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Z prac Rady Dzielnicy
Szanowni Paƒstwo!
Ostatnia w starym roku sesja
Rady Dzielnicy odby∏a si´
13 grudnia. Jej g∏ównym punktem by∏a debata o utrzymaniu
czystoÊci w dzielnicy i wypracowanie stanowiska Rady
w tym zakresie. Star∏y si´ najró˝niejsze, cz´sto kontrowersyjne, poglàdy (jak np. postulat rezygnacji z Akcji
LiÊcie na rzecz powrotu do finansowania kontenerów
na segregowanie Êmieci) oraz pojawi∏y Êmia∏e pomys∏y (jak np. wprowadzenie lokalnego podatku „Êmieciowego”). Ostatecznie przyj´cie stanowiska od∏o˝ono
do czasu wypracowania bardziej konkretnych rozwiàzaƒ. Kolejnymi punktami by∏y: sprawozdania z prac Ko-

Zagubione s∏owa

S∏owo
honoru
Dawanie gwarancji s∏owem honoru
to Êwiadectwo przewagi ducha
nad materià, wyjàtkowej roli ludzi
honorowych.
Przyk∏adem dzia∏aƒ honorowych
i heroicznych, prowadzàcych do poÊwi´cenia w∏asnego ˝ycia, jest mi´dzy innymi historia polskich pilotów
myÊliwskich, którzy przyczynili si´
do uratowania Anglii w czasie bitwy
powietrznej w 1940 r. i którzy w wyniku zdrady Stanów Zjednoczonych
i Wielkiej Brytanii utracili ojczyzn´
oddanà we w∏adanie Zwiàzkowi Radzieckiemu.
Winston Churchill napisa∏, ˝e Polacy „sami zgotowali sobie zgub´ przez
swoje fanaberie”, doprowadzajàc
do „straszliwych rzezi i nieszcz´Êç”.
Anna Susicka

Sprostowanie
dotyczàce artyku∏u „Turniej w szabli
w kategorii m∏odzików oraz juniorów m∏odszych” z poprzedniego numeru „WiadomoÊci Sàsiedzkich”.
Sekcj´ szermierki UKS Victor Warszawa
prowadzi Krzysztof GRZEGOREK a nie
Krzysztof Grzegorz, jednym z zawodników
UKS Victor jest Maciej LUSAWA a nie Maciej
Lubawa, w zawodach uczestniczy∏ klub SKS
KONSTANCIN a nie SKS Konstancie.
Za b∏´dy przepraszamy.
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misji Rady oraz jak zwykle obszerny blok pytaƒ do Zarzàdu, wolne wnioski i informacje.
Kolejna sesja zaplanowana jest na 31 stycznia br.
na godz. 14.00 w sali Rady Dzielnicy naszego Urz´du.
W programie m.in. zaopiniowanie propozycji zmian
do bud˝etu na rok 2008, informacje na temat: Êciàgania podatków lokalnych, o stanie prac nad przebiegiem
WOW, o przygotowaniach do akcji Zima w MieÊcie
oraz o realizacji inwestycji w roku 2008. Ma byç te˝
uchwalony plan kontroli dla Komisji Rewizyjnej.
Zainteresowanych serdecznie zapraszam.

Kilka s∏ów na temat inwestycji
Zdziwionym „plombà” z p∏yt w po∏owie nowo zbudowanego odcinka ul. Fabrycznej wyjaÊniam:
na tym fragmencie grunt by∏ w∏asnoÊcià prywatnà. Poniewa˝ procedura wykupu przed∏u˝a∏a si´, Zarzàd
Dzielnicy zdecydowa∏, by nie wstrzymywaç ca∏ej inwestycji i wykonaç ul. Fabrycznà bez tego fragmentu.
Jeszcze w tym roku, niezw∏ocznie po sfinalizowaniu
formalnoÊci, inwestycja ta zostanie dokoƒczona, sà
na to przewidziane Êrodki. Jak tylko pozwoli na to pogoda, przy koƒczonych w grudniu ulicach (prócz Fabrycznej tak˝e przy Jana Paw∏a II) zostanie wykonana zieleƒ (trawniki, krzewy i drzewa).
W kwestii zachodniego skrzy˝owania ul. Jana
Paw∏a II i GoÊciniec (przy Lidlu) mam dobrà wiadomoÊç. Rada Warszawy uwzgl´dni∏a wniosek Dzielnicy
i przyzna∏a dodatkowe pieniàdze na budow´ ronda.
W marcu-kwietniu powinien byç og∏oszony przetarg
na projekt, zaÊ we wrzeÊniu planowana jest jego budowa. Dodatkowa wa˝na informacja (wyjaÊniajàca s∏yszane gdzieniegdzie g∏osy o absurdzie jakim by∏o wybudowanie ul. Fabrycznej) – trwajà ostateczne uzgodnienia
z ZDM na temat zmiany organizacji ruchu i otworzenia
dodatkowego wyjazdu z Osiedla na Trakt Brzeski
w stron´ Warszawy w∏aÊnie ul. Fabrycznà. Majà
tam powstaç kolejne Êwiat∏a. Zarzàd Dzielnicy chcia∏by
wykonaç t´ inwestycj´, zanim rozpocznie si´ budowa
ronda przy Lidlu, by nie dopuÊciç do parali˝u ruchu
z Osiedla do Warszawy.

Jest te˝ dobra wiadomoÊç w sprawie budowy
przedszkola w Osiedlu Stara Mi∏osna. Trwa procedura wydawania warunków zabudowy. B´dzie to placówka 6-cio oddzia∏owa, ∏àcznie na 130 dzieci. Zlokalizowana b´dzie przy ul. Jana Paw∏a II, w rejonie obecnego placu zabaw. Dzia∏ka pod tà inwestycj´ liczy
ogó∏em 4 tys. m2, b´dà tam wi´c doskona∏e warunki
dla dzieci. Zakoƒczenie inwestycji planowane jest
w roku przysz∏ym.
Równie˝ zgodnie z harmonogramem trwajà prace
nad projektem hali sportowej przy Gimnazjum 119.
Po wielomiesi´cznych perturbacjach z poprzednim projektantem, obecnie nowo wy∏oniony wykonawca projektu jest solidny i rzetelny. Na prze∏omie marca i kwietnia
ma byç gotowa dokumentacja do pozwolenia na budow´, a wczesnà jesienià ruszà prace budowlane.
Nieco gorzej wyglàdajà sprawy jeÊli chodzi o rozbudow´ sieci wodociàgowej i kanalizacyjnej. Tu inwestorem nie jest Dzielnica lecz MPWiK. O ile w Zielonej czy Centrum inwestycje kanalizacyjne posuwajà si´
bez przeszkód, to w Starej Mi∏oÊnie sà wstrzymane, do
czasu przej´cia przez m.st. Warszawa oczyszczalni
Êcieków „Cyraneczka”. Sprawa przej´cia tego obiektu
jest ju˝ na ukoƒczeniu. Przygotowany jest nawet akt notarialny przekazania w∏asnoÊci „Cyraneczki”. Wspólnicy
Spó∏ki Ziemskiej, która formalnie jest jej w∏aÊcicielem,
zostali wezwani, aby do 20 lutego dokonaç jego podpisania. JeÊli nie b´dà torpedowaç tej transakcji, to
wkrótce zarezerwowane przez MPWiK pieniàdze zacznà
zamieniaç si´ w kolejne kilometry sieci kanalizacyjnej.
JeÊli nie, to czekajà nas miesiàce, albo i lata, sporów
sàdowych i gigantyczne k∏opoty (a tak˝e wi´ksze koszty eksploatacji) dla mieszkaƒców Starej Mi∏osnej.
Wszystkich zainteresowanych zapraszam
na dy˝ury radnych (radni ze Stowarzyszenia Sàsiedzkiego dy˝urujà w ka˝dy wtorek
w godz. 20.00-22.00 w lokalu Stowarzyszenia
w budynku OSP Stara Mi∏osna). Mo˝na te˝ wpisywaç pytania do radnych na forum Stowarzyszenia:
www.staramilosna.org.pl lub przesy∏aç zapytania
mailem: marcin@najcomp.com.pl
Z powa˝aniem
Radny Dzielnicy
Marcin J´drzejewski

Nie wyrzucajcie choinek do
kana∏ku!!!
Âwi´ta min´∏y i zaroi∏o si´ od niepotrzebnych drzewek w miejscach ró˝nych: w lesie, na pustych dzia∏kach i,
niestety, tak˝e w kana∏ku. Problem
w tym, ˝e o ile porzucone Êwierczki i jode∏ki zwyczajnie szpecà las i dzia∏ki, o tyle wrzucone do kana∏ku stanowià zagro˝enie dla nas i mieszkaƒców np. Wawra.
Choinka wrzucona do kana∏ku nie pop∏ynie – na razie za niski stan wody, ale
dzia∏a jak rzep, oblepiajàc si´ ró˝noÊciami, które p∏ynà. Kiedy stan wód si´ podniesie – np. wiosnà, choinka ruszy, a˝
do najbli˝szego przew´˝enia, np. most-

ku. Wtedy si´ zatrzyma tworzàc tam´.
Tama taka mo˝e skutecznie „zapchaç”
kana∏ek na tyle, ˝e woda zacznie si´
spi´trzaç. Tyle o jednej choince… kilka,
kilkanaÊcie takich choinek mo˝e spowodowaç podtopienia rozleg∏ych terenów.
Kana∏ Wawerski czyszczony jest dwa razy w roku, najbli˝sze sprzàtanie b´dzie
w maju. Wywiezienie choinki na wysypisko to koszt najwy˝ej 12 z∏ + VAT…
skoro by∏o nas staç na choink´, nie wyrzucajmy jej gdzie popadnie.
Izabela Antosiewicz
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Z placu budowy...
Prace budowlane na terenach Zespo∏u Szkó∏ Nr 94 w Zielonej osiàgn´∏y zawrotnà pr´dkoÊç. Ka˝dego dnia
przybywajà nowe mury, a szko∏a „roÊnie w oczach”. Jest to zapewne wynik
napi´tego planu budowy – do koƒca
2008 roku ma powstaç pierwsza cz´Êç
nowej placówki. Budowlaƒcy pracujà
obecnie nad okaza∏ym, zaokràglonym
obiektem z wewn´trznym atrium, 16
salami lekcyjnymi, nowoczesnà (bo
zautomatyzowanà) sto∏ówkà, multimedialnà bibliotekà oraz aulà na 216

osób. Koszt
pierwszej
cz´Êci budowy ma si´
zamknàç
w 10 mln z∏.
JeÊli pozwolà na to fundusze, ju˝ na
prze∏omie lat 2008/2009 rozpocznie si´
budowa drugiego etapu – placówki dla
klas nauczania zintegrowanego z 7 salami. Najpóêniej na wiosn´ 2010 roku

Nasze zdj´cie w kalendarzu!
Podczas rozstrzygni´cia konkursu „Warszawa
pozarzàdowa w obiektywie” pod koniec paêdziernika organizatorzy – Biuro Pe∏nomocnika Prezydenta
Warszawy ds. organizacji pozrzàdowych – obiecali wydanie kalendarza na 2008 rok ze zdj´ciami nades∏anymi przez jego uczestników.
Kalendarz zosta∏ wydany i znalaz∏o si´ w nim
zdj´cie naszej redakcyjnej kole˝anki – Magdaleny J´drzejewskiej, wykonane jesienià ub. r. podczas corocznego pikniku cz∏onków Stowarzyszenia Sàsiedzkiego. Przedstawia dzieci, bawiàce
si´ w przeciàganie liny. „Pragn´liÊmy umieÊciç
zdj´cia wszystkich uczestników konkursu, ale

Kuba, Julka i Franek. To zdj´cie jest na majowej
karcie kalendarza.

Autobusy w Starej Mi∏oÊnie
Od 29 grudnia mamy
zmienione trasy oraz kursowanie linii 173, 198, 315,
502 i N21.
Linia 173 WIATRACZNA –
... – al. Pi∏sudskiego –
Jana Paw∏a II – STARA
MI¸OSNA – Jana Paw∏a II – zawrotka na rondzie
przy ulicy Rumiankowej – Jana Paw∏a II –
al. Pi∏sudskiego –... – WIATRACZNA;
Linia 198 PKP WESO¸A – ... – 1. Praskiego Pu∏ku – Jana Paw∏a II – STARA MI¸OSNA – Jana
Paw∏a II – zawrotka na rondzie przy ulicy GoÊciniec – Jana Paw∏a II – 1. Praskiego Pu∏ku –
... – PKP WESO¸A;
Linia 315 DW. WSCHODNI /LUBELSKA/ – ... –
1. Praskiego Pu∏ku – Trakt Brzeski – Jana Paw∏a II – STARA MI¸OSNA – Jana Paw∏a II – zawrotka na rondzie przy ulicy Rumiankowej
– Jana Paw∏a II – Trakt Brzeski – 1. Praskiego
Pu∏ku – ... – DW. WSCHODNI /LUBELSKA/;
Linia 502 DW. CENTRALNY – ... – Trakt Brzeski
– Jana Paw∏a II (odcinek zachodni – po∏udniowy – wschodni) STARA MI¸OSNA – Jana Paw∏a II – Trakt Brzeski – ... – DW. CENTRALNY;
Linia N21 DW. CENTRALNY – ... – 1. Praskiego

Pu∏ku – Jana Paw∏a II (odcinek zachodni – po∏udniowy – wschodni) – STARA MI¸OSNA –
Jana Paw∏a II – Trakt Brzeski – 1. Praskiego
Pu∏ku – ... – DW. CENTRALNY;
Zmienione zosta∏y tak˝e nazwy przystanków: STARA MI¸OSNA (POGODNA) na POGODNA; STARA MI¸OSNA (RUMIANKOWA)
na RUMIANKOWA.

w Zielonej zakoƒczà si´ prace budowlane zwiàzane z powstawaniem nowych
budynków szkolnych.
Karol Dziwiƒski
niestety okaza∏o si´ to niemo˝liwe, bo rok ma
tylko 12 miesi´cy. Niemniej jednak chcielibyÊmy wszystkim Paƒstwu przekazaç egzemplarz
tego kalendarza, którego jesteÊcie, tak naprawd´, wspó∏autorami” – napisa∏a w liÊcie
do uczestników konkursy pani Martyna Leciak
z Urz´du Miasta.
Niestety dostaliÊmy bardzo niewiele tych kalendarzy, ale z myÊlà o naszych czytelnikach
3 egzemplarze przeznaczyliÊmy dla Paƒstwa.
Osoby zainteresowane ich otrzymaniem zapraszamy we wtorek 29 stycznia do siedziby Stowarzyszenia w Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w Starej
Mi∏osnej. 3 pierwsze osoby otrzymajà egzemplarze kalendarza.
Joanna Januszewska
Z kolei rozwiàzanie zaproponowane w przypadku linii 502 jest mocno nieprzemyÊlane. Jednokierunkowy wjazd w ulic´ Jana Paw∏a i jednokierunkowa obs∏uga Traktu Brzeskiego nie zadawala ani jednych ani drugich mieszkaƒców.
Toczà si´ rozmowy z ZTM, aby linia 502 mog∏a
obs∏ugiwaç dwukierunkowo zarówno Trakt Brzeski jak i Jana Paw∏a II. Z∏o˝ono te˝ petycj´ w sprawie zwi´kszenia cz´stotliwoÊci 502 w godzinach
szczytu. Czekamy na odpowiedê w tej sprawie.
Izabela Antosiewicz

W tej chwili sytuacja
poprawi∏a si´, jeÊli chodzi
o kursowanie linii 198.
Zosta∏a ona wyd∏u˝ona do kraƒca Osiedla oraz
zwi´kszono jej cz´stotliwoÊç do 6-ciu wozów
w godzinach szczytów.
Mamy autobus co 10 minut. Linia 198 ze swego
za∏o˝enia ma nas komunikowaç ze stacjà PKP Weso∏a, ale jest te˝ Êwietnà
linià wewnàtrzdzielnicowà. Masowo korzystajà
z niej dzieciaki doje˝d˝ajàce do naszych szkó∏.
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Parkowanie przy podstawówce
To by∏ horror... zaparkowane po obu
stronach jedni pojazdy
skutecznie tarasowa∏y
jakikolwiek ruch na
wàskiej, przyszkolnej,
dwukierunkowej ulicy.
WÊród rodziców byli
tak˝e tacy z fantazjà, co parkowali
w bramie wjazdowej do szko∏y, sprawiajàc wra˝enie, ˝e najch´tniej wjechaliby
z dzieckiem wprost do szatni. Na zebraniach zarówno Rady Rodziców, jak i zebraniach z mieszkaƒcami temat by∏ poruszany wielokrotnie. ProÊby o interwencj´ kierowane by∏y do w∏adz ró˝nego szczebla. Na forach mieszkaƒców pojawia∏y si´ fotki z odpowiednimi komentarzami. Ustawione podczas remontu
ulicy GoÊciniec barierki wzd∏u˝ chodnika prowadzàcego do szko∏y – skutecznie
oddzieli∏y uczniów od ruchu drogowego,
za to chodnik po przeciwnej stronie by∏
na ogó∏ traktowany jako dodatkowy pas
drogowy lub dodatkowy parking – w zale˝noÊci od sytuacji. Nie pomóg∏ czasowy zakaz parkowania.
Tu˝ przed Êwi´tami pojawi∏y si´ barierki oddzielajàce pieszych od ruchu
na jezdni po drugiej stronie ulicy. JednoczeÊnie z barierkami ustawione zosta∏y znaki zakazu parkowania, bez
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ograniczeƒ czasowych. Wszyscy z za˝enowaniem obserwowaliÊmy ∏amanie
przepisów. Wielokrotnie zwraca∏am
uwag´ osobom, które parkowa∏y w mojej obecnoÊci tu˝ pod szko∏à. Niestety
wielu kierowców jeêdzi∏o na pami´ç
lub Êwiadomie lekcewa˝àc znaki.
Na szcz´Êcie do akcji w∏àczy∏a si´ policja i stra˝ miejska natychmiast dyscyplinujàc kierowców. Obecnie parkingi:
wzd∏u˝ boiska, przy boisku na terenie
szko∏y oraz pod koÊcio∏em zape∏niajà
si´, ale dajà rad´ przyjàç po˝àdanà
iloÊç pojazdów. OczywiÊcie, s∏ychaç te˝
g∏osy oburzenia. Jest to zrozumia∏e, poniewa˝ taka reorganizacja burzy cz´Êç
naszych przyzwyczajeƒ, jednak te zmiany sà potrzebne naszym dzieciom,
które ju˝ na wiosn´ b´dà doje˝d˝a∏y rowerami do szko∏y i korzysta∏y z jezdni,
bo po chodnikach nie mogà jeêdziç. Pomys∏ z barierkami i zakazem parkowania jest odpowiedzià na potrzeb´ zapewnienia bezpieczeƒstwa dzieciom,
a nie celowym dzia∏aniem przeciwko
wygodzie mieszkaƒców czy rodziców.
W koƒcu parking jest odleg∏y od szko∏y
zaledwie o kilkanaÊcie metrów. Dodam
tylko, ˝e jestem kierowcà i mamà trójki
uczniów z tej szko∏y i równie˝ musz´ si´
do tych regulacji stosowaç.
Izabela Antosiewicz

