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wiadomoÊci sàsiedzkie
STARA MI¸OSNA

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 odbywamy
tam swoje spotkania. Od poczàtku marca dysponujemy 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
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Z prac Rady Dzielnicy
Poniewa˝ zapowiedziana miesiàc
temu zmiana na
funkcji Przewodniczàcego Rady wywo∏a∏a w Starej Mi∏osnej sporo zamieszania, chcia∏bym zaczàç swojà relacj´
od ponownego wyjaÊnienia, ˝e nie
zrzek∏em si´ mandatu Radnego, i nadal reprezentuj´ Osiedle w Radzie.
Moja rezygnacja dotyczy∏a tylko funkcji Przewodniczàcego Rady. Zmiana ta
by∏a zaplanowana ju˝ na poczàtku
grudnia w czasie wy∏aniania Zarzàdu
Dzielnicy. Wiem, ˝e mo˝e w Polsce to
dziwne, ale prosz´ nie doszukiwaç si´
w tej zmianie ˝adnych sensacji. Sà tacy,
którym zale˝y na stanowiskach, a sà ta-

cy, którym zale˝y na tym, by realizowaç
swój program wyborczy. Ja akurat nale˝´ do tych drugich. I w mojej ocenie,
wa˝niejsze by∏o, by sk∏ad personalny
Zarzàdu Dzielnicy gwarantowa∏ realizacj´ programu, z jakim nasze Stowarzyszenie sz∏o do wyborów. A ja mog´
doglàdaç wszystkiego i pracowaç na
rzecz mieszkaƒców z pozycji szefa Koalicyjnego Klubu Radnych. I pod pewnymi wzgl´dami b´dzie to dla mnie nawet wygodniejsze.
A co do prac rady – planowa sesja lutowa odby∏a si´ 22 lutego. Oprócz sygnalizowanej ju˝ zmiany Przewodniczàcego i idàcych za tym zmian w sk∏adach
Komisji Rady, na sesji przyj´to stanowisko wyra˝ajàce zadowolenie z wydanej przez Ministra Ârodowiska decyzji
Êrodowiskowej w sprawie WOW oraz

K∏opoty z przetargami
Witam, od dawna zamierza∏am dodaç
swoje spostrze˝enia na ten temat, ale
jak zwykle wymówkà jest brak czasu.
Zmobilizowa∏ mnie dopiero ostatni artyku∏ w WiadomoÊciach Sàsiedzkich.
Sama z przetargami mam do czynienia
od oko∏o 10 lat w bardzo du˝ej instytucji paƒstwowej. Najpierw jako cz∏onek
komisji, g∏ównie na roboty budowlane
(jestem in˝ynierem z wykszta∏cenia),
potem samodzielnie je przygotowujàc
i przeprowadzajàc, zgodnie z ustawà
Prawo Zamówieƒ Publicznych. Po artykule w WiadomoÊciach zajrza∏am na
stron´ urz´du na zak∏adk´ przetargi
i majàc w pami´ci artyku∏ o inwestycjach na naszym osiedlu i zamówieniach
publicznych, przyjrza∏am si´ umowie
na rozbudow´ szko∏y, do której chodzi∏y moje dzieci. Tu musz´ wtràciç, ˝e jak
wiadomo, naj∏atwiej jest widzieç b∏´dy
u innych, ale wydaje mi si´, ˝e umowa
ta nie zabezpiecza do koƒca interesów
zamawiajàcego. A chodzi tu np. o odbiór przedmiotu umowy i zap∏at´.
Wed∏ug umowy wykonawca przynosi
dokumentacj´ (jeszcze nie wiemy, jakà
w sensie jakoÊci). Zgodnie z par. 4 ust. 2
spisujemy na t´ okolicznoÊç protokó∏
zdawczo-odbiorczy, który jest z podstawà do wystawienia zgodnie z par. 5
ust. 2 faktury, za którà zamawiajàcy,
czyli urzàd, musi zap∏aciç w terminie 21
dni, bo potem b´dzie p∏aci∏ odsetki

2

ustawowe. Wprawdzie w par. 4 pojawia
si´ „protokó∏ zdawczo-odbiorczy”
a w par. 5 „protokó∏ odbioru przedmiotu umowy”, ale myÊl´, ˝e autorowi chodzi∏o o t´ samà czynnoÊç, poniewa˝ inaczej to drugie okreÊlenie powinno byç
w umowie zdefiniowane. I teraz wyobraêmy sobie, ˝e dokumentacja jest
niepe∏na. Zgodnie z par. 4 ust. 3 zamawiajàcy mo˝e ˝àdaç ich usuni´cia, nawet jest podany termin, co b´dzie, je˝eli nie zostanie on dotrzymany. Je˝eli zap∏acimy wykonawcy, nie majàc zabezpieczenia nale˝ytego wykonania umowy, to czas poprawek b´dzie bardzo
d∏ugi, bo ju˝ ˝adnego „bata” na wykonawc´ nie mamy.
Pomijam fakt, ˝e umowa nie jest spójna (a ma tylko trzy strony). W wy˝ej
wymienione protoko∏y, czy chocia˝by
odwo∏anie w par. 9 ust. 3 do par. 9
ust. 1, (a powinno byç do par. 8 ust. 1).
A co do artyku∏u i nie pokazywania si´
wykonawcy na budowie, wystarczà proste zapisy o przystàpieniu do realizacji
i faktyczne jej realizowanie oraz wynikajàce z tego konsekwencje. Pisemne
upomnienie, potem rozwiàzanie umowy z przyczyn le˝àcych po stronie wykonawcy, czego wykonawcy si´ bojà, bo to
wyklucza ich z przetargów publicznych
na okres 2 lat. Wstawianie w umowie
tylko terminów rozpocz´cia i zakoƒczenia skutkuje dzia∏aniami opisanymi

popierajàcej dzia∏ania Ministra w tej
sprawie. Nast´pnie Rada zajmowa∏a si´
informacjà Zarzàdu o przygotowaniach
i harmonogramie tegorocznych inwestycji oraz planach inwestycyjnych
MPWiK na terenie Weso∏ej, informacjami o dzia∏ajàcych klubach sportowych oraz stowarzyszeniach i instytucjach zajmujàcych si´ sprawami kultury, a tak˝e o planach remontów placówek oÊwiatowych. GoÊciliÊmy tak˝e
p. Ew´ Podhorskà z Biura Naczelnego
Architekta Miasta, która przekaza∏a informacj´ o stanie prac nad planami zagospodarowania przestrzennego.
Nast´pna sesja planowana jest na
czwartek 29 marca, jak zwykle o godzinie 1400 w sali Rady Urz´du Dzielnicy
Weso∏a.
Z powa˝aniem
Paƒstwa Radny Dzielnicy
Marcin J´drzejewski
w artykule. Ale po to sà umowy, pisane
przez Zamawiajàcego, aby takie sytuacje przewidzieç i zastanowiç si´
przed og∏oszeniem przetargu „co wtedy”. Na tym polega pisanie umów, najproÊciej jest napisaç mi´dzy kim, co,
za ile i w jakim terminie. Ca∏a trudnoÊç
polega na zastanowieniu si´, co b´dzie,
jak trafi si´ nam nierzetelny wykonawca, o co przy przetargu nieograniczonym i najni˝szej cenie w obecnych czasach nietrudno, jakie Êrodki zapobiegawcze zastosowaç, aby otrzymaç produkt lub us∏ug´ dobrà, a nie takà, jakà
narzuca nam wykonawca. Po ró˝nych
doÊwiadczeniach z wykonawcami, obecnie skupiam si´ na szczegó∏owym opisaniu ich obowiàzków i odpowiedzialnoÊci, nawet doÊç szczegó∏owo oraz na karach i sposobach rozwiàzania umowy
w przypadku z∏ego wykonywania przedmiotu umowy przez wykonawc´ tak,
aby wykonawca nie straszy∏ mnie sàdami. Piszàc szczegó∏owà umow´ mam
konkretne zapisy, a nie interpretacje zapisów ogólnych przez ka˝dà ze stron
na swój sposób, jak zawsze ró˝nà.
Ewa Kurek
Firma LENBAW sp. z o.o. konserwujàca
wodociàgi informuje o zmianie numerów
telefonów kontaktowych (np. w celu
zg∏aszania awarii sieci wodociàgowej)
na nast´pujàce:
tel. kom. 0 665 509 030, 0 665 509 020
tel. 022 773 87 70
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Inwestycje 2007
Po podj´ciu przez Rad´
Warszawy uchwa∏y w sprawie
uchwalenia bud˝etu na rok
2007, dzielnice mogà ju˝
przystàpiç do jego realizacji.
U nas w Weso∏ej na inwestycje Warszawa przeznaczy∏a
23 533 000 z∏. Obok przedstawiam wykaz
zadaƒ inwestycyjnych.
Dodatkowo, dzi´ki zabiegom Zarzàdu
Dzielnicy, uda∏o si´ zatrzymaç w Weso∏ej
ponad 1800 000 z∏. z pieni´dzy nie wykorzystanych w 2006 roku. Kwoty te zwi´kszà
Êrodki na budow´ ulic G∏owackiego i Mazowieckiej. Sumujàc mamy do wydania
w roku bie˝àcym ponad 25 mln z∏.
Czy to du˝o, oczywiÊcie, chcielibyÊmy wi´cej, bo potrzeb mamy jeszcze tak wiele, ˝e
kwoty wielokrotnie wi´ksze te˝ nie spowodowa∏yby stanu b∏ogiego zadowolenia. Przy
sprzyjajàcych okolicznoÊciach b´dziemy zabiegali o zwi´kszenie wydatków na kolejne inwestycje. PowinniÊmy jednak wiedzieç, ˝e
przygotowanie i nadzór nad inwestycjami o takiej wartoÊci b´dzie wymaga∏ sporej mobilizacji od pracowników Wydzia∏u Infrastruktury.
B´dziemy ich wspieraç i mobilizowaç.
Powodzenia
Józef WojtaÊ

Zagubione s∏owa

Przekonania
Przekonania to jest coÊ bardzo g∏´bokiego w cz∏owieku: to jest poniekàd ca∏y cz∏owiek wewn´trzny. Przekonanie to jest owoc
myÊli, a wraz z owocem myÊli zaanga˝owanie i postawa woli. Wi´cej jeszcze tak˝e
i serce dochodzi do g∏osu.
W przekonaniu jest ca∏y cz∏owiek wewn´trzny. Ten cz∏owiek wewn´trzny musi
byç uszanowany.
Je˝eli cz∏owiekowi „zewn´trznem“, nale˝à ró˝ne prawa to cz∏owiekowi „wewn´trznemu” tym bardziej.
25 stycznia 1965 r.
Arcybiskup Karol Wojty∏a
Marzy mi si´, aby jak najwi´cej Polaków mia∏o swoje wyp∏ywajàce z serca
i umys∏u, z wiernoÊci idea∏om i zwyk∏ej
przyzwoitoÊci przekonania i zasady, którymi si´ w ˝yciu kierujà. ˚eby umieli powiedzieç z∏u, g∏upocie, chwilowej modzie,
pró˝noÊci – nie – w imi´ w∏aÊnie zasad.
Zgodnie z wewn´trznym przekonaniem.
Opracowa∏a Anna Susicka
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Budowa ul. Uroczej na odcinku od ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej- wykup
gruntów
Budowa ulicy Głowackiego - I i II Etap
Budowa ul. Mazowieckiej
Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 119, ul. Klimatyczna
Budowa ul. Żeromskiego i Rejtana (od Żeromskiego do Słowackiego)
Projekty drogowe ulic w os. Stara Miłosna
Projekty drogowe ulic w os. Centrum, Plac Wojska Polskiego i Wola Grzybowska
Projekty drogowe ulic,pętli autobusowej i ronda Jagielońska w os. Zielona
Budowa ulicy Zagajnikowej z kanalizacją deszczową
Budowa dróg ze wspólﬁnansowaniem mieszkańców - os. Stara Miłosna
Budowa dróg ze wspólﬁnansowaniem mieszkańców - os. Zielona
Budowa dróg ze wspólﬁnansowaniem mieszkańców - Plac Wojka Polskiego
Modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 171 i Gimnazjum Nr 120
Budowa ul. Podleśnej
Budowa chodnika ul. Niemcewicza
Budowa dzielnicowego boiska trawiastego z infrastrukturą
Budowa ścieżki spacerowo-rowerowej wzdłuż Kanału Wawerskiego (I etap)
Budowa ścieżki spacerowo-rowerowej wzdłuż ul. 1.Praskiego Pułku
Budowa ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Ułańskiej do Traktu Brzeskiego
Budowa skrzyżowań: ul. Gościniec/ul. Jana Pawła II i ul. Gościniec/ul. Borkowska
Budowa Zespołu Szkół: Podstawowa, Gimnazjum, Przedszkole w os. Zielona
Budowa budynku komunalno-socjalnego (prace przygotowawcze)
Budowa ul. Fabrycznej - III Etap
Budowa ul. Jeździeckiej
Budowa ul. Syrokomli
Budowa oświetlenia dróg w osiedlach Zielona, Stara Miłosna, Wola Grzybowska
Modernizacja układu drogowego wraz z budową oświetlenia -Plac Wojska
Polskiego - Etap IV
Budowa ulic osiedlowych w os.Centrum- ul.Wspólczesna, Różana, Zakątek, Miła,
Górna, Piotra Skargi i Lipowa (modernizacja)
Budowa ul. Jagiellońskiej
Budowa ul. Wspólnej
Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 173
Przebudowa ulicy Mickiewicza
Modernizacja Wydziału Obsługi Mieszkańców
Klimatyzacja serwerowni w Urzędzie
Budowa Przedszkola w Starej Miłosnej (prace przygotowawcze)

Kwota na realizację
w roku 2007
(w tys. zł)
Rozpocz. Zakończ.
Termin
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2007

2007

250

2005
2005
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2006
2005
2005
2006
2006
2006
2007
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2007

2007
2007
2010
2007
2009
2009
2009
2007
2009
2009
2007
2008
2008
2008
2010
2008
2008
2007
2008
2010
2007
2007
2008
2007
2009

2 050
2 300
860
900
400
100
200
300
600
200
150
1 800
1 300
100
1 150
150
100
1 700
800
2 000
50
1 000
500
600
420

2007

2007

400

2007

2008

650

2006
2007
2007
2007
2004
2007
2007

2007
2008
2007
2007
2007
2007
2008
Ogółem

700
540
150
500
500
13
100
23 533

Piracik – bo takie imi´ nosi 5 miesi´czny, uroczy i màdry piesek, zosta∏
tak nazwany, bo brak mu jednego
oczka, taki si´ urodzi∏. Defekcik ten
w niczym pieskowi nie przeszkadza byç weso∏ym, pe∏nym ˝ycia i optymizmu stworzeniem.
Pirat zosta∏ zabrany ze schroniska, gdzie z powodu swej
u∏omnoÊci nie znalaz∏by szybko nowego domu. Teraz czeka
na niego w Mi´dzylesiu.
Pies jest bardzo bystry, szybko si´ uczy, ma Êwietny kontakt
z cz∏owiekiem, nie brudzi ju˝ w domu i nie niszczy rzeczy. Polecam go jako przyjaciela rodziny.
wyzel@poczta.onet.pl 0 602 704 701

