed laty cz∏onek i pracownik PSLu, wspó∏pracownik premiera Pawlaka, w póêniejszych latach cz∏onek
Rady Nazorczej Polskiego Radia, mgr. Ma∏gorzata
Kulka, przed laty radca prawny, Wies∏awa Âwietliczna, przed laty pracownik handlu zagranicznego.
Szanowne Kole˝anki i Koledzy! Pami´tam dobrze
ten czas, gdy zmienialiÊmy w∏adze w ZESPOLE,
jak te˝ z pewnymi trudnoÊciami w SPÓ¸CE ZIEMSKIEJ. Poprzednicy stracili zaufanie, niektórzy
z nich pope∏nili du˝e nadu˝ycia, a jednak ustàpili z wyjàtkiem jednego udzia∏owca /pracowa∏
w Moskwie/. WybraliÊmy Was, zaufaliÊmy, nie
zadaliÊmy ˝adnych zabezpieczeƒ, byliÊmy pewni,
˝e nie zawiedziecie zaufania kilku tysi´cy ludzi.
Apeluj´ do Was, naprawcie b∏´dy, przeproÊcie
Wspólnot´. Oddajcie co nie wasze, na rzecz mieszkaƒców Starej Mi∏osnej. Niech to przejmie Urzàd
Dzielnicy lub ZRZESZENIE.
By∏y wice-prezes Zespo∏u i Spó∏ki,
cz∏onek Rady Nadzorczej
in˝. Zbigniew Wasiukiewicz

Sterylizacja zwierzàt
Sterylizacja zwierzàt jest jednym z najstarszych zabiegów chirurgicznych wykonywanych na zwierz´tach
domowych. Zapiski o chorobach psów z roku 284 p. n.
e. podajà, ˝e najbardziej popularnym zabiegiem chirurgicznym si´gajàcym czasów prehistorycznych by∏a
kastracja. Obecnie jest rutynowo wykonywanym zabiegiem w krajach europejskich i USA w celu zapobiegania niepo˝àdanym cià˝om, gdy˝ nadpopulacja zwierzàt
stanowi du˝y problem z efektami w postaci opuszczonych, porzuconych, wa∏´sajàcych si´ biednych stworzeƒ i przepe∏nionych schronisk. Chirurgiczna sterylizacja jest najbardziej skutecznà metodà zapobiegania
reprodukcji zwierzàt domowych. Sterylizacja zmienia
lub eliminuje niepo˝àdane zachowania psów i kotów.
Samce stajà si´ mniej sk∏onne do bójek, znaczenia
moczem i agresji. Ponad 60% kastrowanych doros∏ych
psów i 90% kastrowanych doros∏ych kotów, jest mniej
sk∏onnych do ucieczek z domu i wdawania si´ w bójki.
Sterylizacja obni˝a poziom agresji u 60% osobników,
a znaczenie moczem u 90%.
Zachowania nie uwarunkowane p∏cià np. zdolnoÊç
polowania, czujnoÊç, ch´ç do zabawy i przywiàzanie
do w∏aÊciciela nie ulegajà zmianom. Zabieg nie powo-
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duje zmian w osobowoÊci zwierz´cia ani obni˝enia aktywnoÊci ruchowej. Nie istniejà naukowe
dane potwierdzajàce przekonanie, ˝e doÊwiadczenie
porodu wp∏ywa na psychik´ suk. Ruja i poród majà
wp∏yw na zachowanie psów i kotów, ale te zmiany nie
sà trwa∏e. Suki, które rodzi∏y szczeni´ta, nie charakteryzujà si´ lepszym usposobieniem ani mniej nasilonà
agresjà, cz´sto wyst´puje odrzucenie lub niech´ç suki
czy kotki do dorastajàcego potomstwa lub wzajemna konkurencja i niezgoda mi´dzy rodzicielkà a pozostawionym do wspólnego chowania synem czy córkà.
Najwa˝niejszym czynnikiem kszta∏tujàcym osobowoÊç
suki lub kotki jest stosunek w∏aÊciciela do swojego pupila. Sterylizacja ponadto reguluje pewne problemy
zdrowotne. Nowotwory gruczo∏u mlekowego stanowià 42% nowotworów wyst´pujàcych u suk i 82%
u kotek. Ryzyko wystàpienia tego typu nowotworów
u nie sterylizowanych samic jest 3-7 razy wi´ksze ni˝
u sterylizowanych. Zw∏aszcza, gdy zabieg wykona si´
w m∏odym wieku. Szansa wystàpienia tego nowotworu
u osobników sterylizowanych przed pierwszà cieczkà
wynosi 0.05%, po pierwszej cieczce 8%, a 26%
po drugiej cieczce. Kastracja w póêniejszym wieku nie
chroni przed chorobà, co najwy˝ej hamuje jej rozwój,

Witam serdecznie,
Chcia∏bym poinformowaç, ˝e wracajàc w dniu 14
stycznia 2007 r. do domu sta∏em na przystanku DH
Smyk. Zgodnie z rozkladem o 4.48 przeje˝dza tamt´dy autobus linii 614 jadàcy z Dworca Centralnego do Starej Mi∏osny. Oczekiwa∏em na autobus
wraz z kolegà, a na wspomnianym przystanku sta∏y
równie˝ inne osoby. W zwiàzku z tym, ˝e jest to
przystanek „na ˝àdanie”, widzàc zbli˝ajàcy si´ pojazd wraz z innymi osobami stojacymi na przystanku daliÊmy kierowcy sygna∏ w postaci machni´cia
r´kami, ˝e chcemy do niego wsiaÊç. Kierowca zignorowa∏ nas, nie zatrzyma∏ si´ na przystanku i nawet nie zwolni∏. Sta∏em zszokowany i nie dochodzi∏o do mnie to, co si´ sta∏o. Je˝dz´ autobusami nocnymi od lat, kupuj´ bilety 30-dniowe i jeszcze nigdy nie spotka∏o mnie coÊ takiego. Mieszkam
w Starej Mi∏oÊnie i wielokrotnie podró˝owa∏em autobusem tej linii i jeszcze nigdy si´ na nim nie zawiod∏em. Do wczoraj. Bardzo prosz´ o wyjaÊnienie
tej sytuacji przez osob´ prowadzacà autobus linii 614, który wyruszy∏ z Dworca Centralnego w kierunku Starej Mi∏osny o godzinie 4.45 i o godzinie 4.48 nie zatrzyma∏ si´ na przystanku DH Smyk
na wezwanie (˝àdanie) kilku niedosz∏ych pasa˝erów
– jestem bardzo ciekawy, czym kierowa∏ si´ utrudniajàc w ten sposób ˝ycie mi i innych osob, bowiem dostaç si´ o tej porze z centrum Warszawy
do Starej Mi∏osny w inny sposób komunikacjà publicznà nie jest ∏atwo. Nie usatysfakcjonuje mnie
t∏umaczenie, ˝e nie widzia∏ osob proszàcych o zatrzymanie autobusu na przystanku, gdy˝ sygna∏y
dawaliÊmy du˝o wczeÊniej i bardzo d∏ugo. Do tej
pory uwa˝a∏em ZTM za porzàdnà i solidnà firm´
(z regu∏y autobusy przyje˝dza∏y na czas, by∏o
w nich czysto i ciep∏o), jednak po tym incydencie
bardzo si´ zawiod∏em i zaczà∏em powàtpiewaç
w tryb rekrutacji zatrudnianych przez ZTM pracowników. Kierowca zachowa∏ si´ bardzo nieelegancko
i uwa˝am, ˝e powinien si´ zastanowiç, czy nadaje
si´ do swojej pracy, bowiem jest osobà niekompetentnà.
Pozdrawiam
Patryk Kazanecki
gdy przeprowadzi si´ zabieg po rozpoznaniu nowotworu. Ropomacicze jako zapalenie ropne narzàdu rodnego samic, wyst´puje g∏ównie powy˝ej 6 roku ˝ycia.
Sterylizacja bez wzgl´du na wiek, zapobiega ropomaciczu, zapobiega te˝ wypadaniu pochwy u m∏odych
suk ras wielkich. Nowotwory jàder stanowià 4-7% nowotworów wyst´pujà w wieku 10-11 lat. Kastracja usuwa to ryzyko, jak równie˝ zapobiega wystàpieniu chorób prostaty, obecnych u psów powy˝ej 5 lat, oraz skutecznie leczy rozrost tego gruczo∏u. Sterylizacj´ psów
(suk i samców) wykonuje si´ w wieku 6-8 miesi´cy,
u suk cz´sto po pierwszej cieczce. W przypadku kotów,
kotki sterylizujemy od 6 miesiàca ˝ycia, samce kotów
ok. 8 miesiàca, ze wzgl´du na koniecznoÊç ukoƒczenia
rozwoju uk∏adu moczowego. Zabieg mo˝na wykonaç
w ka˝dym wieku ze wskazaƒ zdrowotnych.
Lek. wet. Izabela Rupiƒska
022-773-10-88

Gabinet bierze udzia∏ w akcji: Ogólnopolski
Dzieƒ Sterylizacji Zwierzàt - 24 marca 2007 r.
Szczegó∏y na:
www.forum.staramilosna.org.pl
zak∏adka: zwierzaki
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Któ˝ z nas doros∏ych nie pami´ta swoich pierwszych przeczytanych w dzieciƒstwie ksià˝eczek, które na d∏ugo zapad∏y w naszej pami´ci. To w∏aÊnie
z wys∏uchanych baÊni, bajek i opowiadaƒ dowiadywaliÊmy si´ o tym, co jest
dobre, a co nie, i ˝e dobro zawsze zwyci´˝a. To przeczytane ksià˝ki uczy∏y
nas, wzbogaca∏y nasza wiedz´, kszta∏towa∏y naszà wyobraêni´ i wra˝liwoÊç.
Era komputerów i telewizji spowodowa∏a odsuni´cie zwyczaju czytania ksià˝ek na drugi plan. Z troski o to, by m∏ode pokolenie nie traci∏o jak˝e cennego
kontaktu z literaturà pi´knà, zosta∏a zainicjowana akcja „Ca∏a Polska czyta

dzieciom”. I tak znani aktorzy i politycy
w∏àczyli si´ w t´ akcj´.

W naszym
przedszkolu
od wielu lat
istnieje tradycja czytania
dzieciom, tak
wi´c z ogromnà
radoÊcià
w∏àczyliÊmy
si´ w ogólnopolskà akcj´.
Zale˝y nam,
aby rozwinàç
w dzieciach zainteresowanie
ksià˝kà, a tym
samym rozwijaç wra˝liwoÊç na pi´kno literatury.
Do tej wspó∏pracy zaprosiliÊmy rodziców, znane postacie sztuki, polityki
i autorów ksià˝eczek dla dzieci.
6 lutego mieliÊmy zaszczyt goÊciç
Burmistrza Dzielnicy Warszawa-Weso∏a Edwarda K∏osa, który przeczyta∏ naszym podopiecznym swojà ulubiona ksià˝k´ z dzieciƒstwa „Fernando”.
OpowieÊç bardzo spodoba∏a si´ naszym dzieciom. Nie zna∏y dotàd tej bajki. Dodatkowà atrakcjà by∏y zgromadzone i zaprezentowane dzieciom pamiàtki
z Hiszpanii, zwiàzane z bohaterem ksià˝eczki, a w szczególnoÊci byczek, który
na dêwi´k oklasków porusza∏ si´ w takt

Ca∏a Polska czyta
dzieciom

muzyki towarzyszàcej corridzie. Na koniec spotkania nasze przedszkolaki zapozna∏y pana Burmistrza z tytu∏ami
swoich ulubionych ksià˝eczek.
To przemi∏e spotkanie z Burmistrzem
dostarczy∏o wielu mi∏ych prze˝yç
i na d∏ugo zostanie w pami´ci nie tylko
dzieci. Serdecznie dzi´kujemy!
Przedszkolaki nasze ju˝ z niecierpliwoÊcià oczekujà kolejnych zaproszonych goÊci, którzy zaprezentujà swoje
ulubione bajki.
Bogus∏awa WiÊniewska
– W∏aÊciciel Przedszkola „ROBUÂ“
El˝bieta Nowosielska
– Dyrektor Dydaktyczny