Zima
za pasem
Wydzia∏ Ochrony Ârodowiska dla Dzielnicy
Weso∏a informuje, ˝e w zakresie zimowego
utrzymania porzàdku i czystoÊci w gminie, zosta∏y podj´te wszelkie dzia∏ania majàce na celu usprawnienie prac porzàdkowych w niesprzyjajàcych warunkach atmosferycznych.
Do dzia∏aƒ zwiàzanych z zimowym utrzymaniem zalicza si´ oczyszczanie gminnych
i gruntowych powiatowych ulic, placów i terenów otwartych oraz usuwanie b∏ota, Êniegu
i lodu, a tak˝e innych zanieczyszczeƒ. Zimowe
utrzymanie dróg w dzielnicy Weso∏a do koƒca
marca 2008 roku b´dzie realizowane przez firm´ P. P. H. U. „¸apiƒscy” Sp. j., zgodnie z umowà zawartà w ubieg∏ym roku.
Utrzymanie czystoÊci i porzàdku na drogach
krajowych, wojewódzkich i powiatowych tj. ul.
Trakt Brzeski, ul. Okuniewska, ul. Armii Krajowej,
ul. Wspólna, ul. Niemcewicza, Al. Pi∏sudskiego,
ul. 1. Praskiego Pu∏ku, ul. Jana Paw∏a II le˝y
w kompetencjach Zarzàdu Dróg Miejskich, tel.
(0-22) 620-10-21-29.
Sprzàtanie przystanków autobusowych le˝y
w kompetencjach Zarzàdu Transportu Miejskiego (tel. (0-22) 835-38-08), który zawiera
umow´ z podwykonawcà. Do obowiàzków takiej
firmy nale˝y zbieranie i usuwanie b∏ota, Êniegu
i lodu, a tak˝e innych zanieczyszczeƒ oraz posypywanie piaskiem terenu przystanków. Firmy
sà w∏aÊciwie przygotowane, a doÊwiadczenia
z lat ubieg∏ych, w których realizowano te zadania pozwalajà przypuszczaç, ˝e w tym roku „akcja zima” przebiegnie równie sprawnie.
Majàc na uwadze utrzymanie czystoÊci i porzàdku w okresie zimowym przypominamy, ˝e
zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 Ustawy
z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystoÊci
i porzàdku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622
z póêƒ. zm.) oraz Uchwa∏à Rady Miasta sto∏ecznego Warszawy Nr LXXVII/2427/2006
z dnia 22.06.2006r. wprowadzajàcà „Regulamin czystoÊci i porzàdku w m. st. Warszawa”,
w∏aÊciciele nieruchomoÊci zapewniajà utrzymanie czystoÊci i porzàdku przez uprzàtni´cie
b∏ota, Êniegu, lodu i innych zanieczyszczeƒ
z chodników po∏o˝onych wzd∏u˝ swoich nieruchomoÊci. Za taki chodnik uznaje si´ wydzielonà cz´Êç drogi publicznej s∏u˝àcà do ruchu
pieszego, po∏o˝onà bezpoÊrednio przy granicy
nieruchomoÊci. W∏aÊciciel nieruchomoÊci nie
jest obowiàzany do uprzàtania chodnika,
na którym jest dopuszczany p∏atny postój lub
parkowanie pojazdów samochodowych. O odÊnie˝anie nowowybudowanego chodnika lub
jezdni, a˝ do odbioru robót dba firma wykonujàca roboty. Tam, gdzie chodnik graniczy z pasem zieleni, lasem lub z terenem nale˝àcym
do miasta, obowiàzek odÊnie˝ania spoczywa
na s∏u˝bach miejskich.
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NOWE POMIESZCZENIA W SP 173
Rozmowa z Marianem Mahorem, zast´pcà burmistrza Dzielnicy Weso∏a
Panie Burmistrzu w wakacje rozpocz´to du˝y remont Szko∏y Podstawowej 173 oraz jej
rozbudowa. O ile remont zakoƒczy∏ si´ w przewidzianym terminie, o tyle nowe pomieszczenia nie sà wcià˝ oddane do u˝ytku.
RzeczywiÊcie, remont wykonany w ubieg∏ym
roku swym zakresem oraz wielkoÊcià zaanga˝owanych Êrodków by∏ imponujàcy. Przypomn´, ˝e
wyremontowane zosta∏y gruntownie wszystkie sanitariaty, ma∏a sala gimnastyczna, Êwietlica, pokój
nauczycielski, sekretariat oraz kilka sal lekcyjnych.
W sumie wydano na te prace oko∏o 400 000 z∏.
JeÊli chodzi o rozbudow´, ta tak˝e zakoƒczona zosta∏a w terminie, w grudniu ubieg∏ego roku, a prace wykonane w ramach tej inwestycji zamkn´∏y si´
w kwocie oko∏o 650 000 z∏. Niestety, podlega ona
tym samym rygorom, co klasyczna budowa, zarówno na etapie przygotowaƒ jak i odbioru. Wymaga szeregu niezb´dnych procedur: odbiorów bran˝owych, akceptacji Sanepidu, BHP i PPO˚, Paƒstwowej Inspekcji Pracy, Nadzoru Budowlanego
itp. Te procedury w∏aÊnie trwajà.

Kiedy mo˝emy spodziewaç si´ ostatecznego
przej´cia przez szko∏´ nowych pomieszczeƒ?
MyÊl´, ˝e na poczàtku lutego oddamy szkole
nowe pomieszczenia do zagospodarowania, tak
by od nowego semestru uczniowie mogli ju˝
w nich odbywaç zaj´cia.
Ogólnie znany jest problem „przeludnienia”
w Szkole Podstawowej 173, czyli zdecydowanie nadmiernej iloÊci uczniów w stosunku
do wielkoÊci powierzchni dydaktycznej. Czy
Pana zdaniem rozbudowa szko∏y rozwiàza∏a t´
trudnà sytuacj´?
Zdecydowanie nie! W wyniku rozbudowy
szkole przyb´dzie ∏àcznie 242,5 m2 w postaci 5
sal (1 sala lekcyjna o pow. 50 m2, 2 sale j´zykowe o pow. 20,5 m2, 1 sala Êwietlicowa ogólna o pow. 50 m2, 1 sala Êwietlicowa do cichej
nauki o pow. 15 m2), pokoju psychologa, pokoju
socjalnego i nowych powierzchni szatniowych. Sala, w której prowadzone sà obecnie zaj´cia Êwietlicowe, przekszta∏cona zostanie na sala lekcyjnà. To
z pewnoÊcià poprawi warunki nauczania, ale nie
rozwià˝e problemu. Rozwiàzaniem jest budowa nowej szko∏y! W tym zakresie Zarzàd
Dzielnicy prowadzi intensywne starania, by
rozpoczàç inwestycj´ jak najszybciej.
W tym momencie wniosek o lokalizacj´ inwestycji celu publicznego, uzupe∏niony
o niezb´dnà dokumentacj´, czeka na rozpatrzenie. Wiadomo jednak powszechnie,
i˝ kluczem w tej sprawie sà negocjacje ze
Spó∏kà Ziemskà
o pozyskanie dzia∏ki pod budow´.

S∏owem… mo˝e to potrwaç?
Powtarzam po raz kolejny: licz´ w tym zakresie
na wielokrotnie deklarowanà, najpierw przez Zespó∏
Mi´dzyresortowy, a obecnie przez Spó∏k´ Ziemskà,
wol´ s∏u˝enia na rzecz i dla dobra osiedla Stara Mi∏osna i jego mieszkaƒców. Niemniej w obliczu istniejàcej ju˝ dziÊ sytuacji kryzysowej w SP 173, ró˝ne warianty, choçby cz´Êciowego roz∏adowania
przeludnienia w szkole od przysz∏ego roku szkolnego, sà rozpatrywane przez Zarzàd Dzielnicy.
Dzi´kuje za rozmow´.
Dzi´kuje bardzo, a korzystajàc z okazji pragn´
z∏o˝yç wszystkim mieszkaƒcom Weso∏ej,
a w szczególnoÊci czytelnikom WiadomoÊci Sàsiedzkich, ˝yczenia szcz´Êcia i wszelkiej pomyÊlnoÊci w 2008 roku.
Rozmawia∏a
Magdalena Jedrzejewska

Oni te˝ byli uczniami
– nobliÊci polscy
Szko∏a Podstawowa nr 173 im. Górników Polskich jest placówkà wyjàtkowà pod wieloma wzgl´dami. Uczniowie znajdujà tu bardzo dobrà opiek´ oraz
szeroki wachlarz zaj´ç pozalekcyjnych, na których mogà pog∏´biaç swojà
wiedz´ i zainteresowania, niekiedy wr´cz wyszukane.
Ciekawym przedsi´wzi´ciem od pewnego czasu jest tzw. ,,Projekt Szko∏y”, którego has∏o w tym roku brzmi: ,,Oni te˝ byli uczniami – nobliÊci polscy”. Niezwykle ciekawa akcja niebawem poch∏onie ca∏à szko∏´ i z wielkim
rozmachem, wr´cz ostentacyjnie pojawià si´ pierwsze sygna∏y projektu. Temat dotyczàcy noblistów polskich jest wszechstronny i bardzo interesujàcy.
Dzi´ki temu nasi uczniowie b´dà mogli bli˝ej poznaç sylwetki wielkich Polaków, ich ˝yciorysy, a przede wszystkim ciekawie ich zaprezentowaç. Warto
zauwa˝yç, ˝e w ten sposób szko∏a wzbudza zainteresowania nie tylko lokalnej spo∏ecznoÊci, ale równie˝ innych sto∏ecznych placówek oÊwiatowych.
Ka˝da z klas ma do wyboru szeroki horyzont prezentacji. B´dà to apele, gazetki, przedstawienia, akademie, konkursy literackie, prezentacje, konkursy
plastyczne, muzyczne, wieczorki poetyckie i quizy. Jedna z klas przygotowuje ciekawà ksià˝k´ na temat noblistów. Uwieƒczeniem ca∏orocznej ci´˝kiej
pracy b´dzie debata i spotkanie z Lechem Wa∏´sà. Trzymamy kciuki.
Szczególne podzi´kowania za ˝yczliwoÊç, cenne uwagi oraz nadzór nale˝à si´ paniom: Dyrektor Katarzynie G∏usek-Wojciechowicz, Lidii Chmielewskiej i Marioli Wróblewskiej.
Norbert Fulko
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ZIMA W MIEÂCIE

Program akcji „Zima w MieÊcie 2008”
w Dzielnicy Weso∏a
Koordynator: Pawe∏ Malinowski

I. PUNKTY DZIENNEGO POBYTU.
L.p.

1

BezpoÊredni organizator
Nazwa jednostki,
Osoba odpowiedz.
miejsce zaj´ç
/nr tel.

Szkoła Podstawowa
nr 171
Gimnazjum nr 120
ul. Armii Krajowej 39
05-075 Warszawa
tel.22 773 90 52

Marzenna Nagórka
tel. 22 773 90 52

Program
(rodzaj proponowanych zaj´ç)
Zaj´cia Êwietlicowe
Zaj´cia informatyczne
Zaj´cia sportowe
Zaj´cia plastyczne –origami ,collage
Zaj´cia literacko-plastyczne i biblioteczne
Zaj´cia artystyczne dla młodzie˝y gimnazjalnej
Zaj´cia sportowe dla młodzie˝y gimnazjalnej
Zaj´cia teatralne dla młodzie˝y gimnazjalnej

Dni i godziny prowadzonych zaj´ç

Grupy wiekowe
uczestników

11.02-22.02.08 , g. 8:00-16:00

grupa 1 kl.0-3
grupa 2 kl.4-6

11.02-22.02.08 , g. 9:00-14:00

grupa 3 młodzie˝
gimnazjalna

Wycieczki autokarowe, kino, teatr, muzea, ognisko
z pieczeniem kiełbasek

2

3

4

Gra˝yna Zdzieborska
tel. 601 453 735 Zaj´cia Êwietlicowe
Zaj´cia sportowe
El˝bieta Obiedziƒska Zaj´cia komputerowe
tel. 697 562 757

Zespół Szkół nr 94
ul. Krótka 1
05-075 Warszawa
tel. 0 22 773 42 04

zaj´cia Êwietlicowe
warsztaty „ciekawostki przyrodnicze”
zaj´cia sportowe
zaj´cia teatralno-muzyczne
muzyczno-taneczne
poznajemy j´zyk niemiecki podczas zabawy
zaj´cia szachowe
SP nr 174
Zaj´cia Êwietlicowe
pl. Wojska Polskiego 28
Danuta Midziak
Zaj´cia Êwietlicowe-plastyczne
05-07 Warszawa
tel. 0-22 773-40-03 Zaj´cia komputerowe
tel. 0-22 773-40-03
Zaj´cia sportowe
Szkoła Podstawowa
nr 173
Warszawa
ul. Trakt Brzeski 18
tel. 22 773 39 25

El˝bieta Siemiƒska
tel. 600-04-66-55

11– 22.02.08. g9-14
11– 22.02.08 g. 9-14
11– 22.02.08 g. 12-14

SP
SP, Gim
SP

11-22.02
18-22.02
11-14.02
21-22.02
18-20.02
18-22.02
18-22.02

SP, Gim

8.00-15.00
10.00-14.00
8.00-16.00
8.00-16.00
8.00-16.00
8.00-15.00
8.00-16.00

11- 22.02.08 8.00-16.00

SP, Gim, LO

II. ZAJ¢CIA SPECJALISTYCZNE.
L.p.

1

2
3

4

BezpoÊredni organizator
Nazwa jednostki,
Osoba odpowiedz.
miejsce zaj´ç
/nr tel.
Gimnazjum nr119
ul. Klimatyczna 1
05-077 Warszawa
tel. 7732335

Ewa Tucholska
tel 7732335

OÊrodek Kultury
OÊrodek Dzia∏aƒ Twórczych Pogodna
Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Wesoła
m.st. Warszawy
ul 1 Praskiego Pułku 31
Justyna
tel 022 773 40 08
Kwiatkowska
022 773 40 08

Program
(rodzaj proponowanych zaj´ç)
Zaj´cia sportowe
Zaj´cia informatyczne
Zabawy kulinarne
Zaj´cia ﬁlmowe
Zaj´cia Êwietlicowe
Zabawy z haftem

Dni i godziny prowadzonych zaj´ç

11–22.02.08 w godz. 9.00-16.000

Grupy wiekowe
uczestników

SP, Gim, LO

Szczegó∏y na stronie 10.
Warsztaty bi˝uterii technika haftu krzy˝ykowego

12.02.2008 (wtorek)
Godz. 9.30-11.30

14.02.2008 (czwartek)
Zaj´cia plastyczne projektowanie folderu
reklamowego Biblioteki (forma zakładki do ksià˝ki) Godz. 9.30-11.30
Warsztaty Bi˝uterii- koralikowa

Bez ograniczeƒ

19.02.2008 (wtorek)
Godz. 9.30-11.30

Mapa podró˝y z Juliuszem Verne wg ksià˝ki „W 80 21.02.2008 (czwartek)
dni dookoła Êwiata”.
Godz.9.30-11.30
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Wesolandia – Aquapark
Warszawa-Wesoła
ul Wspólna 4
tel 22 773 91 91

Zaj´cia na basenie i siłowni

11.02-22.02
Pon - Pt w godzinach 9.00-10.00
13.00-14.00

SP, Gim, LO

III. IMPREZY.
L.p.

BezpoÊredni organizator
Nazwa jednostki,
Osoba odpowiedz.
miejsce zaj´ç
/nr tel.
Klub Garnizonowy
„KoÊciuszkowiec”
Paweł Malinowski
UDz Wesoła
tel 22 773 60 50

1

2

3

Klub Garnizonowy
„KoÊciuszkowiec”

Paweł Malinowski
UDz Wesoła
tel 22 773 60 50

Wesolandia – Aquapark
Warszawa-Wesoła
ul Wspólna 4
tel 22 773 91 91

Paweł Malinowski
UDz Wesoła
tel 22 773 60 50

Program
(rodzaj proponowanych zaj´ç)

Dni i godziny prowadzonych zaj´ç

Seanse ﬁlmowe
„Happy Feet” – „Tupot małych stóp”

8.8.08 godz 10.30

„Transformers”

14.02.08 godz.10.30

„Ruchomy zamek Hauru”

19.02.08 godz. 10.30

„Shrek 3”
Spektakle teatralne:
„Mama Âwi´tego Mikołaja”

21.02.08 godz. 10.30

„Zimowa Kołysanka’
Zawody pływackie

SP, Gim

13.02.08 godz 10.30
SP, Gim
20.02.08 godz. 10.30

22.02 godz.13.00

Zapraszamy wszystkich rodziców zainteresowanych
pos∏aniem dziecka do przedszkola na
dzieƒ otwarty do naszego przedszkola
DNIA 30.01.2008 O GODZ. 18.00
Niepubliczne Przedszkole „ROBUÂ”
Warszawa Osiedle Stara Mi∏osna, ul. Magnolii 6
Tel. (022) 773-28-91
www.robus.pl
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Grupy wiekowe
uczestników

SP, Gim, LO

Kiedy do
przedszkola?
Czy dwu, trzylatek nadaje si´ do przedszkola,
czy moje dziecko poradzi sobie w grupie? Takie
pytania zadaje sobie wielu rodziców. Odpowiedê
nie jest prosta. Jako psycholog dzieci´cy uwa˝am, ˝e decyzj´ o tym, czy pos∏aç dziecko
do przedszkola, nale˝y podejmowaç rozwa˝nie,
uwzgl´dniajàc indywidualne tempo rozwoju
dziecka i sytuacj´ rodzinnà.
Bywa, ˝e trzylatek nie jest jeszcze przygotowany do roz∏àki z domem. Przera˝a go ha∏as,
grupa dzieci, nie potrafi si´ bawiç si´ z innymi
i d∏u˝ej skoncentrowaç na jednym zaj´ciu.
Okres pomi´dzy 3 – 7 rokiem ˝ycia mo˝e byç
w rozwoju osobowoÊci dziecka okresem krytycznym. Kiedy dziecko nie jest w stanie rozstaç
si´ z mamà, trzyma si´ jej kurczowo- oznacza
niejednokrotnie, ˝e nie przesz∏o od tzw. fazy
symbiozy (pe∏nej bliskoÊci i matczynej akceptacji) do fazy separacji – nie jest w stanie oddzieliç si´ od mamy. Posy∏anie dziecka które
prze˝ywa podobne trudnoÊci do przedszkola
pog∏´bi jego emocjonalne problemy. JednoczeÊnie badania pokazujà, ˝e dzieci, które
ucz´szcza∏y do przedszkola, lepiej radzà sobie
w szkole, sà bardziej samodzielne i zaradne ˝yciowo. JeÊli dziecko radzi sobie z roz∏àkà,
w miar´ samodzielnie je, ubiera si´, korzysta
z toalety, wyraênie mówi, jest ciekawe Êwiata,
wiele zyska zostajàc przedszkolakiem.
Przedszkole „RobuÊ” proponuje rodzicom,
którzy nie sà pewni czy ich dziecko jest gotowe,
by pójÊç do przedszkola, indywidualnà konsultacj´ z psychologiem dzieci´cym, który pomo˝e
podjàç im decyzj´. Przedszkole organizuje
warsztaty dla rodziców, a tak˝e tydzieƒ adaptacyjny. Zaj´cia, w których uczestniczà dzieci z rodzicami, majà na celu oswojenie dzieci z nowà
przestrzenià i przedszkolnym rytmem. Nauczyciele i psycholog czuwajà nad bezpiecznym
wejÊciem w grup´ ka˝dego z dzieci i ca∏y czas
wspierajà rodzin´.
W celu przygotowania dziecka do ucz´szczania do przedszkola i roz∏àki z rodzicami nale˝y
skorzystaç w pe∏ni z programu przygotowujàcego rodziców i ich pociechy do dobrego startu.
Agnieszka Carrasco-˚ylicz
psycholog przedszkolny

Wszystkich rodziców, którzy pragnà doskonaliç swoje rodzicielskie
umiej´tnoÊci i dzieliç si´ doÊwiadczeniem z innymi zapraszamy do udzia∏u w warsztatach na temat:
„Zabawa w ˝yciu dziecka – krótki kurs kreatywnej zabawy?”
Spotkanie odb´dzie si´ we wtorek 4 lutego 2008 o godz. 18.00
Warsztaty prowadzi psycholog dzieci´cy Agnieszka Carrasco-˚ylicz.

ZAPISY (022) 773-28-91
lub u psychologa 0-504-047-030
UDZIA¸ W ZAJ¢CIACH JEST BEZP¸ATNY.

„Dzieci Âwiata – Âwiat Dzieci”

PRZEDSZKOLE PRYWATNE
WARSZAWA ANIN
ul. Odrodzenia 12A
Tel: 022 812 50 64
Tel. kom: 0 692 117 811

Zaczarowane Przedszkole
Gdyby ktoÊ zapyta∏, jakie powinno byç przedszkole to odpowiedê jest jedna – zaczarowane. To jest miejsce, gdzie
dziecko przekracza granice baÊni.
To jest miejsce, gdzie dziecko uczy si´ przy pomocy wychowawczyni-wró˝ki otaczajàcego Êwiata.
Taki zaczarowany Êwiat stworzyliÊmy w przedszkolu „Dzieci
Êwiata – Êwiat dzieci”.
Miejsce jest zaczarowane, bo przedszkole mieÊci si´ w zacisznej uliczce Anina, a z okien jest pi´kny widok na las.
W ogrodzie otaczajà nas Êwierki i d´by, a na obszernym
trawniku mo˝na bawiç si´ do woli.
Zaczarowany jest te˝ dom – du˝y i kolorowy. W salonie
przy kominku bajki sà „cieplejsze”. Z kuchni p∏ynà mi∏e zapachy. Dzieci pomagajà przy dekorowaniu kanapek, a kruche
ciasteczka sà takie, jak chcà dzieci.