Pies szuka domu
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O co chodzi z WOW
Ostatnio Weso∏a
sta∏a si´ s∏ynna na ca∏à Polsk´, a to za sprawà decyzji Ministra
Ochrony Ârodowiska,
Zasobów Naturalnych i LeÊnictwa dotyczàcej przebiegu
Wschodniej Obwodnicy Warszawy (WOW). Decyzja jak decyzja, wa˝na jedynie dla mieszkaƒców
Weso∏ej i Halinowa. I pewnie nikt wi´cej
by si´ nià nie zainteresowa∏, gdyby nie
wczeÊniejsza kontrowersyjna decyzja tego˝ samego ministra w sprawie obwodnicy Augustowa przez dolin´ Rospudy. I fakt, ˝e ten˝e minister jest mieszkaƒcem Weso∏ej. To wystarczy∏o, by z ca∏ej
sprawy zrobiç wielkà afer´, a szukajàcy jej
dziennikarze, niczym gàbka ch∏on´li i, co
gorsza, powtarzali kolejne mity, najcz´Êciej stawiajàce w z∏ym Êwietle Weso∏à i jej
mieszkaƒców, a ministra Jana Szyszko
w szczególnoÊci. A jakie sà fakty?
Zacznijmy od historii
JakieÊ 20 lat temu, gdy Weso∏a by∏a
maleƒkà podwarszawskà miejscowoÊcià
liczàcà nieca∏e 10 tys. mieszkaƒców,
a po polskich drogach jeêdzi∏o 10 razy
mniej samochodów ni˝ obecnie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (a ÊciÊlej mówiàc – jej poprzedniczki prawne), wymyÊli∏y sobie, ˝e WOW zostanie poprowadzona przez Êrodek Weso∏ej, tzw. legendarnym ju˝ wariantem
IIIa, prowadzàcym od Zakr´tu, po skraju
hipodromu, lasami Groszówki i skrajem
Zielonej a˝ do Rembertowa. Ta koncepcja od poczàtku spotyka∏a si´ ze zdecydowanym sprzeciwem w∏adz Weso∏ej. Niestety, najwi´ksze dziÊ osiedle Weso∏ej
– Stara Mi∏osna ani nie mia∏o silnej reprezentacji we w∏adzach, ani (ze wzgl´du

wariant samorzàdowy

warianty GDDKiA
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na prowadzonà przez Zespó∏ budow´)
nie by∏o zbyt lubiane. Stàd te˝, kolejne
Rady Miejskie Weso∏ej, jak jeden mà˝
uchwala∏y, ˝e WOW wariantem IIIa
przez Êrodek Weso∏ej nie, ale ju˝ po Trakcie Brzeskim to prosz´ bardzo... Jeszcze
w 2003 roku ten poglàd wyra˝a∏ ówczesny
burmistrz Andrzej Jastrz´bski. Takie stawianie sprawy by∏o jawnym zaproszeniem drogowców na teren Weso∏ej. Skoro mo˝na Traktem Brzeskim, to dlaczego
nie wariantem IIIa? A podzielona Rada
(radni ze Starej Mi∏osny oczywiÊcie protestowali przeciw takiemu stanowisku)
nie by∏a w stanie dawaç skutecznego odporu drogowcom.
Do roku 2002, kiedy Weso∏a by∏a samodzielnym miastem, decyzje jednak
pozostawa∏y w naszym r´ku i wszelkie
zap´dy GDDKiA by∏y skutecznie wstrzymywane. Po w∏àczeniu do Warszawy, lokalny samorzàd przesta∏ byç partnerem
dla drogowców, a wszystkie decyzje zacz´∏y zapadaç na Placu Bankowym. Ju˝
w 2003 roku Prezydent Warszawy Lech
Kaczyƒski skierowa∏ pismo do GDDKiA
akceptujàce przebieg WOW wariantem
IIIa, a Urzàd Miasta, w przygotowywanym przez siebie Studium Uwarunkowaƒ Zagospodarowania Przestrzennego
wpisa∏ ten przebieg w Studium.
W 2004 roku, po zmianie Burmistrza
Weso∏ej, nowy Zarzàd Dzielnicy z burmistrzem Jackiem Wojciechowiczem, zaniepokojony post´pami prac, opracowa∏
zupe∏nie nowy, mijajàcy teren Weso∏ej
wariant przebiegu WOW, zwany obecnie
„samorzàdowym”. Zak∏ada∏ on przebieg
od Rembertowa, przez teren by∏ego poligonu wojskowego na granicy mi´dzy
Weso∏à a Zielonkà, a potem wokó∏ wsi
Micha∏ów w gminie Halinów do projektowanej drogi wojewódzkiej Wo∏ominWiàzowna i dalej po trasie tej drogi
do miejscowoÊci Konik. Najwi´kszà
zaletà tego wariantu by∏ fakt, ˝e pogodzi∏ on radnych Weso∏ej z wszystkich osiedli. Propozycja ta zyska∏a
(pierwszy raz w historii) jednomyÊlne
poparcie ca∏ej Rady. Zyska∏a tak˝e
poparcie spo∏eczne coraz aktywniej
w∏àczajàcych si´ w spraw´ organizacji ekologicznych i ruchów spo∏ecznych mieszkaƒców Weso∏ej. Niestety, nie zyska∏a zrozumienia w GDDKiA, której dalsze dzia∏ania by∏y nakierowane na udowodnienie, ˝e wariant IIIa jest jedynym do przyj´cia.

Wszyscy obiecujà
I tak doszliÊmy do wyborów samorzàdowych 2006, kiedy to wszyscy liczàcy si´
kandydaci na Prezydenta Warszawy
obiecali pomoc w wyprowadzeniu
WOW poza obszar Weso∏ej. Ciekawostkà jest fakt, ˝e gdy Kazimierz Marcinkiewicz na spotkaniach wyborczych obiecywa∏ poparcie dla wariantu samorzàdowego WOW, w tym samym czasie zdominowana przez PiS Rada Warszawy
uchwala∏a Studium Uwarunkowaƒ
z WOW wrysowanym w∏aÊnie w wariancie IIIa... Podobnej wpadki nie unikn´∏a
Hanna Gronkiewicz-Waltz, która w liÊcie
do mieszkaƒców obiecywa∏a WOW poza terenem Weso∏ej, a na jej wyborczej
ulotce „mapa Warszawy moich marzeƒ”
jej sztabowcy wrysowali WOW tak˝e wariantem IIIa... A najlepsze jest to, ˝e obie
te deklaracje nie mia∏y wi´kszego znaczenia, bo proces decyzyjny wyszed∏ poza w∏adze Warszawy. Do ostatecznych
rozstrzygni´ç zosta∏y ju˝ tylko opinie Êrodowiskowe Urz´du Wojewódzkiego
i Ministra Ârodowiska. Urzàd Wojewódzki wyda∏ opini´ pozytywnà dla wariantu IIIa. Na szcz´Êcie minister Jan
Szyszko, który tak˝e w∏àczy∏ si´ w kampani´ wyborczà w Weso∏ej, dotrzyma∏
s∏owa. Jego decyzja Êrodowiskowa przesàdzi∏a o budowie WOW w wariancie samorzàdowym.
A teraz fakty:
Przebiegi WOW obrazuje mapka
obok (wariant IIIa doczeka∏ si´ bliêniaczej kopii). Widaç z niej wyraênie, ˝e
WOW nie jest drogà dla mieszkaƒców
Weso∏ej. Jej rolà jest przeprowadziç ruch
z kierunku Lublina i Siedlec w kierunku
dróg wyjazdowych na Gdaƒsk i Poznaƒ.
Mieszkaƒcy Weso∏ej korzystaliby z niej
sporadycznie. Zresztà w obu przedstawionych wariantach b´dà mogli to robiç,
wje˝d˝ajàc na WOW na w´êle w Rembertowie. Jednak jej powstanie przyniesie Weso∏ej wielkà korzyÊç. Ruch tranzytowy odblokuje Trakt Brzeski i w zasadniczy sposób uzyskamy lepszy dojazd
do centrum Warszawy. KorzyÊç tà Weso∏a odniesie zarówno przy wariancie IIIa
jak i przy samorzàdowym. Dlatego zupe∏nie nie rozumiem g∏osów domagajàcych si´ tzw. „wariantu zero”, czyli zaniechania w ogóle budowy WOW. I co, b´dziemy lataç do Warszawy na lotniach?
Skoro oba warianty przynoszà takà samà korzyÊç, to warto by∏oby wybraç ten,
który jednoczeÊnie przynosi mniej problemów. I tu nale˝y odrzuciç ca∏à mas´
bzdur zas∏yszanych ostatnio w mediach.
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Otó˝:
• w wariancie IIIa trzeba wyciàç 103 ha
lasów, w samorzàdowym 92 ha,
• w wariancie IIIa trzeba wyburzyç 100
budynków, w samorzàdowym 55,
• w wariancie IIIa w strefie oddzia∏ywania WOW zamieszkuje 5.200
osób w wariancie samorzàdowym jedynie 1.400 osób.
Trudno si´ dziwiç, ˝e w takiej sytuacji
Minister Ârodowiska (a tak dok∏adnie to
jeden z jego upowa˝nionych pracowników) podjà∏ takà, a nie innà decyzj´.
Mieszanie do tego wàtków personalnych
zwiàzanych z jego miejscem zamieszkania wydaje si´ byç sporym nadu˝yciem,
tym bardziej, ˝e zwa˝ywszy na lokalizacj´ domu pana ministra, nawet gdyby by∏
realizowany wariant IIIa, to panu ministrowi zupe∏nie by nie przeszkadza∏...
Jak si´ jednak okazuje, ∏atwiej si´ by∏o
przebiç do mediów „skrzywdzonym”
przez w∏adze mieszkaƒcom Halinowa,
ni˝ merytorycznej argumentacji.

Tak wyglàda las, przez który ma przebiegaç
WOW wariantem „samorzàdowym”

Na zakoƒczenie
WÊród ró˝nych zarzutów s∏ysza∏em
tak˝e g∏osy, ˝e w∏adze Weso∏ej dzia∏ajàc
za plecami w∏adz Halinowa, nie uzgodni∏y z nimi wariantu samorzàdowego.
Otó˝, po pierwsze, nie jest prawdà, ˝e
nie by∏o spotkaƒ i prób uzgodnieƒ.
Po prostu, jak ∏atwo si´ domyÊliç, strony
zawsze wychodzi∏y z tych spotkaƒ z rozbie˝nymi stanowiskami. A druga sprawa
jest taka: w∏adze Weso∏ej zosta∏y wybrane przez mieszkaƒców Weso∏ej do reprezentowania ich interesów. O interesy
Halinowa niech zadbajà w∏adze Halinowa, wymyÊlajàc inny, mo˝e lepszy wariant. To nie samorzàd Weso∏ej jest inwestorem tej drogi, nie my musimy
z kimkolwiek uzgadniaç tras´ jej przebiegu. W∏adze Weso∏ej robià swoje, broniàc mieszkaƒców przed wyjàtkowo
ucià˝liwà, naruszajàcà najcenniejsze walory dzielnicy, jakim sà lasy, inwestycjà.
Marcin J´drzejewski

Koncert Doroczny OÊrodka Kultury Weso∏a

Czas Twórczych Dokonaƒ 2007
To ju˝ trzecia edycja dorocznego koncertu, w którym uczestnicy zaj´ç programowych Weso∏owskiego OÊrodka
Kultury (tzw. sekcji) zaprezentowali si´
przed zaprzyjaênionà publicznoÊcià.
24 lutego, w sobot´, dzi´ki uprzejmoÊci
dyrekcji Gimnazjum nr 119 sala widowiskowa gimnazjum zamieni∏a si´
w swoistà galeri´ sztuki nowoczesnej.
Ciekawa scenografia autorstwa Ma∏gorzaty Minchberg (utytu∏owana artystka
plastyk) przygotowana by∏a w formie
zbli˝onej do stylu malarstwa Mondriana. Tytu∏ ca∏oÊci „W Galerii Sztuki Nowoczesnej” nada∏a oraz spektakl wyre˝yserowa∏a Bogumi∏a Stachurska (re˝yser teatralny i instruktor w OKu)
Ten dzieƒ by∏ podsumowaniem i zarazem prezentacjà dzia∏alnoÊci edukacyjno-artystycznej OÊrodka Kultury w Weso∏ej. Dzieci, m∏odzie˝ i doroÊli ucz´szczajàcy na twórcze zaj´cia programowe
mieli mo˝liwoÊç zaprezentowania si´
szerokiej publicznoÊci. Zainteresowanie
wyst´pami by∏o ogromne. W foyer eksponowane by∏y pi´kne prace sekcji plastycznej, rysunku i malarstwa. Gratulacje dla zdolnych m∏odych i starszych artystów, a dla instruktorów i opiekunów
goràce s∏owa uznania i podzi´kowania.
Oto program koncertu:
• scena – I M∏odzie˝owy Teatr Poszukujàcy; „Impresje o zimie” – Artystyczny Klub Malucha.
• scena II – M∏odzie˝owy Teatr Poszukujàcy – (akomp. sekcja perkusji)
Disco, Samba, Cha-Cha-Cha – Sekcja taneczna (gr. m∏odsza),
G. Gershwin „The Man I Love” fort.
wyk. Dorota Szafranek,
„Menuet dla dziadka” uk∏ad muzyczny – zesp. wok. taneczny „Wesolinki”,

Z. Marczenko „Promienie s∏oƒca
przez z∏oto liÊci”- fort. wyk. El˝bieta
Jankowska,
Samba-Rumba – Sekcja taneczna (gr. starsza),
„Santana” Sekcja perkusji.
• scena – III M∏odzie˝owy Teatr Poszukujàcy; W. ˚urawicki „Ragtime”
– fort. wyk. duet: Joanna Kuczerowska i E. Jankowska;
„City” M∏odzie˝owy Teatr Poszukujàcy,
„Powiem Wam co ja mam” – rec. kabaret. w wyk Danuty Wàsiewskiej.
„Afro” – Sekcja perkusji.
Chick Corea „TeQuila” – fort. wyk.
duet: Ola Szyszko i Ula Sota
• scena IV M∏odzie˝owy Teatr Poszukujàcy
„Freedom” – Sekcja perkusji.
„PieÊƒ o matce” – chór „Klub +- 40
latek” Êpiew solo Alina Kamiƒska
G. Pergolesi „Stabat Mater”, Ch. Gounod „Kyrie” z „Messe de St. Cecile”,
G. Caccini „Ave Maria”, „Hymn
III Tysiàclecia” – Chór „Il Canto Magnificat”
Przygotowanie
Instruktorzy programowi i pracownicy OÊrodka Kultury: Gra˝yna Bany, El˝bieta Lipiec, Magdalena Ko∏tuniuk, Anna Mackiewicz, Swiet∏ana Parka, Beata
Szmelkowska, Renata Âwinoga, Marta
Zamojska-Makowska, Ryszard Rutkowski, Bartosz Kupis, ¸ukasz Pytko,
Zenon Wójcicki, Jaros∏aw Nowostko.
Tomasz Struzik
z-ca dyr. ds. program OK
foto Izabela Antosiewicz
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Dlaczego nie chcà milczeç?
To si´ narobi∏o.
Rembiszewski pope∏ni∏ Êmiertelny grzech,
obrazi∏ grzecznych
ch∏opców i dziewczynki ze Spó∏ki
Ziemskiej
piszàc
na temat wyczynów
Romanowicza, Kowzana i Spó∏ki tekst, który im samym si´ nie
spodoba∏. ˚eby inni zastanowili si´, zanim na temat tego towarzystwa coÊ powiedzà lub napiszà, funkcjonariusze Spó∏ki postanowili ukaraç Rembiszewskiego
dla przyk∏adu. Pozwali go do sàdu domagajàc si´ przeprosin, ponad 20 tys. z∏. nawiàzki i w przysz∏oÊci ani s∏owa na ich temat, zarzucajàc mu pisanie nieprawdy.
Utrzymanie status quo przez mo˝liwie
najd∏u˝szy czas, to obecnie najwa˝niejsze

zadanie ludzi z MPZBDJiW Sp. z o.o.
i przedmiot ich zabiegów na wielu p∏aszczyznach. AktywnoÊç wykazujà nie tylko w sàdach, próbujà wp∏ywaç równie˝ na decyzje
Zarzàdu i Rady Dzielnicy Weso∏a przywo∏ujàc argumenty majàce Êwiadczyç o ich
niezb´dnoÊci dla prawid∏owego funkcjonowania Starej Mi∏osny. OczywiÊcie, szum
wokó∏ MPZBDJiW Sp. z o.o. ich zdaniem
robi niewielka grupka osób, które same nie
wiedzà, czego chcà. Je˝eli 1300 osób, które
domagajà si´ pomocy od Prezydenta Warszawy jest nie liczàcà si´ grupkà, a podj´cie
uchwa∏y Rady Dzielnicy, domagajàcej si´
wyjaÊnienia nieprawid∏owoÊci w funkcjonowaniu MPZBDJiW faktem bez znaczenia, to oznacza, ˝e osoby tak twierdzàce ˝yjà w oderwaniu od rzeczywistoÊci. Je˝eli
fakty sà dla nich niewygodne – tym gorzej
dla faktów?