Dzielnicowy konkurs ,,Historia mojej szko∏y”
23 stycznia na uroczystym apelu w Szkole Podstawowej nr 173 og∏oszone zosta∏y wyniki dzielnicowego konkursu historycznego „Historia mojej szko∏y”. Organizatorem konkursu by∏a Szko∏a Podstawowa nr 173, a honorowy patronat nad konkursem
sprawowa∏ Urzàd Dzielnicy Weso∏a.
Konkurs skierowany by∏ do uczniów szkó∏ podstawowych dzielnicy w dwóch kategoriach wiekowych:
dla klas I-III oraz IV-VI.
Idea konkursu spotka∏a si´ z bardzo du˝ym zainteresowaniem wÊród uczniów. Do organizatoów wp∏yn´∏o wiele interesujàcych prac – albumów przedstawiajàcych histori´ szkó∏ bioràcych udzia∏ w konkursie. Komisja konkursowa powo∏ana przez dyrektor Lidi´ Chmielewskà, po zapoznaniu si´ z pracami, po-

stanowi∏a wyró˝niç nast´pujàce prace wed∏ug
kategorii wiekowych.
W grupie klas I – III przyznano:
Dwa równorz´dne pierwsze miejsca:
– Anna Kozik klasa IIa, SP nr 171
– praca zbiorowa: Karol Guberski i Piotr
Koz∏owski klasa IIIb, SP nr 173
Drugie miejsce:
– Katarzyna Grudniak klasa IIb, SP nr 171
Dwa równorz´dne trzecie miejsca:
– Mateusz Siwek klasa IIb, SP nr 171
– Karolina Pastusiak klasa IIIb SP nr 173
W grupie klas IV – VI przyznano:
Pierwsze miejsce:
– Marcin Zajàc klasa IVa, SP nr 173
Drugie miejsce:
– praca zbiorowa: dzieci ze Êwietlicy szkolnej
SP nr 172, (opiekun: p. B. Wo∏osiuk)
Trzecie miejsce:
– praca zbiorowa: Zuzanna Kruschewska i Paula
Taraszkiewicz klasa IVa, SP nr 173
Komisja dodatkowo przyzna∏a dwa równorz´dne
wyró˝nienia uczniom Szko∏y Podstawowej nr 173.
Nagrody i wyró˝nienia nagrodzonym uczniom oraz
podzi´kowania nauczycielom – opiekunom, wr´czy∏
pan Burmistrz Marian Mahor. Gratulujàc wszystkim
wyró˝nionym stwierdzi∏, ˝e takie inicjatywy pozwala-

jà na poznawanie historii dzielnicy oraz wyzwalajà
patriotyzm lokalny.
Pani Lidia Chmielewska – Dyrektor Szko∏y Podstawowej nr 173, podsumowujàc konkurs podzi´kowa∏a za ogromne zainteresowanie nim oraz stwierdzi∏a, ˝e zamierzony cel konkursu, jakim by∏o zach´cenie dzieci do poznawania historii szkó∏, do których
ucz´szczajà, zosta∏ osiàgni´ty.
G∏ówny organizator konkursu:
Alicja Napiórkowska

11

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Kàcik bibliofila
Ryszard KapuÊciƒski – Prawa natury
Przedstawiam Paƒstwu pozycj´ ma∏o
znanà nie tylko mi∏oÊnikom twórczoÊci
Ryszarda KapuÊciƒskiego – tomik jego
poezji, p.t. „Prawa natury”. Poezja nale˝a∏a do gatunku, z którym zmierzy∏ si´ ju˝
jako ch∏opiec, póêniej traktowa∏ jà równie˝ bardzo osobiÊcie.
Leszek Ko∏akowski na ostatniej stronie
ksià˝ki napisa∏ o KapuÊciƒskim takie oto s∏owa:
„Nie jest po prostu podró˝nikiem i nie jest po prostu reporterem. Jest nadzwyczaj przenikliwym obserwatorem
dziejów wspó∏czesnych i chce byç najbardziej jak tylko mo˝na obserwatorem bezpoÊrednim”.
Tak bardzo jest to zauwa˝alne w tych wierszach.
Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1.KapuÊciƒski R. – Prawa natury
2.Orliƒski M. – Mumu humu (poezja polska)
3.Pilch J. – Upadek cz∏owieka pod Dworcem Centralnym
4.Goldberg L. – Detektyw Monk i stra˝ po˝arna
5. Evans R. P. – Doskona∏y dzieƒ
6.Pennac D. – Jak powieÊç (francuskie szkice literackie)
Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1.Pilar A. M. – Makija˝e karnawa∏owe dla dzieci: idziemy
na bal
2.Schroeder P. – Mi´tusi
3. Fiedler Ch. – Krymina∏ risotto
4. Boehme J. – Dwaj kud∏aci przyjaciele
Literatura popularnonaukowa:
1. Krajski S. – Savoir vivre: podr´cznik w pilnych potrzebach
2.Torres J. – Salsa na wolnoÊci
3. Battelle J. – Szukaj: Jak Google i konkurencja wywo∏ali biznesowà i kulturowà rewolucj´
4.Grzywacz J. – Podstawy bankowoÊci: system bankowy, kredyty i rozliczenia, ryzyko i ocena banku, marketing
5.Fischer-Fabion S. – Krzysztof Kolumb: bohater czy ∏otr
Iza Zych
WARSZAWSKI ODDZIA¸ POLSKIEGO TOWARZYSTWA DYSLEKSJI
ODDZIA¸ TERENOWY NR 1
„Szko∏a Rodzinna” w Weso∏ej
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
ZAPRASZAJÑ
nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów, rodziców, studentów
i wszystkich zainteresowanych w dniu 10.03.2007r. (sobota) godz. 900-1600
do „Szko∏y Rodzinnej” w Weso∏ej ul. Kruszyny 14a (Osiedle Stara Mi∏osna)
NA BEZP¸ATNÑ KONFERENCJ¢

JAK Z SUKCESEM UCZYå
DZIECI DYSLEKTYCZNE J¢ZYKÓW OBCYCH
Wielu rodziców w trosce o przysz∏oÊç swoich dzieci zabiega o wysoki poziom ich edukacji j´zykowej. Oczekiwania i ambicje rodziców uczniów z dysleksjà nie zawsze mogà
byç spe∏nione, ich dzieci majà bowiem trudnoÊci w uczeniu si´ j´zyków obcych.
Celem konferencji jest pokazanie w czasie wyk∏adów i warsztatów skutecznych metod
nauczania j´zyków obcych dzieci i m∏odzie˝y z dysleksjà.
Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przes∏anie swojego zg∏oszenia do dnia 28
lutego 2007r. na adres „Szko∏a Rodzinna” w Weso∏ej ul. Kruszyny 14a 05-077 Warszawa Weso∏a z dopiskiem KONFERENCJA, lub na adres e-mail: asart@vp.pl.
ZG¸OSZENIE NA BEZP¸ATNÑ KONFERENCJ¢ nale˝y przes∏aç na adres „Szko∏a Rodzinna” w Weso∏ej ul. Kruszyny 14a 05-077 Warszawa Weso∏a z dopiskiem KONFERENCJA lub na adres e-mail: asart@vp.pl
Wi´cej informacji: http://www.szkolarodzinna.pl/konferencja.htm
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Mieszkanka Osiedla – lekarka
potrzebuje interferonu!!!
Zwracam si´ z goràcà proÊbà o wsparcie mojego leczenia
interferonem „Rebif”. Od 1999r. jestem na rencie, poniewa˝ choruj´ na stwardnienie rozsiane. Choroba post´puje.
Jedynà mo˝liwoÊcià jej zahamowania wg opinii lekarzy jest
leczenie interferonem. Nie obj´to mnie programem finansowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Miesi´czna porcja lekarska kosztuje 2600– 2900 z∏. Kuracja powinna byç stosowana przynajmniej przez dwa lata. Moja renta
wynosi 1130 z∏ miesi´cznie. W tej rozpaczliwej sytuacji rozpocz´∏am leczenie interferonem z w∏asnych Êrodków oraz
ze sk∏adek charytatywnych.
Osoby lub instytucje mogàce mi pomóc prosz´ o przekazanie Êrodków: na moje konto osobiste w PKO BP
nr 55-1020-1097-0000-7702-0048-8411 lub na konto Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego (PTSR) które jest organizacjà po˝ytku publicznego.
Na konto PTSR mo˝na równie˝ przekazywaç 1% podatku
dochodowego Nr konta w PKO S.A. 27-1240-1066-11110010-0015-2207
Koniecznie z dopiskiem „na leczenie Magdaleny
Szmauz”
Wszystkim ofiarodawcom z góry serdecznie dzi´kuj´.
Magdalena Szmauz-Dybko
05-077 Stara Mi∏osna, ul. Diamentowa 1 m 27
tel. 022-773-25-70

Ryszard KapuÊciƒski
nie ˝yje
Zmar∏ Ryszard KapuÊciƒski, wybitny publicysta, reporta˝ysta, dziennikarz,
korespondent PAP, pisarz
i poeta.
Opisywa∏ Êwiat na swój
indywidualny sposób tworzàc swoisty gatunek literacki: reporta˝ eseistyczny. Jego twórczoÊç nosi∏a
znamiona niespokojnego
˝ycia, najpierw na linii 12
frontów, potem podró˝niczego. Parokrotnie ucieka∏ Êmierci. Obserwowa∏
wnikliwie i pisa∏. O Afryce
(„Heban”), o upadajàcym Zwiàzku Radzieckim i podró˝y kolejà transsyberyjskà („Imperium”), o górnikach
(„Sztywny”), o wielu innych miejscach na naszym Globie… a potem wspomina∏ i snu∏ refleksje, przenoszàc je
na papier („Lapidaria”).
Âmierç KapuÊciƒskiego to wielka, niepowetowana strata dla Êwiata literackiego i dziennikarskiego.
Iza Zych

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE
Oto kolejni nasi
najm∏odsi sàsiedzi. Ich rodzicom, a tak˝e
rodzicom
wszystkich innych weso∏owskich maluchów,
˝yczymy wiele radoÊci. A wy, drogie maleƒstwa, serdecznie witajcie
wÊród nas! RoÊnijcie zdrowo i bàdêcie radoÊcià dla
swoich rodziców. Mieszkacie w malowniczo po∏o˝onej dzielnicy, wokó∏ sà pi´kne lasy i czeka na was
spore grono nieco tylko starszych kolegów i kole˝anek.

Witajcie
wÊród
nas

Jakub Wojciechowicz,
brat Karoliny
urodzi∏ si´ 9 stycznia 2007 r.
Waga: 3460 g, wzrost 54 cm.

Makary Pawe∏ J´drzejewski
brat Maurycego, urodzi∏ si´
11 stycznia 2007 roku.
Waga: 3200 g, wzrost 55 cm.

Malwina Zofia Skowroƒska,
urodzi∏a si´
11 lutego 2006 roku
Waga: 3690 g, wzrost 56 cm.

Sebastian Umiƒski,
urodzi∏ si´ 16 wrzeÊnia
2006 roku.
Waga: 3520 g, wzrost 54 cm.

JaÊ Boczkowski
urodzi∏ si´
17 lipca 2006 roku

Uwaga!
Przesuni´ty
termin wystawy
w bibliotece
w Starej Mi∏oÊnie!
Wystawa zdj´ç z podró˝y ¸ukasza
Króla do Afryki na którà razem z autorem mia∏am przyjemnoÊç zaprosiç
Paƒstwa do biblioteki w lutym odb´dzie si´ w terminie póêniejszym,
a o dacie jej rozpocz´cia poinformujemy wszystkich zainteresowanych
w kolejnym numerze WiadomoÊci
Sàsiedzkich.
Iza Zych

Zuzanna Pawlik
urodzi∏a si´ 15 grudnia
2006 roku.
Waga: 2800 g, wzrost 50 cm.

Ka˝dy maluch, którego zdj´cie publikujemy, otrzymuje drobny upominek od naszego sponsora – sklepu
Baby Boom. Upominki sà do odbioru w sklepie. Nie posiadajàcym portretu nowourodzonego maleƒstwa
nasz kolejny sponsor, firma Foto OSKAR, takie zdj´cie wykona za darmo! Zdj´cie uka˝e si´ w naszej
rubryce, a rodzice otrzymajà odbitk´ 10x15 cm. Wykonane w∏asnor´cznie zdj´cia mo˝na zostawiç
w sklepie Baby Boom ul. Jana Paw∏a II (róg Diamentowej). Wersj´ elektronicznà mo˝na przes∏aç na
adres: wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl (zdj´cie musi byç zeskanowane na wymiar 4x5 cm
i rozdzielczoÊç 300 dpi). Zg∏oszenia do najbli˝szego numeru przyjmujemy do 5 marca 2007 r.
Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej. Zrobicie pi´knà pamiàtk´
swojemu dziecku!

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „ROBUÂ“
Warszawa-Weso∏a, ul. Magnolii 6
tel. 022 773-28-91 www.robus.pl

z a t r u d n i
Nauczyciela z wykszta∏ceniem
o kierunku Wychowanie
Przedszkolne.
CV i list motywacyjny prosimy kierowaç
na skrzynk´ e-mail robus@robus.pl
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Zakrzew – Dobre – Ka∏uszyn – Wawer – Bia∏o∏´ka – Grochów

Epizody z Powstania Listopadowego 1831 r.
Gdy sztab g∏ównodowodzàcy armià powstaƒczà
przekona∏ si´, ˝e skoncentrowane si∏y rosyjskie, które w dniach 5-6 lutego przekracza∏y granice Królestwa – przesz∏y na lewy brzeg Bugu, nakaza∏ przeprowadzenie szeregu rozpoznaƒ, celem zdobycia
wiadomoÊci o kierunku ich dalszego posuwania si´.
Najwa˝niejsze rezultaty da∏o rozpoznanie, przeprowadzone przez dywizj´ gen. Skrzyneckiego. Gen. Jan
Zygmunt Skrzynecki wraz z 3. dywizjà, stojàcy w rejonie Dobrego, w nocy z 14 na 15 lutego wyprawi∏
si´ na czele 11 batalionów, 4 szwadronów i 4 dzia∏
w kierunku na Liwiec.
Pod os∏onà lasów gen. Skrzynecki doszed∏
pod Zakrzew, zaskoczy∏ czaty rosyjskie i zniós∏ batalion ˝ytomierskiego pu∏ku. Posunàwszy si´ dalej
do Pniewnika, wypar∏ stamtàd Rosjan i uzyska∏ wglàd
w dolin´ Liwca. Tam te˝ dojrza∏ po obu stronach rzeki niezliczone ognie biwaków wojsk rosyjskich. Rosjanie, oprzytomniawszy po doznanej pora˝ce, zacz´li go ostrzeliwaç artylerià i czynili przygotowania
do natarcia. Wówczas gen. Skrzynecki, nie widzàc
szans stawieniu im czo∏a, wycofa∏ si´ w kierunku
na Dobre.
Z tego, co widzia∏ gen. Skrzynecki, oraz z zeznaƒ
jeƒców zabranych przez niego, Sztab G∏ówny wywnioskowa∏, ˝e si∏y wojsk rosyjskich zgrupowanych
w dolinie Liwca, kierujà si´ na Warszaw´ starym traktem na Dobre, Stanis∏awów, na którym sta∏ ze swojà
dywizjà gen. Skrzynecki. Szos´ siedleckà zaÊ, bronionà przez gen. Franciszka ˚ymierskiego (3p. p. lin.
i 3 p. u∏.), odda∏ pod rozkazy gen. Skrzyneckiego.
RzeczywistoÊç okaza∏a si´ zupe∏nie inna ni˝ oczekiwana. Naczelny wódz wojsk rosyjskich marsza∏ek Dybicz, nakazujàc ruch naprzód na dzieƒ 17 lutego
(1831 r.), wi´kszoÊç si∏ g∏ównych skierowa∏ na Ka∏uszyn na szosie siedleckiej. Starym traktem zaÊ, przez
Dobre mia∏ iÊç tylko VI korpus litewski, os∏abiony wydzieleniem za∏óg i oddzia∏ów samodzielnych.
Rankiem 17 lutego zarówno gen. Skrzynecki
pod Dobrem, jak i ˚ymierski pod Ka∏uszynem zostali
zaatakowani przez przewa˝ajàce si∏y. Gen. Skrzynecki, w bardzo dogodnej pozycji, przez 4 godziny opiera∏ si´ skutecznie korpusowi litewskiemu, zadajàc
znaczne straty. Rosjanie stracili 17 oficerów i 740