Codziennie dba si´ o wychowanie dzieci, wiedzà one jak
odnosiç si´ do innych, zachowywaç si´ przy stole i po prostu
jak dbaç o innych.
Dzieci taƒczà na sali balowej, przecie˝ w zaczarowanym
przedszkolu dzieci wszystko potrafià.
Zaczarowane sà zaj´cia, dzieci poznajà w trakcie codziennych zaj´ç Êwiat wokó∏ siebie, Polsk´ i wszystkie kontynenty.
Oczarowane sà sztukà, poznajà inne kultury i uczà si´ j´zyka angielskiego. W zaczarowanym „Êwiecie ceramiki” tworzà ciàgle nowe rzeczy, tutaj nie sà niczym ograniczone.
Przedszkole „Dzieci Êwiata – Êwiat dzieci” jest zaczarowane
przede wszystkim dlatego, ˝e jest miejscem z rodzinnà atmosferà, gdzie dzieci sà po prostu w domu. Sà w miejscu bezpiecznym, pe∏nym ciep∏ych uczuç, wsparcia, opieki i szacunku.
W przyjaznym dzieciom przedszkolu pragniemy, aby dzieci patrzy∏y na otaczajàcy Êwiat jak na szans´, a nie jak na zagro˝enie.
Chcemy aby dzieci w zaczarowanym przedszkolu czu∏y si´
wyjàtkowo, bo przecie˝ ka˝dy z nas lubi czuç si´ wyjàtkowo
i ka˝dy z nas lubi zaczarowany Êwiat.
Czecha
K
a
j
k
i
IV Poprzeczna

Odrodzenia

PROMOCJA
STYCZE¡-LUTY

Przyjmujemy
dzieci w wieku
od lat dwóch

• Rekrutacja dzieci trwa przez ca∏y rok kalendarzowy.
• Dzieci sà przyjmowane wed∏ug kolejnoÊci zg∏oszeƒ.

www.dzieciswiata-swiatdzieci.pl

Czwartkowe wieczory muzyczne
OÊrodek Kultury w Dz. Weso∏a m. st. Warszawy we wspó∏pracy ze Stowarzyszeniem Sàsiedzkim Stara Mi∏osna i z Gimnazjum nr 119 zapraszajà na kolejny
koncert
z cyklu Czwartkowe Wieczory
Muzyczne.

W 1995 roku wystàpi∏ na festiwalu w Opolu w koncercie debiutów.
Od 1996 roku mo˝emy oglàdaç go na du˝ym ekranie. Najbardziej znane filmy to: „M∏ode Wilki”, „Sztos”, „Ch∏opaki
nie p∏aczà”, „Poranek kojota” oraz serial „Lokatorzy”.
W 2003 roku nagra∏ debiutancka p∏yt´ „Teraz wiesz”.
Zapraszamy – wst´p wolny!
Barbara Krzewska

2 lutego o godz. 20:00 wystàpi
Micha∏ Milowicz
– artysta, który rozpoczà∏ karier´ scenicznà w 1991 roku
w musicalu „Metro”. W latach 1995-2001 zwiàzany by∏
z Teatrem Buffo w Warszawie grajàc w takich spektaklach
jak: „Przeboje”, „Elvis”, „Do grajàcej szafy grosik wrzuç”,
„Tyle mi∏oÊci”, „Obok nas”, „Prze˝yj to sam” i „Niedziela
na G∏ównym”.
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Zasady udzielania Êwiadczeƒ zdrowotnych
w SZPZLO Warszawa Weso∏a
W zw. z licznymi zapytaniami dotyczàcymi zasad
udzielania Êwiadczeƒ zdrowotnych w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej
SZPZLO Warszawa Weso∏a,
przekazuj´ Paƒstwu obowiàzujàce w tym zakresie regulacje. Przedstawiane zasady
opracowano w oparciu o aktualne przepisy; ustawy i rozporzàdzenia, a tak˝e
dokumenty Narodowego Funduszu Zdrowia i wewn´trzne dokumenty SZPZLO.
1. Pacjent zg∏asza si´ na wizyt´ z aktualnym dokumentem ubezpieczenia zdrowotnego. Weryfikacja
dokumentu nast´puje w recepcji. W przypadku
braku takiego dokumentu Êwiadczenia zdrowotne,
zgodnie z przepisami, udzielane sà odp∏atnie,
na podstawie cennika SZPZLO Warszawa Weso∏a.
Wyjàtkiem w tej sytuacji jest stan zagro˝enia ˝ycia.
2. Pacjent zg∏asza si´ na wizyt´ punktualnie. Spóênienia skutkujà utratà terminu wizyty. Wyjàtek
w tej sytuacji stanowi stan zagro˝enia ˝ycia.
3. Zgonie z zapisami umowy z NFZ wizyta, zg∏aszana przez pacjenta, powinna odbyç si´ w terminie
jak najszybszym od momentu jej zg∏oszenia. Nie
oznacza to jednak wizyty w dniu zg∏oszenia. Decyzje w tej kwestii podejmuje piel´gniarka zbierajàca wywiad, a w przypadkach wàtpliwych
lekarz przebywajàcy w placówce. Pacjent zg∏aszajàcy wizyt´, zarówno ambulatoryjnà jak i domowà, w przypadku uzyskania odmowy jej realizacji, przy wàtpliwoÊciach, ma prawo prosiç
o kontakt z lekarzem.
4. Wizyta u lekarza pierwszego kontaktu mo˝e trwaç
ok. 15 min. W zw. z powy˝szym pacjent powinien
przygotowaç si´ do wizyty tj. umieç sformu∏owaç
najwa˝niejsze dolegliwoÊci (istota dolegliwoÊci,
lokalizacja, czas trwania, stosowane dotychczas
leczenie itp). W/w uwagi dot. równie˝ przygotowania dokumentacji, którà dysponuje pacjent
i która powinna wiàzaç si´ z przedmiotem wizyty
oraz byç u∏o˝ona chronologicznie. Brak przygotowania pacjenta do wizyty, na w/w zasadach, powoduje niepotrzebne wyd∏u˝enie czasu wizyty,
d∏ugie kolejki oczekujàcych i zdenerwowanie innych pacjentów oraz brak czasu na postawienie
diagnozy. Ka˝dy z pacjentów, w sytuacji deficytu
Êwiadczeƒ zdrowotnych, powinien szanowaç czas
lekarza i drugiego pacjenta.
5. Na podstawie obowiàzujàcych przepisów lekarz
ma prawo, w uzasadnionych przypadkach, odmówiç pacjentowi wizyty i zaproponowaç Êwiadczenie u innego lekarza. Wyjàtek w tej sytuacji stanowi stan zagro˝enia ˝ycia.
6. W ramach wizyty przys∏ugujà pacjentowi ÊciÊle
okreÊlone badania diagnostyczne przypisane
do kompetencji lekarza pierwszego kontaktu. Decyzje o wykonaniu badaƒ podejmuje, w zale˝noÊci od oceny stanu pacjenta, lekarz. Badania wykraczajàce poza zakres kompetencji podstawowej
opieki zdrowotnej sà badaniami odp∏atnymi,
o czym informuje pacjenta lekarz lub piel´gniarka punktu pobraƒ. Pacjent jest zobowiàzany
do uiszczenia op∏aty za badania przed uzyskaniem ich wyników. Na proÊb´ pacjenta personel
placówki udost´pnia zakres badaƒ przypisanych
do lekarza poz.
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7. W wyjàtkowych przypadkach i za zgodà lekarza,
lekarz mo˝e przepisaç leki, bez wizyty pacjenta,
pod warunkiem, ˝e sà one odnotowane w historii
choroby i, ˝e z dotychczasowego przebiegu choroby, opisanego w dokumentacji, nie wynika koniecznoÊç odbycia wizyty oraz po spe∏nieniu nast´pujàcych warunków;
- Po pozostawieniu przez pacjenta ulotek dot. leków
wraz z informacjà o postaci leku (tabletki, krople,
plastry itp.) dawkowaniu, liczbie opakowaƒ.
- Po zostawieniu zapotrzebowania na leki wype∏nionego zgodnie ze wzorem obowiàzujàcym w SZPZLO Warszawa Weso∏a (do wglàdu
w recepcji)
W przypadku leków zlecanych przez specjalistów,
lekarz POZ musi mi´ç podstaw´ do ich przepisywania, tj. kart´ informacyjna ze szpitala, informacje zwrotnà od specjalisty po konsultacji z zapisanà nazwà leku i dawkowaniem. Obowiàzek dostarczenia w/w dokumentów lub ich kserokopii
spoczywa na pacjencie.
Nie b´dà przepisywane leki nie odnotowane w historii choroby i na które zapotrzebowanie nie b´dzie z∏o˝one wed∏ug w/w zasad. Recepta stanowi
czek podpisywany przez lekarza, a nieprawid∏owoÊci w tym zakresie grozà lekarzowi odpowiedzialnoÊcià karnà i finansowà. Ponad to lek mo˝e
byç substancjà niebezpiecznà dla pacjenta.
8. Wizyty domowe realizowane sà tylko w stosunku
do pacjentów ci´˝ko i ob∏o˝nie chorych, którzy
nie mogà zorganizowaç transportu w celu dojazdu do przychodni.
9. Pacjenta w trakcie przebywania
na terenie placówki obowiàzuje przestrzeganie zasad kultury w stosunku
do personelu
medycznego
i innych pacjentów. Placówka
jest miejscem
udzielania
Êwiadczeƒ,
a praca personelu medycznego i komfort pacjentów nie mo˝e byç zak∏ócony niew∏aÊciwym zachowaniem (w szczególnoÊci wszczynaniem k∏ótni, domaganiem
si´ natychmiastowego udzielenia Êwiadczenia w sytuacji,
gdy brak do tego
wskazaƒ, o czym
decyduje fachowo przygotowany

personel czy domaganiem si´ udzielania Êwiadczeƒ
bez posiadania dokumentu ubezpieczenia zdrowotnego lub spoza zakresu danej specjalnoÊci).
10. W przypadku niew∏aÊciwych zachowaƒ, zagra˝ajàcych udzielaniu Êwiadczeƒ lub naruszajàcych godnoÊç osobistà pracowników lub innych
osób, personel ma prawo wezwania stra˝y miejskiej, a ze zdarzenia sporzàdza protokó∏ zawierajàcy opis sytuacji i dane personalne uczestników
zdarzenia. Wy˝ej wymieniony dokument stanowiç b´dzie podstaw´ do wyjaÊnienia zdarzenia
zgodnie z trybem okreÊlonym w stosownych
przepisach..
11. Pacjent niezadowolony z poziomu obs∏ugi
i udzielonych Êwiadczeƒ ma prawo zwróciç si´
na piÊmie, osobiÊcie lub telefonicznie do Dyrektora SZPZLO lub koordynatora ds. lecznictwa
w celu uzyskania, w terminie do 14 dni, odpowiedzi, a w przypadku potwierdzenia nieprawid∏owoÊci do ich jak najszybszego usuni´cia.
Koordynator ds. Lecznictwa
Lek. med. Tomasz Droƒ

Informujemy ˝e od 1.02.2008 w Przychodni nr. 1, ul. Kiliƒskiego 50, rozpocznie
dzia∏alnoÊç Poradnia Medycyny Pracy.
Zapraszamy wszystkich zaiteresowanych.
Tel. 773-53-63, 773-74-50.
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„Kuênia M∏odych Talentów”
dla UKS Judo Fight Club
Wielkim sukcesem sportowym zakoƒczyliÊmy
miniony rok 2007. Nasze dzeci 15 grudnia bra∏y
udzia∏ w turnieju „Kuênia M∏odych Talentów”
w Józefowie, startowa∏y roczniki od 2001 do 1997
w 20-stu kat. wagowych. W zawodach bra∏y udzia∏
dominujàce kluby warszawskie i mazowieckie.
Nasi m∏odzi nieustraszeni wojownicy dali sobie
Êwietnie z nimi rad´, czego efektem by∏o:
I m-ce: Klaudia Ogórek, Monika Winiarska, Dawid
Karbowiak, JaÊ Bogdaƒski, Kuba Kegler, Piotr M∏ochowski.
II m-ce: Tomek Podgórski, Kamil Ojdana, Piotr
Kurlenko, Pawe∏ Strzelecki, Hubert Lipiƒski, JaÊ Banaszek, Kondrad Lorent.
III m-ce: Ola Murawska, Kuba Kaliszewski, Kuba
Lejman, Piotr Kmiciƒski, Mi∏osz Krzysztoƒ, Karol
Szulepa, Kacper Banaszek, Jerzyk Demkow.

V m-ce: Maja Murawska, ¸ukasz Falkowski, Mateusz Karbowiak, ¸ukasz Osik, Franek Wieczorkowski, Mateusz Pod∏owski.
VII m-ce: Natalia Prusiƒska, Klaudiusz Kalinowski, Karol Sadowski, Krzysztof Maj.
Reasumujàc: UKS Judo Fight Club zdoby∏ 21 medali: 6 z∏otych, 7 srebrnych, 8 bràzowych oraz 11
miejsc punktowanych zaraz
za podium. Podziekowania
równie˝ dla zawodników, którym si´ niepowiod∏o, za ducha sportowej rywalizacji.
Wiecej informacji o tych i innych zawodach, a szczegól-

FC Zielona najlepsza
Do wielkiego fina∏u zagrzewa∏y
zawodników cheerleaderki zespo∏u
Maxi Plus przy ogromnym aplauzie
zawodników i publicznoÊci.
Bardzo zaci´ty i stojàcy na wysokim poziomie sportowym by∏ fina∏
turnieju. Ogórki prowadzi∏y 2:0. Kontaktowà bramk´ dla Zielonej zdoby∏
Wojtek Wocial, a tu˝ przed zakoƒczeniem spotkania wyrównujàcà bramk´
zdoby∏ Daniel Zieliƒski.
Zwyci´ski zespó∏ wy∏oni∏a dopiero 6 kolejka rzutów karnych, w której Karol Tabor kapitalnà obronà
przypiecz´towa∏ sukces Zielonej.
Organizowane od kilku lat w Zielonej otwarte
turnieje pi∏ki no˝nej cieszà si´ du˝à popularnoÊcià.
WÊród sta∏ych bywalców zyska∏y sobie miano nieoficjalnych mistrzostw Weso∏ej i okolic. Tu, ˝eby
si´ liczyç, trzeba mieç naprawd´ mocny sk∏ad.
Ju˝ po raz siedemnasty Zespó∏ Szkó∏ nr 94
w Zielonej zorganizowa∏ w dniach 4-6 stycznia 2008 halowy turniej pi∏ki no˝nej dla doros∏ych. Zgromadzi∏ on 16 zespo∏ów i blisko 160
zawodników. Partnerem turnieju by∏ Urzàd Dzielnicy Weso∏a.
Eliminacje, w czterech grupach, grano systemem „ka˝dy z ka˝dym” (2x15min.). Do niedzielnej
fazy pucharowej awansowa∏o 8 zespo∏ów (Starszaki, Hydro Instal Wo∏omin, Ogórki, 3KZ, Royal
Casino, Los Torpedos, Marysin, FC Zielona).
Du˝e emocje towarzyszy∏y meczom pó∏fina∏owym. Wielokrotny zwyci´zca poprzednich turniejów – Marysin, prowadzàc minut´ przed zakoƒczeniem spotkania 4:2, ostatecznie zremisowa∏ to spotkanie. W rzutach karnych wygra∏y
Ogórki. W drugim pó∏finale FC Zielona wygra∏a
z Hydro Instal Wo∏omin 9:4.
Mecz o III miejsce wygra∏a dru˝yna z Marysina pokonujàc Hydro Instal Wo∏omin 13:6.

nie galeri´ zdj´ç, obejrzeç mo˝na na naszej stronie
internetowej www.judofightclub.pl
Mamy nadziej´, ˝e rok 2008 b´dzie dla nas tak
samo, albo bardziej owocny w sukcesy, jak rok poprzedni. Czego sobie, jak i kibicom, bardzo ˝yczymy.
Rados∏aw Lechowicz

Puchary i medale wr´czyli burmistrzowie dzielnicy Pan Edward K∏os i Pan Marian Mahor w towarzystwie dyrektor Zespo∏u Szkó∏ nr 94 Pani El˝biety
Obiedziƒskiej. Zwyci´ski zespó∏ otrzyma∏ od burmistrza kompletne stroje pi∏karskie. Plebiscyt na najlepszego bramkarza wygra∏ Karol Tabor z FC Zielona.
Najlepszym zawodnikiem turnieju zosta∏ Piotr Branicki z Marysina. Obaj odebrali pamiàtkowe statuetki z ràk burmistrza. FC Zielona wystàpi∏a w sk∏adzie:
Karol Tabor, Przemek Kuczyƒski, Robert Tabor, Micha∏ Glen, Tomek Szot, Wojtek Wocial, Przemek
Czele, Daniel Zieliƒski, Marcin Gos, Marcin Zalewski.
Na zakoƒczenie pad∏o wiele ciep∏ych s∏ów
pod adresem Zarzàdu Dzielnicy Weso∏a za ufundowanie nagród oraz pod adresem organizatorów turnieju.
Leszek Winiarski
Fot. Anna Mamza

Sàsiedzka Liga Siatkówki
Rozgrywki siatkarzy dotar∏y do pó∏metka. W so- mie maksymalnej koncentracji i mobilizacji
bot´ 12 stycznia br. zakoƒczyliÊmy jesiennà rund´ wszystkich si∏ i umiej´tnoÊci. PodkreÊliç nale˝y
zmagaƒ. Nasta∏ czas na zas∏u˝ony odpoczynek.
wspania∏à atmosfer´ fair-play jakà prezentujà
Jaka ona by∏a, jak mo˝na krótko podsumo- uczestnicy obecnej edycji naszej ligi.
waç t´ rund´?
Poni˝ej prezentuj´ tabel´ po czwartej kolejce
W obecnej edycji startuje ponownie 9 dru˝yn. spotkaƒ.
Ligowe soboty sà trudnym egzaminem z wytrzyPawe∏ Malinowski
ma∏oÊci fizycznej i psyTabela po IV kolejce spotkaƒ sezonu 2007/2008 (12.01.2008 r.)
chicznej dla wszystkich uczestników, tym Miejsce Nazwa dru˝yny
Rozegrane mecze Punkty Sety
bardziej, ˝e rywalizacja
1
BRACIA
8
15
14:3
o ka˝de zwyci´stwo
2
SZALONE
POMIDORY
8
15
14:4
jest niesamowicie za3
KLUB TKM
8
15
14:5
ci´ta. Âwiadczà o tym
4
SOKO¸Y
8
12
9:8
nie tylko wyniki po5
MSZ Claris-United
8
12
8:11
szczególnych meczów
czy setów, ale czas ich
6
NO NAME
8
11
10:10
trwania!!! Niejedno7
STARSZAKI
8
10
9:10
krotnie, pozornie ∏atwe
8
DZI¢CIO¸Y
8
9
3:14
zwyci´stwo 2:0, kosz9
DRUèYNA A
8
8
0:16
towa∏o walk´ na pozio- Za zwyci´stwo w meczu przyznaje si´ 2 punkty, za przegranà 1, a za przegranà walkowerem 0.
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OÊrodek Kultury Weso∏a
W grudniu zosta∏y rozstrzygni´te dwa konkursy
plastyczne, w których zosta∏y nagrodzone dzieci
z OÊrodka Kultury w Weso∏ej – wszystkie nagrodzone
prace zosta∏y wykonane
pod kierunkiem Gra˝yny
Bany.

Nela Bany – III miejsce

Praca Oli Umy

W Ogólnopolskim Konkursie na pocztówk´ do Âw. Miko∏aja by∏o ocenianych ok. 2000
prac z ca∏ego kraju – Ola Uma
(l. 9) zaj´∏a III miejsce
– poni˝ej zdj´cie wykonanej
przez nià pracy z anio∏em.
W Ogólnopolskim Konkursie Ozdoba Choinkowa wyró˝-

ul. Starzyƒskiego 21, tel. 773 61 88
ODT „Pogodna”, ul. Jana Paw∏a II 25, tel. 427 37 74
nienie otrzyma∏y
prace:
Marysi Beli,
Neli
Bany
i Pauliny G∏owackiej.
W warszawskim konkursie
Szopka Betlejemska organizowanym przez
Wyró˝nienie – Asia Mikulska
Klub Kultury
Marysin III miejsce zaj´∏a Nela Bany (l. 6), a wyró˝nienie
otrzyma∏a praca Asi Mikulskiej (l. 11).
Serdecznie gratulujemy i ˝yczymy dalszych sukcesów!
Zapraszamy zainteresowanych konwersacjami w j´zyku angielskim na pierwsze spotkanie 11.02. o godz. 19:00 w OÊrodku Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”, Al. Jana Paw∏a II 25, I pi´tro. Spotkania
sà bezp∏atne, majà form´ otwartà – majà s∏u˝yç wymianie doÊwiadczeƒ, podtrzymaniu i rozwijaniu znajomoÊci j´zyka obcego.
Trwajà równie˝ zapisy do grupy konwersacji w j´zyku niemieckim.
Informacje w sekretariacie i pod nr tel. 022 427 37 74.