ków (worków) na segregowane odpady surowcowe (co najmniej jeden poZgodnie z Uchwa∏à Rady m. st. Warszajemnik lub worek) oraz pojemnik na powy Nr LXXVII/2427/2006, (obowiàzuje
zosta∏e odpady niesegregowane.
od 1 wrzeÊnia 2006r.), wprowadzajàcà „ReZgodnie z § 22 „Regulaminu utrzymania
gulamin utrzymania czystoÊci i porzàdku czystoÊci i porzàdku na terenie Miasta Stona terenie Miasta Sto∏ecznego Warszawy” ∏ecznego Warszawy” odbiór odpadów kozwi´ksza si´ odpowiedzialnoÊç w∏aÊcicieli munalnych i nieczystoÊci ciek∏ych z nierunieruchomoÊci oraz firm odbierajàcych od- chomoÊci mo˝e byç dokonywany wy∏àcznie
pady. Uchwa∏a w sposób szczegó∏owy regu- przez przedsi´biorc´. Umowa na Êwiadczeluje obowiàzki w∏aÊcicieli nieruchomoÊci nie us∏ug odbioru odpadów komunalnych
w zakresie selektywnej zbiórki odpadów:
z nieruchomoÊci powinny okreÊlaç zakres
• obowiàzek korzystania przez wszystkich obejmujàcy odbiór wszystkich odpadów
w∏aÊcicieli nieruchomoÊci z us∏ug wyko- powstajàcych na terenie nieruchomoÊci,
nywanych przez przedsi´biorców prowa- w tym:
dzàcych dzia∏alnoÊç w zakresie odbiera- • odpadów niesegregowanych,
nia odpadów komunalnych,
• zebranych selektywnie odpadów surow• obowiàzek selektywnego zbierania odcowych,
padów powstajàcych na terenie ka˝dej • odpadów roÊlinnych,
nieruchomoÊci,
• odpadów wielkogabarytowych,
• obowiàzek wyposa˝enia ka˝dej nieru- • odpadów remontowych,
chomoÊci w dostatecznà iloÊç pojemni- • odpadów niebezpiecznych,
•
zu˝ytego
sprz´tu elektrycznego
i elektronicznego, a tak˝e cz´stotliwoÊç odbioStowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna pragnie ru odpadów komunalprzed Âwi´tami pomóc ubogiej rodzinie w woj. lubu- nych niesegregowanych
skim. Sà bez pracy, majà trójk´ dzieci.
zgodnà z regulaminem
Osoby chcàce si´ przy∏àczyç do naszej akcji prosimy zaÊ pozosta∏ych w miar´
o przynoszenie do siedziby Stowarzyszenia (OSP, Trakt potrzeb. Odpady poBrzeski 28, wejÊcie od ul. GoÊciniec, wtorki winny byç odbierane
w godz. 2000–2100) trwa∏ej ˝ywnoÊci oraz mleka w prosz- z cz´stotliwoÊcià zaku dla dzieci pow. 1 roku ˝ycia. Z tych darów przygotu- pewniajàcà nieprzepe∏jemy paczk´ Êwiàtecznà dla tej Rodziny.
nienie
pojemników
Izabela Antosiewicz (kontenerów, worków)

Segregacja odpadów

Apel o pomoc
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W∏adajàcy MPZBDJiW Sp. z o.o. zawsze starajà si´ przeÊliznàç pomi´dzy zasadami ekonomii, przepisami u∏omnego
u nas prawa, ludzkim zm´czeniem i niepami´cià, ale dzban wod´ nosi, dopóki si´
ucho nie urwie. By∏ czas, kiedy Spó∏ka
otrzyma∏a od Zespo∏u grunty, ale nadszed∏ czas, kiedy Zespó∏ notà Nr 169
z dnia 20 paêdziernika 1994 r. wezwa∏
Spó∏k´ do zap∏aty ponad 1 mln. 477 tys.
za przekazane wczeÊniej grunty. Po przekszta∏ceniu w 2000 r. Zespo∏u w Zrzeszenie Spó∏ka uzna∏a, ˝e mo˝e zaksi´gowaç
t´ kwot´ jako zysk nadzwyczajny i pokryç
nim cz´Êç strat powsta∏ych przy budowie
Centrum Pogodna. Czy prawdà jest, ˝e
cz∏onkowie Zarzàdu Zespo∏u i Spó∏ki kupowali tam mieszkania w cenach poni˝ej
kosztów budowy? Pytanie stawiam obecnemu Zarzàdowi Spó∏ki a tego typu pytaƒ
jest jeszcze wiele
Józef WojtaÊ
oraz utrzymanie czystoÊci i porzàdku wokó∏ pojemników (kontenerów, worków)
jednak˝e nie rzadziej ni˝:
• 1 raz na dwa tygodnie z budynków jednorodzinnych,
• 1 raz na tydzieƒ budynków wielorodzinnych.
Usuwanie odpadów wielkogabarytowych, remontowych oraz zu˝ytego sprz´tu
elektrycznego i elektronicznego winno odbywaç si´ okresowo zgodnie z og∏oszonym
harmonogramem uzgodnionym z przedsi´biorcà lub w miar´ potrzeby.
§ 23 „Regulaminu utrzymania czystoÊci
i porzàdku na terenie Miasta Sto∏ecznego
Warszawy” reguluje obowiàzek w∏aÊcicieli
nieruchomoÊci do przechowywania przez
okres co najmniej dwóch lat umów oraz
dowodów zap∏aty przedsi´biorcy za us∏ug´
odbioru odpadów komunalnych.
Nowe przepisy powodujà koniecznoÊç
zmiany treÊci umów (podpisanie aneksów)
pomi´dzy w∏aÊcicielami nieruchomoÊci a firmami odbierajàcymi odpady komunalne.
W zwiàzku z powy˝szym ka˝dy zarzàdca
terenu, administrator lub w∏aÊciciel nieruchomoÊci powinien wystàpiç do firmy,
z którà ma zawartà umow´ na wywóz odpadów komunalnych o rozszerzenia zakresu umowy o selektywnà zbiórk´ odpadów.
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zawrzeç
umow´ z innà firmà oferujàcà bardziej
konkurencyjne warunki selektywnego odbioru odpadów.
Sylwia Duchna
Wydzia∏ Ochrony Ârodowiska
dla Dzielnicy Weso∏a
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Nowe, obowiàzkowe segregowanie Êmieci
Wi´kszoÊç mieszkaƒców
naszego osiedla dosta∏a lub
wkrótce dostanie aneksy
do umów o wywozie Êmieci, które dotyczà obowiàzkowego, od niedawna, odbioru odpadów segregowanych. By∏aby to prosta formalnoÊç, gdyby nie fakt, ˝e
dowiadujemy si´ w∏aÊnie,
˝e to, co do tej pory mogliÊmy robiç dobrowolnie i za darmo, teraz b´dziemy
robiç obowiàzkowo i odp∏atnie. Jak to si´ sta∏o? Otó˝
do tej pory wszyscy mieszkaƒcy Weso∏ej mieli
do dyspozycji liczne punkty, gdzie sta∏y ogólnodost´pne pojemniki na odpady segregowane, a dodatkowo mieszkaƒcy mogli korzystaç z darmowego odbioru odpadów segregowanych „u êród∏a”, czyli
sprzed domu. Ogólnodost´pnymi pojemnikami zajmowa∏o si´ miasto, a darmowy odbiór u êród∏a zapewnia∏y niektóre firmy obs∏ugujàce mieszkaƒców.
Na przyk∏ad, Firma Transnec, która dzi´ki zdyscyplinowaniu mieszkaƒców i dobrej jakoÊci zbieranych
surowców umia∏a osiàgaç nawet zysk z recyklingu.
Rada Miasta Sto∏ecznego Warszawy poprzedniej kadencji opracowa∏a jednak regulamin, który, wchodzàc obecnie w ˝ycie, diametralnie zmienia sytuacj´. Darmowe i ogólnodost´pne pojemniki majà
wkrótce zniknàç. OdpowiedzialnoÊç za to, ˝eby,
zgodnie z prawem europejskim, warszawskie Êmieci
by∏y segregowane, zosta∏a w ca∏oÊci z∏o˝ona na barki mieszkaƒców i firm zajmujàcych si´ odbiorem od-

Nazwa firmy

Wywóz odpadów Wywóz
niesegregowanych odpadów
za worek 120 l segregowanych

Uwagi dotyczàce wywozu odpadów segregowanych

Bakun (0227832463)
B∏ysk (0227794023)

10z∏
11z∏

Worek 120 l – 5 z∏
Worek 120 l – 6,42 z∏

ByÊ (0228354048)

12,84 z∏

Lekaro (0227890279)

10,70 z∏

MPO (0228154239)

8,56 z∏

Cena taka sama
jak odpadów
niesegregowanych
Worek 120 l z∏
od 5,35 do 6,42 z∏
Worek 120 l – 7,49 z∏

Odbiór odpadów po kontakcie telefonicznym
Trzeba osobiÊcie pojechaç po worki,
odbiór na telefon.
Istnieje mo˝liwoÊç zamówienia kontenera na
Êmieci przeznaczone do segregacji, niesortowalne
(razem wrzucamy papier, szk∏o i plastik)
Harmonogram ustalony w momencie
podpisania umowy
Harmonogram ustalony w momencie
podpisania umowy
Odpady sà odbierane raz na 4 tygodnie we
wspólnym worku tj. papier, szk∏o i plastik
wymieszane
Wywóz wed∏ug harmonogramu, wszystkie
worki jednego dnia

Remondis (0225939150) 11,50 z∏

Worek 120 l – 7,50 z∏

Sita (0228354048)

10,70 z∏

Transnec (0227733767)

7,70 z¬

Worek 60 l na
wszystkie rodzaje
odpadów – 3,21 z∏
Papier worek 60 l - 2,14 z∏ Odbiór w ustalone dni miesiàca.
Szk∏o worek 60 l - 2,14 z∏ Opady êle posortowane b´dà, tak jak
Plastik worek120 l - 3,75 z∏ dotychczas, pozostawiane na posesji.

padów. Obecnie wprowadzono administracyjny nakaz, ˝eby Êmieci sortowaç. Musimy si´ wykazaç,
wobec ewentualnych kontrolerów, umowà na wywóz
wszystkich odpadów komunalnych zarówno niesegregowanych jak i segregowanych (surowcowych).
Zamieszczamy zestawienie firm, które Êwiadczà tego
rodzaju us∏ugi na terenie Weso∏ej wraz z cenami (brutto), stosowanymi przez nie na osiedlu Stara Mi∏osna.
Do tego, jak dowiedzia∏am si´ w Urz´dzie Dzielnicy,
regulamin przewiduje kontrolowanie nie tylko umów,
ale tak˝e i rachunków.
Wtedy wiadomo, czy te
odpady naprawd´ oddajemy.
WÊród urz´dników weso∏owskiego ratusza s∏ychaç g∏osy krytyki tego
dokumentu. Ich zdaniem,
prace powinny iÊç w kierunku rozwiàzaƒ znanych
z innych krajów, tzn. usystematyzowania op∏at za
wywóz nieczystoÊci i powiàzania ich z podatkiem
od nieruchomoÊci lub jako
odr´bny „podatek Êmieciowy”. OczywiÊcie rozwiàzanie to ma sens, je˝eli zostanie wprowadzony
na terenie ca∏ego miasta,
a jeszcze lepiej na terenie
kraju. Wtedy ˝aden mieszkaniec nie by∏by zainteresowany „oszcz´dnoÊciami”, polegajàcymi na
podrzucaniu swoich Êmieci do cudzych pojemników albo, co gorsza, do lasu. Zrzucenie odpowiedzialnoÊci za funkcjonowanie systemu odbioru
Êmieci na firmy zajmujàce
si´ ich wywozem oraz obcià˝enie mieszkaƒców
kosztami stosowania tego
kontrowersyjnego systeGabinet Weterynaryjny "Amicus"
mu nie jest dobrym rozul. Hebanowa 16, tel. 022 773 10 88
wiàzaniem.

Niestety, z rozmów z firmami zajmujàcymi si´ wywozem Êmieci wynika, ˝e odbiór odpadów segregowanych „u êród∏a” ju˝ i przedtem ledwie si´ op∏aca∏.
Zebranie ich kosztuje ludzkà prac´ i paliwo, a ceny
skupu u odbiorców sà niskie i raczej spadajà ni˝ rosnà. Teraz firmy muszà objàç tà us∏ugà wi´kszà iloÊç
klientów, zaÊ u odbiorców surowców robi si´ t∏ok,
trzeba wi´c b´dzie szukaç nast´pnych, coraz dalej.
Za takà us∏ug´ odpowiednio zap∏acà mieszkaƒcy!
JeÊli odpady sà pomieszane i trzeba je sortowaç, cena mo˝e byç nawet wi´ksza ni˝ za odbiór Êmieci niesegregowanych! W przepisach najwyraêniej to przewidziano, bo jest ustalony górny pu∏ap cen, którego
firmom nie wolno przekroczyç. Mamy wi´c do czynienia z radykalnà zmianà dobrze dotàd dzia∏ajàcego
bodêca ekonomicznego na bardzo zachwalany bodziec administracyjny. Co si´ teraz b´dzie dzia∏o?
Choç sama jestem wielkà zwolenniczkà sortowania
Êmieci, to odkàd wiem, ˝e musz´ p∏aciç, czuj´, ˝e
mniej mi si´ chce zgniataç butelki i myç s∏oiki. Pewnie, ˝e b´d´ to dalej robiç, ale praca, którà wk∏adam
w to przez ca∏y miesiàc te˝ ma swojà cen´. Za kilkanaÊcie z∏otych miesi´cznie, plus ÊwiadomoÊç, ˝e robi´ dobrze, przyk∏ada∏am si´ do tego solidnie. Teraz
ta oszcz´dnoÊç zmala∏a do kilku z∏otych, pozosta∏a
sama idea. Wielu z nas to wystarczy. Niestety, dobrze wiemy, ˝e ró˝ni sà nasi mieszkaƒcy. Ilu z nich
nie b´dzie si´ chcia∏o lub zrobià to byle jak. Niema∏o te˝ i takich, którzy na brak mo˝liwoÊci darmowego pozbycia si´ Êmieci zareagujà rozglàdajàc si´
któr´dy do lasu. Na szcz´Êcie, ekipa, która wprowadzi∏a te przepisy nie rzàdzi ju˝ Warszawà, jest wi´c
nadzieja, ˝e nowe w∏adze b´dà rozumia∏y, ˝e tylko
op∏acalnoÊç segregowania Êmieci mo˝e Warszawiaków tego skutecznie nauczyç. Na razie zg∏osi∏am naszym radnym pomys∏, ˝eby wytropiç, gdzie posz∏y
pieniàdze, którymi dawniej wspierano segregacj´
Êmieci. Mo˝e uda si´ je wydatkowaç na pomoc
przy segregacji. Nie wiadomo, czy coÊ z tego wyjdzie, ale propozycja pad∏a na podatny grunt. Trzeba
pami´taç, ˝e to nasz Urzàd Dzielnicy, jako jedyny
w mieÊcie, wspiera∏ ekonomicznie segregacj´ Êmieci, przez pewien czas dostarczajàc na ten cel darmowe worki. Mo˝e i tym razem urz´dnicy coÊ wymyÊlà,
wi´c nie p∏aczmy i p∏açmy.
Dorota Wroƒska
(we wspó∏pracy z Izabelà Antosiewicz)
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Droga przez Mi´dzylesie
To ju˝ druga przymiarka do wykonania
tego arcywa˝nego po∏àczenia Osiedla Stara Mi∏osna z Warszawà (w godzinach
szczytu jeêdzi tam 170
samochodów na godzin´). Pierwsza, dwa
lata temu i rozbi∏a si´ o problemy w∏asnoÊciowe gruntów w miejscu, gdzie ulica
Wydmowa (tak si´ bowiem nazywa weso∏owskie przed∏u˝enie Alei Dzieci Polskich) przecina las przy oczyszczalni Êcieków Cyraneczka. Zlecony przez Dzielnic´ projekt budowy ulicy zakoƒczy∏ si´
na etapie przygotowania szczegó∏owej
koncepcji drogi i na wnioskach o uregulowanie stanu prawnego gruntów na potrzeby inwestycji.
Obecnà prób´ podejmuje w∏aÊciciel drogi, czyli Zarzàd Dróg Miejskich. B´dzie
mia∏ o tyle ∏atwiej, ˝e nowa ustawa o szczególnych warunkach wyw∏aszczeƒ pod drogi
publiczne umo˝liwia realizacj´ inwestycji,
a dopiero póêniejsze regulowanie spraw