˝o∏nierzy, podczas gdy polskie straty wynios∏y w sumie 300 ludzi. Gdy gen. Rosen rozpoczà∏ natarcie
przewa˝ajàcymi si∏ami, Skrzynecki zr´cznie wycofa∏
si´ i zrywajàc stycznoÊç z przeciwnikiem odskoczy∏
a˝ do Pustelnika. Gen. ˚ymierski natomiast, rozporzàdzajàcy w tym dniu tylko 7 batalionami, 8 szwadronami i 14 dzia∏ami, przyjà∏ walk´ z Rosjanami na pozycji na zachód od Ka∏uszyna. Party przez przewa˝a-
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jàce si∏y nieprzyjaciela, zagra˝ajàce mu oskrzydleniem to z prawa to z lewa, od godz. 9 do 17 wycofa∏
si´ powoli, zajmujàc jednà pozycj´ po drugiej
i, zmuszajàc ciàgle przeciwnika, do rozwijania si´, a˝
wieczorem zatrzyma∏ si´ pod Miƒskiem.
Polacy ciàgle jeszcze przekonani byli, ˝e g∏ówne si∏y rosyjskie idà na Skrzyneckiego, postanowili te˝ urzàdziç na nie zasadzk´ pod Okuniewem, po czym obie
dywizje mia∏y tu zatrzymaç dalszy marsz nieprzyjaciela.
Tymczasem dywizja gen. Jana Krukowieckiego i brygada Milberga, przygotowane w rejonie Zabraniec – Ruczaje, mia∏y uderzyç na flank´ i ty∏y kolumny rosyjskiej,
zwiàzanej walkà pod Okuniewem. Plan ten zawiód∏, poniewa˝ korpus litewski, straciwszy stycznoÊç ze Skrzyneckim, w dniu 18 lutego posuwa∏ si´ bardzo ostro˝nie.
Za to gen. Franciszek ˚ymierski tego dnia, stoczywszy
ci´˝kie walki pod Brzezinami, Janówkiem i Mi∏osnà, zatrzyma∏ si´ wieczorem na zachód od Mi∏osnej. Gen Józef Ch∏opicki natomiast, sprawujàcy faktycznie naczelne dowództwo armii (za gen.
Radziwi∏∏a), obawiajàc si´
oskrzydlenia przez Rosjan
na szosie siedleckiej, a przez
to odci´cie od Warszawy
wszystkich oddzia∏ów, bioràcych udzia∏ w zasadzce, poleci∏ oddzia∏om wycofanie si´
na przedpole Warszawy. Postanowi∏ przy tym zamknàç
przesmyk pomi´dzy nadwiÊlaƒskimi mokrad∏ami, rozciàgajàcymi si´ na pó∏noc
i na po∏udnie od szosy siedleckiej, na linii Grochowa,

i w tym celu na linii karczmy Wygody ustawi∏ na drodze
okuniewskiej dywizj´ Krukowieckiego, na na szosie
brzeskiej przed karczmà Wawel, dywizj´ Szembeka. Poza Krukowieckim, którego oddzia∏y sta∏y w lasku, znanym pod nazwà Olszynki Grochowskiej, a flankujàcym
zarówno ów przesmyk szosy siedleckiej jak i wyjÊcie

z lasów – stan´∏a dywizja Skrzyneckiego. Jazda os∏ania∏a skrzyd∏a: prawe Szembeka – dywizja jazdy ¸ubieƒskiego, lewe Krukowieckiego – brygada Jankowskiego. Jazda rezerwowa gen. Wejssenhoffa i rezerwa
artylerii gen. Redla stan´∏y na skraju Pragi.
19 lutego obie strony nie podj´∏y walki. Gen. Józef Ch∏opicki, jako wódz naczelny, chcia∏ jedynie
zmieniç wycofujàcà si´ od Mi∏osnej dywizj´ ˚ymierskiego dywizjà Szembeka, marsza∏ek Dybicz zaÊ zamierza∏ tylko opanowaç wyjÊcie z lasów. Sta∏o si´
jednak inaczej.
Oko∏o godz. 1000 (19 lutego) dywizja gen. ˚ymierskiego wycofa∏a si´ szosà siedleckà, a naciskana przez
stra˝ przednià rosyjskà, zaj´∏a stanowiska w lewo
od dywizji Szembeka. Tu˝ za nià, z lasów okalajàcych
szos´, ukaza∏o si´ czo∏o kolumny rosyjskiej, z∏o˝onej
z 4 batalionów strzelców, przedzielonych od reszty
piechoty 28 szwadronami jazdy i 16 dzia∏ami. Czo∏o to
rozbite zosta∏o natarciem 4 pu∏ków polskich z dywizji
Szembeka i ˚ymierskiego
straci∏o kilka dzia∏. Dzi´ki temu zaÊ, ˝e piechota rosyjska
z g∏´bi kolumny, uwi´zionej
na szosie w lesie, z trudem
tylko mog∏a przedostaç si´
na czo∏o, sytuacja wojsk rosyjskich by∏a doÊç krytyczna.
Trzeba by∏o osobistej interwencji marsza∏ka Dybicza, jego szefa sztabu Tella oraz dowódcy pierwszego korpusu
Pahlena, aby opanowaç to
krytyczne po∏o˝enie i zatrzymaç
polskie
natarcie.
Pod os∏onà docierajàcej
do czo∏a piechoty, uda∏o si´
artylerii rosyjskiej zajàç dogodne stanowiska, gdy zaÊ jeszcze na drodze
z Okuniewa ukaza∏ si´ korpus litewski Rosena,
sytuacja Rosjan zmieni∏a si´ zasadniczo
i do wieczora opanowali oni Wawer, Wygod´,
Kaw´czyn, wszystkie wyjÊcia z lasu i wszystkie
dominujàce wzgórza. Rosjanie drogo op∏acili
ten sukces stratà 3700 ludzi i jednej choràgwi.
Polacy zaÊ, odrzuceni na wysokoÊç Olszynki
Grochowskiej, stracili 2 523 ludzi (w rannych i zabitych).
Olszynka Grochowska. Nowa pozycja polska pod Grochowem opiera∏a si´
na posiadaniu Olszynki jako wyst´pu
flankujàcego przeciwnika, który na pó∏noc lub na po∏udnie od niej, chcia∏ sforsowaç pozycj´ polskà. Olszynk´ obsadzi∏ 4 pu∏k piechoty z dywizji gen. Skrzyneckiego której reszta stan´∏a obok.
Na lewo od dywizji Skrzyneckiego zaj´∏a
stanowiska dywizja Krukowieckiego. Pomi´dzy Olszynkà a szosà uformowala si´
dywizja ˚ymierskiego, na po∏udnie
od szosy zaÊ dywizja Szembeka osadzi∏a laski ku bagnom Goc∏awia.
Rosjanie ju˝ 19 lutego pokusili si´ o zdobycie
klucza pozycji polskiej, Olszynki Grochowskiej, ale
bezskutecznie. Prób´ ponowi∏ korpus litewski w dniu
20 lutego, ale w zaci´tej walce zosta∏ odparty ze
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stratà 1620 ludzi, w tym 53 oficerów. Wobec takiej
sytuacji armia rosyjska zaleg∏a teraz na swych stanowiskach, oczekujàc na przybycie nowej kolumny,
idàcej pod rozkazami gen. Szachowskiego przez
Ostro∏´k´, Pu∏tusk, Zegrze, na ty∏y pozycji polskiej
pod Grochowem. W chwili gdy oba wojska sta∏y naprzeciw siebie pod Grochowem, korpus Szachowskiego zepchnà∏ polskà os∏on´ mostu w Zegrzu
i przekroczywszy rzekà ruszy∏ na po∏udnie, zatrzymujàc si´ 23 lutego wieczorem na nocleg w Niepor´cie. Dowódca jego – gen. Szachowskij, nie by∏ dok∏adnie zorientowany w zamierzeniach marsza∏ka
Dybicza i nie wiedzia∏ ani kiedy ma
uderzyç na flank´ Polaków, ani gdzie
si´ ta flanka znajduje.
24 lutego rano kolumna gen. Szachowskiego zosta∏a napadni´ta przez
jazd´ polskiej brygady gen. Jankowskiego. Gen. Szachowskij odpar∏ jà,
jednak˝e zaniepokojony o cieÊniny
pod Bia∏o∏´kà i Koby∏kà, przez które
mia∏ przechodziç, wyruszy∏ zaraz w kierunku na Bia∏o∏´k´. W drodze otrzyma∏
rozkaz Dybicza, polecajàcy mu pozostaç w Niepor´cie, na wypadek zaÊ
gdyby wyruszy∏ z Niepor´tu, rozkazujàcy mu zatrzymaç si´ tam, gdzie go ten
rozkaz zastania. Szachowskij postanowi∏ wi´c osiàgnàç Bia∏o∏´k´ i tu stanàç.
Dochodzàc do Bia∏o∏´ki natknà∏ si´

jednak na brygad´ gen. Micha∏a Ma∏achowskiego, obsadzajàcà t´ wieÊ. Pierwsze natarcie Szachowskiego
na Bia∏o∏´k´, wykonane oko∏o godz. 14-ej, zosta∏o
przez Polaków odrzucone, dopiero drugie od czo∏a,
uderzajàce i oskrzydlajàce jà z boków, po bardzo zaci´tej walce wr´cz, zdo∏a∏o o zmierzchu wyprzeç piechot´ polskà z Bia∏o∏´ki. Ma∏achowski nie Êcigany wycofa∏ si´ ze swà brygadà na Brudno, gdzie w∏aÊnie
z drugà brygadà swej dywizji przebywa∏ Krukowiecki.
Szachowskij zaÊ zatrzyma∏ si´ na noc na po∏udnie
od Bia∏o∏´ki, wysy∏ajàc raport Dybiczowi.
Z rozkazu marsza∏ka Dybicza gen. Szachowskij nie
mia∏ podejmowaç walki w Bia∏o∏´ce, gdyby zaÊ Polacy (25 luty) atakowali, rozkaza∏ wycofanie si´
na Niepor´t, wzgl´dnie na Grodzisk, z tym, ˝e w razie natarcia Polaków na niego, g∏ówne si∏y rosyjskie
pod Grochowem poÊpieszà mu na pomoc, nacierajàc na stojàcych przed nimi Polaków.
Szachowskij otrzymawszy ten rozkaz postanowi∏
uniknàç natarcia Polaków w ten sposób, ˝e o Êwicie
wycofa∏ si´ na Marki – Zàbki, idàc okr´˝nà drogà
przez Marki, do g∏ównych si∏ rosyjskich pod Grochów. W ten sposób Szachowskij zlikwidowa∏ mo˝liwoÊç zaskoczenia z flanki ugrupowania polskiego,
ale tym razem wypaczy∏ plan marsza∏ka Dybicza.
25 lutego rano gen. Krukowiecki rankiem 25 lutego, po przygotowaniu artylerii, uderzy∏ na Bia∏o∏´k´,

ale natrafi∏ tu ju˝ tylko na tylnà stra˝ korpusu Szachowskiego, której zabra∏ ponad 100 jeƒców i jedno
dzia∏o. Huk armat spod Bia∏o∏´ki doszed∏ g∏ównodowodzàcego Dybicza w∏aÊnie w chwili, gdy znajdowa∏
si´ na nabo˝eƒstwie w 2-ej dywizji grenadierów
w Mi∏oÊnie. Zaniepokojony o los Szachowskiego
i pomny swej obietnicy, ˝e w razie natarcia polskiego na Bia∏o∏´k´, g∏ówne si∏y rosyjskie uderzà na Polaków pod Grochowem, nakazuje natychmiast natarcie na Olszynk´.
Natarcie rozpoczà∏ VI korpus litewski, rzucajàc
w dwóch po sobie idàcych rzutach 11 batalionów
piechoty. Pierwszy rzut,
z∏o˝ony z 5 batalionów,
ucierpiawszy dotkliwie
od zaciekle broniàcych
si´ Polaków, wszed∏ w Olszynk´, ale zosta∏ z niej
bez trudu wyrzucony
przez obsadzajàcà jà brygad´ gen. Rehlanda z dywizji ˚ymierskiego. Tymczasem VI korpus litewski, zasilony drugim rzutem, powróci∏ do natarcia
i wypar∏ Polaków z lasku,
by po chwili zostaç wypartym przez przeciwnatarcie dywizji gen. ˚ymierskiego. Nowych 8
batalionów rosyjskich z 5