Plan akcji „Zima w mieÊcie 2008” w OÊrodku Kultury Weso∏a
Miejsce prowadzenia zaj´ç Osoba odpowiedzialna
(Imi´ i nazwisko, telefon)
OÊrodek Kultury,
Katarzyna Zgórzak,
ul. Starzyƒskiego 21,
022 773 61 88
Warszawa- Wesoła
W tym:

Rodzaj zaj´ç

Dni i godziny prowadzonych zaj´ç

Zorganizowane zaj´cia dla dzieci i młodzie˝y

Od 11.02.2007 r. do 22.02.2008 r.
w godz. 9.00-15.00 (pon.-pt.)

Warsztaty teatralne
(prowadzi p.Bogumiła Stachurska)
II opiekun- Swietłana Parka
Warsztaty plastyczne
(prowadzi p. Magdalena Guziƒska)
II opiekun- Swietłana Parka

11.02. godz.9.-12.00 (3 godz.)
13.02. godz.9.-11.00 (2 godz.)

jw.

jw.

11.02. godz. 12.-15.00 (3 godz.)
13.02. godz. 11.-13.00 (2 godz.)
14.02. godz. 12.-15.00 (3 godz.)
15.02. godz. 12.-15.00 (3 godz.)
18.02. godz. 12.-15.00 (3 godz.)
19.02. godz. 12.-15.00 (3 godz.)
20.02. godz. 12.-15.00 (3 godz.)
21.02. godz. 12.-15.00 (3 godz.)
22.02. godz. 12.-15.00 (3 godz.)
12., 14., 15., 19., 21. i 22. lutego
w godz. 9.00- 12.00

jw.

jw.

jw.

jw.

12.02. godz. 12.-15.00 (3 godz.)
13.02. godz. 13.-15.00 (2 godz.)
18.02. godz. 9.-11.30 (2,5 godz.)
20.02. godz. 9.-12.00 (3 godz.)

jw.

jw.

Zorganizowane zaj´cia dla dzieci i młodzie˝y

Od 11.02.2007 r. do 22.02.2008 r.
w godz. 9.00-15.00 (pon.-pt.)

5- 15 l

20

Warsztaty teatralne
(prowadzi p.Bogumiła Stachurska)
II opiekun- Barbara Krzewska
Warsztaty plastyczne
(prowadzi p. El˝bieta Lipiec)
II opiekun- Barbara Krzewska
Warsztaty muzyczne
(prowadzi p. Marta Zamojska- Makowska)
II opiekun- Barbara Krzewska
Gry i zabawy edukacyjne, zabawy ruchowe
(prowadzi p. Beata Szmelkowska)
II opiekun- Barbara Krzewska

12. i 14. lutego w godz. 9.-12.00
(2 x 3 godz.)

jw.

jw.

12., 13., 19. i 21. lutego
w godz. 12.00-15.00 (4 x 3 godz.)

jw.

jw.

11., 13., 18., 20. lutego
jw.
w godz. 9.00-12.00
15., 22. lutego w godz. 12.-15.00 (6 x 3 godz.)
11., 14.,18 i 20. lutego godz. 12.-15.00 jw.
15.,19., 21.i 22. lutego w godz. 9.-12.00
(8 x 3 godz.)

jw.

Warsztaty muzyczne
(prowadzi p. Marta Zamojska- Makowska)
II opiekun- Swietłana Parka
Gry i zabawy edukacyjne, zabawy ruchowe
(prowadzi p. Beata Szmelkowska)
II opiekun- Swietłana Parka

OÊrodek Działaƒ Twórczych
Pogodna (Filia OK.-y,
ul. Jana Pawła II 25,
Warszawa- Wesoła,
os. Stara Miłosna)
W tym:
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Barbara Krzewska
022 427 37 74

Grupy wiekowe Przewidywana liczba
uczestników
uczestników dziennie
7- 15 l
20

jw.
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HORROR za 100 mln z∏otych
12 grudnia 2007 roku odby∏o si´ posiedzenie Zgromadzenia Wspólników Mi´dzyresortowego Pracowniczego Zespo∏u Budowy Domów
Jednorodzinnych
i Wielorodzinnych w Starej
Mi∏oÊnie Sp. z o.o.
Pi´cioro Wspólników bez zahamowaƒ zmieni∏o umow´
i nazw´ spó∏ki, aby ostatecznie zerwaç wszelkie formalne zwiàzki ∏àczàce ich z dawnym Zespo∏em o tej
samej nazwie, liczàcym 3400 cz∏onków – mieszkaƒców Starej Mi∏osnej.
Chytrze nazwali si´ obecnie Zespo∏em Budowy
Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych Sp.
z o.o. Kiedy b´dzie im wygodnie b´dà eksponowali
s∏owo Zespó∏ i b´dà wyst´powaç jako sukcesor majàtku MPZBDJiW. Kiedy ktoÊ z dawnego Zespo∏u
zg∏osi si´ z roszczeniami, to b´dà zapewniaç: Panie,
to nie ta spó∏ka! Gdzie Pan widzisz Mi´dzyresortowy
Pracowniczy Zespó∏?
12 grudnia 2007 r. godzina 16.45, ustawiona re˝yseria, przybywa pani notariusz Anna Che∏stowska.
Na apel radnych i kilku oburzonych mieszkaƒców odpowiedzia∏o przybyciem przed siedzib´ spó∏ki
w „Centrum Pogodna” nadspodziewanie du˝o mieszkaƒców Starej Mi∏osnej. Oko∏o godz. 16.30 zebra∏o
si´ z transparentem i has∏ami ponad 70 osób.
O godzinie 16.45, na moment rozpocz´cia Zgromadzenia Wspólników, uczestnicy manifestacji weszli
na II pi´tro, bezpoÊrednio pod sal´ obrad. A tu – przykra niespodzianka! Czterech na czarno ubranych
ochroniarzy „Security” i szlaban – dalej nie wejdziecie! Wst´p majà jedynie oficjalni przedstawiciele
Zrzeszenia, jako reprezentanci 1 udzia∏u, pan Tadeusz
Opieka i radca prawny Wac∏aw Rukat. Prezes Zrzeszenia Andrzej Michniewicz wszed∏ wczeÊniej ukradkiem.
Wkroczy∏em na sal´ obrad z olbrzymimi drewnianymi grabiami oraz z transparentem: Tadziu R.
– MORDO TY MOJA! „Panie Prezesie Tadeuszu
Romanowicz, przynios∏em te grabie jako symbol nowej spó∏ki, jako logo spó∏ki – tak skutecznie grabicie nasz osiedlowy majàtek, ˝e pozosta∏y ju˝ tylko te grabie!” – oÊwiadczy∏em.
Prezes Romanowicz, wybrany na przewodniczàcego obrad, przedstawia porzàdek obrad i zaczyna monotonnie czytaç trzystronicowà nowà umow´ spó∏ki.
Za plecami s∏ysz´ i czuj´ napierajàcy na bramkarzy t∏um, w koƒcu ochroniarze zostajà przepchni´ci
przez blokujàce drzwi i cz´Êç uczestników protestu
wdziera si´ na korytarzyk graniczàcy tylko przez grubà pancernà szyb´ z salà obrad.

T∏um skanduje: „Z∏odzieje! Z∏odzieje! Z∏odzieje!
Oddajcie nasz majàtek! Rozwià˝cie spó∏k´! Oddajcie
„Cyraneczk´”!”.
A Prezes Romanowicz, niczym zegarynka, monotonnym g∏osem czyta treÊç umowy spó∏ki:
„...§ 8 – Udzia∏y obejmujà:
a) Pan Tadeusz Romanowicz obejmuje 1 (jeden)
udzia∏
b) Pani Ma∏gorzata Kulka obejmuje1 (jeden)
udzia∏
c) Pani Wies∏awa Âwietliczna obejmuje 1 (jeden)
udzia∏
d) Pan Tomasz Wàsowski obejmuje 1 (jeden)
udzia∏
e) Pan Jan Wypych obejmuje 1 (jeden) udzia∏.
f) Zrzeszenie W∏aÊcicieli Mieszkaƒ i Domów
Jednorodzinnych w Starej Mi∏oÊnie obejmuje
jeden udzia∏.”.
„Pani S´dzio, pani notariusz, oficjalnie protestuj´, my nie s∏yszymy za czym mamy g∏osowaç. Pytam po raz kolejny, gdzie jest stara
umowa spó∏ki, którà dziÊ mamy zmieniaç.
Zrzeszenie, pomimo pi´ciu oficjalnych pism
do Zarzàdu Spó∏ki, nie otrzyma∏o tej umowy!
Pytam, czy mo˝emy za∏àczyç do protoko∏u nasz
oficjalny protest, uchwa∏´ Zarzàdu Zrzeszenia,
aby nie rozpatrywaç dzisiaj tej umowy?”
„Ja nic nie przyjmuj´! – wo∏a notariusz. – Ja tu jestem tylko po to, by zaprotoko∏owaç wyniki g∏osowania.
Ja nic nie b´d´ zapisywaç, nic nie b´d´ protoko∏owaç!”.
A Prezes Romanowicz nie przerywa i jak zegarynka czyta i czyta... Za plecami kakafonia dêwi´ków, tupanie, walenie w rury, walenie w drzwi i w okna
– huk straszny. „Otwórzcie! Otwórzcie! Otwórzcie!”.
„Panie Prezesie – nawo∏uj´ – niech pan wyjdzie do tych ludzi, niech pan z nimi porozmawia”.
„S∏awek, S∏awek! – (Kowzan – cz∏onek zarzàdu
obs∏ugujàcy spó∏k´) – dzwoƒ po policj´, dzwoƒ
po policj´” – wo∏a Ma∏gorzata Kulka. „Tak, tak!”
– wtóruje Jan Wypych.
„Niech pan nie podnosi g∏osu. Niech pan nie
krzyczy.” – strofuje mnie adwokat Szczygie∏.
„Jak mam nie krzyczeç, jak bezczelnie nie
dopuszcza si´ nas do g∏osu! Nie chcecie
w ˝adnej formie przyjàç oficjalnego protestu
Zrzeszenia! To jest skandal! To jest skrajna, cyniczna bezczelnoÊç! Co wy tu wyprawiacie? My
reprezentujemy tych ludzi! My, jako jedyni
w tym gronie, reprezentujemy mieszkaƒców!”.
A Prezes Romanowicz jak zegarynka czyta i czyta...
„Z∏odzieje! Z∏odzieje! Z∏odzieje!” – skanduje t∏um.
Szyby od walenia jak oszala∏e dr˝à.
A Prezes Romanowicz koƒczy czytaç i na jednym
wdechu pyta, kto
jest za przyj´ciem
zaprezentowanego
tekstu nowej umowy spó∏ki?
„Jak to, to nie
b´dzie dyskusji,
to my nie mo˝emy
si´ wypowiedzieç,
zg∏osiç
uwag?
O co tu chodzi?”
– krzycz´.
„Powtarzam, kto
jest za przyj´ciem?
Kto? Widz´ pi´ç
g∏osów. Kto jest
przeciw? – Jeden.

W tej sytuacji stwierdzam, ˝e Zgromadzenie Wspólników przyj´∏o pi´cioma g∏osami uchwa∏´ w sprawie
nowej umowy spó∏ki. Dzi´kuj´ paƒstwu. Na tym koƒcz´ posiedzenie.”.
„Jak to, to my nie mamy nic do powiedzenia? Jako wspólnik nie mo˝emy przedstawiç
swojego zdania?”.
„Nie ma o czym mówiç – stwierdza Prezes Romanowicz. – Pismo zosta∏o zaadresowane do zarzàdu,
a tu by∏o Walne Zgromadzenie. Nie b´dziemy si´
tym zajmowaç”.
„Pani s´dzio! – wo∏am. – Co w tej sytuacji mo˝emy zrobiç. Prosz´ oficjalnie zaprotoko∏owaç,
˝e byliÊmy przeciw tej uchwale, prosz´ zaprotoko∏owaç, ˝e nie dopuszczono nas do g∏osu.”.
„Tak? Prosz´ bardzo, protoko∏uj´: Uchwa∏´ przyj´to bez dyskusji.”
„Pani s´dzio! Jak mo˝emy odwo∏aç si´ od tej
uchwa∏y? Jak zaprotestowaç?”.
„Niech pan sobie kupi kodeks handlowy, tam jest
napisane”.
„Ale czy mo˝e pani nas poinformowaç?”.
„Nie mam takiego obowiàzku!”.
„Ale czy pani nie wie, czy pani nie chce nas
poinformowaç, jakà mamy drog´ odwo∏awczà?”.
„Jeszcze raz powtarzam – nie mam takiego obowiàzku. Koniec, kropka. Koniec zebrania”.
„Panie S∏awku, niech pan do cholery otworzy te drzwi, chc´ wyjÊç do tych ludzi! Prosz´!”
„Prosz´ Paƒstwa, to by∏ rozbój w bia∏y dzieƒ.
Nie dopuÊcili nas do g∏osu, przeg∏osowali, co
chcieli. Za nic majà wspólnika, za nic majà
mieszkaƒców! W tym momencie odby∏o si´ zaw∏aszczenie 100 mln z∏otych kosztem 3400
cz∏onków Zespo∏u.
Prosz´ Paƒstwa, pozostaje nam tylko z∏o˝yç wniosek, sprzeciw do Sàdu Rejestrowego
Spó∏ek Handlowych o uchylenie w ca∏oÊci tej
uchwa∏y i z∏o˝yç doniesienie do prokuratury,
˝e 5 osób dokona∏o zaboru majàtku o du˝ej
wartoÊci na niekorzyÊç 3400 rodzin.”.
Stoimy w korytarzu. Ludzie nie chcà uwierzyç, ˝e
mo˝na tak na bezczelnego to zrobiç!
Nie chcà si´ poddaç. Co robimy dalej?
Umawiamy si´ na najbli˝szy poniedzia∏ek
o godz. 19 na ul. Jeêdzieckiej 20 w siedzibie Zrzeszenia, aby si´ naradziç i podjàç Êrodki zapobiegawcze.
Kiedy manifestanci si´ rozeszli z siedziby Spó∏ki
wysz∏o szeÊcioro uÊmiechni´tych Wspólników
i cz∏onków Zarzàdu.
Majà powody do uÊmiechów – 100 mln z∏otych
do podzia∏u na te kilka osób...
Tadeusz Opieka
Cz∏onek Zrzeszenia
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Szansa dla m∏odych twórców
Za∏o˝enia
projektu
„Dolina
Kreatywna,
czyli czego
szuka m∏oda
sztuka”
to
projekt stypendialny Telewizji Polskiej S.A. dla
modych twórców w wieku 14–25 lat.
Celem projektu, który obejmuje multimedia, fotografi´, literatur´, taniec,
sztuki plastyczne, muzyk´, teatr, film,
animacj´ kultury oraz design, jest
wspieranie m∏odych talentów i umo˝liwienie im dalszego rozwoju kariery artystycznej. Co miesiàc rozstrzygany jest
konkurs w jednej z tych kategorii.
W jego ramach otrzymujà oni jednorazowe stypendium. O wyborze stypendystów decyduje jury, które przy ka˝dej
kategorii konkursowej, ma do dyspozycji kwot´ 15.000 z∏otych do podzia∏u
wÊród maksymalnie 5 kandydatów.
Projekt wspierajà comiesi´czne audycje
i emisje fina∏owe felietonów w TVP S.A.
oraz bogata w informacje strona internetowa: www.dolinakreatywna.tvp.pl.
Zg∏oszenia prac
Uczestnicy mogà zg∏aszaç prace sami
lub mogà byç zg∏aszani przez szko∏y,
uczelnie, domy kultury, fundacje, pracownie itp. Osoby bioràce udzia∏
w konkursie nie mogà byç zawodowcami w danej dziedzinie konkursowej.
Laureaci konkursu sà prezentowani
w programie „Dolina Kreatywna”
na antenie TVP2, który jest emitowany
w trzeci piàtek ka˝dego miesiàca.
Kategoria – m∏odzi animatorzy kultury
Projekty imprez, warsztatów, wystaw
czy akcji artystycznych i ich kosztorysy
mo˝na nadsy∏aç do 18 lutego – na zwyci´zców czeka 15 tysi´cy z∏otych do podzia∏u!
Kategoria – sztuki plastyczne
Zg∏aszane prace mogà mieç dowolnà
form´ tj. obrazu, grafiki, kola˝u, plakatu,
komiksu czy rzeêby. Termin nadsy∏ania
prac mija 25 stycznia 2008 r. Na zwyci´zców do podzia∏u czeka 15 000 z∏otych
Równolegle trwa akcja Ambasador
Doliny Kreatywnej, której celem jest
wy∏onienie najlepszego opiekuna-ini-
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cjatora twórczych dzia∏aƒ m∏odzie˝y.
Ze wzgl´du na du˝e zainteresowanie
przedsi´wzi´ciem, do 31 marca 2008 r.
przed∏u˝ono termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ. Akcja adresowana jest do m∏odzie˝y, która chcia∏aby nagrodziç
opiekunów swoich twórczych dzia∏aƒ
tj. nauczycieli, dyrektorów szkó∏, animatorów, czy te˝ osoby dzia∏ajàce
w domach kultury lub innych oÊrodkach na obszarze ca∏ego kraju i w Êrodowiskach polonijnych. Kandydaci
mogà byç zg∏aszani przez m∏odzie˝

w wieku 14-25 lat lub ich rodziców.
SpoÊród osób, które zostanà zg∏oszone
do konkursu kapitu∏a wybierze laureatów bioràc pod uwag´ nast´pujàce
walory: innowacyjnoÊç i niekonwencjonalnoÊç dzia∏aƒ, pobudzanie wra˝liwoÊci kulturalnej, kszta∏towanie aktywnych postaw na rzecz rówieÊników
i spo∏ecznoÊci lokalnych.
Szczegó∏owych informacji udzielajà:
Iza Papuga: (22) 547 88 60,
izabela.papuga@waw.tvp.pl
Magdalena Szymaƒska: (22) 547 66 81,
magdalena.szymanska@waw.tvp.pl

Poradnia Okulistyczna dla Dzieci i Doros∏ych
Punkt Optyczny
Warszawa – Weso∏a / Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 25
Tel. 022 – 374 00 94
•
•
•
•
•
•
•
•

Leczenie chorób oczu u dzieci i doros∏ych
Leczenie jaskry, retinopatii cukrzycowej i zespo∏u suchego oka
Program wczesnej diagnostyki i leczenia jaskry (profilaktyka jaskry)
Angiografia fluoresceinowa
Fotografia przedniego odcinka i dna oka
Dobór okularów, soczewek kontaktowych i pomocy optycznych
Pomiar ciÊnienia Êródga∏kowego, Komputerowe badanie wzroku
Komputerowe badanie pola widzenia, Drobne zabiegi okulistyczne

✓ Zapisy bez skierowania, Krótkie terminy
✓ Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ)

OPTIMED☺
Niepubliczny Zak∏ad Opieki Zdrowotnej, Zak∏ad Lecznictwa Specjalistycznego i Rehabilitacji,
04-330 Warszawa, ul. Kordeckiego 49 (wejÊcie od ulicy Serockiej)

www.optimed.waw.pl

Zapraszamy !!!
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Cheerleaderki na Plus!
WÊród weso∏owskich szkó∏ ZS nr 94
jest znany z odnoszàcych liczne sukcesy zespo∏ów cheerleaders. Nie ma si´
czemu dziwiç – w koƒcu historia pierwszej tanecznej grupy z Zielonej si´ga
roku szkolnego 1992/1993. Wówczas
pierwszy zespó∏ o nazwie „Plus” za∏o˝y∏a Bo˝ena Borys – nauczyciel wychowania fizycznego. Nied∏ugo póêniej

do ekipy do∏àczy∏
choreograf – Leszek Nadolny. Zespó∏ Plus powoli
rozpoczyna∏ swojà
drog´ do sukcesów. A te nadesz∏y
po kilku latach
ci´˝kiej pracy –

Zespó∏ Maxi Plus

najwa˝niejsze z nich
przypad∏y na prze∏omie
tysiàcleci. Wówczas taƒczàce dziewczyny uzyska∏y tak wa˝ne tytu∏y
jak Mistrz, Wicemistrz
oraz II Wicemistrz Polski. W roku 2002 wygra∏y turniej cheerleaders
w Sosnowcu. Prze∏omowe w historii grupy by∏o
powstanie Gimnazjum
Nr 118. Wówczas „Plus”
podzieli∏ si´ na zespó∏

dla uczennic szko∏y podstawowej oraz
gimnazjum. Ten ostatni przyjà∏ nazw´
„Maxi Plus” i do dziÊ pozostaje
pod opiekà dawnego choreografa – pana Nadolnego. Ostatnim sukcesem tej
grupy jest zaj´cie III miejsca w V Tanecznych Mistrzostwach Warszawy
w kwietniu 2007. Oba zespo∏y dzia∏ajà
charytatywnie – majà za sobà wyst´py
m.in. w hospicjach. W najbli˝szym czasie „Plus” wystartuje w Mistrzostwach
Polski. Nie pozostaje zatem nic innego,
jak tylko ˝yczyç powodzenia!
Karol Dziwiƒski

Singer dla dziadków i wnuków

dla swoich dzieci. Mam tylko ˝al, ˝e nie ograniczajà tych programów do tych, o których majà
pozytywne opinie. Niektóre z tych filmów sà
bowiem przera˝ajàco g∏upie. Dlatego zamiast
siedzieç kolejnà niedziel´ przed telewizorem
warto pójÊç do Teatru Narodowego, czy do
muzeum Ziemi lub Etnograficznego. To doskona∏a inwestycja w przysz∏oÊç. To nieprawda, ˝e
siedmioletniego dziecka nie mo˝na zainteresowaç historià. KiedyÊ zabrak∏o mi opowieÊci
z ˝ycia i opowiedzia∏am mojej Zosi o Marysieƒce i królu Sobieskim. Koniecznie chcia∏a zobaczyç pa∏ac, który pi´kna królowa otrzyma∏a
w prezencie od zakochanego m´˝a. I tutaj zaliczy∏am ma∏à wpadk´ – Zosi nie spodoba∏a si´
Marysieƒka z portretu i nie mog∏a zrozumieç,
jak ktoÊ móg∏ si´ w niej zakochaç. No, ale rzeczywiÊcie Marysieƒka nie ma na tym portrecie
talii osy jak Barbi czy Witch.