w∏asnoÊciowych i odszkodowaƒ. Ta zmiana inwestora jest te˝ korzystna z drugiego
powodu – Weso∏a mog∏a budowaç tà drog´
jedynie do granicy Dzielnicy (czyli jeszcze
prawie 300 m przed ul. Kociszewskich).
ZDM b´dzie realizowa∏ pe∏ny zakres inwestycji od tzw. Ronda Graniczna w Starej
Mi∏oÊnie a˝ do p´tli autobusowej
przy Centrum Zdrowia Dziecka.
W bie˝àcym roku planowane jest wykonanie projektu, w przysz∏ym realizacja. ZDM jest instytucjà znanà z tego, ˝e
dosyç cz´sto nie udaje si´ jej realizowaç
zak∏adanych planów. Jednak, mimo ˝e
formalnie inwestycja nie b´dzie podlegaç w∏adzom Dzielnicy, to na pewno
w∏adze te b´dà pilnie doglàda∏y post´pu
prac. A na dodatek, w strukturze organizacyjnej Urz´du Miasta, ZDM podlega
naszemu by∏emu burmistrzowi Jackowi
Wojciechowiczowi...
W ka˝dym razie przetarg na projekt
ju˝ zosta∏ og∏oszony. Kiedy si´ tylko
pojawi jego pierwsza wersja, z przyjemnoÊcià jà Paƒstwu zaprezentujemy.
Marcin J´drzejewski

Uwaga – zmiany w funkcjonowania placówek SZPZLO
Warszawa Weso∏a
Informuj´,
˝e
w zwiàzku z remontem
i rozbudowà Przychodni Rejonowej nr 1, zlokalizowanej przy ul. Kiliƒskiego 50, z dniem
10 kwietnia 2007 r.,
placówka zostanie zamkni´ta, a wszystkie
poradnie przeniesione
do Przychodni Rejonowej nr 2 w Zielonej
(ul. Warszawska 55). Remont i rozbudowa
wynikajà z koniecznoÊci dostosowania
obiektu do obowiàzujàcych przepisów oraz
rosnàcych potrzeb zdrowotnych. Odstàpienie od prac oznacza∏oby koniecznoÊç ca∏kowitego zamkni´cia placówki. Zgodnie
z harmonogramem, ponowne otwarcie
przychodni nastàpi 15 listopada 2007 r. B´dzie to nowoczesny obiekt na miar´ XXI wieku, spe∏niajàcy wszelkie wymogi
sanitarne i techniczne oraz w pe∏ni dostosowany do potrzeb osób starszych i niepe∏no-

8

sprawnych. Na bazie przychodni planujemy, od 2008 r., uruchomienie nowych poradni oraz zwi´kszenie zakresu i dost´pnoÊci do Êwiadczeƒ zdrowotnych (ginekologia,
kardiologia, laryngologia, pracownia
USG). Wokó∏ obiektu przewidziano budow´ przestronnego parkingu.
Do Zielonej mo˝na dojechaç nast´pujàcymi
liniami
autobusowymi: 173, 514, 137. Zainteresowanym
podaj´ równie˝ numery telefonów
do Przychodni w Zielonej 022-489-7270 – do poradni ogólnej, alergologicznej i dermatologicznej oraz 022-48972-71 – do poradni D. JednoczeÊnie informuj´, ˝e Êwiadczenia zdrowotne b´dà udzielane równie˝ w Przychodni
Rejonowej nr 3 w Starej Mi∏osnej, ul.
Jana Paw∏a II nr 23, tel. 022-773-83-96,
dojazd autobusem nr 198.
Koordynator ds. lecznictwa
dr Tomasz Droƒ

Pytanie do
Burmistrza
Redakcja WiadomoÊci Sàsiedzkich: – DowiedzieliÊmy si´, ˝e w ostatnich dniach
nie wyrazi∏ Pan zgody na realizacj´ budowy bloków mieszkalnych wielorodzinnych
na dzia∏ce przy ul. Jeêdzieckiej 20.
Z-ca Burmistrza
ds. Inwestycji Krzysztof Kacprzak:
– Tak to prawda.
Odmówi∏em uzgodnienia projektu decyzji o warunkach
zabudowy dla ww.
inwestycji. Inwestycja ta jest moim zdaniem sprzeczna z interesami mieszkaƒców osiedla
Stara Mi∏osna. W zadziwiajàcym tempie wokó∏ nas wyrastajà bokowiska,
które nie majà nic wspólnego z mojà
wizjà Starej Mi∏osny jako podmiejskiej
dzielnicy willowej o niskiej zabudowie
jednorodzinnej. Dopóki b´d´ odpowiada∏ za inwestycje w naszej pi´knej dzielnicy, dopóty b´d´ konsekwentnie odmawia∏ wyra˝enia zgody na budow´ nowych blokowisk. Obecnie uczestniczymy w intensywnych pracach nad sporzàdzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tzw.
Starej Mi∏osny Po∏udnie, czyli obszaru
na po∏udnie od Traktu Brzeskiego. Dla
ca∏ego tego obszaru plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje niskà
zabudow´ podmiejskà maksymalnie
do 12m wysokoÊci.
Drugi bardzo wa˝ny aspekt, który
musz´ braç pod uwag´ to rozwój infrastruktury spo∏ecznej.
Pierwotne plany budowy osiedla
przewidywa∏y odpowiednie tereny
pod te cele. Niestety ekspansywna polityka niektórych inwestorów spowodowa∏a, ˝e w tej chwili takich terenów zosta∏o ju˝ niewiele. A my w tej chwili pilnie potrzebujemy zbudowaç nowà
szko∏´ podstawowà, gdy˝ dramatycznie
narastajà problemy lokalowe w istniejàcej Szkole Nr 173. Brakuje nam równie˝ nowego przedszkola, chcielibyÊmy
zbudowaç dom kultury, oraz liceum
ogólnokszta∏càce. To takich inwestycji
potrzebujemy obecnie, a nie nowych
bloków mieszkalnych. Sam mieszkam
na tym osiedlu i wiem od mieszkaƒców,
˝e nikt nie chce ju˝ traktowaç Starej
Mi∏osny tylko i wy∏àcznie jako sypialni.
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W Starej Mi∏osnej sezon jeêdziecki w pe∏ni!
Jesienià ubieg∏ego roku uda∏o nam
si´ dokoƒczyç remont hali, w zwiàzku
z czym przez ca∏à zim´ mogliÊmy trenowaç jazd´ konnà i przygotowywaç si´
do zawodów jeêdzieckich oraz Military.
W tym roku czterokrotnie odby∏y si´
u nas zawody halowe w skokach przez
przeszkody.
W preliminarzu imprez Warszawsko-Mazowieckiego Zwiàzku Jeêdzieckiego mamy zatwierdzone nast´pujàce imprezy regionalne:
• 18 marca – zawody w skokach przez
przeszkody,
• 31 marca – zawody towarzyskie (b´dà
odbywa∏y si´ cyklicznie co dwa tygodnie),
• 17 czerwca – zawody regionalne we
Wszechstronnym Konkursie Konia
Wierzchowego (WKKW),
• 15 wrzeÊnia – Mistrzostwa Warszawy
i Mazowsza w WKKW.

WKKW to konkurencja jeêdziecka
polegajàca na pokonywaniu przeszkód
sta∏ych w terenie, próbie uje˝d˝enia
(pos∏uszeƒstwo konia w dzia∏aniu

na pomoce) oraz parcours (pokonanie
przeszkód przenoÊnych).
Innà sferà dzia∏alnoÊci jeêdzieckiej naszego oÊrodka jest szkolenie Kawalerii
Ochotniczej, czyli ludzi, którzy pragnà jeê-

dziç konno kultywujàc tradycj´ kawalerii
polskiej z ró˝nych epok. Podstawowà grupà sà kawalerzyÊci wyst´pujàcy w barwach 1 Pu∏ku Szwole˝erów Józefa Pi∏sudskiego. Szwole˝erów mogà Paƒstwo oglàdaç w trakcie defilad z okazji Êwiat narodowych na placu Marsza∏ka J. Pi∏sudskiego. W Starej Mi∏osnej kawaleri´ z ca∏ej
Polski mo˝na podziwiaç na Kawaleryjskich Mistrzostwach Polski – MILITARI
w ostatni weekend wrzeÊnia (28-30
wrzeÊnia 2007 r.). W poprzednim roku
rozpocz´liÊmy równie˝ szkolenie kawalerii z okresu Wojen Napoleoƒskich. Osoby
zainteresowane tradycjà polskiej kawalerii
uzyskajà wi´cej informacji u Roberta Woronowicza (tel. 600 377 377)
Stowarzyszenie Szwadron Jazdy Polskiej R. P., mieszczàce si´ w Starej Mi∏osnej, zaprasza wszystkich na nauk´
jazdy konnej.
Andrzej WaÊ (tel. 601 299 564)

Sàsiedzka Liga Siatkówki
Po przerwie zimowej ruszy∏a nasza
Liga Siatkarska. W sobot´ 3 marca br.
rozegrano V kolejk´ rozgrywek. I ju˝
na poczàtku zanotowaliÊmy pierwszà
du˝à niespodziank´. Dru˝yna Klub
TKM (ligowi prekursorzy) nie stawi∏a
si´ na swoje mecze i przegra∏a dwa razy 0: 2 (0: 25, 0: 25), co stawia jà w trudnej sytuacji przed kolejnymi kolejkami
ligowymi. Pozosta∏e mecze odby∏y si´
zgodnie z terminarzem. Walka na boisku by∏a bardzo zaci´ta, a faworyci wyszli zwyci´sko z tych pojedynków.
Zapraszam wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia naszej strony
www.staramilosna.org.pl, gdzie znajdujà
si´ aktualne wyniki, terminarz i tabela.

Poni˝ej przedstawiam pe∏ne wyniki V rundy rozgrywek Sàsiedzkiej Ligi
Siatkówki.
BRACIA – SÑSIEDZI 2: 0 (25: 3, 25: 2)
TA¡CZÑCY Z PI¸KAMI – BRACIA
0: 2 (19: 25, 16: 25)
SÑSIEDZI – TA¡CZÑCY Z PI¸KAMI 0: 2 (7: 25, 12: 25)
STARSZAKI – SOKO¸Y 0: 2 (18: 25,
12: 25)
KLUB TKM – STARSZAKI 0: 2
(0: 25, 0: 25)
SOKO¸Y – KLUB TKM 2: 0 (25: 0, 25: 0)
SZALONE POMIDORY – DRU˚YNA A 2: 0 (25: 14, 25: 20)
Pawe∏ Malinowski

Weso∏owski Maraton
Ju˝ po raz czwarty, Stowarzyszenie Sàsiedzkie zaprasza
na Mistrzostwa Weso∏ej w Maratonie. W tym roku, przenieÊliÊmy imprez´ na wiosn´, odb´dzie si´ ju˝ nied∏ugo –
21 kwietnia. Dla osób, które nie czujà si´ na si∏ach przebiec
trasy pe∏nego maratonu mamy propozycj´ specjalnà – bieg
na trasie 1/6 maratonu czyli 7 km.
Chwil´ póêniej, bo12 maja zapraszamy na Weso∏à Stów´
– sztafety na dystansie 100 km (ale na p´tlach 5-kilometrowych). Szczegó∏y b´dà wkrótce dost´pne na stronach internetowych Stowarzyszenia. Szczegó∏y podamy tak˝e w kwietniowym numerze „WS”
Marcin J´drzejewski
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B. O. R. Y.

Czyli zapraszamy
na kolejny Czwartkowy
Wieczór Muzyczny
Coraz cieplej, coraz s∏oneczniej, lato
za pasem – a my zapraszamy Paƒstwa
na kolejny koncert – tym razem proponujemy piosenk´ ˝eglarskà czyli „szuwarowo-bagiennà” w wykonaniu zespo∏u
B. O. R. Y. Mi∏oÊnikom muzyki ˝eglarskiej nazwy B. O. R. Y. nie trzeba przybli˝aç. Przez wiele lat koncertowania
wyrobi∏ sobie wysokà mark´. Prezentowana przez nich muzyka to nie klasyczne shanty (pieÊni do prac pok∏adowych), ale piosenka ˝eglarska, ta którà Êpiewa si´ po ca∏ym dniu przygód
przy wieczornym ognisku. Czasem weso∏a, czasem nostalgiczna ale zawsze porywajàca. Taka w sam raz na okres,
kiedy szykujemy swoje wakacyjne plany...
Koncert odb´dzie si´ w ramach organizowanego przez
Stowarzyszenie Sàsiedzkie i przy wsparciu Urz´du Dzielnicy cyklu Czwartkowych Wieczorów Muzycznych, w czwartek 22 marca br. jak zwykle w sali koncertowej Gimnazjum
nr 119 przy ul. Klimatycznej 1 na osiedlu Stara Mi∏osna.
Poczàtek koncertu o godz. 19.30. Wst´p wolny.
Serdecznie zapraszamy
Iza Zych

OGÓLNOPOLSKI
KONKURS RECYTATORSKI

dla uczniów szkó∏ ponadgimnazjalnych oraz osób doros∏ych!!!
pod patronatem
MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI
eliminacje W-wa Weso∏a, Sulejówek, Okuniew
28 marca
OÊrodek Dzia∏aƒ Twórczych „POGODNA”
Oddzia∏ OÊrodka Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st.Warszawy
ul. Jana Paw∏a II 25 (I p) Warszawa-Weso∏a Stara Mi∏osna
TURNIEJ RECYTATORSKI
TURNIEJ „WYWIEDZIONE ZE S¸OWA”
TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA
TURNIEJ POEZJI ÂPIEWANEJ
KONKURS PROWADZONY JEST W DRODZE WIELOSTOPNIOWYCH PRZEGLÑDÓW:
- Êrodowiskowych, miejskich, gminnych, powiatowych i rejonowych
WARUNKI UCZESTNICTWA
- przygotowanie interpretacji repertuaru lub zrealizowanie monodramu.
- zg∏oszenie poprzez z∏o˝enie wype∏nionej karty zg∏oszenia w poni˝ej podanym terminie i miejscu.