i 25 dywizji zasila natarcie i oko∏o godz. 11-ej Rosjanie zdobywajà wi´kszà cz´Êç Olszynki i spychajà
z trudem opierajàcà si´ przewadze liczebnej dywizj´
˚ymierskiego.
Teraz gen. Józef Ch∏opicki poleca brygadzie gen.
Bogus∏awskiego z dywizji Skrzyneckiego, stojàcej
w odwodzie, aby zluzowa∏a brygad´ Rehlanda, a zjawienie si´ wyborowych pu∏ków (4-go i 8-go) piechoty oddaje ca∏oÊç Olszynki w nasze r´ce.
Marsza∏ek Dybicz, widzàc niepowodzenie kolejnych swych natarç, zasila artyleri´, która zasypuje
Olszynk´ huraganowym ogniem. Nowe natarcie rosyjskie, wykonane przez 15 batalionów VI korpusu
i 12 batalionów 3 dywizji, pó∏kolem cisnàcych si´
na Olszynk´, mimo zaci´tego oporu Polaków, zmusza ich do wycofania si´ z lasku na pole.
Gen. Ch∏opicki poleca dywizji gen. Skrzyneckiego
uderzyç na pó∏nocny kraniec Olszynki, sam zaÊ
na czele 3 batalionów grenadierów naciera na po∏udniowy. Âpiewajàc „Jeszcze Polska nie zgin´∏a”, bataliony uderzajà na nieprzyjaciela w chwili, gdy przebywszy Olszynk´, wychodziç zaczyna na pole. Uderzenie polskie rozbija Rosjan, wypiera ich z lasku
i Êciga a˝ do stanowisk rosyjskich, przy czym Polacy zdobywajà dwa dzia∏a.

Marsza∏ek Dybicz, na czele swego sztabu, wstrzymuje piechot´, w panice uciekajàcà przed polskimi
bagnetami, zawraca jà, formuje na nowo w kolumny
i zasiliwszy brygadà 2-ej dywizji grenadierów, rzuca
jeszcze raz 34 bataliony na zrytà pociskami i zas∏anà
trupami Olszynk´. Masa piechoty rosyjskiej powraca
do natarcia, odbiera utracone dzia∏a, spycha Polaków
na Olszynk´, wypiera ich stamtàd i w koƒcu
o godz. 14-ej Olszynka przechodzi w r´ce rosyjskie.
W tej dramatycznej chwili dla Polaków gen. Ch∏opicki, który jeszcze myÊli o odbiciu Olszynki, zostaje ranny w obie nogi i zdaje dowództwo gen. Skrzyneckiemu. Wódz naczelny gen. Micha∏ Radziwi∏∏,
dowiedziawszy si´ o zranieniu gen. Ch∏opickiego,
powierza dowództwo gen. Szembekowi.
Tymczasem Dybicz nie wykorzystuje zdobycia Olszynki tak, jakby nale˝a∏o. Obawiajàc si´ o los Szachowskiego, od którego nie ma ˝adnych wiadomoÊci,
pozostawia dowództwo bitwà swemu szefowi sztabu
gen. Tellowi, a sam wyrusza naprzeciw wojskom gen.
Szachowskiego do Zàbek. Tall, chcàc wycofujàcà si´
armi´ polskà rozbiç i zepchnàç do Wis∏y, rzuca 8 tysi´cy jazdy (56 szwadronów) do szar˝y po obu stronach Olszynki. Lecz nie uzgodnione w czasie i utrudnione przez teren poci´ty rowami dzia∏anie jazdy, doprowadza jedynie do rozbicia jednego batalionu 1-go
pu∏ku strzelców. Szar˝a zaÊ pu∏ku kirasjerów ks. Albrechta, którego cz´Êç przedosta∏a si´ a˝ na szos´
i dobieg∏a do ˝elaznego s∏upa, przyprawi∏a tylko ten
pu∏k o krwawe i doÊç pokaêne straty.
O zmierzchu armia polska wycofuje si´ na Prag´,
a mimo strat postaw´ ma tak imponujàcà, ˝e Dybicz nie ma odwagi uderzyç
na nià, przybywajàcym na pole bitwy
korpusem Szachowskiego. Wbrew radom Tella, pozwala Polakom w spokoju
opuÊciç pole bitwy, sam zaÊ staje biwakiem na pobojowisku.
Podsumowanie
Bitwa Grochowska kosztowa∏a Polaków 6 789 ludzi w zabitych, rannych
i wzi´tych do niewoli oraz 3 dzia∏a zdemontowane. Rosjanie stracili w bitwie
tej 9 400 ludzi.
Zwyci´stwo w bitwie Grochowskiej odnieÊli bezsprzecznie Rosjanie, lecz zwyci´stwo to nie zbli˝y∏o
ani o krok koƒca wojny
Aleksander Kalinowski
Tekst powsta∏ na podstawie zapisków przechowywanych w rodzinnych archiwach, spisanych przez
prapradziadka. Jego imiennik, stryjeczny brat, por.
Stanis∏aw Kalinowski, by∏ uczestnikiem walk powstaƒczych. Zawarte w notatkach dane konfrontowa∏em i uzupe∏ni∏em, Êledzàc opis przebiegu kampanii
z kilku ksià˝ek o Powstaniu Listopadowym.

zaprasza
24 lutego 2007 r.
(sobota) godz. 1500
na plenerowà
inscenizacj´ bitwy
o Olszynk´
Grochowskà.
Miejsce: Bulwar
Stanis∏awa Augusta
- OWS Waszyngtona
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„Biwak Niepodleg∏oÊciowy”
– 44 MDHek Archandraja w Wilnie
Jako cel naszego pierwszego zagranicznego biwaku dru˝yny postanowi∏yÊmy wybraç Wilno. I nie
przypadkiem naszà wypraw´ zaplanowa∏yÊmy
na dni 9-12 listopada. Chcia∏yÊmy 89 rocznice odzyskania przez Polsk´ niepodleg∏oÊci sp´dziç tam,
gdzie jezyk polski w ustach mieszkaƒców miasta
poza granicami naszego paƒstwa nie jest niczym zadziwiajàcym, a symbole naszej Ojczyzny wywo∏ujà
wzruszenie i nostalgi´.
Polka-harcerka mieszkajàca w Wilnie (poznana w czasie wakacji na jednym ze szkoleƒ) z wielkim zaanga˝owaniem ukazywa∏a nam pi´kno, magi´
oraz atmosfer´ Wilna. Rozpocz´∏yÊmy oczywiÊcie
od miejsca, które w swojej epopei upami´tni∏ Adam
Mickiewicz. Mowa o Ostrej Bramie i cudownym obrazie Matki Boskiej. Dotar∏yÊmy równie˝ na Uniwersytet Wileƒski (który kiedyÊ nosi∏ imi´ Stefana Batorego), do budynku w którym powsta∏y „Dziady cz´Êç
III”. Wilno olÊni∏o nasz równie˝ pi´knem licznych
koÊcio∏ów i cerkwi. Prawos∏awna Êwiàtynia pod wezwaniem Êw. Ducha zauroczy∏a nas oryginalnym po∏àczeniem barw, a katedra wileƒska swà prostotà
(oraz miejscem, gdzie podobno spe∏niajà si´ marzenia).
Do obchodów Êwi´ta niepodleg∏oÊci mog∏yÊmy
spokojnie przygotowaç si´ w polskim Gimnazjum im.
Jana Paw∏a II dzi´ki uprzejmoÊci pana dyrektora, który pozwoli∏ nam dwie noce w tej szkole pomieszkaç.
Przedpo∏udnie 11.11. sp´dzi∏yÊmy na cmentarzu
na Rossie, gdzie znajduje si´ serce marsza∏ka Pi∏-

sudskiego i grób jego matki. Spotka∏a si´ tam ca∏a
wileƒska Polonia. Mog∏yÊmy razem z nimi zapaliç
znicze na grobach ˝o∏nierzy polskich, Êpiewaç pieÊni
patriotyczne. Jednak najwi´cej wzruszenia i radoÊci
przynios∏a nam msza w j´zyku polskim. To by∏a najlepsza lekcja patriotyzmu, jakà mo˝na sobie wyobraziç…
W drodze powrotnej zwiedza∏yÊmy jeszcze Troki
(pierwszà stolic´ Litwy) z monumentalnym zamkiem
na wyspie. Do Starej Mi∏osny wróci∏yÊmy z nowymi
doÊwiadczeniami, prze˝yciami oraz pomys∏ami
na kolejnà wypraw´.
Czuwaj!
sam. Katarzyna S∏uszniak

Akcja paczka 2006
Ci z Paƒstwa, którzy Êledzà kroki staromi∏oÊniaƒskich harcerzy i harcerek, na pewno pami´tajà nasz zesz∏oroczny wyjazd na akcj´ paczka. Jest to coroczny projekt ZHR, którego celem jest pomoc najubo˝szym
Polakom na Litwie, Ukrainie i Bia∏orusi. W tym roku z 44 MDH-ek Archandraja pojecha∏y 3 osoby wraz z darami zebranymi w parafii NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa (wszystkim darczyƒcom bardzo dzi´kujemy!).
Wyjazd by∏ upragnionym zakoƒczeniem roku, poniewa˝ z akcji w 2005 r. wróci∏yÊmy nie tylko z poczuciem
spe∏nienia dobrego uczynku, ale i z nowymi znajomymi, których pozna∏yÊmy w Równym (Ukraina). Tam te˝
uda∏yÊmy si´ w tym roku.
Na Ukrain´ pojecha∏yÊmy w ostatni weekend przed Êwi´tami Bo˝ego Narodzenia. Ca∏e sobotnie przedpo∏udnie roznosi∏yÊmy paczki z darami. Praca by∏a ci´˝ka, roznoszenie paczek przez ca∏y dzieƒ z ma∏à przerwà
na obiad by∏o bardzo wyczerpujàce. Trud si´ jednak op∏aci∏, poniewa˝ uÊmiechy na twarzach ludzi i ich wdzi´cznoÊç za naszà pami´ç by∏y najlepszà nagrodà. Wieczór przyniós∏ nam spotkanie przy kominku (substytut ogniska w czasie zimy) z harcerzami z Równego. Na noc przyj´∏a nas jedna z polskich rodzin, do póêna w nocy trwa∏y rozmowy. Ten wyjazd by∏ dla nas niesamowitym prze˝yciem, nie tylko dlatego, ˝e pomogliÊmy tym, którzy
tego potrzebujà, ale równie˝ umocni∏yÊmy znajomoÊç z m∏odymi Polakami z Równego, którzy - mamy nadziej´ - wkrótce odwiedzà nas w Starej Mi∏oÊnie.
Czuwaj! sam. Katarzyna Kosiƒska
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Szanowni Paƒstwo!
Tegoroczny wyjazd 44 MDH-ek
Archandraja do Wilna by∏ mo˝liwy
dzi´ki 8 osobom, które w sumie
przekaza∏y nam 2 534,00 z∏ w ramach akcji „1% dla ZHR”. Z CA¸EGO SERCA DZI¢KUJEMY!!!
W tym roku równie˝, dzi´ki mo˝liwoÊci przekazania 1 % podatku dochodowego na organizacje po˝ytku publicznego, mogà Paƒstwo wspomóc nas finansowo, nic nie tracàc, a jednoczeÊnie
u∏atwiajàc nam dalszy rozwój, wyjazdy
wakacyjne i zimowe, prac´ Êródrocznà.
Ka˝dy grosz bardzo nam si´ przyda!
Zadeklarowanà kwot´ nale˝y wp∏aciç na konto bankowe:
38 1020 1156 0000 7102 0064 8022
PKO BP S.A. XV Oddz. w Warszawie
Nazwa odbiorcy:
Zwiàzek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
Tytu∏ wp∏aty:
ZHR – 1% podatku zg. z art. 27d,
MAZ-44-ARCHANDRAJA/OGRÓD
MARZE¡/KASJOPEA/STANICA
(nale˝y wskazaç 1 wybranà dru˝yn´)
Z ca∏ego serca dzi´kujemy za pomoc! Postaramy si´, aby przekazanie
przez Paƒstwa pieniàdze s∏u˝y∏y
jeszcze owocniejszej i pracy harcerskiej w Starej Mi∏oÊnie.
Zach´camy równie˝ do odwiedzenia strony: www.1procent.zhr.pl.
Czuwaj!
Komenda Szczepu 44 MDH ZHR
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Plakat na stacji „Rac∏awicka”