Zespó∏ Plus

„Opowiadania dla dzieci”
– Singera to
inspirowane
Biblià przedstawienie
o sensie ˝ycia.
Ka˝de z oÊmiu
opowiadaƒ
jest ma∏ym,
klarownie
skomponowanym spektaklem, który
niesie przes∏anie podstawowe dla ka˝dej religii – ˝e warto byç dobrym, bo
niegodziwcy zostanà kiedyÊ tam ukarani, a sprawiedliwi, choç mogà doznaç wielu cierpieƒ b´dà
nagrodzeni.
Przewodnik po Êwiecie dzieci´cej wyobra˝ni
– nierozgarni´ty profesor Szlemiel (Êwietna rola
Krzysztofa Wakuliƒskiego) przenosi nas z Nowego Jorku w sam Êrodek przedwojennego Che∏ma. Miasteczka, w którym przeplata∏y si´ kultury –polska, ˝ydowska i ukraiƒska.
Na dzieci´cà wyobraêni´ zadzia∏a∏ Andrzej
Witkowski, scenograf, który znakomicie wykorzysta∏ mo˝liwoÊci Teatru Narodowego. Na scen´ wje˝d˝a ogromna Arka Nowego, je˝d˝à mi-

niaturowe pociàgi, aktorzy rosnà i malejà, a buty same schodzà ze sceny.
W programie spektaklu, którego premiera
odby∏a si´ 15 grudnia na deskach Teatru Narodowego, znajdujemy esej Singera o literaturze
dla dzieci. Noblista uwa˝a∏, ˝e wiele wspó∏czesnych utworów dla dzieci to czysty chaos.
Bardzo cz´sto ta literatura nie tylko dziecka nie
rozwija, ale uszkadza jego sposób myÊlenia.
Uwa˝a∏ tak˝e, ˝e folklor odgrywa najwa˝niejszà rol´ w literaturze dzieci´cej, poniewa˝ nie
ma literatury bez korzeni: „Im bardziej pisarz
jest zakorzeniony w swoim Êrodowisku, tym
bardziej rozumie wszystkich ludzi, im bardziej
jest patriotà, tym bardziej staje si´ czytelny dla
ca∏ego Êwiata”.
Nigdy nie odwa˝y∏abym si´ powiedzieç tego
szanownym Czytelnikom, ale skoro moje
Opowiadania dla dzieci
skromne doÊwiadczenie z wnuczkami znalaz∏o
Isaac Bashevis Singel. Re˝yseria Piotr Cieplak,
potwierdzenie takiego autorytetu jak Singer to
scenografia Andrzej Witkowski.
powiem. Moje wnuki uwielbiajà polskie bajki
Janina Ko∏tunowa
i zawsze musz´ byç przygotowana, kiedy
do mnie przychodzà
na takie opowieÊci.
dla PSÓW i KOTÓW
Rodzice nie majà czasu dla nich i za∏atwia- 0-502-718-285 M O J E Z O O (022) 760-23-15
jà spraw´ otwarciem
na telefon, z dostawà do domu GRATIS
telewizora. Ja im nie dobra cena
S∏u˝ymy fachowà poradà w wyborze karmy
mam tego za z∏e, bo wysoka jakoÊç
Arion, Royal Canin, Eucanuba, Best Choice, Magnuson,
szybko
te˝ nie mia∏am czasu solidnie
Nutra, Hills, oraz inne na zamówienie klienta

KARMY i AKCESORIA
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Kàcik bibliofila
Andrew Holmes,
Dan Wilson
Zmory w ˝yciu
publicznym,
50 typów,
które mogà
doprowadziç ci´
do ob∏´du
Z pozoru ksià˝ka do „poÊmiania
si´”, ale po paru stronicach pojawia si´
pytanie: Êmiejemy si´ z innych, czy sami
z siebie? Któ˝ to jest na przyk∏ad fotelowy krytyk, s∏u˝bista ponurak, supermarketowy dr´czyciel, kinowy (przepraszam) upierdliwiec, czy epaciarz kolacyjny? Sympatycznie napisana, lekka
lektura angielskiego autora urozmaicona ilustracjami Dana Wilsona. Polecam

jà Paƒstwu z dwóch powodów: pierwszy
to zaproszenie do odpoczynku i relaksu, drugi – chwilka zastanowienia, czy
mo˝na wyciàgnàç jakieÊ wnioski.
W ksi´garniach ukaza∏y si´ jeszcze z
tej serii pozycje: „Zmory w pociàgu” i
„Zmory w biurze”.
Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Martinez T. E. – Tango w Buenos
Aires
2. Harris J. – Obserwacje
3. Abecassis E. – Ostatnie pokolenie
4. Zaraska M. – Zawieszeni
5. Hislop V. – Wyspa
6. Mackiewicz J. – Sprawa pu∏kownika
Miasojedowa: powieÊç
Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Kasdepke G. – Ostro˝nie

2. Lobel G. – Ma∏y Miodowy MiÊ
3. Stewart T. L. – Tajemne bractwo pana Benedykta
4. Buscaglia L. F. – Jesieƒ liÊcia Jasia:
opowieÊç o ˝yciu dla ma∏ych i du˝ych
5. Brinx T. – E-mail z buziakiem
Literatura popularnonaukowa:
1. Holt J. – Zamiast edukacji: warunki
do uczenia si´ przez dzia∏anie
2. Warlikowski K. – Szekspir i uzurpator
3. Begg D. K. H. – Mikro-i makroekonomia
4. Wybór Krasnopolska E. – Kuchnia
kresowa
5. Oprac. Pryzwan M. – CzeÊç, starenia!: wspomnienia o Zbyszku Cybulskim
Iza Zych

Mocne uderzenie i inne dêwi´ki
Kiedy muzyka
ma sens
N.R.M., Tarpacz,
Âciana, Siddhartha
W∏àczam radio – kolejna piosenka w stylu „D∏u˝ej ju˝ nie wytrzymam, nie kocham ci´ ju˝,
o nie” lub „Kocham ci´ tak mocno, ˝e nie mo˝esz sobie wyobraziç jak bardzo, o tak”. Do tego s∏odka blondyneczka, której nie posàdzam o to, ˝e sama napisa∏a
swój tekst o wàtpliwych zresztà walorach artystycznych.
Wy∏àczam wi´c radio i id´ do kina. Id´ na festiwal filmów dokumentalnych WATCH DOCS Prawa Cz∏owieka
w Filmie, aby przekonaç si´, ˝e gdzieÊ muzyka ma jeszcze jakiÊ wy˝szy cel. Gdzie? Na Bia∏orusi.
W sobot´, dnia pi´tnastego grudnia ubieg∏ego roku
uda∏am si´ na wy˝ej wymieniony festiwal, aby zobaczyç
film „Muzyczna Partyzantka” opowiadajàcy o bia∏oruskiej scenie rockowej. Z seansu wysz∏am zachwycona.
Od razu naby∏am p∏yt´ ze Êcie˝kà dêwi´kowà z filmu.
Znajduje si´ na niej muzyka kilku dobrych, rockowych
zespo∏ów – N.R.M., Tarpacz, Âciana, Siddhartha. Muzyka, którà tworzà, jest doÊç prosta, ale ∏àczy jà jeden
wspólny, niesamowicie istotny element – warstwa tekstowa, która nawo∏uje do walki z re˝imem ¸ukaszenki.
Muzyka ta jest ma∏o skomplikowana. W wi´kszoÊci
przypadków energiczna, porywajàca, punkowa (np. „Try
carapachi”, „Odzirydzidzina”, „Hutchey”), momentami
bardziej liryczna, chwytajàca za serce („Ja naradiusia
tut”, „Pavietrany sar”). Najwi´kszym przebojem sà
na pewno „Trzy ˝ó∏wie” („Try carapachi”) – utwór naprawd´ nie pozwalajàcy usiedzieç – i w∏aÊnie o to chodzi.
Energia w muzyce ma si´ przenieÊç na ludzi i staç si´ ich
energià, motywowaç do dzia∏ania, walki.
W swoim ojczystym kraju wyst´pujà rzadko. Kiedy
próbujà to zrobiç, wyst´py utrudnia im milicja. Kluby
â

â

â
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bojà si´ organizowaç ich koncerty. Majà ci´˝kie ˝ycie,
jednak podchodzà do niego z humorem. A przynajmniej z pewnà dozà humoru. Jeden z przedstawicieli
zespo∏u N.R.M. mówi: „W naszym kraju z roku na rok
jest coraz zabawniej!”, ale za chwil´ dodaje „ale nie
jest tak zabawnie, kiedy si´ tam mieszka”. Ironicznie
opowiadajà o tym, co dzieje si´ na Bia∏orusi. Wokalista N.R.M., Lavon Volski, powiedzia∏ na przyk∏ad, ˝e
prezydent ¸ukaszenko to dobry, skromny cz∏owiek, bo
zani˝y∏ swój wynik w wyborach do 83% poparcia,
a mia∏ ich na pewno ponad 100. Jednak kiedy trzeba
potrafià spowa˝nieç i trafnie podsumowaç swój kraj
jako dobre miejsce, ale tylko dla ludzi bez talentu
i inicjatywy.
Gdzie wi´c jest miejsce dla artystów ich pokroju?
Tylko za granicà. W Polsce, na granicy z Bia∏orusià,
organizowany jest bia∏oruski odpowiednik naszego
Jarocina. Poza tym wiele klubów organizuje ich koncerty, b´dàce pokazem patriotyzmu. Svena, wokalistka Tarpacza, w filmie „Muzyczna Partyzantka” mówi∏a,
˝e po trasie w Polsce z bólem i ˝alem wraca∏a na Bia∏oruÊ – bo przewidywa∏a, ˝e tam d∏ugo jeszcze nie b´dzie mo˝na czegoÊ takiego zorganizowaç. Mimo to
uda∏o im si´ –wyruszyli z innymi zespo∏ami o podobnych poglàdach mini-tras´ po Bia∏orusi, wyst´pujàc
tam gdzie tylko mogli – w ma∏ych klubach, a najcz´Êciej na ulicach.
Tracisz wiar´ w sens wspó∏czesnej muzyki? Otwórz
wyszukiwark´ i poszukaj plików mp3 zespo∏u N.R.M.
Dlaczego w internecie? Przecie˝ w sklepach tej muzyki
nie znajdziecie. Tam musi byç mnóstwo miejsca dla
kolejnych blond panienek Êpiewajàcych o „mi∏oÊci”...
Cytaty z wypowiedzi muzyków zespo∏ów N.R.M i Tarpacz pochodzà z filmu „Muzyczna Partyzantka” w re˝yserii Miros∏awa Dembiƒskiego.

Âwi´to Szko∏y
4 grudnia Szko∏a Podstawowa nr 173 im.
Górników Polskich w Warszawie – Weso∏ej obchodzi∏a swoje Êwi´to.
Ju˝ od kilku tygodni dzieci z klas 0-3 i 46 przygotowywa∏y si´ do tej, wa˝nej uroczystoÊci.
Âwi´towanie rozpocz´∏o si´ akademià, w której uczestniczyli wszyscy pracownicy naszej
szko∏y oraz zaproszeni goÊcie, m.in. Burmistrz
Dzielnicy Weso∏a, przedstawiciele Urz´du, ˝o∏nierze i Przewodniczàcy Rady Rodziców. Gospodyni, Dyrektor mgr Katarzyna G∏usek-Wojciechowicz, bardzo serdecznie przywita∏a wszystkich
goÊci, przypominajàc histori´ szko∏y, a przede
wszystkim jej patronów, którzy w sposób szczególny wpisali si´ w jej histori´. Pani Dyrektor nie
zapomnia∏a o pracownikach Szko∏y Podstawowej
nr 173, którym z∏o˝y∏a serdeczne ˝yczenia i podzi´kowa∏a za sumiennà prac´ oraz wk∏ad w rozwój placówki, która cieszy si´ ogromnà renomà.
Nasi uczniowie pod bacznym okiem nauczycieli przygotowali wspania∏y program,
gdzie dominowa∏y wiersze, monta˝e s∏owno-muzyczne oraz przedstawienia, których g∏ównym tematem byli górnicy i ich ci´˝ka, jak˝e
odpowiedzialna praca. Ca∏oÊç przeplatana by∏a
piosenkami pochodzàcymi ze Âlàska.
GoÊcie byli zachwyceni programem, co
póêniej podkreÊlali w kuluarowych rozmowach
i podczas obiadu (oczywiÊcie Êlàskiego).
Szczególne podzi´kowania nale˝à si´ naszym najm∏odszym uczniom, którzy najbardziej
byli zaanga˝owani w przygotowania do taj wa˝nej uroczystoÊci.
Norbert Fulko

Martyna Nowosielska
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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 grono nieco tylko starszych kolegów i kole˝anek.

Aleksander Krzysztof Bieniek
urodzi∏ si´ 5 grudnia 2007 r.
Syn Urszuli i Tomasza.
Waga 3100 g, wzrost 54 cm.

Wiktoria S∏odkowska
urodzi∏a si´ 19 wrzeÊnia 2007 r.
Waga 3700 g, wzrost 58 cm.

Zosia Szczodrowska
urodzi∏a si´ 11 stycznia 2008 r.
w szpitalu w Mi´dzylesiu.
Waga 4040 g, wzrost 57 cm.

Ka˝dy maluch, którego zdj´cie publikujemy, otrzymuje drobny upominek od naszego sponsora – sklepu Baby Boom. Upominki sà do odbioru
w sklepie. Nie posiadajàcym portretu nowourodzonego maleƒstwa nasz kolejny sponsor, firma Foto OSKAR, takie zdj´cie wykona za darmo!
Zdj´cie uka˝e si´ w naszej rubryce, a rodzice otrzymajà odbitk´ 10x15 cm. Wykonane w∏asnor´cznie zdj´cia mo˝na zostawiç w sklepie Baby
Boom ul. Jana Paw∏a II (róg Diamentowej). Wersj´ elektronicznà mo˝na przes∏aç na adres: wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl (zdj´cie
musi byç zeskanowane na wymiar 4x5 cm i rozdzielczoÊç 300 dpi). Zg∏oszenia do najbli˝szego numeru przyjmujemy do 15 lutego 2008 r.
Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej. Zrobicie pi´knà pamiàtk´ swojemu dziecku!

Nowa strona SSSM
Szanowni Paƒstwo!
Z przyjemnoÊcià informujemy, ˝e Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara
Mi∏osna posiada zupe∏nie nowà stron´ internetowà. Nowoczesny uk∏ad
graficzny, dynamicznie wyÊwietlane elementy, spokojniejsza kolorystyka
i co najwa˝niejsze – zupe∏nie nowy, prosty w obs∏udze modu∏ zamieszczania aktualnych informacji. Dzi´ki temu b´dziemy mogli ∏atwo i terminowo zamieszczaç og∏oszenia o planach Stowarzyszenia, planowanych
przez nas imprezach i innych wydarzeniach odbywajàcych si´ na terenie
Weso∏ej i w okolicy. Jest te˝ kalendarz imprez, gdzie ∏atwo b´dzie
mo˝na sprawdziç, nawet z du˝ym wyprzedzeniem, terminarz organizowanych przez nas koncertów, warsztatów czy zawodów sportowych. JednoczeÊnie zach´camy innych organizatorów imprez dla mieszkaƒców
Weso∏ej, o przesy∏anie nam informacji o nich. Ch´tnie rozpropagujemy te informacje w Waszym imieniu.

Projekt graficzny oraz budow´ mechanizmu wykona∏ nasz
kolega Piotr Krzewski, któremu niniejszym serdecznie dzi´kujemy. Goràco zach´camy do odwiedzin strony www.staramilosna.org.pl. Zapraszamy!