UWAGA: Eliminacje odb´dà si´ dnia 28 marca br. (Êroda) w godzinach
1000-1600 w OÊrodku Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna” ul. Jana Paw∏a II 25 (1p)
w Warszawie Weso∏ej Starej Mi∏osnej, tel. 022 427 37 74, fax 022 773 61 89
KARTY UCZESTNIKA do odebrania w OÊrodku Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”
lub w najbli˝szej placówce oÊwiatowej lub domu kultury. Prosz´ przes∏aç faxem pod nr. 773 61 89 lub dostarczyç bezpoÊrednio do sekretariatu OÊrodka
Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca (piàtek) do godz 1500
ZAPRASZAMY !!!
www.domkultury.wesola.net/pogodna e-mail: pogodnakultura@jjs.pl

Rowerowa Stara Mi∏osna
Ciep∏o, s∏onecznie, czuç wiosn´. Coraz wi´cej spacerowiczów, biegaczy
i niedzielnych rowerzystów mo˝na spotkaç na Êcie˝kach w naszych leÊnych
ost´pach. Tym razem zima odpuÊci∏a
szybciej ni˝ zwykle i coraz cz´Êciej mamy ochot´ na ruch, a mo˝e na ma∏à wypraw´? Wypraw´ to mo˝e za du˝o powiedziane, ale mo˝e taki d∏u˝szy spacerek? ˚eby przemieÊciç si´ gdzieÊ dalej
w sposób bardziej efektywny ni˝
na w∏asnych nogach, a jednoczeÊnie
z po˝ytkiem dla zdrowia, warto wyposa˝yç si´ w np. rower. W∏aÊnie mamy
przed sobà te kilka tygodni, kiedy to
sklepy rowerowe majà jeszcze niez∏e
kàski z kolekcji 2006 i ch´tnie dajà
na nià spore upusty. Spore, bo si´gajàce nawet 20% ceny, jaka obowiàzywa∏a
w sezonie! Zach´cam tych, którzy majà
ch´ç staç si´ posiadaczem nowego
sprz´tu do odwiedzin w najbli˝szych
dniach wyg∏odnia∏ych zysku i skorych
do upustów sklepów rowerowych. Co
kupiç? To zale˝y od bud˝etu, jakim dysponujemy. Rowery w cenie od 1500
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do 2000 z∏ powinny byç praktycznie
niezniszczalne w amatorskiej eksploatacji. Czy warto kupowaç w hipermarkecie? Zdecydowanie odradza∏bym ten
zakup. Mimo, ˝e i tak oferowany tam
sprz´t jest o niebo lepszy ni˝ jeszcze
dwa, trzy lata temu, to nadal pozostawia wiele do ˝yczenia. G∏ówne problemy to najgorszy z mo˝liwych osprz´t,
który je˝eli dzia∏a, to nie da si´ go wyregulowaç (przerzutki, hamulce), a je˝eli si´ zepsuje, nie ma gdzie go naprawiç. Serwisy rowerowe z regu∏y nie
chcà przyjmowaç do naprawy takich rowerów.
Tyle o sprz´cie. Je˝eli ju˝ b´dziemy
mieli na czym jeêdziç lub mamy i ciàgnie nas przygoda, próbujmy swoich si∏
na coraz d∏u˝szych dystansach. Zacznijmy od 10 km. To taki spacerowy dystans, z którym nawet nie wprawiony
rowerzysta powinien poradziç sobie
bez trudu. Je˝eli damy rad´ przejechaç 20 km leniwie toczàcy swe wody
Âwider jest w naszym zasi´gu. OczywiÊcie to dystans w obie strony. Oko∏o

10 km trzeba pokonaç, ˝eby znaleêç si´
nad tà pi´knà, szczególnie wiosnà, rzekà. Mo˝e to byç cel jednej z naszych
wycieczek. Je˝eli ktoÊ ju˝ jeêdzi i nie
straszna mu 30, 40 kilometrowa trasa
zapraszam do nas. Informacje o spotkaniach naszej osiedlowej dru˝yny
SMCT na stronie www.smct.pl
Takie przeja˝d˝ki pozwolà osiàgnàç
odpowiednià form´, by wziàç udzia∏
w corocznym Zlocie Cyklistów, który
w tym roku zorganizujemy w sobot´
19 maja. Jak zwykle b´dzie to impreza pod patronatem Family Cup o randze Mistrzostw Mazowsza w Kolarstwie Górskim. Osiedlowy festyn, cenne nagrody i wspania∏a zabawa gwarantowane!
Serdecznie zapraszamy
Je˝eli macie Paƒstwo pytania dotyczàce sprz´tu lub np. jak zaczàç przygod´ z rowerem, zapraszam na nasze
osiedlowe forum internetowe do dzia∏u
Rowerowa Stara Mi∏osna oto link:
www.forum.staramilosna.org.pl
Ch´tnie odpowiem na te i inne pytania.
Dariusz Lebiedê
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Sukces w konkursie teatralnym
Bajki, baje, bajeczki sà tym, co ka˝dy
z nas pami´ta z dzieciƒstwa. Tyle
w nich fantazji, humoru i prawdy.
W Przedszkolu nr 261 „Pod D´bami” bajka to myÊl przewodnia w procesie wychowania i kszta∏cenia. Dzieci
uwa˝nie i z wielkà ochotà s∏uchajà bajek czytanych przez zaproszonà babci´, rodzica, leÊniczego, policjanta, pisark´ i innych goÊci.
Wa˝nà i cz´stà formà pracy z naszymi dzieçmi jest zabawa w teatr. Uczy je
ona otwartoÊci i spontanicznoÊci, a wykorzystywana przy tej okazji bajka
utwierdza je w przekonaniu, ˝e dobro
zawsze zwyci´˝a i, ˝e warto o nie walczyç. Dzieci´ca interpretacja bajek
i baÊni jest dla nas, doros∏ych naukà,
jak du˝à wyobraêni´ majà nasze dzieci,
i uczy nas pokory w tym, co nam wydaje si´ oczywiste.
Z tego tak˝e powodu, dzieci z grupy III bardzo ch´tnie wzi´∏y udzia∏

w mi´dzyprzedszkolnym konkursie teatralnym, pt. „Podró˝ do Bajlandii”
W konkursie przeplata∏y si´ bajki mniej znane i te, które znamy od pokoleƒ. Pod okiem pani Ma∏gorzaty Âwiàtek i pani Agnieszki Ruszkowskiej dzieci przedstawi∏y bajk´, pt. „Królowa Zima”. Wyst´p by∏ bardzo udany, czego dowodem by∏y g∏oÊne oklaski. Dzieci prezentowa∏y si´ wspaniale. Pi´kne stroje, odpowiednia
interpretacja tekstu i uroczy taniec Ênie˝ynek
sprawi∏y, i˝ jury przyzna∏o nam I miejsce.
RadoÊç z sukcesu by∏a ogromna, a otrzymane nagrody wywo∏a∏y uÊmiech na dzieci´cych twarzach. Wygrana w konkursie umocni∏a w dzieciach wiar´ w siebie i zach´ci∏a
do dalszych eksperymentów z bajkà i teatrem.
Gratulujemy!
Wychowawcy
grupy III
Ma∏gorzata
Âwiàtek
Agnieszka
Ruszkowska

Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna

Plan imprez
w OÊrodku Kultury
w marcu 2007
Data/ Dzień

Nazwa imprezy

Godzina

HYDE PARK z wróżką Marleną
16.03.
piątek Wernisaż malarstwa
aut. Elżbiety Lipiec

Miejsce

SALA KONCERTOWA
11.00 O.K.(ul. Starzyńskiego 21)
DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH „POGODNA”,
19.00 OŚRODEK
St. Miłosna, ul. Jana Pawła II 25 ( I piętro)

22.03. Koncert Czwartkowy w Starej
czwartek Miłosnej

Nr 119 St. Miłosna
19.30 Gimn.
(ul. Klimatyczna 1)

„Sobota w Ok.-u”- zabawy
24.03. dla dzieci
sobota
Teatrzyk dla dzieci pt. „Łatka”

SALA KONCERTOWA
10.00 O.K.(ul. Starzyńskiego 21)

25.03. Teatrzyk dla dzieci
niedziela w wyk. Teatru Koliber
28.03. Ogólnopolski Konkurs
/ eliminacje
środa Recytatorski
dzielnicowe

DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH „POGODNA”,
15.00 OŚRODEK
St. Miłosna, ul. Jana Pawła II 25 ( I piętro)
DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH „POGODNA”,
16.00 OŚRODEK
St. Miłosna, ul. Jana Pawła II 25 ( I piętro)
O.K.- SALA KONCERTOWA
11.00 (ul. Starzyńskiego 21)

Zapraszamy
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Kàcik bibliofila
Ewa Woydy∏∏o – My
rodzice doros∏ych
dzieci
Proponuj´ Paƒstwu
ksià˝k´ Ewy Woydy∏∏o pt. „My rodzice
doros∏ych dzieci”,
wybranà z poÊród
wielu próbujàcych
daç recept´ na màdre
wychowanie. Niestety, nie wszystkie sà godne polecenia,
a ju˝ na pewno nie wszystkie dotyczà realiów naszej rodzimej rzeczywistoÊci.
Problemy z dzieçmi ju˝ doros∏ymi
prze˝ywa w mniejszym lub wi´kszym
stopniu ka˝dy dojrza∏y rodzic, nie zawsze majàc si´ do kogo zwróciç o pomoc. Pozycja Ewy Woydy∏∏o to nie poradnik, który bierzemy do r´ki i… wy-

chowujemy pociechy – to zbiór màdrych i ciekawych wskazówek spisanych po niewàtpliwie d∏ugich i wnikliwych obserwacjach. Przekaz jest prosty
i czytelny. Ponadto ksià˝ka pomo˝e
Paƒstwu radziç sobie z odchodzeniem
dzieci i przestrzega przed poczuciem
winy za ich nieudane ˝ycie. Polecam
równie˝ rodzicom poczàtkujàcym.
Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Woydy∏∏o E. – My rodzice doros∏ych
dzieci
2. Gretkowska M. – Kobieta i m´˝czyêni
3. Koz∏owska A. – Trzy po∏ówki jab∏ka
4. Tokarczuk O. – Szafa
5. Suüskind P. – Kontrabasista i inne
utwory
6. Loöhr R. – Szachista: powieÊç historyczna

Wspomnieƒ czar
Nie wszyscy mieszkaƒcy osiedla Stara
Mi∏osna wiedzà, ˝e staromi∏oÊniaƒska
Szko∏a Podstawowa ma ponad stuletnià
tradycj´. Pierwsze wzmianki o jej istnieniu datujà si´ ju˝ na rok 1900.
Wi´kszoÊci nam znany budynek szko∏y kojarzy si´ z jego obecnym wyglàdem, tj. ze „szko∏à ma∏à” i „szko∏à du˝à”, boiskami, salà gimnastycznà i placem zabaw. Nie zawsze jednak warunki
pracy i nauki w tej placówce by∏y tak
dobre, jak teraz. Na poczàtku szko∏a
wielokrotnie zmienia∏a swoje po∏o˝enie, a w czasie II wojny Êwiatowej sp∏on´∏a.
Usytuowanie jej przy Trakcie Brzeskim to poczàtek lat szeÊçdziesiàtych
ubieg∏ego stulecia. Wtedy to pad∏o has∏o „Tysiàc szkó∏ na tysiàclecie paƒstwa

polskiego”, i tak oto pojawi∏a si´ 1000
latka w Starej Mi∏osnej.
Niektórzy ludzie zadziwieni pytajà, dlaczego na Nizinie Mazowieckiej, w centralnej Polsce, istnieje szko∏a, której patronami sà polscy górnicy? Na to i inne
pytania znajdziecie Paƒstwo odpowiedê
w pracy, którà stworzy∏am przy wydatnej
pomocy p. Barbary Buczek- P∏achtowej.
Jest to historia Szko∏y Podstawowej
w Starej Mi∏oÊnie od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego.
Informacje na temat Starej Mi∏osnej
i Szko∏y Podstawowej czerpa∏am z materia∏ów êród∏owych, archiwum ZNP,
archiwum m. st. Warszawy, archiwum
szkolnego i parafialnego, a tak˝e z relacji mieszkaƒców osiedla i wspomnieƒ
absolwentów szko∏y.

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

PROFILAKTYKA
LECZENIE ZACHOWAWCZE
LECZENIE DZIECI
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LASEROTERAPIA
PROTEZY, NAPRAWA
PROTETYKA: KORONY, MOSTY

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

Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Or∏oÊ M. – Tajemnicze przygody Kubusia
2. Moost N. – Strach ma wielkie oczy:
czyli ka˝dy si´ troch´ boi
3. Âmigielska K. – W´szàcy renifer i tydzieƒ z ciocià Julià
4. Fields N. – Dalej ni˝ diabe∏ mówi dobranoc
5. Srokowska O. – Poca∏unek: powieÊç
dla m∏odzie˝y
Literatura popularnonaukowa:
1. Baudrillard J. – Spo∏eczeƒstwo konsumpcyjne: jego mity i struktury
2. Gallego R. – Na brzegu (pami´tniki,
domy dziecka, ZSSR)
3. Graczyk R. – Tropem SB: jak czytaç
teczki
4. Taylor K. E. – Pranie mózgu
5. Dziwisz S. – Âwiadectwo
6. Dudek A. – Historia polityczna Polski: 1989-2005
Iza Zych
Prac´ t´ dedykowa∏am tym, którzy
poÊwi´cili szkole cz´Êç swojego ˝ycia,
cieszyli si´ z jej sukcesów, a tak˝e
wspierali jà w trudnych chwilach. Pragnieniem moim by∏oby, aby lektura tego opracowania po∏àczy∏a pokolenia,
aby si´gali do niej zarówno nauczyciele, jak i absolwenci, którzy wià˝à ze
szko∏à mi∏e wspomnienia. Mam równie˝ nadziej´, i˝ praca przyczyni si´
do rozbudzenia zainteresowania przesz∏oÊcià szko∏y i regionu, w którym ona
dzia∏a∏a.
Zach´cam wszystkich zainteresowanych do si´gni´cia po „kawa∏ek historii” i ˝ycz´ znalezienia w nim jak najwi´cej dobrych wspomnieƒ.
Opracowanie historii Szko∏y Podstawowej w Starej Mi∏osnej znajduje si´
w bibliotece szkolnej tej˝e szko∏y.
Majka Delura

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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Witajcie
wÊród
nas

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
Julia Karbowska
grono nieco tylko star- urodzi∏a si´ 19 stycznia 2007 r.
szych kolegów i kole˝anek. Waga: 3140 g, wzrost 50 cm.

Piotr Franciszek Makarski
urodzi∏ si´ 16 lipca 2006 r.
Waga: 2890 g, wzrost 52 cm.

Natalia Kucewicz,
urodzi∏a si´ 15 czerwca 2006 r.
Waga: 3540 g, wzrost 55 cm.

Marysia Zarzyƒska
urodzi∏a si´
11 listopada 2005 roku.
W Starej Mi∏oÊnie mieszka od
21 marca 2007 r.
hobby: huÊtawka

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 2 kwietnia 2007 r.
Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej. Zrobicie pi´knà pamiàtk´ swojemu dziecku!

Drodzy Czytelnicy!
Cztery 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

TEA & COFFEE
SPECJALISTYCZNY SKLEP Z HERBATÑ I KAWÑ
Oferujemy szeroki wybór wysokogatunkowych herbat na wag´:
czarnych, czerwonych, zielonych, aromatyzowanych, leczniczych i suszów owocowych
a tak˝e akcesoria do ich parzenia.
Proponujemy równie˝ w du˝ym wyborze i wysokim gatunku kawy ziarniste
i kawy aromatyzowane z mo˝liwoÊcià zmielenia ich na miejscu.