Nasze podejÊcie do korupcji
„Jestem dzieckiem lekarza. Moja matka nie bierze, za to prawie jej nie
mam...” – taka wypowiedê ukaza∏a si´
w doÊç nietypowym miejscu – na plakacie na stacji metra...
Ka˝dego dnia jadàc do szko∏y metrem
czeka∏am tylko na jednà chwil´... Na zatrzymanie si´ przed bilboardem gazety
˚ycie Warszawy (nie za dobrej wed∏ug
mnie), poniewa˝ sta∏ si´ on forum doÊç
powa˝nej dyskusji... Wychodzàc z metra
codziennie rano widzia∏am plakat z pytaniem „Dlaczego lekarze mieliby nie
braç?”. Obecnie na miejscu tego plakatu wisi reklama Radia Zet, ale zanim si´
pojawi∏a, wielu ludzi wyrazi∏o na nim
swojà w∏asnà opini´ na temat korupcji.
Pierwsza odpowiedê, od której wszystko si´ zacz´∏o, brzmia∏a: „Gdy˝ po ponad çwierçwiecznym pontyfikacie papie˝a Polaka Jana Paw∏a II Wielkiego, katolicki naród osiàgnà∏ (chyba) kres swoich
mo˝liwoÊci etyczno-moralnych, a tak˝e
intelektualnych, stajàc si´ wzorem dla ludów Europy, a nawet ca∏ego Êwiata!”.
Wypowiedê ta na pewno jest mocno
przesadzona, jednak warto si´ zastanowiç, czy rzeczywiÊcie, majàc takie autorytety, powinniÊmy ˝yç w bezprawiu? Mo˝e kiedyÊ rzeczywiÊcie uda si´ nam zostaç
wzorem dla innych paƒstw – kto wie, mo˝e wystarczy si´ postaraç? Kolejne wypowiedzi pojawia∏y si´ niemal˝e ka˝dego
dnia, a ja czyta∏am je regularnie
przed ka˝dym dniem nauki w szkole.
Jednak nast´pne opinie nie by∏y ju˝
tak optymistyczne, jak pierwsza. Cz´Êç
z nich – wr´cz przygn´biajàca, mi´dzy
innymi ta, którà przytoczy∏am na poczàtku... Czytajàc jà, od razu pomyÊla∏am o tej osobie, zastanawia∏am si´, kim
jest, jak d∏ugo radzi sobie bez matki, jak
to prze˝ywa... ˚a∏owa∏am, ˝e nie zostawi∏a ˝adnego numeru telefonu, albo
chocia˝ adresu e-mail, ˝ebym mog∏a
z nià lub z nim porozmawiaç... MyÊla∏am
o tej wypowiedzi jeszcze bardzo d∏ugo...
Kolejna myÊl, na którà zwróci∏am
uwag´, by∏a bardzo rzeczowa: „A ja
uwa˝am, ˝e po 6 latach studiów i 6 specjalizacjach 756 z∏ na r´k´ to uw∏aczanie
ludzkiej godnoÊci. Do∏àczmy do tego
odpowiedzialnoÊç za ludzkie ˝ycie i niejednokrotne dy˝ury po 48 godzin. A ty
ile zarabiasz i jakim kosztem? JeÊli paƒstwo nie gwarantuje Ci satysfakcji, zagwarantuj jà sobie sam. A o moralnoÊci
porozmawiamy póêniej.” Bardzo wielu
ludzi popar∏o t´ wypowiedê w póêniejszym czasie, tylko ktoÊ dopisa∏ cyfr´ 1

przed 756, chcàc mo˝e uniknàç mijania
si´ z prawdà, albo w∏aÊnie prawd´ ominàç i dzia∏aç na niekorzyÊç autora wypowiedzi? Równie˝ w tym miejscu zacz´∏am si´ zastanawiaç – przecie˝ to naprawd´ nie w porzàdku, ˝e ktoÊ nie korzysta z m∏odoÊci, tylko siedzi do nocy
nad ksià˝kami na studiach, a potem dostaje mniej pieni´dzy ni˝ szcz´Êciarze,
którym uda∏o si´, przyk∏adowo, dostaç
∏atwà, lekkà i przyjemnà prac´ za du˝e
pieniàdze. Jestem dopiero uczniem liceum i nie wiem, jak temu zaradziç, ale
wiem, ˝e korupcja nie jest dobrym rozwiàzaniem. Bardzo zmartwi∏o mnie
wi´c to, ˝e tak wiele osób popar∏o t´ wypowiedê licznymi dopiskami.
Wszyscy bardzo martwimy si´ tym,
jak ci´˝ko muszà pracowaç lekarze
i jak ma∏o za to dostajà pieni´dzy. Ale
czemu w∏aÊciwie pacjent ma si´ baç, ˝e
je˝eli nie wynagrodzi szczególnie lekarza jest nara˝ony na kalectwo, a mo˝e
nawet Êmierç? Ja si´ boj´. I mam nadziej´, ˝e ktoÊ temu wreszcie zaradzi.
Mam nadziej´, ˝e ktoÊ wymyÊli sposób,
aby obu stronom si´ to podoba∏o
– mnie oraz mojemu lekarzowi.
Martyna Nowosielska
SONDA
Przeprowadzi∏am w moim liceum, wÊród
uczniów krótkà sond´ na temat korupcji.
Pragn´∏am zasi´gnàç opinii wÊród nastolatków. W sondzie zada∏am trzy pytania:
Jak według Ciebie należy walczyć z korupcją wśród lekarzy w Polsce?

11%

34%

22%
33%

Nie należy dawać dodatkowych pieniędzy, a każdy przypadek korupcji zgłaszać na policję
Należy podwyższyć lekarzom pensję
Reforma służby zdrowia, aby mogła powstać konkurencja
Nie należy walczyć z korupcją, bo i tak będzie istniała

Jaki jest, według Ciebie, główny powód dla którego lekarze ulegają korupcji?

11%

34%

33%
22%

Lekarze mają za niskie pensje
Lekarze przyzwyczaili się do otrzymywania podarków od pacjentów
To wina złego systemu ochrony zdrowia
Dzieje się to z powodu złego wychowania i upadku moralności

Na jak dużą skalę, według Ciebie, jest to zjawisko rozpowszechnione?

29%
71%

WYWIAD
Z LEKARZEM
Aby dowiedzieç si´ czegoÊ wi´cej na temat korupcji
wÊród lekarzy, uda∏am si´ do mogàcego na ten temat
udzieliç mi informacji onkologa Andrzeja Wroƒskiego.
Co pan sàdzi o opiniach, które si´ pojawi∏y
na tym plakacie?
Czyta∏em wiele wypowiedzi internautów, które ukazywa∏y si´ w zwiàzku z podwy˝kami z ostatniego miesiàca... Opinie ludzkie sà nieraz bardzo skrajne, ka˝dy
wypowiada si´ na temat tego, co spotka∏o jego lub jego znajomych. WÊród lekarzy, tak jak wÊród innych ludzi, sà ró˝ni ludzie. Korupcja oczywiÊcie si´ zdarza. Ja
osobiÊcie oraz wÊród kolegów, z którymi pracowa∏em,
nie zetknà∏em si´ z tym zjawiskiem.
Jak wed∏ug pana nale˝y walczyç z korupcjà
wÊród lekarzy w Polsce?
Po pierwsze, nie tylko w s∏u˝bie zdrowia, ale ogólnie – najmniej jest korupcji tam, gdzie nie ma ku temu okazji, gdzie nie ma sytuacji, ˝e coÊ mo˝e byç oferowane za jakieÊ dodatkowe pieniàdze. Po pierwsze
– kiedy us∏ugi medyczne sà po prostu dost´pne
– wtedy nie by∏oby ˝adnego problemu. W momencie,
kiedy ka˝dy pacjent móg∏by bez proszenia si´, bez
wielkich zachodów t´ pomoc, a przynajmniej podstawowà otrzymaç. U nas dost´pnoÊç jest bardzo ma∏a
i zwiàzana z wieloma rzeczami, g∏ównie ze z∏à organizacjà i z biedà ochrony zdrowia.
Dlaczego w∏aÊciwie lekarze ulegajà korupcji, co
nimi kieruje, czy raczej nie powinno byç dla nich
najwa˝niejsze, aby ratowaç ludzkie ˝ycie?
To jest rzeczà oczywistà, natomiast zawsze jest pokusa, i to im wy˝sze stanowisko tym, wi´ksza mo˝liwoÊç
przyj´cia do oddzia∏u poza kolejnoÊcià w sytuacji, kiedy
jakieÊ us∏ugi medyczne sà niedost´pne. Je˝eli chodzi
o pokus´, jest ona zawsze, im cz∏owiek mniej zarabia,
tym pokusa wi´ksza.
(Do rozmowy w∏àcza si´ Dorota Wroƒska, ˝ona onkologa)
Lekarze znajdujà sobie usprawiedliwienie do korupcji, mówiàc ˝e przy tak wielkiej odpowiedzialnoÊci, tak
ma∏o zarabiajà.
To prawda, ale nie tylko. Podstawowym problemem
jest niedost´pnoÊç tych operacji, czy leków, czasem
po prostu czasu lekarza. Lekarz ma 30 pacjentów
w poczekalni i ka˝demu poÊwi´ca ma∏o czasu, a pacjent chcia∏by, ˝eby mu lekarz tego czasu poÊwi´ci∏
wi´cej. Wystarczy popatrzeç, jak to wszystko jest
zorganizowane w pó∏paƒstwowej s∏u˝bie zdrowia
w Niemczech, czy w Wielkiej Brytanii, czy w prywatnej
jak w Stanach Zjednoczonych. Wystarczy si´ temu
przyjrzeç, jakie sà ró˝nice, czemu tam nie ma takich
zjawisk, albo sà marginalne. W Niemczech w latach
siedemdziesiàtych by∏y problemy tego typu, ˝e w tej
pó∏paƒstwowej s∏u˝bie zdrowia, a w∏aÊciwie ochronie
zdrowia, pan profesor przyjmowa∏ na oddzia∏ poza kolejnoÊcià, czy przyjmujàc pacjentów w gabinecie prywatnym, u∏atwia∏ im przyj´cie. Obecnie wiadomo, ˝e
jest zakaz pracy lekarza na dwóch stanowiskach w tym
samym charakterze.
Dzi´kuj´ bardzo.
Po wywiadzie pan Andrzej Wroƒski doda∏ jeszcze, ˝e
w∏aÊciwie korupcja to temat na ksià˝k´, a nie artyku∏.
Argumentowa∏ to tym, ˝e polski system s∏u˝by zdrowia
stoi na g∏owie, a korupcja jest w∏aÊciwie tylko czubkiem
góry lodowej.

Na ogromną skalę
Nie spotkałam/em się nigdy z korupcją, więc to zjawisko nie może być duże
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Karnawa∏, karnawa∏…
Po raz kolejny mieliÊmy okazj´ bawiç
si´ na balu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna.
Podobnie jak w latach ubieg∏ych, skorzystaliÊmy z goÊcinnych progów naszego
gimnazjum. Impreza mia∏a charakter
otwarty, co da∏o okazj´ „pochwaliç” si´
sàsiedzkà inicjatywà przed mieszkaƒcami innych dzielnic Warszawy. Nie powiem, zrobi∏o wra˝enie…W czasach, gdy
czasami sàsiedzi z jednego bloku nie mó-
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wià sobie „dzieƒ dobry”, mieszkaƒcy Starej Mi∏osny organizujà
wielkà prywatk´. Integracja przebiega∏a
bardzo rozrywkowo…w pewnym momencie poczuliÊmy si´ jak na weselu,
a jeden z wodzirejów mo˝e Êmia∏o staraç
si´ o posad´ KAO-wca (jeÊli tacy jeszcze
gdzieÊ istniejà). Przy muzyce serwowanej
przez DJ – tak˝e pod ˝yczenia goÊci, bawiliÊmy si´ Êwietnie do bia∏ego rana…

Pragn´ w tym
miejscu, w imieniu
organizatorów, serdecznie przeprosiç
wszystkich tych sàsiadów, dla których
zabrak∏o w tym roku
miejsc. Powierzchnia, którà mogliÊmy
wykorzystaç,
jak
równie˝ moce przerobowe personelu,
by∏y
planowane
na konkretnà iloÊç
osób. I tak iloÊç goÊci przekroczy∏a planowane 200 osób.
GdybyÊmy chcieli
goÊciç
wszystkich
ch´tnych – musielibyÊmy zorganizowaç
imprez´ na 500
osób. Nie ukrywam,
˝e takie zainteresowanie przeros∏o nasze najÊmielsze oczekiwania. Wychodzàc naprzeciw potrzebom, planujemy
w przysz∏ym roku dwie edycje Biesiady
Sàsiedzkiej, o czym oczywiÊcie poinformujemy Paƒstwa na ∏amach „WiadomoÊci Sàsiedzkich”.
Izabela Antosiewicz
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Po co dzieciom przedszkole?
Rozwój mo˝liwoÊci intelektualnych
dziecka jest najbardziej dynamiczny
w pierwszych latach ˝ycia dziecka.
Wtedy ch∏onie ono jak gàbka nowe informacje, intensywnie uczy si´ nowych
umiej´tnoÊci. Badania pokazujà, ˝e istnieje zale˝noÊç mi´dzy ucz´szczaniem
dziecka do przedszkola, a jego póêniejszym szkolnym i ˝yciowym sukcesem.
Dzieci, które nie chodzà do przedszkola, rozwijajà si´ wolniej, sà mniej pewne siebie. Majà trudniejszy start
w szkole. Nieprawdà jest, ˝e dziecko

nauk´ zaczyna dopiero w szkole,
a w przedszkole tylko si´ bawi. To w∏aÊnie w przedszkolu dziecko uczy si´
twórczego rozwiàzywania problemów,
rozbudza w sobie ciekawoÊç Êwiata, potrzeb´ samodzielnoÊci. W szkole doskonali tylko to czego, nauczy∏o si´
wczeÊnie w przedszkolu. Dziecko, by
mog∏o dobrze si´ rozwijaç, potrzebuje
nie tylko wszechstronnej stymulacji,
ale tak˝e obecnoÊci rówieÊników.
W grupie przedszkolnej ma mo˝liwoÊç
uczenia si´ umiej´tnoÊci dzielenia si´

z innymi, pokojowego rozwiàzywania
konfliktów, wspó∏dzia∏ania. Ma szans´
oswajaç si´ si´ z innoÊcià, staç si´ tolerancyjny wobec innych np. zauwa˝yç,
˝e nie wszyscy sà tacy sami (JaÊ lubi
graç w pi∏k´, Marysia uk∏ada puzzle).
W przedszkolu dziecko uczy si´ samodzielnoÊci, zaradnoÊci, co staje si´ podstawà jego przysz∏ej samooceny, poznawczej odwagi i wytrwa∏oÊci.
Mówiàc krótko... przedszkola nie da
si´ zastàpiç.
Agnieszka Carrasco-˚ylicz
psycholog dzieci´cy
psychoterapeuta dzieci i m∏odzie˝y

Czym si´ kierowaç wybierajàc przedszkole dla dziecka?
Jest tu, czysto, ∏adnie i kolorowo, meble i sanitariaty dostosowane
do wieku dzieci.