Marcin J´drzejewski
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ZebraliÊmy ponad 30 tys. z∏!
XVI Fina∏ Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej
Pomocy w Weso∏ej
Ca∏a dzielnica zaanga˝owa∏a si´ 13.01. w zbiórk´ pieni´dzy na tegoroczny cel WOÂP, czyli pomoc
dzieciom ze schorzeniami laryngologicznymi, pomoc koncentrujàcà si´ na trzech obszarach: wsparciu zaawansowanej diagnostyki
i leczenia wad s∏uchu
u noworodków i ma∏ych dzieci, wsparciu
oddzia∏ów zajmujàcych
si´ ratowaniem ˝ycia
dzieci z powa˝nymi schorzeniami laryngologicznymi
oraz wsparciu oddzia∏ów zajmujàcych si´ leczeniem dzieci ze
schorzeniami onkologicznymi
w obr´bie g∏owy i szyi.
Sztab Gimnazjum nr 119 i SP
nr 173
Na osiedlu Stara Mi∏osna
dzia∏a∏ sztab zorganizowany
przez Gimnazjum nr 119
i SP nr 173 – w jego prace by∏o zaanga˝owanych ok. 200 wolontariuszy z puszkami
i ok. 20 osób doros∏ych
– rodziców i nauczycieli.
Od 12 do 15 na auli
w Gimnazjum nr 119 odbywa∏a si´ impreza towarzyszàca
ca∏emu przedsi´wzi´ciu, a zaanga˝owani w nià byli równie˝
absolwenci szko∏y. Po wejÊciu do budynku od razu
mo˝na by∏o poczuç wspania∏à atmosfer´ i g∏´bokie zaanga˝owanie dzieci i m∏odzie˝y.
Wizyt´ w sztabie z∏o˝yli przedstawiciele Stowarzyszenia Szwadron
Jazdy RP – pi´kne popisy jazdy konnej
mo˝na by∏o podziwiaç tu˝ obok szko∏y. Wolontariusze zebrali prawie 20 tys. z∏.
Fundacja Szko∏y Spo∏ecznej im. Emanuela
Bu∏haka
Drugi sztab zorganizowa∏a Szko∏a Spo∏eczna im. Emanuela Bu∏haka, z której wolontariusze
zebrali prawie 8000 z∏. W tym sztabie pieniàdze
zbiera∏o 24 wolontariuszy.
Impreza w Klubie Garnizonowym KoÊciuszkowiec
Pozosta∏e szko∏y wspar∏y merytorycznie i organizacyjnie imprez´ organizowanà w ramach fina∏u
WOÂP przez OÊrodek Kultury w Weso∏ej i Urzàd
Dzielnicy Weso∏a. Impreza mia∏a miejsce w Klubie
Garnizonowym KoÊciuszkowiec przy Pl. Wojska
Polskiego 1, a poprowadzi∏ jà aktor Maciej Roba-
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kiewicz Wystàpi∏y zespo∏y z: Przedszkola nr 259,
SP 171, SP 174, ZS 94 i z Gimnazjum nr 120.
Swoich przedstawicieli mia∏ Klub Mambo Fitness (cheerleaderki i zespó∏ taƒca nowoczesnego),
Karate Klub Weso∏a oraz
OÊrodek Kultury (B´bny
Regionów, Flamenco, Zespó∏ Taƒca Towarzyskiego). Ponadto wystàpili
Oktawian Zagórski, Alchemia, Jasmin Mazloum z pokazem taƒca arabskiego oraz taƒczàcy i Êpiewajàcy Micha∏ Milowicz. Niewàtpliwe
swoje
szczytowe temperatury atmosfera
na sali osiàgn´∏a
przy wyst´pach
Jasmin Mazloum
(wÊród m´skiej cz´Êci widowni) i Micha∏a
Milowicza (wÊród ˝eƒskiej). Przed 20:00 w finiszu na zewnàtrz, mimo ch∏odnej, zimowej aury, emocje nie
opad∏y dzi´ki spektakularnym pokazom: Fire Show i sztucznych ogni
– dzielnicowemu Êwiate∏ku do nieba.
W atmosferze wspania∏ej zabawy uda∏o si´ zebraç ponad 5200 z∏. W wyniku
kwesty prowadzonej przez wolontariuszy ze szkó∏, sprzeda˝y prac plastycznych dzieci z sekcji El˝biety
Lipiec i Gra˝yny Bany, ciast upieczonych przez SP 174 oraz w wyniku licytacji przedmiotów. Przedmioty te to: tort od Paƒstwa Ma∏gorzaty i Ryszarda Ryniec, p∏yty ze spektakli Teatru Roma z autografami artystów
od Damiana Aleksandra, ksià˝ka z autografem od Cezarego ˚aka, strój do taƒca brzucha
od Jasmin Mazloum, obraz olejny od Anny Grzegrzó∏ki, obrazek od Edwarda Lutczyna, obrazek
przestrzenny i anio∏ z ceramiki od Doroty ¸asisz,
pamiàtkowe zdj´cie z autografami sekcji ∏ucznictwa KS Weso∏a (mistrzów Polski) oraz smakowite
serce od firmy Putka. Wszystkim darczyƒcom
bardzo serdecznie dzi´kujemy.
Sk∏adamy podzi´kowania artystom, którzy
uÊwietnili imprez´ swoimi wyst´pami, wolontariuszom, firmie Putka za zasponsorowanie dla
zaanga˝owanych w przedsi´wzi´cie „paliwa”
w postaci s∏odkich bu∏ek i wszystkim, którzy
wsparli finansowo tegoroczny, XVI ju˝ fina∏ Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy.
Ca∏ej naszej dzielnicy uda∏o si´ zebraç ponad
30 tys z∏!
Basia Krzewska

Serdeczne podzi´kowania
Wszystkim Darczyƒcom
za hojnoÊç i przychylnoÊç
sk∏ada Sztab XVI Fina∏u WOÂP
dzia∏ajàcy przy Gimnazjum 119
w Warszawie.
Szczególnie goràce podzi´kowania za pomoc
i zaanga˝owanie sk∏adamy rodzicom,
nauczycielom, wolontariuszom i absolwentom
ze Szko∏y Podstawowej nr 173
i Gimnazjum nr 119.
Dzi´ki Waszej ci´˝kiej i odpowiedzialnej
pracy organizujàc
uliczne zbiórki pieni´dzy, popisy wokalne,
instrumentalne i taneczne, kawiarenk´
i aukcj´
zebraliÊmy kwot´

20.045,94 z∏
na pomoc dzieciom ze schorzeniami
laryngologicznymi.
***
Uczniowie i nauczyciele
SP nr 173 i Gimnazjum 119
z Osiedla Stara Mi∏osna
dzi´kujà piekarni „Putka”,
oddzia∏owi ze Stowarzyszenia
„Szwadron Jazdy RP”,
wszystkim osobom prywatnym i instytucjom,
które wspar∏y nasze dzia∏ania
na rzecz XVI Fina∏u WOÂP.
***
Organizatorzy „orkiestrowej” kawiarenki
dzi´kujà rodzicom i uczniom Gimnazjum
nr 119 w Warszawie
za pomoc w przygotowaniu
przepysznych wypieków.
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Akcja “Podziel si´ z innymi” zakoƒczona
To by∏a ju˝ czwarta
zbiórka przeprowadzona pod patronatem Stowarzyszenia
Sàsiedzkiego. Paƒstwa hojnoÊç i zaanga˝owanie, jak zawsze,
budzi wzruszenie, zarówno moje – koordynatora, jak i,
przede wszystkim, obdarowanych.

Uda∏o nam si´ zgromadziç pokaênà
iloÊç Êrodków czystoÊci (ponad 100 kg
proszku do prania), pasty do z´bów,
kremów i balsamów, zeszytów szkolnych oraz przyborów (kredki, farby,
modelina). Oprócz rzeczy, o które
prosiliÊmy, przekazano du˝à iloÊç ˝ywnoÊci, nowe obuwie, gry i zabawy
logiczne, ksià˝eczki do malowania,
keyboard oraz zestaw komputerowy
z drukarkà. Wszystkie te dary mogliÊmy przewieêç dzi´ki ˝yczliwoÊci pana Borkowskiego z GoÊciƒca, który
udost´pni∏ nam samochód. W tym
miejscu pragn´ bardzo podzi´kowaç
wszystkim darczyƒcom – znanym mi
osobiÊcie i tym anonimowym, którzy
nie pozostali oboj´tni na proÊby wolontariuszy i og∏oszenia. Dzi´kuj´ Ani
Lato, która wspar∏a mnie pomocà
w przeprowadzeniu ca∏ej akcji oraz
wolontariuszom zwiàzanym ze Stowarzyszeniem, którzy poÊwi´cili swój
wolny czas. Podzi´kowania kieruj´
tak˝e do wszystkich placówek handlowych, oÊwiatowych i kulturalnych, któ-

re w∏àczy∏y si´ w naszà akcj´. Jestem
dumna, ˝e mieszkam wÊród tak wielu
wra˝liwych ludzi.
Izabela Antosiewicz

Podsumowanie akcji
„Âwiàteczna paczka”
15 grudnia 2007 r. zakoƒczyliÊmy
w Szkole Podstawowej nr 173 akcj´
„Âwiàteczna paczka”. Bra∏o w niej
udzia∏ 19 klas, które przygotowa∏y imponujàcà iloÊç 97 paczek! Zosta∏y one
zawiezione do punktu magazynowego, skàd pojecha∏y do Piotrowic, Krosna, Elblàga i Kluklanek. Oprócz
wielkiego serca i bólu naszych mi´Êni
przy dêwiganiu paczek przedsi´wzi´cie to wymaga∏o doskonale zorganizo-

wanej logistyki. Uda∏o si´ je szcz´Êliwie
i z powodzeniem doprowadziç do koƒca
dzi´ki pomocy wielu
ludzi. Dzi´kujemy przede wszystkim
darczyƒcom – uczniom i ich rodzicom,
wszystkim „dêwigaczom” oraz firmie
„Abar Design”, która zapewni∏a
transport ci´˝arówkà.
Dzi´ki naszym staraniom za∏o˝enie
tej inicjatywy zosta∏o zrealizowane
w 100 %, a 19 potrzebujàcych rodzin
z radoÊcià przyj´∏o Êwiàteczne prezenty z ˝yczeniami Weso∏ych Âwiàt.
Majka Delura

Lecznica Stomatologiczna
ELIXIR sp. z o.o.
lek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko
+ DOROÂLI
+ DZIECI
+ ORTODONCJA
+ IMPLANTY

+ CHIRURGIA
+ RTG cyfrowe z´ba
+ PANTOMOGRAF
+ PROTETYKA

Godziny otwarcia: pon.–pt. 830–2030, sobota 830–1330
tel. 022 773 21 12, 022 795 74 62
05-077 Warszawa-Weso∏a, Os. Stara Mi∏osna, ul. Kameliowa 12

zaprasza na

Bal Ostatkowy – 02.02.2008 r.
Zapewniamy wspania∏à zabaw´ przy DJ
Koszt 140 z∏.
Rezerwacja biletów pod nr tel. 022 773 30 02
ul. Trakt Brzeski 90, Warszawa Weso∏a
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Miko∏ajki w Szkole Podstawowej nr 171
Dzieƒ 14 grudnia up∏ynà∏ uczniom naszej
szko∏y pod patronatem Âwi´tego Miko∏aja.
Na poczàtku odby∏o si´ uroczyste podsumowanie Mi´dzyszkolnego Konkursu Plastycznego na form´ przestrzennà „Miko∏aj” dla
uczniów klas 0 – III Dzielnicy Weso∏a. Organi-

zatorem konkursu by∏a nasza szko∏a, udzia∏
wzi´∏y szko∏y: SP171, SP173, SP174 oraz Zespó∏ Szkó∏ nr 94. Celem konkursu by∏o rozwijanie inwencji twórczej u dzieci poprzez przedstawienie postaci Miko∏aja z u˝yciem ró˝nych
technik plastycznych.
Konkurs cieszy∏ si´ ogromnym zainteresowaniem. OtrzymaliÊmy mnóstwo prac. Ucznio-

wie wykazali si´ pomys∏owoÊcià i zdolnoÊciami
plastycznymi. Komisja konkursowa mia∏a problem z wyborem najlepszych prac. Ostatecznie
przyzna∏a nagrody i wyró˝nienia w kategorii
klas I, II i III, ∏àcznie nagrodziliÊmy 42 laureatów. Nagrody uczniowie otrzymali z ràk zast´pcy Dyrektora szko∏y p. Beaty Bielskiej – Karwot oraz p.
Burmistrza
Mariana Mahora reprezentujàcego
sponsora nagród – Urzàd
Dzielnicy
Weso∏a. Podzi´kowania
otrzymali
wszyscy nauczyciele
przygotowujàcy uczniów
do konkursu, szczególnie
wyró˝nione zosta∏y organizatorki konkursu p. Bogumi∏a Jaroch i p. Ewa
Kacprzak.
Kolejnym punktem tego dnia by∏o spotkanie
Miko∏aja z uczniami, które mia∏o miejsce na boisku szkolnym. Miko∏aj przyjecha∏ saniami zaprz´˝onymi w renifera, rozmawia∏ z dzieçmi, roz-

dawa∏ im prezenty i pozowa∏ do pamiàtkowych
zdj´ç klasowych. Spotkanie to na pewno d∏ugo
pozostanie w pami´ci uczniów.
Na zakoƒczenie dnia uczniowie klas 0-III
uczestniczyli w zabawie miko∏ajkowej prowadzonej przez Panià Ânie˝ynk´ na sali gimnastycznej. Dzieci Êwietnie bawi∏y si´ podczas
konkursów i zabaw ruchowych. Âpiewa∏y ko-

l´dy i piosenki, które wprowadzi∏y wszystkich
w radosny nastrój zbli˝ajàcych si´ Âwiàt Bo˝ego Narodzenia.
mgr Ewa Kacprzak
foto – Maciej Feldo

Jase∏ka w SP nr 173
Jak co roku
przed
Âwi´tami
Bo˝ego Narodzenia
w
Szkole
Po d s t a w o wej nr 173
w Starej Mi∏osnej sala
gimnastyczna zamieni∏a si´ w Betlejem.
Tym razem Jase∏ka przygotowali uczniowie klasy Va i klas
IV-tych. Inscenizacja by∏a tak przygotowana, ˝e widzowie
mogli w∏àczyç si´ w Êpiew kol´d dzi´ki zastosowaniu prezentacji multimedialnej.
Niespodziankà by∏ fina∏ tego wyst´pu, kiedy to katecheci:
Pani Ewa Galik, Siostra Cecylia i Ksiàdz Hubert zaÊpiewali
Êwiàtecznà piosenk´ pt. „Przeka˝cie sobie znak pokoju”.
Zaproszeni goÊcie i pracownicy szko∏y otrzymali bileciki
z ˝yczeniami i podpowiedzià: jak idàc przez ˝ycie naÊladowaç postacie z Betlejemskiej Szopki.
Joanna Piechaczek
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motortest

®

Krzysztof Szadkowski
rok za∏. 1979

Zaprasza do Salonu przy ul. Hynka 2a, Warszawa-Ok´cie.
Godziny otwarcia: pon.-pt. 9.00-18.00, sob. 9.00-15.00.

Tel./fax 022 868-01-21 do 23
Oferujemy luksusowe samochody ró˝nych marek
na zamówienie z gwarancjà.
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Listy do redakcji
Szanowni Mieszkaƒcy,
Zwracamy si´ do Paƒstwa z apelem o wsparcie naszych dzia∏aƒ. Nasz g∏os kierujemy g∏ównie
do mieszkaƒców Osiedla „Pod Sosnami” oraz ulicy
Jeêdzieckiej.
Na poczàtku roku 2006 mieszkaniec ul. Jeêdzieckiej
z∏o˝y∏ sieci telefonii komórkowej „Era” propozycj´
dzier˝awy dzia∏ki (Jeêdziecka nr 18) pod budow´ wielkiego masztu z dwoma kontenerami. Maszt ma byç
zlokalizowany w odleg∏oÊci 6-7 m. od budynków
mieszkalnych. Propozycja spotka∏a si´ z protestami
najbli˝szych sàsiadów. W grudniu 2006 r. Naczelnik
Delegatury Biura Naczelnego Architekta Miasta wydaje
opini´ negatywnà dla budowy masztu. W odwo∏aniu
od decyzji, „Era” uzasadnia, ˝e budowa masztu jest
celem u˝ytecznoÊci publicznej. Naczelnik Architektury
po raz kolejny wydaje opini´ negatywnà. Nie chce wyraziç zgody na budow´ wie˝y w otoczeniu domów jednorodzinnych, zw∏aszcza, ˝e w odleg∏oÊci 200 m
od w/w lokalizacji, na ul. Jeêdzieckiej 21, znajduje si´
ju˝ jeden maszt. Druga negatywna opinia zostaje zaskar˝ona do Samorzàdowego Kolegium Odwo∏awczego. SKO podwa˝a decyzj´ Naczelnika Delegatury Biura
Naczelnego Architekta Miasta. Przepychanka biurokratyczna trwa.
Zwracamy si´ do wszystkich, którym zale˝y na spokojnym ˝yciu na naszym Osiedlu o zdecydowany protest przeciwko tej inwestycji. Nie pozwólmy „Erze”
wygraç za cen´ utraty komfortu ˝ycia na tym Osiedlu.
Czy naprawd´ potrzebny jest nam piàty maszt? Czy
maszt musi staç w czyimÊ ogródku? Ma∏o jest otwartych przestrzeni, wysokich dachów czy innych mniej
ucià˝liwych lokalizacji? Nie jesteÊmy przeciwni rozwojowi telefonii cyfrowej, sami jesteÊmy u˝ytkownikami komórek. JesteÊmy przeciwni stawianiu masztów w bliskim sàsiedztwie domów jednorodzinnych.
Liczymy na wsparcie naszego protestu przez Paƒstwa.
Mo˝e razem wymyÊlimy coÊ skuteczniejszego

od protestów na papierze. Dzi´ki uprzejmoÊci Stowarzyszenia Sàsiedzkiego mo˝emy si´ kontaktowaç telefonicznie 0227739494 (wtorki po godz. 20) lub
mailowo stowarzyszenie@staramilosna.org.pl
Janina i Zygfryd Hansdorfer oraz
pozostali Mieszkaƒcy ul. Cieplarnianej

czàca koniecznoÊci wykonania nast´pnej studni
przy informacjach, ˝e trzy studnie nie sà pod∏àczone
do SUW-u, pozostawiam bez komentarza.
Reasumujàc: bardzo prosz´ o sprostowanie i nie
straszenie brakiem wody, a jedynie zmobilizowanie
w∏aÊciciela uj´cia do prowadzenia prawid∏owej eksploatacji zapewniajàcej ciàg∏à dostaw´ wody o jakoÊci odpowiedniej dla wód pitnych.

***
Mgr. Jerzy Iwiƒski – Hydrogeolog
Szanowna Pani
W numerze 84 WiadomoÊci Sàsiedzkich Stara Mi∏osna zamieÊci∏a Pani artyku∏ dotyczàcy spraw zwiàzanych z uj´ciem wody. Z wielkim przera˝eniem przeczyta∏em ten artyku∏.
Wykonawcà przedmiotowych studni by∏o przedsi´biorstwo, w którym w∏aÊnie pracowa∏em. Pe∏ni∏em
nadzór hydrogeologiczny nad ich realizacjà, a nast´pnie udokumentowa∏em zasoby wód podziemnych
w rejonie aktualnego Osiedla...
Na Osiedlu od poczàtku zamieszkuje mi´dzy innymi
moja córka i wielu znajomych. Po przeczytaniu powy˝szego artyku∏u ogarn´∏o ich przera˝enie i strach. Dosta∏em wiele pytaƒ, w których wyraênie powàtpiewano
w co do moich wczeÊniejszych zapewnieƒ, ˝e wody dla
osiedla Stara Mi∏osna wystarczy.
Podaje Pani w w/w artykule, ˝e pracujà dwie studnie z szeÊciu w pozwoleniu wodnoprawnym. W dokumentacji hydrogeologicznej opracowanej w 1985 r.,
której jestem autorem, wyraênie podano jak ma przebiegaç eksploatacja powy˝szego uj´cia wody. Dalej
w artykule czytam, ˝e pozosta∏e trzy studnie potrzebujà regeneracji. Stwierdzam, ˝e jeÊli nie zosta∏y zasypane lub zdewastowane, to po wykonaniu stosownych badaƒ i pomiarów mo˝na je pod∏àczyç do istniejàcego SUW-u. Informacja dotyczàca studni
przy ul. Jeêdzieckiej, na której stan´∏o osiedle
pod Sosnami, winna byç skierowana do organów
Êcigania. Obiekty typu studnia podlegajà prawu geologicznemu i prawu wodnemu.... Informacj´ doty-

Dzi´kuj´ za list i przepraszam za zw∏ok´
w odpowiedzi. Z numeru Êwiàtecznego
wypchn´∏a go lawina ˝yczeƒ. Ma Pan absolutnà racj´ twierdzàc, ˝e trzeba zmobilizowaç w∏aÊciciela instalacji do w∏aÊciwej eksploatacji. Bieda polega na tym, ˝e wszystkie te alarmujàce informacje pochodzà
od MPWiK. Czyli to w∏aÊnie instytucja,
która wchodzi w posiadanie tej instalacji
twierdzi, ˝e jest problem i ktoÊ coÊ ma
z tym zrobiç. W∏adze dzielnicy nie chcà
byç tym kimÊ, skoro instalacje zosta∏y ju˝
przekazane wi´c, mimo dost´pnych na ten
cel Êrodków, jest impas.
Trzeba by∏oby zapewne pociàgnàç
do odpowiedzialnoÊci osoby odpowiedzialne te problemy (absolutnie wierz´,
˝e nie jest to przedsi´biorstwo, w którym
Pan pracowa∏). Mój tekst by∏ wy∏àcznie
po to, ˝eby g∏ówni zainteresowani, czyli
mieszkaƒcy, nie byli skazani na biernoÊç,
ale mogli Êledziç sytuacj´ i stawiaç wymagania. Przykro mi, ˝e wzbudzi∏am negatywne emocje, ale nikt lepiej od nas
– mieszkaƒców, do w∏aÊciwej eksploatacji uj´cia wody nie zmobilizuje. Pana list
te˝ si´ do tego przyczynia.
Dorota Wroƒska