ZAPRASZAMY
pon. – pt. 1000 – 1800, sobota 1000 – 1400
ul. Jana Paw∏a II 23, Warszawa-Weso∏a, oÊ. Stara Mi∏osna
tel. kom. 0 668 823 074, tel. kom. 0 606 486 080
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foto © Archiwum WWF Polska

Us∏ysza∏am kiedyÊ, wydawaç by si´
mog∏o, abstrakcyjnà, ale wzi´tà z ˝ycia
anegdot´. O dwóch rozmawiajàcych
m´˝czyznach, gdzie jeden pyta drugiego: „O czym szumià te drzewa?”, a ten
odpowiada „Te drzewa szumià o tym, ˝e
chcà by ktoÊ nimi dobrze rzàdzi∏”. Wydaje mi si´ to bardzo adekwatne
do obecnej sytuacji, kiedy drzewa szumià w dolinie Rospudy.

Obuwik pospolity, jeden z 19 gatunków storczyków,
które mo˝na znaleêç nad Rospudà.

Nie b´d´ si´ rozpisywa∏a na temat tego, jak bardzo cenna jest dolina niedaleko Augustowa, jak mieszkaƒcom tego
miasta zale˝y na poprowadzeniu przez
nià obwodnicy i dlaczego, ani o tym, jak
ekolodzy dzielnie bronià przyrody. O tym
wszystkim zapewne ju˝ wiecie i czytanie
o sprawie po raz setny mo˝e Was doprowadziç do skrajnego znudzenia. Postaram si´ powiedzieç, co na temat ca∏ej
sprawy myÊl´ ja i moi rówieÊnicy.
W tej sytuacji trudno opowiedzieç si´
po jednej stronie konfliktu. Chyba, ˝e dok∏adnie rozpatrzy si´ wszystkie argumenty za i przeciw obwodnicy. Wiadomo, ˝e
na ulicach Augustowa ginie wielu ludzi,
˝e dla mieszkaƒców setki tirów przeje˝d˝ajàcych mi´dzy domami mieszkalnymi
to niewyobra˝alny problem. Jednak, jeÊli
naprawd´ by∏by taki wielki, mieszkaƒcy
sami przekonaliby w∏adze miasta do dzia-
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∏aƒ w celu zwi´kszenia bezpieczeƒstwa.
Mogliby chocia˝ wybudowaç k∏adki nad
ulicà lub zrobiç przejÊcia podziemne dla
pieszych. OczywiÊcie
to nie usun´∏oby
kompletnie problemu, ale ju˝ by∏oby lepiej. Poza tym dolina Rospudy to miejsce, które Êciàga do
Augustowa turystów. JeÊli zostanie zniszczone, niewykluczone, ˝e miejscowoÊç
kompletnie straci na wartoÊci.
Torfowiska w dolinie sà, jak wszyscy
wiemy, unikatowe na skal´ Europy. Dlatego te˝ broni ich Unia Europejska. Tymczasem zdaje si´, ˝e politycy w naszym
kraju chcieliby jedynie czerpaç z cz∏onkostwa w Unii korzyÊci (takie jak przekazywane nam pieniàdze, chocia˝by na budow´ dróg), ale nie godzà si´ na wymagania
wià˝àce si´ z cz∏onkostwem. Odrzucajà
prawo, które chroni przyrod´, nie tylko
w dolinie Rospudy. Premier, chcàc zachowaç pozory przestrzegania prawa, wymyÊli∏ referendum dotyczàce obwodnicy.
Wydaje mi si´, ˝e robienie referendum
na ten temat to jakby pytaç czy wolno
przekraczaç niedozwolonà pr´dkoÊç, ale
tylko o 10 km/h, albo zabijaç ludzi, ale tylko pod wp∏ywem impulsu. Z∏amanie prawa to z∏amanie prawa. Robienie referendum z pytaniem „Czy nale˝y z∏amaç prawo unijne” to wed∏ug mnie niezbyt màdre dzia∏anie.
Droga przez dolin´ ma byç postawiona na masywnych s∏upach, które oczywiÊcie zniszczà naturalne Êrodowisko, ale to
nie wszystko. Wyobraêmy sobie takà sytuacj´: rodzina przeje˝d˝a przez wybudowanà ju˝ obwodnic´. WczeÊniej zrobili
zakupy w fast-foodzie. Jednak mà˝ nienawidzi kanapki z kurczakiem, którà kupi∏a mu ˝ona. Nie widzàc nigdzie kosza
na Êmieci (bo skàd mia∏by si´ wziàç kosz
na trasie?) wyrzuca jedzenie przez okno
pojazdu. Kanapka z kurczakiem, ketchupem i ogórkiem làduje na g∏owie turysty
przemierzajàcego dolin´, albo te˝ mo˝e
zn´ciç zapachem zwierzàtko zamieszkujàce w tych okolicach, któremu ogórek,
kurczak i ketchup mogà smakowaç, ale
mogà mu te˝ powa˝nie zaszkodziç. Pude∏ko po kanapce wpada do rzeki, która
nied∏ugo zostanie zaÊmiecona przez setki
takich opakowaƒ. Chyba nie warto b´dzie patrzeç na krajobraz pokryty logami
McDonalds’a i KFC, prawda?

foto © Piotr Malczewski

A drzewa szumià...

S∏ysza∏am równie˝ wypowiedzi ludzi
z Augustowa, którzy twierdzà, ˝e cz∏onkowie Greenpeace dostajà pieniàdze
za swój pobyt w dolinie. Nie sàdz´, aby
rozsàdny cz∏owiek zechcia∏ za par´ groszy marznàç w minusowych temperaturach w namiotach na drzewach, zamiast
siedzieç w domu z kawà lub herbatà
i oglàdaç mistrzostwa Êwiata w skokach
narciarskich. Oni to robià z mi∏oÊci
do natury, a nie dla s∏awy lub pieni´dzy.
Drzewami, tak jak ludêmi, trzeba
umieç rzàdziç. Nie wolno obiecywaç
czegoÊ, czego spe∏niç nie mo˝na. Trzeba
trzeêwo patrzeç w przysz∏oÊç i umieç
przekonaç innych do swoich pomys∏ów.
Niektórym tego chyba brakuje.
Martyna Nowosielska
SONDA
Sond´ tà przeprowadzi∏am wÊród moich
rówieÊników, uczniów ró˝nych liceów.
Jakie jest Twoje stanowisko w sprawie
budowy obwodnicy przez dolin´
Rospudy?
49%

13%
13%

25%
 Nie mam stanowiska, jest mi to obojętne
 Jestem za budową, lepiej zabijać przyrodę niż ludzi
 Jestem zdecydowanie przeciw budowie, to głupi pomysł rządu
 Jestem przeciw budowie, Polska poniosłaby zbyt duże szkody ekologiczne

Jakie widzisz inne sposoby, aby nie
trzeba by∏o budowaç obwodnicy przez
dolin´ Rospudy?
58%

14%
14%

14%
 Nie wiem
 Tiry na tory
 Wielki tunel pod Augustowem
 Dobrym pomysłem jest ten podany przez ekologów
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Harcerskie zimowisko
Ka˝de ferie zimowe dla harcerek
i harcerzy z Weso∏ej kojarzà si´ z jednym – z zimowiskiem! Tak te˝ by∏o
w tym roku. Ponad 40 osób w dniach
27.01-08.02 zamieszka∏o w Go∏kowicach, w Beskidzie Sàdeckim.
Jak zwykle, ka˝da dru˝yna mia∏a
swojà w∏asnà obrz´dowoÊç – fabu∏´ wyjazdu, do której przygotowywa∏a si´ ju˝
na wiele miesi´cy przed zimà. Kasjopea (˝eƒska dru˝yna z Weso∏ej) skupi∏a si´ na poznawaniu legend polskich.
Archandraja budowa∏a symboliczne
miasto URBS, codziennie doskonalàc
si´ w pewnej dziedzinie (np. sztuka, historia, sport), natomiast Stanica za cel
wyjazdu postawi∏a sobie poznanie historii PRL-u, a szczególnie okresu stanu wojennego.
JechaliÊmy w góry w wi´kszoÊci na-

stawieni na przedpo∏udnia sp´dzone
na
stoku,
na nartach bàdê
snowboardzie. Pogoda jednak pokrzy˝owa∏a nam
plany, tylko 3 razy
uda∏o nam si´ oddaç bia∏emu szaleƒstwu (w Ryterskim
Raju
i na Wierchomli).
Ale jak si´ nie ma
co si´ lubi, to si´
lubi co si´ ma
– chodziliÊmy na ∏y˝wy i na basen, w´drowaliÊmy po górach. Du˝e mo˝liwoÊci turystyczne stwarza∏a te˝ nasza tymczasowa ma∏a ojczyzna – Nowy i Stary
Sàcz.
Te
dwa miasta
b a r d z o
m o c na zwiàza-

ne sà z postacià
Jana
Paw∏a II (mogliÊmy
zobaczyç m.in.
o∏tarz papieski)
oraz Êw. Kingà
– patronkà harcerek w Polsce.
Popo∏udniami
natomiast robiliÊmy
bardziej
„tajemnicze”
rzeczy – mieliÊmy gry harcerskie, manewry,
kominki, Êpiewanki… Ale te˝

olimpiady sportowe, zaj´cia plastyczne
i sportowe (w oÊrodku by∏a hala sportowa wi´c przebojem wyjazdu by∏a
siatkówka/ zbijak), quizy, konkursy, festiwale teatralne czy pokazy filmów.
Zimowisko to na pewno wspania∏a
forma wypoczynku zimowego, niezapomniane chwile sp´dzone w braterskiej atmosferze, ale przede wszystkim

przedsmak miesi´cznego obozu letniego, na którym ka˝dy z nas ju˝ chyba
jest myÊlami….
Czuwaj!
pwd. Natalia Mileszyk w´dr.

W zwiàzku ze skomplikowanà
procedurà autoryzacji wywiadów
przez Urzàd Miasta Sto∏ecznego
Warszawy, przepraszam wszystkich
Czytelników za opóênienie tekstu
na temat wy∏omów w naszych lasach.
Materia∏ uka˝e si´ w nast´pnym numerze WiadomoÊci Sàsiedzkich.
Izabela Antosiewicz
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Moja przygoda z genealogià
Wszystko zacz´∏o si´ od tekturowej
walizki i kilku pude∏ek z pamiàtkami
rodzinnymi, które dosta∏am od brata
mojej mamy. Z wielkim zapa∏em zacz´∏am porzàdkowaç dokumenty i wtedy
okaza∏o si´, ˝e poza osobami z najbli˝szej rodziny nie jestem w stanie nikogo
rozpoznaç, ˝e niewiele wiem o moich
dziadkach, a zupe∏nie nic o pradziadkach. Nie mówiàc ju˝ o ich rodzeƒstwie
czy rodzicach. Zacz´∏am pytaç mam´,
jej braci, ale oni te˝ niewiele wiedzieli.
Moi dziadkowie dawno ju˝ nie ˝yli.
Uda∏am si´ wi´c do najstarszej osoby
w rodzinie – cioci Zosi. Pojecha∏am tylko na godzink´ lub dwie, a przesiedzia∏am ca∏y dzieƒ. Ciocia, ze swojà Êwietnà

pami´cià, okaza∏a si´ skarbnicà najrozmaitszych historii i anegdot rodzinnych. OczywiÊcie wszystko, co ciocia mi
opowiada∏a, bardzo sumiennie notowa∏am.
Po wizycie u cioci rozrysowa∏am moje pierwsze drzewo. Zajmowa∏o
ono wtedy 6 stron A4 i liczy∏o 75 osób. Wydawa∏o si´
ogromne. DziÊ moje drzewo liczy ponad 300 osób, ma 2,5 metra d∏ugoÊci na 1 metr szerokoÊci. Wiem, ˝e to na pewno nie
koniec.
Nadal zaglàdam do mojej
walizki z pamiàtkami rodzinnymi.... i za ka˝dym razem odkrywam coÊ nowego. Zauroczy∏a
mnie XIX-wieczna fotografia
– pieczo∏owicie przyklejana do kartoników, ozdobionych
na odwrocie litografiami charakterystycznymi dla atelier fotografa.
Przyglàdajàc si´ osobom
na zdj´ciach próbuj´ sobie wyobraziç ich codzienne ˝ycie.
Zadaj´ sobie pytania: czym si´
zajmowali, co by∏o dla nich
wa˝ne? Kim byli ich rodzice,

a dziadkowie? Osoby te, nie˝yjàce
od wielu lat, nagle sta∏y mi si´ bliskie
nie tylko z powodu pokrewieƒstwa.
Wtedy zda∏am sobie spraw´ z tego,
ile jeszcze pracy musz´ w∏o˝yç i ile czasu poÊwieciç, ˝eby poznaç przesz∏oÊç
mojej rodziny. Ciocia Zosia mog∏a mi
powiedzieç tylko tyle, ile sama pami´ta∏a, a ja zapragn´∏am wi´cej – si´gnàç

Stefan Domaƒski – 4 III 1894 r.

Bronis∏awa i Stefan Domaƒscy z dzieçmi – oko∏o 1903 roku
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do korzeni i to jak najg∏´biej. Nawet
nie przypuszcza∏am, co mnie czeka. Ile
razy trzeba b´dzie odwiedziç archiwum
i parafie, a przede wszystkim zidentyfikowaç te parafie. Nie wiedzia∏am, jakie
trudnoÊci sprawi mi odczytanie i przet∏umaczenie metryk doÊç niestarannie
napisanych po rosyjsku oraz jakie spotka mnie rozczarowanie, kiedy okaza∏o
si´, ˝e interesujàce mnie ksi´gi parafialne sp∏on´∏y w czasie II wojny …
Jednak zawsze coÊ znajduj´, co ka˝e mi
iÊç dalej, a tak˝e uczyç si´ na nowo historii, ale ju˝ bardziej szczegó∏owo
i pojmowanej bardzo osobiÊcie. Poszukiwania genealogiczne to pasja, która
wymaga zaanga˝owania i wiedzy. T´
wiedz´
nieustannie
pog∏´biam.
Na szcz´Êcie na ten temat jest doÊç obfita literatura. Wiele informacji mo˝na znaleêç w równie˝ Internecie.
Joanna Januszewska-MiÊków
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Logopeda - przyjaciel mowy Twojego dziecka
Wszyscy doskonale zdajemy sobie
spraw´, jak wiele znaczy w ˝yciu umiej´tnoÊç ∏adnego i poprawnego wypowiadania myÊli.
Prace nad starannà i prawid∏owà wymowà nale˝y rozpoczàç ju˝ w przedszkolu. Mowa wytwarza si´ dzi´ki skoordynowanej aktywnoÊci j´zyka, warg,
gard∏a, podniebienia, krtani i p∏uc. Rozwój mowy post´puje wi´c równolegle
z rozwojem motoryki narzàdów artykulacyjnych. Dziecko çwiczy je czynnoÊciowo. Dlatego dla prawid∏owego rozwoju narzàdu mowy potrzebne sà çwiczenia, a niejednokrotnie terapia.
Poniewa˝ na co dzieƒ w moim przedszkolu spotykam si´ z problemem wady
wymowy wÊród moich podopiecznych,
zwróc´ si´ z kilkoma pytaniami do specjalisty w tej dziedzinie, mgr Lidii Âleszyƒskiej,
logopedy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 w Warszawie, pracujàcej
równie˝ w Niepublicznym Przedszkolu
„ROBUÂ“ w Starej Mi∏osnej, która wyjaÊni wiele kwestii zwiàzanych z problemem
poprawnej mowy u dzieci.
W jakim wieku dziecko powinno byç
pierwszy raz zdiagnozowane logopedycznie?
Najlepszy czas na pierwszà diagnoz´,
to okres mi´dzy drugim a trzecim rokiem ˝ycia. Wtedy kszta∏tuje si´ tzw.
okres zdania w rozwoju mowy. Dziecko
potrafi ju˝ sformu∏owaç wypowiedê
wielowyrazowà, pos∏ugujàc si´ znanym
mu zasobem g∏osek, sylab i grup spó∏g∏oskowych. W∏aÊnie wtedy logopeda
powinien oceniç, czy g∏oski te brzmià
prawid∏owo, czy nie sà ju˝ zdeformowane w wyniku z∏ych nawyków w obr´bie
narzàdów mowy, czy dziecko adekwatnie reaguje na pytania i polecenia.