TAK 6

NIE 6

Dzieci mogà decydowaç, w co si´ bawià i majà mo˝liwoÊç wyboru aktywnoÊci
w czasie wolnym.
TAK 6

Jest bezpiecznie. warunki lokalowe sà przystosowane
do przyj´cia dzieci.

TAK 6

NIE 6

W przedszkolu nie ma przymusowego spania. Najm∏odsze dzieci mogà odpoczywaç
w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
TAK 6
NIE 6

Przyjmowane sà dzieci alergiczne, z indywidualnymi dietami

TAK 6

NIE 6

Dzieci majà pewne obowiàzki i zach´cane sà do pracy na rzecz innych.TAK 6

NIE 6

Dzieci nie sà zmuszane do jedzenia, ale zach´cane. W czasie posi∏ku dzieci czujà si´
swobodnie, w razie potrzeby mogà liczyç na dok∏adki.
TAK 6
NIE 6

Jest ogród z bezpiecznymi zabawkami, w którym dzieci sp´dzajà
czas na wolnym Êwie˝ym powietrzu, z dala od ulicy i ha∏asu.

TAK 6

Nauczyciele sà ciepli i otwarci w kontaktach z dzieçmi. Kadra jest wykwalifikowana.
Nauczyciele posiadajà wy˝sze wykszta∏cenie z wychowania przedszkolnego.

Posi∏ki sà Êwie˝e i ró˝norodne, respektowane sà indywidualne diety (alergicy).
Napoje podawane sà bez limitu, na ˝àdanie.
TAK 6

NIE 6

NIE 6

NIE 6

Przedszkole ma wymagane zezwolenia do prowadzenia dzia∏alnoÊci edukacyjnowychowawczej. Jest nadzorowane przez kuratorium oÊwiaty.
TAK 6
NIE 6

Dzieci bawià si´ zabawkami dostosowanymi do wieku, bezpiecznymi, rozwijajàcymi ich
twórczà inwencj´. Przedszkole posiada ró˝norodne
pomoce dydaktyczne.
TAK 6
NIE 6

W przedszkolu istnieje rada rodziców, która wspiera dzia∏ania przedszkola
przez co rodzice majà ma wp∏yw na podnoszenie
jakoÊci przedszkola.
TAK 6

NIE 6

W przedszkolu doroÊli przestrzegajà i chronià prawa dzieci (dzieci mogà wprost
wyra˝aç swoje uczucia i opinie, czujà si´ bezpiecznie).
TAK 6

Mo˝liwy jest sta∏y, ∏atwy kontakt z wychowawcà grupy. Rodzice sà na bie˝àco
informowani o tym, co dzia∏o si´ z dzieckiem w ciàgu dnia.
TAK 6

NIE 6

W przedszkolu dzieci uczestniczà w koncertach muzycznych, teatrzykach, imprezach
okolicznoÊciowych, plenerowych, przedstawieniach dla rodziców
i dziadków.
TAK 6
NIE 6
Zaj´cia i metody pracy z dzieçmi sà ró˝norodne i dostosowane do ich potrzeb
i zainteresowaƒ. Realizowane sà programy dydaktyczne.
TAK 6

NIE 6

NIE 6

W przedszkolu obowiàzujà zasady zachowania znane dzieciom, a ich przestrzeganie jest
konsekwentnie egzekwowane przez nauczycieli.
TAK 6
NIE 6
Przedszkole proponuje dzieciom zaj´cia dodatkowe np. j´zyki obce, rytmik´, gimnastyk´
korekcyjnà, judo, nauk´ taƒca. Przedszkole organizuje spotkania z ciekawymi ludêmi np.
ró˝nych zawodów, z innych paƒstw, autorami ksià˝ek itp.
TAK 6
NIE 6
Dzieci majà zapewnionà sta∏à opiek´ psychologa, logopedy. Rodzice mogà uczestniczyç
w warsztatach tematycznych prowadzonych przez psychologa, mogà liczyç
na indywidualnà pomoc przedszkolnego psychologa.
TAK 6
NIE 6

Warsztaty
taƒca
jazzowego
i modern
tylko 3 marca (sobota)
w godz. 1100-1330
w Klubie MAMBO
IloÊç miejsc ograniczona.
Zapisy i informacje: 022 773 17 53
lub 606 693 002
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Podniebni mistrzowie
Musz´ przyznaç, ˝e
nie by∏em zbyt szcz´Êliwy, gdy zaproponowano mi na poczàtku
stycznia 2006 r. prac´
w ramach akcji „Zima
w mieÊcie”, gdy˝
chcia∏em koniecznie
pojechaç na „Targi go∏´biarskie – Katowice 2006”, które mia∏y si´ odbyç
w styczniu.
„No trudno” – pomyÊla∏em, mo˝e
pojad´ w przysz∏oÊci, a w tym roku
zajm´ si´ m∏odzie˝à. Jak si´ póêniej okaza∏o decyzja ta by∏a
dla mnie zbawienna. 28
stycznia 2006 o go-

Wraz z bratem kupiliÊmy sobie go∏´bie, ale ich dzielnoÊç lotowa by∏a mierna
– gin´∏y po wypuszczeniu par´ kilometrów od domu. ZdecydowaliÊmy si´ zatem kupiç na targu nowe go∏àbki. ZakupiliÊmy m∏odà samiczk´ – Szymerk´
i wtedy zacz´∏a si´ nasza przygoda.
Kiedy wracaliÊmy z targu, spotka∏ nas
starszy cz∏owiek i zapyta∏ o zakupionego
go∏´bia. Jak si´ póêniej okaza∏o, samiczka, którà nabyliÊmy, zosta∏a mu
wczeÊniej skradziona – czyli
kupiliÊmy jà od z∏odzieja!
Poczàtkowo mieliÊmy spotkanemu hodowcy oddaç
go∏àbka po cenie zakupu,
jednak starszy m´˝czyzna
popatrzy∏ na nas z politowaniem i pozwoli∏ nam jà zostawiç. Stwierdzi∏, ˝e ten go∏àbek jest wyjàtkowy i nie da si´
jego wartoÊci przeliczyç na pieniàdze. Przykaza∏, ˝ebyÊmy o niego bardzo dbali.
RzeczywiÊcie z m∏ódki wyros∏a pi´kna go∏´bica, a jej potomstwo z ∏atwoÊcià wraca∏o

da∏em. Wielkie by∏o moje zdziwienie,
gdy po paru latach na dachu swojego domu zobaczy∏em p∏owego go∏´bia, który
na mój widok ufnie do mnie podfrunà∏.
By∏ to jeden ze sprzedanych go∏´bi – potomek samiczki, która w tak dziwnych
okolicznoÊciach sta∏a si´ mojà w∏asnoÊcià. By∏em poruszony pami´cià, wiernoÊcià i uporem tego ptaka, który tak wiele
lat czeka∏, aby uzyskaç wolnoÊç i przelecieç wiele kilometrów, ˝eby si´ ze mnà
spotkaç.
Obecnie hodowane go∏´bie pocztowe
majà wspania∏e sylwetki, doskonale rozwini´tà muskulatur´ oraz pi´kne barwne oczy, które podobno Êwiadczà o ich
dzielnoÊci lotowej. Potrafià pokonywaç
odleg∏oÊci do dwóch tysi´cy kilometrów.
Swoim w∏aÊcicielom przynoszà podczas
zawodów wiele satysfakcji, a nawet
wzruszeƒ.
Go∏´bie bardzo przywiàzujà si´ do swojego miejsca i w∏aÊcicieli. Potrafià zaskoczyç
hodowców swoimi lotowymi rezultatami.
Na pewno ka˝da z osób, która straci∏a ˝ycie w Katowicach, mog∏aby opowiedzieç
fantastycznà przygod´, której bohaterami
sà go∏´bie. Niestety, tych przygód nigdy nie
poznamy…
Piotr Banaszek

Go∏àb pocztowy rasy Wanroy wyhodowany przez pana Paw∏a Kasperskiego z Leszna.
Odby∏ wiele lotów zagranicznych w tym z Holandii z miejscowoÊci Roosendaal – 830 kilometrów. (nr obràczki PL 0218-00-11941)

dzinie 17.15 dosz∏o do wielkiej tragedii –
zawali∏ si´ dach hali, w której odbywa∏a
si´ wystawa go∏´bi pocztowych. Zgin´∏o 65 osób, a ponad 140 zosta∏o rannych.
Co te go∏´bie majà w sobie, ˝e tak wielu ludzi pasjonuje si´ ich hodowlà? Mo˝e krótko opowiem.
Jako ma∏y ch∏opak interesujàcy si´ przyrodà, a szczególnie ornitologià, cz´sto zadziera∏em g∏ow´ do góry, podziwiajàc loty
ptaków. Szczególnie imponowa∏y mi go∏´bie, które z wielkà szybkoÊcià „przecinajàc
niebo” wraca∏y do swojego gniazda.

z lotów nawet setki
kilometrów. Wiele
lat cieszyliÊmy si´
hodowlà,
której
podstaw´ stanowi∏a
owa samica.
Jednak przyszed∏
czas, ˝e musia∏em
zrezygnowaç z hodowli go∏´bi ze
wzgl´du na wyjazd
na studia i wszystkie go∏´bie sprze-

PROMOCJA!

5%

atu
b
a
r

dla czytelników

„WiadomoÊci Sàsiedzkich“
przy osobistych zakupach w biurze naszej firmy:

ul. Trawiasta 2A, Warszawa-Anin
tel. 022 353 13 10, www.aptekazielarska.pl
Wa˝ne dla osób z tym kuponem lub jego kserokopià
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SKLEP
Trakt Brzeski 29 (zjazd na Weso∏à)
od poniedziałku do piàtku
w godzinach od 11 do 19,
a w sobot´ od 10 do 15.
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SALON

FIRAN i ZAS¸ON
• FIRANY
• ZAS¸ONY
• NARZUTY
• KARNISZE
• ART. POÂCIELOWE
Polecamy si´ w zakresie:
• Szycia: firan, zas∏on i narzut
• Doradztwa i kompleksowej
aran˝acji okien
• Doboru i monta˝u karniszy
„deco JUMA“

SULEJÓWEK – PAWILONY
ul. KOMBATANTÓW 63
tel. 022 760 10 52
pon.-pt. 10.00-18.00, sob. 10.00-14.00

LEKARZ
INTERNISTA
l e k . m e d . To m a s z D r o ƒ
specjalista chorób wewn´trznych II stopnia

Wizyty domowe
Leczenie doros∏ych i m∏odzie˝y
Profilaktyka – szczepienia
Doradztwo medyczne
Wydawanie zaÊwiadczeƒ i opinii medycznych
Edukacja medyczna – wyk∏ady i szkolenia

tel. 022-773-15-71, 600-99-41-51
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Fitness Art
P¸ASKI BRZUCH, ABT,
TBC, SKI TRAINING,
SHOW DANCE, STEP,
LATINO, SALSA SOLO,
TANIEC BRZUCHA, TANIEC TOWARZYSKI,
SZKO¸A KR¢GOS¸UPA, YOGA, PILATES, PILATES
NA DU˚YCH PI¸KACH, GIMNASTYKA DLA
KOBIET W CIÑ˚Y, NORDIC WALKING
NOWOÂCI – TYLKO W NASZYM KLUBIE!!!
BODY ART’S, BOLLYWOOD DANCE, TAI-CHI
GABINET PAZNOKCI, MASA˚ I PIEL¢GNACJA
CIA¸A (DR. BELTER), SOLARIUM

Fitness Art, ul. Trakt Brzeski 60/60a, 05-077 Warszawa-Stara Mi∏osna
(pawilony handlowe obok stacji BP)
022 773 14 33, www.fitnessart.pl e-mail: info@fitnessart.pl

W naszej ofercie znajdziecie Paƒstwo 3 urzàdzenia opalajace
najwy˝szej klasy renomowanych firm Êwiatowych.
1. ¸ó˝ko ERGOLINE 600 z klimatyzacjà i nag∏oÊnieniem,
posiadajàce 50 standardowych lamp 160 watowych,
4 opalacze twarzy i 5 opalaczy ramion.

2. ¸ó˝ko SOLTRON 600 z klimatyzacjà i nag∏oÊnieniem, posiadajàce 4
opalacze twarzy i 51 dwukolorowych lamp Perfect Lex Duo, które eliminujà
problem trudno opalajàcych si´ nog. Ponadto niebieska
cz´Êç lampy odpowiada górnej cz´Êci cia∏a i dzia∏a
odpr´˝ajàco, natomiast ró˝owa cz´Êç lampy odpowiada
dolnej cz´Êci cia∏a, stymuluje przemian´ materii polepszajàc
ukrwienie i pobudzajàc profilaktyk´ antycelulitowa.