Integracyjny system kszta∏cenia
Nie nale˝y stawiaç sobie za cel przeniesienie
wszystkich dzieci niepe∏nosprawnych do szkó∏ masowych.
Szkolnictwo specjalne dla niektórych grup niepe∏nosprawnych jest jedynà formà kszta∏cenia, dla innych formà niezb´dnà na pewnym etapie ich rozwoju.
Jednak˝e dla wielu osób jest systemem segregacyjnym, im wrastanie w normalne struktury spo∏eczne, zw∏aszcza w zakresie adaptacji psychicznej
i spo∏ecznej.
Integracja stanowi wyraz przeÊwiadczenia, ˝e zasadniczym dobrem ka˝dego cz∏owieka, a wi´c
i dziecka jest pe∏ne, jak najwczeÊniejsze uczestnictwo w ˝yciu spolecznym. Zak∏ada podmiotowe traktowanie dziecka niepe∏nosprawnego, a wi´c niekoncentrowanie si´ tylko na jego dysfunkcjach czy brakach ale opieraniu si´ na tym, co dziecko potrafi,
na jego umiej´tnoÊciach – pozwalanie mu na prze˝ywanie sukcesu.
W∏àczajàc dzieci niepe∏nosprawne w spo∏ecznoÊç ich zdrowych rówieÊników, szko∏a integracyjna stwarza im odpowiednie warunki do rozwoju i na-

uki, zapewnia im w∏aÊciwà opiek´, pe∏nà ˝yczliwoÊci, wyrozumia∏oÊci, ch´ci niesienia pomocy ze
strony rówieÊników, specjalisty rewalidacji, nauczycieli i pozosta∏ego personelu szkolnego.
W klasach integracyjnych znajduje si´ zwykle troje lub pi´cioro dzieci niepe∏nosprawnych, które ponadto majà indywidualny tok zaj´ç oraz specjalnego
nauczyciela wspomagajàcego.
Klasy sà mniej liczne.
W placówkach, oprócz klas lekcyjnych, gdzie uczà
si´ wszystkie dzieci, znajdujà si´ pomieszczenia
do pracy indywidualnej z dzieçmi niepe∏nosprawnymi.
Praca w klasie integracyjnej opiera si´ na programach autorskich. Dzieciom niepe∏nosprawnym zapewnia si´ pomoc specjalistycznà, np. logopedycznà.
Kontakt z niepe∏nosprawnymi wp∏ywa równie˝
kszta∏càco na postawy pe∏nosprawnych uczniów.
Uczà si´ oni tolerancji, wra˝liwoÊci na odmiennoÊç,
dojrza∏ego doceniania swoich zdolnoÊci, rezygnowania z egoistycznej postawy na korzyÊç drugiego cz∏owieka. Tym samym ca∏ej grupie dzieci uczestniczàcych w procesie integracji stwarzamy warunki roz-

woju emocjonalnego i spo∏ecznego, zgodnego z pozytywnym, humanistycznym systemem wartoÊci.
Szko∏a Podstawowa Nr 174
z oddzia∏ami integracyjnymi
im. T. KoÊciuszki
Warszawa Weso∏a
Plac Wojska Polskiego 28
Tel/fax 022 773-40-03
E-mail: sp174w-wa@wp.pl
og∏asza nabór do klas integracyjnych
w oddzia∏ach 1-6 na rok szkolny 2008/2009.
Szko∏a nasza jest ma∏a i kameralna, a atmosfera
w niej panujàca jest przyjazna uczniowi. Mamy kadr´
pedagogicznà odpowiednio przygotowanà do pracy
w oddzia∏ach integracyjnych oraz odpowiednie zaplecze dydzktyczne.
Dzieci o zró˝nicowanych mo˝liwoÊciach edukacyjnych znajdà tu w∏aÊciwe warunki do swojego
rozwoju.
Ewa Cybulska
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Powstanie Styczniowe 1863
Powstanie styczniowe obj´∏o ca∏e Królestwo,
znacznà cz´Êç Litwy oraz Wo∏yƒ i trwa∏o z wi´kszà i mniejszà intensywnoÊcià ponad rok, a rozproszone oddzia∏y partyzanckie walczy∏y jeszcze
do jesieni. Ostatni oddzia∏ powstaƒczy ksi´dza
genera∏a Stanis∏awa Brzóski utrzyma∏ si´ na Podlasiu a˝ do wiosny 1865 r.
Dok∏adna liczba ofiar powstaƒczych walk nie
jest znana i by∏a utrzymywana przez w∏adze carskie w tajemnicy aby nie wywo∏ywaç paniki. Niekiedy podaje si´ kilkaset ofiar Êmiertelnych i kilkaset tysi´cy rannych.
[èród∏o: „http://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie
_styczniowe”]
Geneza powstania
W okresie przedpowstaniowym formowa∏y si´ obozy polityczne „czerwonych” i „bia∏ych”. Na czele Komitetu „czerwonych” stali: Stefan Bobrowisk, Jaros∏aw
Dàbrowski, Agaton Giller, Zygmunt Padewski; dà˝yli
oni do wybuchu powstania i po∏àczenia go z reformami. Obóz „bia∏ych”, na czele którego sta∏ Leopold Kronenberg, by∏ przeciwny wybuchowi powstania, opowiada∏ si´ za pracà organicznà i legalnymi dzia∏aniami
w ugodzie z caratem, w celu zachowania polskoÊci.
Przegrana Rosji w wojnie krymskiej (1853-1856)
ods∏oni∏a jej wewn´trznà s∏aboÊç. Âmierç cara Miko∏aja I (1855) – spowodowa∏a pog∏´bienie wewn´trznego chaosu w Rosji. Sk∏oni∏o to cara Aleksandra II Romanowa do przeprowadzenia pewnych
reform ustrojowych. Polacy odczytali to jako objaw s∏aboÊci rosyjskiego samodzier˝awia i rozpocz´li przygotowania do wybuchu nowego powstania. Pierwsze polskie organizacje spiskowe
powstawa∏y na terenie prowincji ju˝ od poczàtku 1856. Na uniwersytecie kijowskim utworzono
tzw. „Ogó∏”, z którego wy∏oni∏ si´ bardziej zakonspirowany Zwiàzek Trójnicki. Zwiàzek szuka∏ kontaktów z m∏odzie˝à na terenach wszystkich trzech
zaborów i opowiada∏ si´ za powstaniem. Drugim
oÊrodkiem, w którym rozwin´∏y si´ polskie organizacje konspiracyjne, by∏ Petersburg. Najwi´kszà komórk´ organizacyjnà powo∏ali tam oficerowie studiujàcy w Akademii Sztabu Generalnego.
Ko∏o Oficerskie za∏o˝y∏ Zygmunt Sierakowski.
Po jego odejÊciu kierownictwo przejà∏ Jaros∏aw
Dàbrowski. W 1857 r. powsta∏a w Warszawie
Akademia Medyko-Chirurgiczna i od razu wÊród
jej studentów zacz´∏y tworzyç si´ konspiracyjne
kó∏ka m∏odzie˝owe. Kó∏ka takie powsta∏y te˝
w warszawskiej Szkole Sztuk Pi´knych. W maju 1858 r. do Warszawy przyby∏ z Kijowa Narcyz Jankowski, który za∏o˝y∏ w Êrodowisku akademickim kilka tajnych kó∏ek a nast´pnie zaczà∏ je integrowaç
i prowadziç potajemne szkolenia wojskowe. W 1859
r. zebra∏a si´ kapitu∏a organizacji „Czerwonych”,
przygotowujàc plany wybuchu powstania.
Wybuch powstania (22 I. 1863) przyÊpieszy∏o zarzàdzenie w∏adz rosyjskich poboru do wojska tzw.
„branki”. Branka mia∏a na celu rozbicie konspiracji
„czerwonych”1 i udaremnienie wybuchu powstania.
Aleksander Wielkopolski, zwolennik ugody z Rosjà,
chcia∏ uniknàç powstania, uwa˝a∏ bowiem, ˝e Polacy
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powinni zrezygnowaç z walki o pe∏nà niepodleg∏oÊç. Powinni korzystaç z os∏abienia
Rosji, by u∏o˝yç wspó∏˝ycie z caratem
na mo˝liwie najlepszych warunkach.
Za zgodà cara przeprowadzi∏ szereg reform:
otwarto w Warszawie Szko∏´ G∏ównà
(uczelnia uniwersyteckà z wyk∏adowym j.
polskim), przewidywano równouprawnienie
ludnoÊci ˝ydowskiej; zniesienie paƒszczyzny i oczynszowanie gospodarstw ch∏opskich. Jednak tajna organizacje nadal przygotowywa∏y si´ do zbrojnego powstania.
Spiskowcy utworzyli sieç konspiracji,
obejmujàcà nie tylko Królestwo, ale tak˝e
inne zabory. Utrzymywano kontakt z polskà
emigracjà politycznà. Zabiegano o mi´dzynarodowe poparcie dla walki o niepodleg∏oÊç Polski (Francja, W∏ochy, Anglia).
Tymczasem Wielopolski zadba∏ o to, by
na listach rekrutów znalaz∏o si´ jak najwi´cej konspiratorów. By∏ przekonany, ˝e m∏odzi ludzie trafià do wojska, poniewa˝ o tej porze roku nie b´dà mieli gdzie si´ ukryç i dzi´ki temu organizacja spiskowa zostanie sparali˝owana. Komitet
Centralny Narodowy zdecydowa∏ si´ jednak na podj´cie walki zbrojnej (przekszta∏ci∏ si´ w Rzàd Narodowy), og∏osi∏ manifest powstaƒczy. Celem powstania mia∏a byç budowa niepodleg∏ej Polski.

W Królestwie Polskim stacjonowa∏a stutysi´czna armia rosyjska. Przeciw niej w nocy 22 stycznia
wystàpi∏o zaledwie 6 tys. powstaƒców. Garnizony rosyjskie zaatakowano w kilku miejscowoÊciach.
Na przyk∏ad w P∏ocku atak powstaƒców w ogóle si´
nie powiód∏. Natomiast w innych rejonach, na przyk∏ad na Podlasiu, uda∏o si´ powstaƒcom rozbroiç kilka garnizonów. W lasach uformowa∏y si´ liczne oddzia∏y powstaƒcze. Nie uda∏o si´ jednak opanowaç
ani jednego wi´kszego miasta, wi´c niemo˝liwe by∏o ujawnienie Rzàdu Narodowego, który pracowa∏
w konspiracji w Warszawie.

Rosjanie na wieÊç o wybuchu powstania skoncentrowali w Królestwie Polskim 340 tys. ˝o∏nierzy.
Kontrolowali wszystkie wi´ksze miasta, patrolowali
szlaki komunikacyjne. Na wieÊç o pojawieniu si´
du˝ego oddzia∏u powstaƒców – wysy∏ali silne kolumny piechoty wspartej oddzia∏ami jazdy. Uniemo˝liwi∏o to Polakom zorganizowanie regularnej
armii, która mog∏aby stawiç czo∏a wi´kszym zgrupowaniom rosyjskim.
Najbli˝szym tego celu by∏ gen. Marian Langiewicz w lasach kieleckich. Utworzy∏ tam 3 tys.
formacj´ piechoty i jazdy. Przejà∏ z ràk Rzàdu
Narodowego w∏adz´ nad powstaniem i jako naczelnik ruszy∏ do walki. Niestety, pora˝ka w bitwie pod Grochowiskami (marzec 1863) spowodowa∏a, ˝e jego zgrupowanie uleg∏o rozproszeniu a sam Langiewicz zosta∏ aresztowany przez
Austriaków, gdy przedar∏ si´ do Galicji.
Brak perspektyw na sukces militarny, oboj´tnoÊç paƒstw zachodniej Europy, sta∏y si´ g∏ównym powodem zniech´cenia Polaków do kontynuowania walki.
Ostatni dyktator powstania Romuald Traugutt
postawi∏ sobie za cel utrzymanie walki zbrojnej
przez okres jesienno – zimowy (1863/1864).
Sprawny aparat paƒstwa podziemnego i wzrastajàca przychylnoÊç ch∏opów (zorganizowanie
kwater i zaopatrzenia dla powstaƒców, którzy nie
mogli si´ schroniç w swoich rodzinnych domach) sprawi∏o, ˝e pod koniec zimy (1864 r.)
si∏y polskie by∏y znacznie wi´ksze i lepiej zorganizowane ni˝ wczeÊniej. W∏adze paƒstwowe energicznie zabiega∏y o realizacj´ og∏oszonego przez
Rzàd Narodowy uw∏aszczenia. Nastàpi∏o radykalne
zwi´kszenie poparcia ma∏ych oÊrodków miejskich
i ludnoÊci wiejskiej dla walk powstaƒczych. O sile
ruchu niepodleg∏oÊciowego decydowaç mieli ch∏opi, którzy stanowili wi´kszoÊç.
Zamierzenia Traugutta zosta∏y jednak pokrzy˝owane. Car Aleksander II w marcu 1864 r. wyda∏ ukaz
uw∏aszczeniowy dla Królestwa Polskiego. Zawarte
w nim postanowienia by∏y korzystne dla ch∏opów,
gdy˝ przyznawano im prawo do przydzia∏u ziemi. By∏
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to wi´c koniec nadziei poderwania ch∏opów do walki
przeciwko caratowi. Wkrótce te˝ (kwiecieƒ 1864 r.)
nastàpi∏o aresztowano R. Traugutta.
Powstanie Styczniowe obj´∏o swym zasi´giem nie
tylko obszar Królestwa Polskiego. Do walki stan´∏a
tak˝e ludnoÊç polska ˝yjàca na wschód od Bugu
– na Litwie i Bia∏orusi. Podobnie postàpili mieszkaƒcy zaboru austriackiego i ziem pruskich oraz emigracja. W∏àczy∏y si´ one do walki powstaƒczej poprzez
organizowanie pomocy i zabieganie o wparcie mi´dzynarodowe. W powstaniu walczyli tak˝e ochotnicy
z W∏och, Francji, S∏owacji i W´gier.
W walce zbrojnej wzi´∏o udzia∏
∏àcznie oko∏o – 200 tys. powstaƒców ze wszystkich warstw spo∏ecznych, tak˝e kobiety. ˚ydzi utworzyli
w∏asna organizacj´ spiskowà
w Warszawie. M∏odzie˝ ˝ydowska
aktywnie uczestniczy∏a w manifestacjach patriotycznych. Osoby,
które wspiera∏y walk´ w konspiracyjnych strukturach, ukrywa∏y i zaopatrywa∏y powstaƒców, opiekowa∏y si´ rannymi liczbà niejednokrotnie przewy˝sza∏y tych, którzy
walczyli na polach bitewnych.
Upadek powstania
Powstanie styczniowe by∏o najd∏u˝ej trwajàcym powstaniem wspomaganym przez Polaków ze wszystkich zaborów, emigracj´ a tak˝e
przedstawicieli innych narodów, m.
in.: Rosjan (A. D. Trusow), Ukraiƒców (A. Potebnia), W∏ochów (F. Nullo), Niemców,
S∏owaków, W´grów. Czo∏owymi dowódcami powstania byli: M. Borelowski, D. Czachowski, J. Hauke-Bosak M. Langiewicz, Z. Sierakowski, W. Wróblewski.
Kl´ska powstania by∏a ogromnym wstrzàsem dla
Polaków. WÊród znacznej cz´Êci spo∏eczeƒstwa zapanowa∏o przeÊwiadczenie o beznadziejnoÊci walki
zbrojnej. Rzàd carski stopniowo likwidowa∏ resztki
autonomii Królestwa Polskiego, którego nazw´ zmieniono na Kraj NadwiÊlaƒski.
Przyczyny kl´ski
Ogromna dysproporcja si∏ mi´dzy oddzia∏ami powstaƒców a wojskami rosyjskimi, skuteczna taktyka
Rosjan uniemo˝liwi∏a wyzwolenie choçby niewielkiego terytorium, na którym powstaƒcy mogliby szkoliç
rekrutów i organizowaç regularne formacje wojskowe.
Polacy, mimo licznych zabiegów, nie uzyskali te˝
˝adnego wsparcia na arenie mi´dzynarodowej.
Rzàd Narodowy, najwy˝szy organ w∏adzy ustawodawczej i wykonawczej (cywilnej i wojskowej), w okresie
powstania styczniowego dzia∏a∏ ca∏y czas w konspiracji.
Kierowa∏ jednak walkà zbrojnà, prowadzi∏ polityk´ zagranicznà, nak∏ada∏ i egzekwowa∏ podatki, administrowa∏ tajnym paƒstwem polskim, zorganizowa∏ powstaƒczà s∏u˝b´ medycznà oraz intendentur´ (instytucj´ zaopatrujàcà w broƒ, ˝ywnoÊç i Êrodki opatrunkowe), prowadzi∏ dzia∏alnoÊç propagandowà na rzecz powstania
w kraju i za granicà, wydawa∏ podziemnà pras´.2
Gen. Marian Langiewicz, pierwszy dyktator powstania styczniowego (wczeÊniej (1848 r.) uczestniczy∏ w powstaniu poznaƒskim w 1860 r. – zaciàgnà∏

si´ do oddzia∏ów Garibaldiego, walczy∏ o zjednoczenie W∏och, by∏ zwiàzany z oÊrodkiem polskiej emigracji w Pary˝u) w styczniu 1863 r. zosta∏ wezwany
do Warszawy i stanà∏ na czele oddzia∏ów powstaƒczych w województwie sandomierskim.
Romuald Traugutt, ostatni dyktator powstania
styczniowego, s∏u˝y∏ jako oficer w armii rosyjskiej.
W 1862 r., z w∏asnej woli wystàpi∏ z wojska i osiad∏
w niewielkim majàtku ziemskim. W kwietniu 1963 r.
do∏àczy∏ do powstania i objà∏ dowództwo samodzielnego oddzia∏u na Polesiu. Gdy Rosjanie rozbili jego
„parti´”, przyby∏ do Warszawy. Zosta∏ mianowany

przez Rzàd Narodowy naczelnikiem powstania i wys∏any z misjà wojskowo-dyplomatycznà do Pary˝a.
Po powrocie objà∏ urzàd dyktatora powstania. Stara∏
si´ usprawniç dzia∏anie podziemnych w∏adz polskich
oraz zreorganizowaç oddzia∏y powstaƒcze. Aresztowany w kwietniu 1864 r., razem z innymi cz∏onkami
Rzàdu Narodowego zosta∏ skazany na Êmierç i stracony na stokach warszawskiej Cytadeli.
Francusko Nullo – w∏oski oficer, bra∏ udzia∏
w walkach o zjednoczenie W∏och, w czasie Wiosny
Ludów. Zorganizowa∏ oddzia∏ w∏oskich ochotników
i przyby∏ do Krakowa. Stanà∏ na czele Legii zagranicznej, w sk∏ad której wchodzili W∏osi i Francuzi.
Zosta∏ Êmiertelnie ranny w czasie jednej z potyczek
z wojskami rosyjskimi.
Wi´ksze bitwy stoczone przez powstaƒców
Przewaga rosyjska by∏a wyraêna, w zwiàzku z tym
Polacy przyj´li taktyk´ wojny partyzanckiej, n´kajàc
przeciwnika niespodziewanymi atakami, nie podejmujàc otwartej walki. Wi´ksze oddzia∏y powstaƒcze
to: A. Kurowskiego pod Miechowem (17 lutego 1863 r.), M. Langiewicz pod Ma∏ogoszczà (1718 III. 1963); pod Chrobrzem i Grochowiskami; M.
Hendenreicha pod ˚ytomierzem; K. Kality pod Lubienià i I∏˝à (17 I 1864).
Ogó∏em oddzia∏y partyzanckie stoczy∏y ok. 1200
potyczek. Najwi´ksze nasilenie walk powstaƒczych
nastàpi∏o gdy przewag´ we w∏adzach centralnych
uzyskali „biali” i po przej´ciu dyktatury przez gen.
Mariana Langiewicza (10 -19 marca), po krótkim
okresie dyktatury gen. Ludwika Mieros∏awskiego.