Niestety, z moich obserwacji wynika, ˝e
jeÊli dziecko êle mówi, rodzice bagatelizujà problem, odsuwajà w czasie decyzje o zwrócenie si´ o pomoc do logopedy, chcà przeczekaç, wierzàc, ˝e z tego
wyroÊnie!
I to jest najwi´kszym b∏´dem. W mojej praktyce wielokrotnie spotka∏am si´
z przypadkami dzieci, które przez takie
uspokajajàce i nieprofesjonalne podejÊcie otoczenia straci∏y najlepsze lata
w pracy nad mowà, co w efekcie spowodowa∏o jeszcze wi´ksze deformacje lub
pog∏´bi∏o opóênienie rozwoju mowy.
JeÊli w rozwoju mowy pojawi∏y si´ ju˝
u dwulatka deformacje np. seplenienie
mi´dzyz´bowe czy boczne, to zwykle te
deformacje zostajà, bowiem z deformacji g∏osek nie wyrasta si´, przeciwnie,
wrasta si´ w nie z wiekiem.
Opóêniony rozwój mowy mo˝na przyÊpieszyç i odpowiednio stymulujàc s∏uch
i miejsca artykulacji ró˝nych szeregów
g∏osek. W przypadku opóênionego rozwoju mowy bardzo pomocne jest przedszkole.
W wieku szeÊciu lat nale˝y zamknàç
rozwój artykulacyjny mowy, przygotowujàc tym samym dziecko do nauki
szkolnej. Wtedy bowiem pojawia si´
graficzny zapis dêwi´ku. Dzieci, które
êle mówià, nie mogà dobrze pisaç i czytaç!
Jednak najlepszy czas na prac´
nad dêwi´kiem i analizatorem s∏uchowym to okres do piàtego roku ˝ycia,

wtedy kor´ mózgowà cechuje najwi´ksza zdolnoÊç uczenia si´ i przyjmowania
nowych bodêców. Po piàtym roku ˝ycia
umiej´tnoÊç ta spada.
Jaka powinna byç cz´stotliwoÊç çwiczeƒ
logopedycznych?
JeÊli dziecko chodzi do przedszkola,
gdzie odbywajà si´ zaj´cia logopedyczne, wówczas spotyka si´ indywidualnie
dwa razy w tygodniu z logopedà, który
usprawnia artykulatory, wywo∏uje g∏oski, których nie ma lub koryguje te, które sà ju˝ zdeformowane. Wszystkie çwiczenia zapisuje w zeszycie dziecka. Zeszyt ten po zaj´ciach wraca do rodziców, którzy powinni 2-3 razy w tygodniu
powtórzyç zalecone çwiczenia. Wa˝ne
jest kontaktowanie si´ z logopedà, aby
wyjaÊniç ewentualne wàtpliwoÊci i trudnoÊci, które rodzà si´ podczas tych çwiczeƒ.
Dzi´kuj´ za udzielenie nam wyczerpujàcych odpowiedzi.
Wierz´, ˝e po naszym artykule rodzice zrozumiejà, i˝ LOGOPEDA jest
PRZYJACIELEM mowy ich DZIECKA.
Z logopedà mgr Lidià Âleszyƒskà
rozmawia∏a w∏aÊcicielkà
Przedszkola Niepublicznego „ROBUÂ”
Bogus∏awa WiÊniewska

Co jeszcze ocenia logopeda badajàc
dziecko?
Ocenia stan jego artykulatorów,
sprawnoÊç j´zyka, warg, policzków, napi´cie mi´Êniowe tych narzàdów, czucie
miejsc artykulacyjnych, sprawdza zgryz.
Ocenia szeregi g∏osek, ich realizacj´
w wyrazie i w zdaniu oraz zasób s∏ownictwa. Ocenia tak˝e percepcj´ s∏uchowà, czyli pami´ç s∏ownà, pojemnoÊç tej
pami´ci oraz uwag´ s∏uchowà, a wi´c
nie tylko umiej´tnoÊç s∏yszenia, ale
przede wszystkim s∏uchania i odtwarzania tego, co s∏yszy. Logopeda wychwytuje wi´c ju˝ wtedy pierwsze sygna∏y
tzw. dysleksji s∏uchowej.
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Dorota Gellner wÊród dzieci
Od kilkunastu lat coraz cz´Êciej
na naszych pó∏kach z ksià˝kami dla
dzieci obok klasyków poezji dzieci´cej
takich jak Julian Tuwim i Jan Brzechwa,
swoje sta∏e ju˝ miejsce zajmuje wspó∏czesna poetka i autorka wielu ksià˝eczek dla dzieci, Dorota Gellner.

TwórczoÊç poetki towarzyszy∏a ju˝
w dzieciƒstwie najm∏odszemu pokoleniu rodziców. Teraz oni sami bardzo
ch´tnie si´gajà po ksià˝eczki z bajkami
pani Doroty, by przenosiç swoje pociechy w zaczarowany Êwiat bajek.
Dorota Gellner to poetka, autorka wielu ksià˝ek dla dzieci, programów telewizyjnych (T´czowa Bajeczka), s∏uchowisk
radiowych oraz bajek muzycznych. No
i oczywiÊcie tekstów piosenek – a jest ich
wi´cej ni˝ sto: „Zuzia lalka niedu˝a”,
„Ogórek zielony ma garniturek”, „Popatrzcie na jamniczka”, „Kwiatki-bratki”,
„Zajàc malowany” czy „Duszki, duszki”.

W 1999 roku laureatka nagrody literackiej im.
Kornela Makuszyƒskiego, a w 2005 odznaczona Orderem UÊmiechu.
16 lutego poetka by∏a honorowym goÊciem
Niepublicznego Przedszkola „ROBUÂ”.
Poprowadzi∏a dzieci poprzez zabaw´, swojà poezj´ i piosenki w niezwyk∏à podró˝ po bajkowym
Êwiecie.
Dzieci z ogromnà uwagà s∏ucha∏y bajeczek,
a tak˝e same z dumà recytowa∏y autorce jej wiersze, Êpiewa∏y piosenki. Wzruszona, zauwa˝y∏a jak
doskonale dzieci znajà jej twórczoÊç i w nagrod´
przedstawi∏a swoje nowe, jeszcze nie publikowane wiersze i bajki. Na zakoƒczenie wszystkie
przedszkolaki otrzyma∏y od autorki na pamiàtk´
spotkania ksià˝eczk´ z dedykacjà i bajkowymi pozdrowieniami. Dzieci w zamian przygotowa∏y
ksià˝eczk´ z ilustracjami do ulubionych bajek pani Doroty.
Dzieci bardzo ch´tnie s∏uchajà bajek i wierszy.
Nale˝y z tego faktu skorzystaç i dlatego goràco
paƒstwa namawiam do si´gni´cia do bogatej
oferty wydanych na naszym rynku ksià˝eczek
z twórczoÊcià Doroty Gellner.
Oto niektóre tytu∏y: „Pi∏ka i inne historyjki”, „Dorota Gellner przedszkolakom”, „Noc i inne historyjki”, „Dorota Gellner dzieciom”, „Zwariowane Podwórko”, „Miasteczko z bajki”, „Bajki z miasteczka”,,, Czarodziejski Âwiat”, „Deszcz i inne historyjki”,
„˚aby”. To oczywiÊcie tylko niektóre tytu∏y jakie zosta∏y wydane przez wydawnictwo SARA. Ksià˝eczki
sà pi´knie wydane w twardej oprawie z przepi´knymi
ilustracjami. Zapewniam, ˝e sprawià dzieciom wiele
radoÊci.
Bogus∏awa WiÊniewska
W∏aÊciciel Przedszkola Niepublicznego
„ROBUÂ”

Dajemy dziecku szans´ nauki
Na ca∏ym Êwiecie wiele dzieci chcia∏oby chodziç do szko∏y, ale jest to dla
nich nieosiàgalne marzenie. To dzieci
z biednych krajów misyjnych, w których zdobywanie wiedzy jest przywilejem najbogatszych.
Tym dzieciom mo˝na jednak pomóc
za poÊrednictwem Salezjaƒskiego
OÊrodka Misyjnego poprzez misyjne
dzie∏o Adopcji na odleg∏oÊç.
Adopcja na odleg∏oÊç to duchowa
opieka nad najubo˝szymi dzieçmi i m∏odzie˝à z krajów misyjnych oraz pomoc
materialna w ich kszta∏ceniu.
Szko∏a Podstawowa nr 173 w Starej
Mi∏oÊnie w∏àczy∏a si´ w program
Adopcji na odleg∏oÊç. ZobowiàzaliÊmy
si´ do pokrycia kosztów nauki biednego
dziecka. Jest nim Samuel Makubuya z
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Ugandy, urodzony 16 lutego 1995 r.
w miejscowoÊci Mayirikiti.
Ch∏opiec ucz´szcza do II klasy szko∏y podstawowej. Mieszka z babcià
oraz siostrà. Rodzice, robotnicy rolni,
odeszli z domu. Rodzina nie ma ˝adnego sta∏ego êród∏a utrzymania. Czasami babcia pracuje dorywczo u innych ludzi. Zdarza si´ jednak, ˝e brakuje nawet na jedzenie…
Pieniàdze dla Samuela zbieramy
w szkole w pierwszy poniedzia∏ek ka˝dego miesiàca. Uczniowie ch´tnie wspomagajà ch∏opca wrzucajàc do puszki niewielkie kwoty. Salezjaƒski OÊrodek Misyjny przekazuje je misjonarzowi przebywajàcemu w Ugandzie, który op∏aca
koszty nauki Samuela, kupuje ˝ywnoÊç,
ubranie, podr´czniki, przybory szkolne.

Motyl usiad∏ mi na g∏owie.
Mo˝e bajk´ mi opowie?
No i prosz´! Opowiedzia∏!
Chocia˝ bardzo krótko siedzia∏!
Za górami, za lasami
Stoi zamek ze skrzyd∏ami.
Ma t´czowe okienniceW zamku siedzà gàsienice.
Na kanapach i na tronachKa˝da pi´knie wystrojona.
WÊród gàsienic krà˝y plotka,
˚e je coÊ dziwnego spotka.
CoÊ si´ stanie, cos wydarzy
WÊród zamkowych korytarzy.
Wtem ktoÊ wrzasnà∏:-czary-mary!
Zaraz zmieni´ was w poczwary!
¸apcie koce i pi˝amy,
Raz, dwa, trzy i zasypiamy!
I ju˝ w zamku zakamarkach
Przy poczwarce Êpi poczwarka.
Ta pod kocem, ta w Êpiworze,
Ka˝da w bardzo z∏ym humorze.
Przesz∏a jesieƒ na paluszkach..
Przesz∏a zima w bia∏ych puszkach..
Wiosna biega w ko∏o zamku
O! Jak szarpie z∏otà klamkà!
Nagle wiatr uderzy∏ w bramy!
P´k∏y zamku z∏ote Êciany
I motyle wyfrun´∏y!
Czy ju˝ wiecie skàd si´ wzi´∏y?
Ka˝dy motyl skrzyd∏a suszy,
Jak wysuszy, w Êwiat wyruszy.
I opowie bajk´ o tym
Co si´ dzia∏o w zamku z∏otym!

Pragniemy bli˝ej poznaç ch∏opca. Zamierzamy z nim korespondowaç, przesy∏aç mu drobne upominki, zdj´cia.
Salezjaƒski OÊrodek Misyjny informuje nas o tym, co dzieje si´ w oÊrodkach misyjnych na ca∏ym Êwiecie,
przesy∏ajàc dwumiesi´cznik – „Misje
salezjaƒskie”.
Niedawno otrzymaliÊmy te˝ kalendarze, plakaty, zak∏adki, naklejki.
Zach´camy innych do wzi´cia udzia∏u w misyjnym dziele Adopcji na odleg∏oÊç. Na Êwiecie jest wiele biednych
dzieci, którym mo˝e pomóc osoba indywidualna, rodzina, firma, szko∏a,
klasa, stowarzyszenie lub inna zorganizowana grupa. Ch´tni mogà zg∏osiç
si´ Salezjaƒskiego OÊrodka Misyjnego
w Warszawie przy ul. Korowodu 20
(tel. 0-22-644-86-78).
Ewa Knop
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Us∏ugi posadzkarskie
uk∏adanie, cyklinowanie i lakierowanie pod∏óg
Jerzy S´pka
Stara Mi∏osna, ul. Malwy
zadanie 25, dzia∏ka 1531

tel. 022 773 28 98
0603 379 677

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

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

☛ TERAPIA MANUALNA
☛ ZABIEGI Z ZAKRESU FIZYKOTERAPII:

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
ortopeda-traumatolog, neurolog, chirurg, internista

Licencja MF Nr 14424/99

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

PE¸NY ZAKRES US¸UG

KARNETY I KORZYSTNE RABATY

BIURO RACHUNKOWE
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

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

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

Morfeusz

Przyj´cia OkolicznoÊciowe

PRZYJ¢CIA
WESELA
KOMUNIE itp

•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.

ul. Szosa Lubelska 20
05-077 Warszawa-Weso∏a

tel. 022 783 48 49, 022 612 93 98
www.wesele.waw.pl
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• C e r a m i k a s a n i t a r n a • K a b i n y • Wa n n y
• Brodziki

• G l a z u r a • Te r a k o t a • G r e s y

M e b l e ∏ a z i e n ko w e n a w y m i a r
Konkurencyjne ceny, dowóz gratis na terenie Warszawy
Sklep „Twoja ¸azienka“ Warszawa-Weso∏a ul. Trakt Brzeski 80
tel. 022 773 2002, e-mail: twojalazienka@poczta.fm

Dla DZIECI:
balet z musicalem od 4 lat,
balet grupa zaawansowana,
taniec towarzyski, disco, hip-hop,
rysunek

Dla M¸ODZIE˚Y:
DanceArt – grupa taƒca nowoczesnego,
taniec towarzyski

Trakt Brzeski 68
dawne Studio Ruchu i Taƒca

tel:

504 290 509
507 117 541

FITNESS: aerobik, fitball, low, dance, pilates
i joga, salsa fitness, tbc

TANIEC: niedzielne kursy taƒca: taniec
towarzyski i salsa solo dla kobiet
organizujemy imprezy urodzinowe dla dzieci
zaj´cia dla dzieci prowadzà pedagodzy!!!
fotel masujàcy!!!

www.swingclub.pl
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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

PRYWATNE PRZEDSZKOLE

ul. Poezji

17

tel. 022 773 25 90 0-505 115 773

„deco JUMA“

Firma „KOMPLEKS“

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

• Pranie dywanów
Sulejówek, ul. Sobieskiego 35
• Pranie tapicerek meblowych
tel. 022 783 46 06, 602 581 285
• Pranie wyk∏adzin dywanowych
• Pranie i czyszczenie tapicerek samochodowych ATRAKCYJNE CENY
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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

Klub Fitness Art
zaprasza na 3-miesi´czny
profesjonalny program
odchudzajàcy

BODY SLIM,
informacje i zapisy
w recepcji klubu
- do 20 marca,
iloÊç miejsc ograniczona.