3. Tuba (opalanie na
stojaco) wyposa˝ona
w 52 lampy 180 watowe
z efektem bràzujàcym.
Dzi´ki temu
urzàdzeniu
mo˝liwe
jest
uzyskanie
pi´knej
i jednolitej
opalenizny.

— W sprzeda˝y wysokiej klasy kosmetyki przed i po opalaniu, które spe∏nia
oczekiwania najbardziej wymagajacych klientów.
— Specjalnie dla Paƒstwa karty sta∏ego klienta, karnety i ró˝nego rodzaju
promocje.
— Kàcik dla dzieci w którym maluchy mogà si´ pobawiç podczas gdy rodzic
b´dzie korzysta∏ z jednego z urzàdzeƒ dost´pnych w naszym salonie.
Serdecznie Zapraszamy
PROMOCJA !!!!
pn. - pt. 10 - 20, sobota 11 - 16
ZBIERAJ PUNKTY – ODBIERAJ NAGRODY
tel. +48 600 133 333
(darmowe minuty, kosmetyki )
ul. Jana Paw∏a II 23 lok. C1
1 min = 1 pkt
06-077 Warszawa Weso∏a (obok poczty i przychodni)
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LICENCJA MINISTERSTWA FINANSÓW NR 3682/2003

TA X I - W E S O ¸ A
tel. 022

BIURO RACHUNKOWE

AKTYW

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

DOJAZD GRATIS 24 h

CZYNNE:
codziennie
w niedziele

6.00 - 21.30
8.30 - 17.00

1 km
D E L I K AT E S Y

PE¸EN ZAKRES US¸UG KSI¢GOWYCH, ZUS
05-077 Warszawa-Weso∏a
ul. Jana Paw∏a II 23/B4
(Centrum Pogodna)

tel./fax 022 773 84 60
tel.kom. 0609 53 77 47
e-mail : renfafa@op.pl

OÊrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej
mgr Beata Dobrowolska-Horszczaruk

dogodny dojazd
parking

Ko
l
LO ekt
TT ur
O a

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

niskie ceny
SAMOOBS¸UGA

Bilety MZK i karty telefoniczne Âwie˝e pieczywo 2 razy dziennie

• NOWOCZESNE METODY LECZENIA:
– bólów kr´gos∏upa
– zmian zwyrodnieniowych
– bólów g∏owy
– wad postawy: zaj´cia indywidualne i grupowe
– dyskopatii
• REHABILITACJA PO URAZACH
• FIZYKOTERAPIA
• MASA˚E: lecznicze, relaksacyjne i wyszczuplajàce

Stara Mi∏osna ulica Jana Paw∏a II 108, tel. 022 773 25 30

ZAPRASZAMY DO NOWEGO PUNKTU

•

zaj´cia indywidualne i grupowe

przy ulicy Rumiankowej 18, tel. 022 773 69 15

W „Groszku” kupisz
szybko, tanio i prawie wszystko

nasz
nowy sklep

z elementami „gimanstyki mózgu“ – metoda Dennisona.

•

Aerobic – pilates, çw. wyszczuplajàce,
çw. kszta∏tujàce, stretching

•

akceptujemy karty p∏atnicze i talony Sodexho

Gimnastyka korekcyjna

tel.

Joga dla kr´gos∏upa

022 773 22 53 ul. Warszawa-Weso∏a
S∏onecznej Polany 5

BIURO RACHUNKOWE Lic. MF 9130/98
Us∏ugi ksi´gowe w pe∏nym zakresie, doradztwo podatkowe, us∏ugi kadrowe i ZUS
ul. Trakt Brzeski 54A, Warszawa-Weso∏a (pawilony handlowe)
tel. 022

773 25 69, 022 73 38 91
www.podatkiwesola.pl

APTEKA
LEKI GOTOWE i RECEPTUROWE

mgr farm. Jolanta Borkowska

D E L I K A T E S Y

Godz. otwarcia
Pon.-Piàt. 8.00-20.00
Sobota 8.00-14.00

„ R O M A ”

ekspedientk´

stara Mi∏osna, ul. jana paw∏a II 13B
Tel. 022 773 12 93

PROTEZY • NAPRAWA

Exp

res

PRACOWNIA PROTETYCZNA
EWA WAÂ
zatrudnià dyspozycyjnà
tel.: 022 773 29 67•022 760 86 74•605 40 38 42

s

05-077 Warszawa-Weso∏a
ul. Jeêdziecka 22c
tel. 022 773 00 45

Systemy alarmowe, domofony, kontrola dost´pu,
TV przemys∏owa, instalacje antenowe.
ul. Rumiankowa 35/10
tel. 022-353-58-87
05-077 Warszawa Weso∏a
fax 022-499-79-16
tel. 0602 398 468
e-mail:info@nodbiz.com.pl
www.nodbiz.com.pl
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DOM POGRZEBOWY
„JANKOWSCY”
• odbiór zw∏ok ca∏à dob´, kompleksowo na terenie
ca∏ego kraju
• kredytowanie kosztów pogrzebu w ramach zasi∏ku ZUS
• sala po˝egnaƒ bezp∏atnie
• ch∏odnia do 3 dni bezp∏atnie
• kilkadziesiàt trumien
15 lat doÊwiadczenia
do wyboru na
w bran˝y
miejscu
• busy i autokary
do przewozu
uczestników
uroczystoÊci
• wiàzanki
i wieƒce
z w∏asnej
kwiaciarni
• oprawa muzyczna ceremonii pogrzebowej
• kremacje i ekshumacje

Biuro czynne: 8-18
Sulejówek – Mi∏osna, ul. Armii Krajowej 76
WKRÓTCE: Stara Mi∏osna, ul. GoÊciniec 10

Telefony ca∏odobowe:
022 783-42-47, 0-602-212-794, 0-608-630-479

meble sosnowe
oferujemy:

∏ó˝ka ● materace ● szafy ● komody
biurka●witryny●sto∏y ●krzes∏a●
m∏odzie˝owe●zestawy i inne

5%

Miƒsk Mazowiecki
ul. Pi∏sudskiego 39
tel./fax 025 759 02 59
Warszawa
ul. P∏owiecka 25 (róg Âwieckiej)
tel./fax 022 815 35 98

www.sosnowemeble.pl e-mail:meble.sosnowe@op.pl
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Lecznica Stomatologiczna ELIXIR
lek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko
specjalista I st. stom. ogólnej
lek. stom. Agnieszka Jankiewicz-Buczek

PANTOMOGRAF CYFROWY

IMPLANTY

• leczenie dzieci i doros∏ych • protetyka
• laseroterapia
• leczenie chirurgiczne
• protezy, naprawa
• diagnostyka RTG, RVG
pantomogram

Logopedia (wszystkie rodzaje zaburzeƒ), reedukacja
Godziny otwarcia: poniedzia∏ek–piàtek 900–2100, sobota 900–1300

Tel. 022-773-21-12 Weso∏a, Osiedle Stara Mi∏osna, ul. Kameliowa 12 (róg Dworkowej)

ZEGARMISTRZ
- ZEGARY; ZEGARKI
- NAPRAWA; SPRZEDA˚

- PASKI; BRANSOLETY
- BATERIE; SZK¸A ITP.

Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 158
tel. 0606 657 692

PN-PT w godz. 10-18
SOB. w godz. 10-14

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

☛ ZABIEGI KINEZYTERAPEUTYCZNE
☛ MASA˚ LECZNICZY

Us∏ugi posadzkarskie

☛ TERAPIA MANUALNA

uk∏adanie, cyklinowanie i lakierowanie pod∏óg
Jerzy S´pka

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW

Stara Mi∏osna, ul. Malwy
zadanie 25, dzia∏ka 1531

tel. 022 773 28 98
0603 379 677

Gabinet lekarski
Specjalista chorób wewn´trznych
Piotr Wankiewicz
Pon.-Pn - po po∏udniu
Sobota przed po∏udniem
Wizyty domowe

ul. Cieplarniana 13
(Stara Mi∏osna)
tel. 0501-694-039

☛ ZABIEGI Z ZAKRESU FIZYKOTERAPII:

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne
ortopeda-traumatolog, neurolog, chirurg, internista

Nasz adres: Weso∏a – Stara Mi∏osna,
ul. J. Paw∏a II 264, tel. 022-795-14-97, 022-773-14-97
www.rehabilitacja-staramilosna.pl
gabinet@rehabilitacja-staramilosna.pl

KARNETY I KORZYSTNE RABATY
MO˚LIWOÂå ZAKUPU
SZWEDZKICH PROFILOWANYCH
PODUSZEK ORTOPEDYCZNYCH,
KOREKTORÓW DO SIEDZENIA
I POD PLECY, STABILIZATORÓW
STAWÓW ORAZ SZWEDZKICH
ORTOPEDYCZNYCH MATERACY DO SNU.

BIURO RACHUNKOWE
Licencja MF Nr 14424/99

PE¸NY ZAKRES US¸UG
Siedziba: Warszawa-Weso∏a
Stara Mi∏osna
ul. Irydowa 16

tel./fax 022 773 26 93
0 512 103 278
email:fismag@poczta.fm

US¸UGI DETEKTYWISTYCZNE
Biuro Informacji Renoma II Andrzej Mikstal
licencja nr 0000505 zezwolenie MSWiA nr D-017/2004

– rozwody – dokumentacja zdarzeƒ;
– gospodarcze – wiarygodnoÊç, ustalenia majàtkowe;
– badania antypods∏uchowe, inne ekspertyzy (patrz strona w internecie).
ul. PrzyleÊna 20, Stara Mi∏osna
tel. 0227730028, fax 0227730029
www.renoma2.com.pl
e-mail: renoma2@renoma2.com.pl

•KÑPIEL
•STRZY˚ENIE
•TRYMOWANIE
•PIEL¢GNACJA
.

Agnieszka Szczepanek
Warszawa
Stara Mi∏osna
ul. Kruszyny 18
Tel. 0609-228880
022-3534578

Wizyta po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

US¸UGI ELEKTRYCZNE
Wykonywanie i modernizacja instalacji,
naprawa sprz´tu AGD i pod∏àczanie urzàdzeƒ
Monta˝ i naprawa domofonów
Pod∏àczanie czujników temperatury do pieców gazowych

tel. 0500 322 255 – Jan Stachyra
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05-077 Warszawa-Weso∏a, ul. Trakt Brzeski 75
tel. 022 773 21 55, fax 022 773 30 41
pn.–pt. 800–1900 sob. 900–1500

Warszawa, ul. Bartycka 26 paw. D
tel. 022 891 12 57
pn.–pt. 900–1800 sob. 900–1500

... w ofercie 80 wzorów

Serwis samochodowy MOTOLAB
05-077 Warszawa-Weso∏a, Trakt Brzeski 1
tel. 022 773 22 50, 022 773 22 49
pn.-pt. 800–1700, sob. 900–1400
Mechanika pojazdowa
Diagnostyka podwozi - komputerowa
geometria kó∏
- test amortyzatorów
Elektromechanika
- uk∏ady wtryskowe
Elektronika
i zap∏onowe
systemy ABS/ASR,
komfortu i Air-bag
Sprzeda˝ cz´Êci zamiennych marki BOSCH
Sprzeda˝ i wymiana opon
Obs∏uga i naprawa klimatyzacji
- serwis, monta˝
Instalacje gazowe
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O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
◗ Pracownia projektowania wn´trz ze Starej
Mi∏osny pilnie szuka osoby do rysowania
rzutów w AutoCadzie – tel. 606 440 633.
◗ Panià do prowadzenia domu i opieki
nad dzieckiem 5 dni w tygodniu 8 godzin
dziennie od zaraz. Tel.: 601 518 979.
◗ J´zyk angielski – korepetycje. Student socjologii SGGW tanio i solidnie pomo˝e
w nauce angielskiego, przygotuje do egzaminów w gimnazjum i liceum. 5 lat doÊwiadczenia i gwarancja efektów nauki.
Tel.: 506-193-203.
◗ Rejsy morskie – 609 840 340.
◗ Mercedes Sprinter. Transport – 601 221
350.
◗ Szukam pracy: 37 lat, wykszta∏cenie wy˝sze. Obszar: marketing b2b i b2c, promocje, eventy. Specjalizacja marketing bezpoÊredni: bazy danych, mailing, e-mailing, telemarketing, badania. Kontakt: 604 333
445.
◗ Kupi´ dzia∏k´ w Starej Mi∏oÊnie 694 239
870.
◗ Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi
w domu tel.: 773-28-21, 0-506-032-318.
◗ J´z. niemiecki – profesjonalne t∏umaczenia:
zwyk∏e, przysi´g∏e, expresowe tel. 022773-28-70.
◗ Esperal – odtrucia alkoholowe ca∏odobowo,
lek. med. chirurg (dyskrecja zapewniona)
tel. 0-601-62-22-62.
◗ SKRZYPCE – udzielam lekcji i gram na Êlubach tel. 0-515-34-94-60.
◗ Wró˝enie – lepsze samopoczucie – tel. 0691-257-038.
◗ Tipsy: ˝elowe, french, szklane. Wtapianie
halogenów. Za∏o˝enie 70 z∏, uzupe∏nienie 50 z∏. Dojazd gratis. Tel. 0-504-803574.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego- wszystkie
stopnie nauczania tel. 022-773-28-07.
◗ Szafy, garderoby, okna – 0-601-22-30-20.
◗ Ch´tnie naprawi´ monitor, drukark´, CD-ROM, DVD-ROM lub stacjonarne DVD, tak˝e inne tel. 022-773-96-35.
◗ Rosyjski – nauczycielka z certyfikatem Uniwersytetu w Petersburgu. St. Mi∏osna
tel. 022-773-22-54.
◗ Angielski z Anglikiem (dyplomowany nauczyciel z Londynu) tel. 022-773-38-99.
◗ PRANIE DYWANÓW, wyk∏adzin i tapicerki
meblowej oraz samochodowej maszynà
i Êrodkami firmy Karcher. Dojazd bezp∏atny.
tel. 0510-126-840.
◗ US¸UGI ELEKTRYCZNE, naprawa sprz´tu
AGD oraz monta˝ i naprawa domofonów.
Stara Mi∏osna tel. 0500-322-255 JAN STACHYRA.
◗ AUTO NA GAZ – tel. 501-92-02-72, 88890-85-68, 022-499-80-59.
◗ RENCISTA poszukuje pracy (stolarstwo i inne) tel. 022-773-19-85.
◗ Student sprzedaje odtwarzacze MP4. Prezentacja u klienta. Âwietny prezent. Tel. 022
773-20-78, 0509-043-962.
◗ Dachy. Krycie z materia∏em 022-760-8547.
◗ Posiadam samochód Fiat Ducato Max
i czas wolny. Tel. 0513-144-668.
◗ ZU˚YTE OPONY do utylizacji nieodp∏atnie
przyjm´. Wulkanizacja. St. Mi∏osna ul. Trakt
Brzeski 19 tel. 0501-086-581.
◗ Kupi´ lub wezm´ stó∏ i szeÊç krzese∏ (tapicerowanych) tel. 022 773-17-02, tel. kom.
0885-245-539.