SOLARIUM ZULUS
W naszej ofercie znajdziecie Paƒstwo 3 urzàdzenia opalajàce 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.
Na tym ∏ó˝ku NOWA CENA 90

gr za minut´

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.

PROMOCJA !!!!
ZBIERAJ PUNKTY
– ODBIERAJ NAGRODY
(darmowe minuty, kosmetyki )
1 min = 1 pkt
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Serdecznie Zapraszamy
pn. - pt. 10 - 20, sobota 11 - 16
tel. +48 600 133 333
ul. Jana Paw∏a II 23 lok. C1
06-077 Warszawa Weso∏a
(obok poczty i przychodni)

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE
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

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 ✦

dogodny dojazd
parking

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

APTEKA

BIURO RACHUNKOWE Lic. MF 9130/98

LEKI GOTOWE i RECEPTUROWE

Us∏ugi ksi´gowe w pe∏nym zakresie, doradztwo podatkowe, us∏ugi kadrowe i ZUS

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

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

ul. Trakt Brzeski 54A, Warszawa-Weso∏a (pawilony handlowe)
tel. 022

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

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

tyczenia
pomiary inwentaryzacyjne
mapy do celów projektowych
uzgodnienia dokumentacji w ZUD
podzia∏y nieruchomoÊci
inne

tel. 022 773 83 49
fax 022 773 83 69

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

res

•
•
•
•
•
•

PROTEZY • NAPRAWA

Exp

US¸UGI GEODEZYJNE

s

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
www.nodbiz.com.pl
e-mail:info@nodbiz.com.pl
tel. 0602 398 468
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DOM POGRZEBOWY
„JANKOWSCY”
Beton Towarowy ❖ Transport ❖ Pompa
05-462 Wiàzowna, Duchnów, Szosa Miƒska 48
tel. 022 795 15 94, 022 795 11 14
tel. kom. 0601 384 524

• 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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05-077 Warszawa Weso∏a os. Stara Mi∏osna
ul. Dolomitowa 2 (róg Diamentowej)
tel./fax 022-773-36-10, 022-773-02-70, 0501-773-670
www.jablonski.com.pl, biuro@j-n.pl
licencja zawodowa nr 232

MIESZKANIA – CZ¢Âå OFERTY

DZIA¸KI – CZ¢Âå OFERTY

Nr
oferty
623
592
640
618
534
639
443
480
570
620
515
617
602
624

Nr
Pow.
oferty
979 15000
928
1473
936
2789
927 51000
985 21400
970
2680
978
5622
961 10715
914
1390
946
1070
901
2500
980 14000
963 16997
836
3000

Pow. Pi´tro Licz.
m2
pokoi
105 2/2 4
160 0/2 4
36 1/3 1
63 3/6 3
86 3/3 4
70 3/3 3
75 0/3 2
96 3/3 4
66 2/2 2
60 1/3 3
71 2/3 3
90 2/3 3
93 0/2 3
123 13
3

Rejon

Cena w PLN

Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Warszawa
ÂródmieÊcie
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Rembertów
Stara Mi∏osna
Mokotów
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Grochów

653.000
600.000
375.000
700.000
438.000
420.000
290.000
410.000
390.000
600.000
420.000
610.000
495.000
861.000

Rejon

Cena
w PLN
Micha∏owice
3 000.000
Mi´dzylesie
700.000
Aleksandrów
259.000
Broniszew
460.000
Otwock
1 391.000
Groszówka
723.000
Sulejówek
1 968.000
Majdan
1607.000
Góraszka
112.000
Hipolitów
135.000
Stara Mi∏osna
425.000
Bia∏o∏´ka
14 000.000
Marki
4 674.000
Sulejówek
156.000

Rodzaj
dzia∏ki
rolna
budowlana
budowlana
siedliskowa
budowlana
budowlana
us∏ugowa
budowlana
budowlana
budowlana
rekreacyjna
inwestycyjna
inwestycyjna
budowlana

Poszukujemy dla naszych klientów
mieszkaƒ, domów, dzia∏ek z terenu
Wawra, Weso∏ej, Sulejówka i okolic.
Zg∏oszenia NieruchomoÊci przyjmujemy pod:
numerem telefonu 022-773-02-70
adresem e-mail: biuro@jablonski.com.pl
Zapraszamy do skorzystania z naszego poÊrednictwa
DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Nr
oferty
471
465
430
459
458
457
443
455
472

Pow.
domu
82
260
330
230
260
300
215
370
200

Pow.
dzia∏ki m2
1087
154
962
1070
1078
4000
2026
880
500

Rejon

Cena
w PLN
Sulejówek
368.000
Stara Mi∏osna
700.000
Weso∏a Zielona
780.000
Stara Mi∏osna
950.000
Groszówka
1 150.000
Miedzeszyn
1 500.000
Wielgolas Brzeziƒski 430.000
Stara Mi∏osna
990.000
Zakr´t
375.000

Rodzaj
domu
wolnostojàcy
segment
wolnostojàcy
wolnostojàcy
wolnostojàcy
wolnostojàcy
wolnostojàcy
wolnostojàcy
bliêniak

Rok
2005
2000
1991
1990
1985
—
2004
—
2006

Stan wykoƒczenia
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
bez pod∏ i bia∏ego mont
wykoƒczony
surowy
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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

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
Elektronika
- uk∏ady wtryskowe
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
Instalacje gazowe
- serwis, monta˝
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O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
◗ Przyjm´ sprzàtanie, osoba solidna, czysta, z referencjami ze Starej Mi∏osny,
tel.: 0601-715-540.
◗ Sprzedam Citroena Picasso 1,6; 2002 r.;
86 tys. km; pierwszy w∏aÊciciel; bogate
wyposa˝enie, zdj´cia: www.forum.staramilosna.org.pl tel.: 601244970.
◗ 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.
◗ J´zyk angielski – korepetycje. Student
SGGW tanio i solidnie pomo˝e w nauce
angielskiego, przygotuje do egzaminów
w gimnazjum i liceum. 5 lat doÊwiadczenia i gwarancja efektów nauki. Tel. 506193-203.
◗ Drobne naprawy domowe – „Z¸OTA
RÑCZKA” TEL. 783-28-37; kom. 606752-724.
◗ 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. 606-752-724.
◗ 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.
◗ Szukam osób ch´tnych do çwiczenia
fechtunku
historycznego
tel. 0516453174.
◗ Uczennica klasy trzeciej gimnazjum
udzieli korepetycji uczniom szko∏y podstawowej. Mam doÊwiadczenie w pracy
z dzieçmi. 10z∏/60min tel. 0508102697.
◗ Uczennica klasy trzeciej gimnazjum poprowadzi przyj´cie urodzinowe dla dzieci
w wieku przedszkolnym. tel. 0508 102
697.
◗ Musisz wyjÊç w weekend i nie masz
z kim zostawiç dziecka?? Uczennica klasy trzeciej gimnazjum z doÊwiadczeniem
w opiece nad dzieçmi zajmie si´ twojà
pociechà
(pociechami).
tel.
0508102697.
◗ „Niania” – opieka dla dzieci od 1,5 lat. Kameralna domowa atmosfera, doÊwiadczona opiekunka (referencje, pedagog),
domowe obiady, spacery, zabawy...

Od poniedzia∏ku do piàtku od 8.00
do 18.00. Opieka ca∏odniowa. Niedrogo.
Tel: (22) 773 18 53.
◗ Zak∏ad „NAPRAWA OBUWIA” zaprasza
na ul. GoÊciniec 96 od poniedzia∏ku
do piàtku od 1000 do 1900 (przerwa
od 1400 do 1500). Solidnie, szybko, umiarkowane ceny!.
◗ CHEMIA – ka˝dy poziom. Doktorant AM
w Warszawie. Dojazd do ucznia. 0 507
468 271.
◗ Szafa dwudrzwiowa 95x55x220 z nadstawkà, rega∏ m∏odzie˝owy 95x35.220
z nadstawkà kolor zielony. Stan b. d.
komplet -500. – tel. 605 311 156.
◗ Stolik pod komputer 70x55x75 nówka
sztuka 50. – tel. 605 311 156.
◗ Pralka automat prawie nowa 400. tel. 605 311 156.
◗ Angielski – nauka, konwersacje, t∏umaczenia; nauczyciel z dyplomem Uniwersytetu
w Londynie tel. 773 12 10, kom. 0513 669
905.
◗ 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).
◗ Sprzedam meble m∏odzie˝owe w bardzo
dobrym stanie. tel. 0606118118.
◗ Domowa szko∏a gitary zaprasza na lekcje
gry na gitarze akustycznej/elektrycznej
oraz basowej dla poczàtkujàcych i Êredniozaawansowanych. M∏odzi nauczyciele, otwarci na ró˝ne style muzyczne. Mi∏a,
przyjazna atmosfera, indywidualny tok
nauki. Tel.: 508 613 097, 668 201 242.
◗ Angielski z dyplomowanym nauczycielem
z Londynu. Tel.: 022 7733899.
◗ Ambitnych, przedsi´biorczych, do firmy
wdra˝ajàcej nowoczesne technologie ˝ywieniowe. team.agel1@gmail.com.
◗ Starsza Pani ze Starej Mi∏osnej zaopiekuje si´ dla towarzystwa (nieodp∏atnie) innà
starszà osobà, telefon: 022/773-22-68.
◗ PROFESJONALNY MASA˚ W DOMU
KLIENTA: leczniczy, relaksacyjny, odchudzajàcy -tel. 0 501 013 466.
◗ Sprzedam parkiety, listwy, drzwi, schody,
parapety, kleje, lakiery. Sulejówek ul. Sobieskiego 11 A. Tel. 22 760-00-65.
◗ Szko∏a Speed School mieszczàca si´
w Sulejówku posiada wolne sale lekcyjne
na dzia∏alnoÊç edukacyjnà. Do wynaj´cia
mamy równie˝ pomieszczenia biurowe
o wysokim standardzie. Tel. 22 783-5674.

RAJDOOR – SERWIS

Bramy gara˝owe
Bramy wjazdowe

Ogrodzenia
Pe∏na automatyka

PROMOCJE

PORADY – MONTA˚ – SERWIS
Warszawa
ul. Che∏m˝yƒska 10 B
ul. Wa∏ Miedzeszyƒski 389

www.rajdoor.com.pl
tel. (022) 879 93 23
tel. (022) 617 85 23

◗ Sprzedam sukni´ Êlubnà, rozm. 40. Tanio. Tel. 773 82 35 lub 665 177 097.
◗ Student Ekonomii oraz Zarzàdzania i Marketingu na Uniwersytecie Warszawskim
udzieli korepetycji z zakresu matematyki:
gimnazjum, klasa 1 i 2 liceum. Dojazd
do ucznia. TANIO!! kontakt: 696132759
(prosz´ dzwoniç w godzinach popo∏udniowych – wieczornych).
◗ Firma transportowa z Sulejówka poszukuje kierownika serwisu samochodów
ci´˝arowych i naczep oraz elektryka.
Tel. 605-222-122.
◗ J¢ZYK ANGIELSKI, nauka, korepetycje,
dostosowanie do indywidualnych potrzeb, tel.: 0510311178.
◗ J¢ZYK ANGIELSKI I ROSYJSKI dla dzieci
i m∏odzie˝y. Magister filologii i wyk∏adowca,
serdzecznie
zapraszam,
tel.: 510311178
◗ Dach ciep∏y i pewny- sprzeda˝ materia∏ów, robocizna tel. 022 760-85-47.
◗ Sprzedam 200 m2 dachówki ceramicznej
i 150 m2 blachodachówki tel. 022 76085-47.
◗ Wózek IMPLAST DRIVER 4XL (g∏´boki +
spacerówka) kolor: JEANS – niebieski,
na gwarancji, bardzo dobry stan, + torba, moskitiera, folia przeciwdeszczowa
i okrycie na nó˝ki. cena 1000 z∏ – do negocjacji kontakt: Marzena 603-885-804
WESO¸A.
◗ Osoba solidna, czysta, z referencjami
ch´tnie przyjmie sprzàtanie raz lub dwa
razy w tygodniu, 12z∏/1godz tel.: 0505054-718
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem, osoba odpowiedzialna, z prawem jazdy, 12 z∏/1godz
tel: 0505-054-718.
◗ Kupi´ rowerek dla szeÊcioletniej dziewczynki, tel. 022 773-17-97.
◗ GEODEZYJNE us∏ugi – Mapy, tyczenia, inwentaryzacje, tel. 022 773 30 44, kom.
0 508 895 802.

◗ Poszukiwana niania dla 20-miesi´cznego
Jasia na pe∏en etat od 1 kwietnia 2007r.
(pó∏ etatu od po∏owy marca). Zale˝y nam
na osobie przyjaznej, która z przyjemnoÊcià bawiç si´ b´dzie z Jasiem, ale tak˝e
uczyç go podstawowych czynnoÊci, aby
stawa∏ si´ coraz bardziej samodzielny.
Kontakt:
arodanska@poczta.onet.pl
lub 607-399-077.
◗ Pranie dywanów, czyszczenie mebli tapicerowanych,
usuwanie
roztoczy
przy u˝yciu profesjonalnego urzàdzenia
firmy KIRBY. Tel: 0 513 678 008, tel.
kom. 0 (22) 812 55 72.
◗ Serwis drukarek komputerowych, regeneracja tonerów do drukarek HP, materia∏y eksploatacyjne. Stara Mi∏osna,
tel. 604-403-067, 606-939-443.
◗ NIEMIECKI – korepetycje, przygotowania
do egzaminów udziela germanista magistrant UW. Dojazd gratis. tel: 0602-120632; 773-82-31.
◗ Angielski – nauczyciel j´zyka angielskiego. Korepetycje, konwersacje, przygotowanie do egzaminów. Dojazd.
Tel. 0506 661 672
◗ Studentka pedagogiki zaopiekuje si´
dzieckiem w piàtek, sobot´, niedziel´. Tel.
kom. 506724084.
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem, dzieçmi. Osoba
odpowiedzialna z doÊwiadczeniem.
Tel. 696 656 307.
◗ Wynajm´ domek wolnostojàcy (Weso∏a
– Zielona) 47 m2 – pokój, kuchnia, ∏azienka, przedpokój – 1.000,00 z∏ + media. Mo˝liwoÊç parkowania odp∏atnie.
Stan dobry. Tel. 501 404 979,
022 646 90 47 – Barbara Glinka.
◗ Kupi´ bezpoÊrednio dzia∏k´ lub dom Wiàzowna, Stara Mi∏osna, Sulejówek i okolice. Tel. 605 783 456.
◗ Znaleziono kotka i kotk´ ok. 4 miesi´cznego, odrobaczony, zaszczepiony. Szuka
domu. Tel. 773 59 40 lub 607 342 880.

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

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.
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Reklama:
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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
zamówienia Êwiàteczne
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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Piotr Smenda, licencja paƒstwowa nr 339
ubezpieczenie OC 260 000 eur.
Szanowny W∏aÊcicielu!
Czy wiesz, ˝e podpisujàc akt notarialny sprzeda˝y
swojej nieruchomoÊci bezwarunkowo przestajesz
byç jej w∏aÊcicielem!!!
Nie ma znaczenia fakt:
Czy bank kredytujàcy kupca (bàdê sam kupiec)
zap∏aci nale˝ne Ci pieniàdze!!!
Od 1990 r. pomagam Paƒstwu
sprzedaç dom, mieszkanie, dzia∏k´
w Starej Mi∏osnej i ca∏ej Warszawie.
Pisz – odpiszemy!
Dzwoƒ – oddzwonimy!

www.miko.pl

773 05 55
607 73 06 55
605 55 55 08

022

miko@miko.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