◗ Sprzedam atrakcyjne mieszkanie w Sulejówku 85 m2, II pi´tro z poddaszem, nowe,
osiedle ogrodzone. tel. 0601-384-616.
◗ FIRMA poleca tanie, solidne sprzàtanie
na zawo∏anie + „z∏ota ràczka”. Prosz´
o kontakt tel. 0507-097-028.
◗ Sprzedam wózek i fotelik samochodowy
Chicco, ∏ó˝eczko z komodà i szufladami
oraz wózek g∏´boki i krzese∏ko do karmienia
– stan bardzo dobry, ceny do uzgodnienia
tel. 0508-398-312, 022-773-28-98.
◗ Kierownik budowy – Nadzory tel. 0608612-979.
◗ Do wynaj´cia: pokój z ∏azienkà w suterenie
tel. 022-773-27-24.
◗ FRANCUSKI od podstaw dla dzieci i mlodziezy. zajecia w przyjaznej atmosferze. Dojazd gratis. 25z∏/45min/os. kontakt-0502846969.
◗ Starsza Pani ze Starej Mi∏osnej zaopiekuje
si´ dla towarzystwa innà starszà osobà, telefon: 022/773-22-68.
◗ PROFESJONALNY MASA˚ – leczniczy, odchudzajàcy, baƒkà chiƒskà – tel. 0 501 013
466.
◗ NIEMIECKI – korepetycje, przygotowania
do egzaminów udziela germanista magistrant U.W. Dojazd gratis. tel.: 0602-120632; 773-82-31.
◗ Serwis drukarek komputerowych, regeneracja tonerów do drukarek HP, materia∏y eksploatacyjne. Stara Mi∏osna, tel. 604-403067, 606-939-443.
◗ Chcesz si´ dowiedzieç jak kupowaç taniej
kosmetyki w firmie Avon? Zadzwoƒ wieczorem 0-22-773-34-29.
◗ Sprzedam kanape rozk∏adanà i dwa fotele
– komplet BARDZO TANIO, telefon 0 502
607 677. Weso∏a
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem, osoba odpowiedzialna, z prawem jazdy tel: 0505-054-718.
◗ Osoba solidna, czysta, z referencjami ch´tnie przyjmie sprzàtanie raz lub dwa razy
w tygodniu tel: 0505-054-718.
◗ Kupi´ mieszkanie w Starej Mi∏osnej lub Weso∏ej o powierzchni 38-50 m2 tel. 0501 790
164.
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem, pomog´ w lekcji,
wykonam drobne prace domowe. Posiadam samochód. Tel. 0 502 132 551
lub 773 30 13.
◗ ANGIELSKI, MATEMATYKA. Nauka i korepetycje w domu ucznia!!! Ju˝ od 10 lat na terenie Starej Mi∏osnej, z dostosowaniem
do indywidualnych potrzeb, mi∏o i solidnie.
Przygotowanie do matury z j. angielskiego.
Tel. 022 773 26 74.
◗ PILNE!! OSOBA CIERPIÑCA NA SM PRZYJMIE MEBEL DO SPANIA I JAKIKOLWIEK TELEWIZOR, tel 0 695 440 313
◗ Korepetycje z geografii – od podstawówki
do liceum. Student III roku Wydzia∏u Geografii UW. tel: 0604-915-171.
◗ Kupi´ mieszkanie w Starej Mi∏osnej. Powierzchnia 60-100m. Kontakt 0665065003.
◗ Ekonomista, 54 l., wykszt. wy˝. podemje
pilne prac´, ang., ros. i komputer podst.,
30-letnie doÊw. w finansach i zarzàdzaniu
zasobami ludzkimi Kontakt: 0-22 836 20
81; 0-661 682 597, e-mail:aldek.romi@gazeta.pl.
◗ Zatrudni´ osob´ do ca∏odobowej opieki
nad chorà, niesamodzielnà starszà panià.
Tel. 606360022 lub 0227731427.

◗ CHEMIA – ka˝dy poziom. Doktorant AM
w Warszawie. Dojazd do ucznia. 0 507 468
271.
◗ Pokój do wynaj´cia 30 metrów kwadratowych, oddzielne wejÊcie tel. 7731985.
◗ M∏odà osob´ (studentk´ studiów zaocznych)
zatrudni´ jako pomoc domowà (sprzàtanie,
prasowanie) 3-4 godz. dziennie, Weso∏a
– Wola Grzybowska, tel. 663 74 15 73 (prosz´ dzwoniç po 19-stej).
◗ EKIPA REMONTOWA-Zajmujemy si´ remontami i wykoƒczeniami mieszkaƒ, domów i innych obiektów. Glazura, terakota,
karton-gips, malowanie, szpachlowanie,
g∏adzie itp. Tel. 0-601-715-884.
◗ Posiadam wolny czas i samochód osobowy
Peugeot 307 SW srebrny. Oczekuj´ propozycji. Tel. 0506 115 731.
◗ Mam do wynaj´cia parter domu wolnostojàcego (3 pokoje po 25 m, kuchnia, ∏azienka, si∏a)/ na cichà produkcj´. Tel. 0506 115
731.
◗ Sprzedam kostk´ brukowà Libet, Faelbud.
Bardzo du˝y wybór wzorów i kolorów.
Atrakcyjne ceny – tel. 606 858 633.
◗ PENSJONAT DLA KONI! Zakr´t. Bardzo dobre warunki, ca∏odobowa opieka nad koƒmi, 600z∏/m-c. Tel. 502 043 303.
◗ Sprzedam (za pó∏ ceny) 3-cz´Êciowy strój
do chrztu dla dziewczynki. Rozmiar 62/68.
Bardzo ∏adny. Tel 0-501 546 848.

◗ Mieszkanka St. Mi∏osnej kupi dzia∏k´
ok. 500 m2 w St. Mi∏osnej, tel. 0 693 811
308.
◗ J¢ZYK ROSYJSKI – SKUTECZNIE i SYMPATYCZNIE!! Nauka na wszystkich poziomach,
j´zyk prawniczy, biznesu, korespondencja
handlowa, przygotowanie do egzaminów,
t∏umaczenia, konwersacje, przepisywanie
i pisanie tekstów, tel.: 504 697918, czytaj
na www.rosyjski.blo.pl
◗ Wykrywacz metali [z∏ota] sprzedam,
tel. 022 758 73 48.
◗ Drobne naprawy domowe – „Z¸OTA RÑCZKA” tel. 783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ US¸UGI DOMOWE – Trzepanie bezpy∏owe
dywanów, tapicerki, wyk∏adzin oraz pranie
(renowacja) maszynà KIRBY. Czas schni´cia 1,5 godziny. tel. 783-28-37; kom. 606752-724.
◗ TANIA ODZIE˚ – sklep z odzie˝à u˝ywanà
zaprasza. Cz´ste dostawy towaru, najni˝sze
ceny. Stara Mi∏osna ul. Trakt Brzeski 68
(przy markecie WELMAX).
◗ Poszukuj´ opiekunki do dwójki dzieci 2-3
dni w tygodniu w Starej Mi∏osnej. Kontakt 022 773 34 99 lub 693 555 246.
◗ Zatrudni´ pracownika gospodarczego, Restauracja GoÊciniec tel. 22 773 30 02.
◗ Trzy dziewczyny poszukujà wspó∏lokatorki
do mieszkania w Starej Mi∏oÊnie – oddzielny pokój tel. 691 163 556.

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

Og∏oszenia drobne na forum
Szanowni czytelnicy i og∏oszeniodawcy! Chcàc u∏atwiç wam ˝ycie i mo˝liwoÊç szybszego dost´pu do informacji, na naszym forum Stowarzyszenia Sàsiedzkiego otworzyliÊmy mo˝liwoÊç bezp∏atnego publikowania og∏oszeƒ drobnych. Jest to mechanizm niezale˝ny od publikowania og∏oszeƒ drobnych na ∏amach WiadomoÊci Sàsiedzkich. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy
do odwiedzenia forum http://forum.staramilosna.org.pl. Po zarejestrowaniu
si´ jako u˝ytkownik, w g∏ównej kategorii forum, wchodzimy w kategori´ „Og∏oszenia drobne” i tam mo˝emy za∏o˝yç nowy temat z treÊcià naszego og∏oszenia. TreÊç og∏oszenia mo˝e zostaç skasowana lub poprawiona przez autora
w dowolnym momencie. Moderatorzy forum b´dà kasowaç og∏oszenia
po trzech miesiàcach od ich wpisania.
Stowarzyszenie Sàsiedzkie

Morfeusz

Przyj´cia OkolicznoÊciowe

PRZYJ¢CIA
WESELA
KOMUNIE itp
ul. Szosa Lubelska 20
05-077 Warszawa-Weso∏a

tel. 022 783 48 49, 022 612 93 98
www.wesele.waw.pl

W i a d o m o Ê c i S à s i e d z k i e S t a r a M i ∏ o s n a - pismo mieszkaƒców Weso∏ej i okolic.
Redaguje zespó∏: Izabela Antosiewicz (sekretarz redakcji), Katarzyna G∏usek, Magdalena J´drzejewska, Marcin J´drzejewski (redaktor naczelny), Adam K∏os,
Ma∏gorzata Krukowska, Dorota Mierzejewska, Magdalena Rawicka, Anna Susicka, Katarzyna Szaszkiewicz (reklama, tel. 022 773 14 13, 0604 23 23 57),
Dorota Wroƒska, Izabella Zych, Judyta Weso∏owska. Foto: Iza Antosiewicz, Magda J´drzejewska, autorzy. Kontakt z redakcjà: tel.: 022 613 34 37,
fax: 022 613 18 49, e-mail: wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl Adres do korespondencji: 04-506 Warszawa, ul. Minerska 1.
Wydawca: NAJ-COMP. ISSN 1509-0833. Nak∏ad: 9000 egz., Gazeta bezp∏atna! Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych i nie gwarantuje ich publikacji.
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów i korekty j´zykowej. Za informacje zawarte w reklamach Redakcja nie odpowiada.

Reklama:
Katarzyna
Szaszkiewicz
– tel. 022-773-14-13
0604 23 23 57
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GADOMSKA NIERUCHOMOÂCI
Licencja nr 51

POSZUKUJEMY: DOMÓW, MIESZKA¡
I DZIA¸EK W STAREJ MI¸OSNEJ

0601 355 130

oddzwoni´

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

tel. 022 870 55 55
www.gadomska.pl
biuro@gadomska.pl

Warszawa Weso∏a
ul. Trakt Brzeski 52B
tel. 022 773 39 50
pn.-pt. 10.00-18.30
sob. 10.00-14.00

ww
w.d
esen.c
om.pl
Szeroki wybór daƒ, rezerwacje telefoniczne,
przyj´cia okolicznoÊciowe, dania na wynos.

Przyjmujemy zapisy
na obiady firmowe
ul. Jana Paw∏a II 23 lok. B1, Weso∏a – Stara Mi∏osna (Centrum „Pogodna”)

zapraszamy codziennie w godz. 1200–2000, tel. 022 773 84 92
www.kuchniazapiecek.prv.pl
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POSZUKUJEMY:
domów, mieszkaƒ
i dzia∏ek
kupno – sprzeda˝ – wynajem
PoÊrednik licencjonowany nr 232

• Warszawa ........................................ 022 617 49 20
• Weso∏a – Sulejówek ...................... 022 773 02 70
• Gm. Halinów – Wiàzowna ............ 022 773 02 71
• Wawer Józefów – Otwock ............ 022 773 02 72
• Dzia∏ki inwestycyjne ........................ 501 773 670
ul. Dolomitowa 2, 05-077 Warszawa-Weso∏a
e-mail: biuro@j-n.pl
www.jablonski.com.pl

WYWÓZ NIECZYSTOÂCI
p∏ynnych i sta∏ych
Warszawa-Weso∏a, ul. Szosa Lubelska 2
tel. 022 773 37 67, tel./fax 022 773 24 63