„Biali” du˝e nadziej´ wiàzali z ewentualnà interwencjà mocarstw zachodnich. Tymczasem pomoc
nie nadesz∏a. Francja ograniczy∏a si´ do przes∏ania
Rosjanom not dyplomatycznych ˝àdajàcych zapewnienia Królestwu Polskiemu autonomii. Nota zosta∏a
zignorowana przez rzàd carski, który zdawa∏ sobie
spraw´ z nieskutecznoÊci takich protestów. ˚adne
z paƒstw zachodnich nie zdoby∏o si´ na heroizm
zbrojnej walki, czynnego wsparcia zmagania si´ Polaków z carskim zaborcà, nikt z nich nawet nie zamierza∏ faktycznie wystàpiç w interesie Polski.
Rosjanie, nie mogàc zlikwidowaç partyzantki Polaków, podj´li akcje pacyfikacyjne
oraz stosowanie terroru i odpowiedzialnoÊci zbiorowej. Z okrucieƒstwa zas∏ynà∏ zw∏aszcza gubernator
Litwy, M. N. Murawiew, którego
nazywano „wieszatielem”0. Mno˝y∏y si´ publiczne kontrybucje,
konfiskaty majàtków i masowe
zsy∏ki na Sybir.3
Fala represji, jakie mia∏y miejsce
po powstaniu to:
– powstaƒców skazano na Êmierç,
wi´zienie i zes∏anie na Syberi´,
– konfiskata majàtków,
– zlikwidowanie odr´bnoÊci prawno-ustrojowej Królestwa Polskiego,
– zrusyfikowanie szkolnictwa,
– na∏o˝enie ogromnych kontrybucji
na Polaków, szczególnie tych,
którzy posiadali majàtki ziemskie
na obszarach na wschód od Bugu.
Wed∏ug szacunków badaczy powstania styczniowego, ok. 38 tys. powstaƒców zosta∏o zes∏anych na Syberi´.
Zdecydowana wi´kszoÊç ówczesnego spo∏eczeƒstwa polskiego uzna∏a, ˝e kl´ska kolejnego powstania
udowodni∏a bezsensownoÊç zbrojnej walki o odbudow´ niepodleg∏ego paƒstwa. Na wiele lat w Królestwie
Polskim porzucono marzenia o wolnej ojczyênie.
1

2

3

Po kilku tygodniach, w marcu, do powstania przy∏àczyli
si´ „biali”, przejmujàc w krótkim czasie kierownictwo
powstania. Sta∏o si´ to po Êmierci przywódców stronnictwa „czerwonych” – Stefana Bobrowiskiego (w pojedynku) i Zygmunta Podlewskiego, rozstrzelanego przez
Rosjan. Od kwietnia wojskami powstania kierowali kolejno gen. Ludwik Mieros∏awski oraz dyktatorzy powstania gen. Marian Langiewicz i Romuald Traugutt.
Znaczàca wi´kszoÊç polskich urz´dników administracji
Królestwa Polskiego wykonywa∏a potajemnie rozkazy
Rzàdu Narodowego. 9 czerwca 1863, w bia∏y dzieƒ, polski personel Banku Królestwa Polskiego na Placu Bankowym w Warszawie przekaza∏ powstaƒcom, dowodzonym przez Aleksandra Waszkowskiego depozyty Kasy
G∏ównej Królestwa w wysokoÊci 3,6 miliona z∏otych, 500 tys. rubli i wielu listów zastawnych.
Rosjanie rozpocz´li represje natychmiast po st∏umieniu
powstania – wiele tysi´cy Polaków przyp∏aci∏o ˝yciem
udzia∏ w powstaniu – zgin´li podczas potyczek lub zostali zamordowani przez wojska rosyjskie. W∏adze rosyjskie przystàpi∏y do wzmo˝onej rusyfikacji spo∏eczeƒstwa polskiego, majàcej na celu upodobnienie kongresówki do innych prowincji imperium rosyjskiego.

Alek Kalinowski
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GPW – stonka ju˝ by∏a w... latach
pi´çdziesiàtych (dajcie spokój Ameryce)!!!
Dziennikarze, wszelkie media,
doradcy i analitycy wszelkiej maÊci wskazujà USA (k∏opoty
na rynku kredytów hipotecznych)
jako powód spadków indeksów
na polskiej gie∏dzie papierów
wartoÊciowych.
Ni˝ej podpisany ca∏kowicie
odrzuca takà tez´, jako ca∏kowicie mijajàcà si´ z prawdà.
Ameryka nie jest winna spadkom na polskiej GPW.
Nasza gie∏da jest przewartoÊciowana od co najmniej
roku (o czym pisz´ od dwóch lat). Ostatnià hoss´ ponadnaturalnie przed∏u˝y∏y i wycisn´∏y wszystkie „soki”
(Êrodki finansowe) z rynku „si∏y sprzeda˝y” bardzo wielu instytucji finansowych dzia∏ajàcych na rynku wspieranych przez wszechobecnà propagand´ sukcesu w Êrodkach masowego przekazu przekonujàcà o bezterminowoÊci hossy. Najlepszym tego obrazem sà wskaêniki
c/z w Polsce, Europie i USA (w Polsce sà du˝o wy˝sze).
Ustalenie powodów spadków na GPW jest bardzo wa˝ne gdy˝ w zale˝noÊci od przyczyn (uÊwiadomionych i zaakceptowanych) przez potencjalnych kupujàcych (popyt):
spadki zakoƒczà si´ wczeÊniej albo póêniej. GdybyÊmy uznali, ˝e winne sà banki amerykaƒskie udzielajàce
kredytów hipotecznych niezbyt zamo˝nym i wiarygodnym
klientom, to zafundowalibyÊmy sobie niepewnoÊç rynków
kapita∏owych na co najmniej kolejne dwa kwarta∏y (czas
ujawnienia wyników finansowych banków za 2007 rok).
A w ogóle wmawianie Polakom, ˝e to jest g∏ówny powód ich nieszcz´Êç to ju˝ jest du˝a przesada. W Polsce
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nie ma problemu zad∏u˝eniowego w przypadku gospodarstw domowych. Prawie do koƒca ubieg∏ego roku
Polskie banki mia∏y k∏opoty z nadp∏ynnoÊcià (na prze∏omie
roku ten problem zniknà∏). Polacy sà stosunkowo ma∏o zad∏u˝eni. W Polsce obowiàzuje doÊç racjonalna metoda
ustalania zdolnoÊci kredytowej indywidualnej klientów
(niepracujàcy golcy nie maja szans na kredyt). A ponadto
w Polsce nie ma jeszcze inwestycyjnych produktów bankowych: hybrydowych majàcych „w sobie” ró˝ne klasy zobowiàzaƒ poszczególnych podmiotów! Nie ten czas i nie
ten etap. Polska jest jeszcze (na szcz´Êcie) na ni˝szym poziomie rozwoju. W Polsce sprzedaje si´ proste fundusze
inwestycyjne i ich mieszanki. Na razie jest du˝o sprzedawców podobnych, ma∏o skomplikowanych produktów.
Klienci nie sà jeszcze na etapie dywersyfikacji ryzyka i stosownej dywersyfikacji inwestycji (a szkoda) w ró˝ne produkty ma∏o (albo wcale) od siebie zale˝ne np.: produkty
rynku walutowego, kapita∏owego, towarowego.
Z drugiej strony powszechny, Êwiatowy rynek gie∏dowy jest w Polsce równie˝ ma∏o dost´pny. Zaanga˝owanie Polaków na rynkach zewn´trznych jest Êladowe. Poni˝sze wskaêniki pokazujà jakie trendy rysujà si´ w ró˝nych cz´Êciach Êwiata. Jaki jest drugi i trzeci element
dywersyfikacji ryzyka: REGION I WALUTA.
W Polsce w PLN od 8 lipca do 8 stycznia 2008 (pó∏ roku) wszystkie klasy produktów straci∏y odpowiednio: fundusze akcyjne: do 20-23%, zrównowa˝one: do 20%, stabilnego wzrostu: 5-8%. W tym samym czasie rentownoÊci funduszy obligacyjnych i rynku pieni´˝nego przewy˝sza∏y 2%.
W euro mo˝na podaç wiele przyk∏adów na wzrost rentownoÊci: fundusz inwestujàcy w bran˝e z∏ota i platyny: +25%,
fundusz inwestujàcy w „nowà” Europ´: +6,09%, fundusz surowcowy: +5,84%,
Azja: +4,03%.
Europa pojawia si´ jako bardzo silny makroregion (jeden organizm gospodarczy)!!!
Rokowania na przysz∏oÊç sà doskona∏e
– uzale˝nione jednak
od zakresu i g∏´bokoÊci zachodzàcych procesów integracyjnych
a tak˝e polityki socjalnej starej Europy.
W dolarze tych przyk∏adów mo˝na podaç znacznie wi´cej. Dolar nadal
jest walutà w której ∏atwo
znaleêç fundusze inwestujàce na Êwiecie tym samym ∏atwiej znaleêç interesujàce rozwiàzania.
Wbrew rozpowszechnianym plotkom dolar nie
umar∏ i nie zamierza umieraç. Przyk∏ady na dodatnie
rentownoÊci za ostatnie pó∏rocze: fundusz obligacyjny:
+5,57%, Indie: +54,48%,
Chiny: +24,84%, nowa
Europa:+13,73%, Azja:
+13,16%, rynki rozwijajàce si´: +14,17%, z∏oto
i platyna: +35,96%, surowce: +14,90%.

Aby móc korzystaç z dywersyfikacji regionalnej dolar
jest niezb´dny: wyr´cza waluty krajowe oraz waluty
ogólnoÊwiatowe i wa˝ne ale mniej znaczàce na Êwiatowym rynku funduszy inwestycyjnych (funt brytyjski,
frank szwajcarski czy jen japoƒski).
WNIOSKI:
1. Na rynkach Êwiatowych zachowanie si´ jednych indeksów nie musi byç skorelowane z innymi indeksami. Przyk∏ady jak wy˝ej.
2. Na rynkach produktowych te˝ jest bardzo ró˝nie. Ró˝norodnoÊç roÊnie nie maleje. Wraz ze spadkiem indeksów gie∏dowych wyniki na forex i w funduszach
typu hedge rosnà – tak pokazujà historyczne statystyki. Zapraszamy do sprawdzenia.
3. Rozpoczyna si´ czas na bardzo udane inwestycje (dotychczasowe rosnàce trendy nie tylko ˝e os∏abia∏y czujnoÊç inwestorów, to powodowa∏y przy ka˝dym jednostkowym kolejnym wzroÊcie os∏abienie szans na kontynuacj´ wzrostu. Kupuje si´ zawsze na spadkach.
Zajmijmy si´ sobà czyli polskim rynkiem.
Suche fakty: na dzieƒ 14-01-2008
1. Najwa˝niejsze polskie indeksy: WIG; WIG20; WIG40;
zmniejszy∏y swój poziom do rekordowego wyniku z po∏owy 2007 roku odpowiednio o 25%, 18%, 40%, osiàgajàc poziom z paêdziernika 2006.

2. Indeksy wesz∏y w rok 2007 z poziomem: WIG – 51.202,
WIG20 – 3.347, WIG40 – 3.740, dziÊ wynoszà: WIG
– 50.400, WIG20 – 3.210, WIG40 – 3.421
3. Historia polskich spadków – przypomnienie:
- 1994 rok spadek indeksów o 72% w tym o 65%
w 3,5 tygodnia
- 1998 rok spadek indeksów o 44% w tym o 39%
w 5 tygodni
- 2001-2002 rok spadek indeksów o 49% w 19
miesi´cy (4 fazy spadku)
4. Rok 2008. Na razie min´∏o ju˝ 6,5 miesiàca i jesteÊmy w trzeciej fali spadkowej. Indeksy: straty 2050%. Po prostu p´k∏ polski balon spekulacyjny i nic
wi´cej. Gospodarka polska ma si´ doskonale, nigdy
nie mia∏a lepszych perspektyw. Zwiastunem lepszej
pogody gie∏dowej b´dzie WIG40 – obserwujmy wi´c.
Panika jest najgorszym doradcà. Po spadkach
przychodzà wzrosty, a kupuje si´ ZAWSZE
na spadkach. Udanych zakupów, Szcz´Êliwego
Nowego Roku ˝yczy
Jacek Rembiszewski
13 lat sta˝u na rynku finansowym
Jestem do Paƒstwa dyspozycji
Tel. 0 601 801 890
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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
710
667
709
708
707
706
675
705
687
649
653
646

Nr
oferty
1028
1041
1040
1037
1036
1004
928
1016
1029
989
992
1018

Pow. Pi´tro Licz.
m2
pokoi
55 1/2 2
160 1/2 6
33 1/2 1
52 0/3 2
85 2/2 3
78 0/2 3
96 2/2 3
54 0/2 3
73 0/2 3
47 1/3 2
98 3/3 4
61 1/3 3

Rejon

Cena w PLN

Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Sulejówek
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Weso∏a Zielona
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna

390.000
1.122.000
220.000
425.000
550.000
510.000
660.000
377.000
600.000
310.000
640.000
410.000

Pow. Rejon
313
1087
585
3176
427
5056
6650
388
20489
10000
1000
846

Stara Mi∏osna
Mi´dzylesie
Stara Mi∏osna
Mi´dzylesie
Stara Mi∏osna
Mi´dzylesie
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Weso∏a
Góraszka
Góraszka
Stara Mi∏osna

Cena
w PLN
359.000
810.000
625.000
2.000.000
515.000
1.563.000
2.660.000
400.000
5.990.000
1.500.000
347.000
445.000

Rodzaj
dzia∏ki
budowlana
budowlana
budowlana
leÊna
budowlana
rolna
budowlana
budowlana
leÊno-bud.
rolna
rolna
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
490
487
485
484
483
465
461
446
482
472
342
494
493

Pow.
domu
220
320
200
200
140
260
300
292
240
172
210
400
100

Pow.
dzia∏ki m2
400
300
300
200
300
154
495
199
850
500
1000
500
2650

Rejon
Sulejówek
Stara Mi∏osna
Anin Sadul
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Weso∏a Zielona
Zakr´t
Stara Mi∏osna
Weso∏a Zielona
Weso∏a

Cena
w PLN
700.000
1.500.000
970.000
670.000
1.000.000
790.000
930.000
868.000
1.814.000
700.000
950.000
1.630.000
750.000

Rodzaj
domu
bliêniak
segment naro˝ny
bliêniak
segment Êrodkowy
segment naro˝ny
segment Êrodkowy
wolnostojàcy
segment Êrodkowy
wolnostojàcy
bliêniak
wolnostojàcy
wolnostojàcy
wolnostojàcy

Rok
2007
2003
2007
1995
2004
2000
2004
2007
1995
2006
1998
2007
1938

Stan wykoƒczenia
bez pod∏. i bia∏ego mont.
wykoƒczony
bez pod∏. i bia∏ego mont.
wykoƒczony kanadyjczyk
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
cz´Êciowo wykoƒczony
wykoƒczony
bez pod∏. i bia∏ego mont.
do generalnego remontu
wykoƒczony
do remontu
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DOM POGRZEBOWY
„JANKOWSCY”
• odbiór zw∏ok ca∏à dob´, kompleksowo na terenie
ca∏ego kraju
• kredytowanie kosztów pogrzebu w ramach zasi∏ku ZUS
• sala po˝egnaƒ bezp∏atnie
• ch∏odnia do 3 dni bezp∏atnie
• kilkadziesiàt trumien
15 lat doÊwiadczenia
do wyboru na
w bran˝y
miejscu
• busy i autokary
do przewozu
uczestników
uroczystoÊci
• wiàzanki
i wieƒce
z w∏asnej
kwiaciarni
• oprawa muzyczna ceremonii pogrzebowej
• kremacje i ekshumacje

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

Telefony ca∏odobowe:
022 783-42-47, 0-602-212-794, 0-608-630-479
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BIURO RACHUNKOWE
Licencja MF Nr 14424/99

Siedziba: Warszawa-Weso∏a
Stara Mi∏osna
ul. Irydowa 16

tel./fax 022 773 26 93
0 695 708 695
email: fismag@poczta.fm

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

OÊrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej
mgr Beata Dobrowolska-Horszczaruk

• NOWOCZESNE METODY LECZENIA:
– bólów kr´gos∏upa
– zmian zwyrodnieniowych
– bólów g∏owy
– wad postawy: zaj´cia indywidualne i grupowe
– dyskopatii
• REHABILITACJA PO URAZACH

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

.

• FIZYKOTERAPIA
• MASA˚E: lecznicze, relaksacyjne i wyszczuplajàce

•

Gimnastyka korekcyjna
zaj´cia indywidualne i grupowe

Wizyta po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

•

SPECJALISTYCZNY GABINET

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

Dr n. med. 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

LASEROTERAPIA
PROTEZY, NAPRAWA
PROTETYKA: KORONY, MOSTY

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

AUTO NA GAZ
R

A

D

A

çw. kszta∏tujàce, stretching

N

• Mechanika pojazdowa
• Atrakcyjne ceny
• Wieloletnie doÊwiadczenie
• Monta˝ i serwis samochodowych instalacji gazowych
• Klimatyzacja
• Wulkanizacja

ul. 1 Praskiego Pu∏ku 62 (wjazd od S. ˚eromskiego)
05-075 Warszawa-Weso∏a
tel. 888 90 85 68, 501 92 02 72
tel. 022 499 80 59

•
tel.

Joga dla kr´gos∏upa

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

CZYNNE:
codziennie
w niedziele

6.00 - 21.30
8.30 - 17.00

D E L I K AT E S Y

✦ 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 ✦

Ko
l
LO ekt
TT ur
O a

PROTEZY • NAPRAWA

Aerobic – pilates, çw. wyszczuplajàce,

s

Exp

res

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

z elementami „gimanstyki mózgu“ – metoda Dennisona.

dogodny dojazd
parking

niskie ceny
SAMOOBS¸UGA

Bilety MZK i karty telefoniczne Âwie˝e pieczywo 2 razy dziennie
Stara Mi∏osna ulica Jana Paw∏a II 108, tel. 022 773 25 30

ZAPRASZAMY DO NOWEGO PUNKTU

przy ulicy Rumiankowej 18, tel. 022 773 69 15

W „Groszku” kupisz
szybko, tanio i prawie wszystko

nasz
nowy sklep

akceptujemy karty p∏atnicze i talony Sodexho
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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

akcesoria
a do
o butów
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BIURO RACHUNKOWE

AKTYW

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

Mechanika pojazdowa
• Silniki, rozrzàdy
• Zawieszenia, hamulce
• Sprz´g∏a, g∏owice
• Alternatory, rozruszniki
Romuald Porzeziƒski
Wystawiamy faktury VAT

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

022 773 18 61 0607 092 124 ul. Jeêdziecka 4, Stara Mi∏osna

BAJLAND SALA ZABAW

Sprzedam
tel. 0790 509 735, e-mail: bajland-biuro@o2.pl

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

ZEGARMISTRZ

- ZEGARY; ZEGARKI
- NAPRAWA; SPRZEDA˚
- BATERIE; SZK¸A ITP.

- PASKI; BRANSOLETY

Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 158
tel. 0606 657 692
pn-pt w godz. 10-18, sob. w godz. 10-14

STROJE KARNAWAŁOWE – wypożyczalnia
czynne: 15.00 - 20.00
Bajland, ul. Trakt Brzeski 62A, Stara Miłosna
tel. 22 773 39 74

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

☛ ZABIEGI KINEZYTERAPEUTYCZNE
☛ MASA˚ LECZNICZY
☛ TERAPIA MANUALNA
☛ ZABIEGI Z ZAKRESU FIZYKOTERAPII:

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
ortopeda-traumatolog

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

KARNETY I KORZYSTNE RABATY
10% ZNI˚KI DLA EMERYTÓW
MO˚LIWOÂå ZAKUPU
SZWEDZKICH PROFILOWANYCH
PODUSZEK ORTOPEDYCZNYCH,
KOREKTORÓW DO SIEDZENIA
I POD PLECY,
ORAZ STABILIZATORÓW STAWÓW.

27

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

SOLARIUM

ZULUS
W naszej ofercie znajdziecie Paƒstwo 3 urzàdzenia opalajàce
najwy˝szej klasy renomowanych firm Êwiatowych:

– dwa ∏ó˝ka le˝àce i jedno stojàce,
– w sprzeda˝y kosmetyki przed i po opalaniu,
– kàcik dla dzieci,
– karnety, karty sta∏ego klienta, promocje.

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

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

Trakt Brzeski 68
tel.:
504 290 509
507 117 541

W okresie Êwiàteczno-sylwestrowym
nowe godziny otwarcia!!!

promocja
ZBIERAJ PUNKTY – ODBIERAJ
NAGRODY
1 min. = 1 pkt.
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)

FITNESS: aerobik, fitball, low, dance, pilates
i joga, salsa fitness, tbc
TANIEC: niedzielny kurs taƒca
towarzyskiego
organizujemy imprezy urodzinowe dla dzieci
zaj´cia dla dzieci prowadzà pedagodzy!!!
fotel masujàcy!!!

www.swingclub.pl

Fitness Art...
to sposób na ˝ycie
Bogaty wybór zaj´ç

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 - opony z Finlandii
w super cenie!
Obs∏uga i naprawa klimatyzacji
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Fitness: TBC, ABT,
Fatburning, P∏aski
brzuch, Body
Sculpt, Celluli Burn
Tanecznych: Flamenco, Salsa, Taniec Brzucha, Latino,
Nike Dance, Taniec Towarzyski
Relaksacyjnych: Yoga, Tai-Chi, Stretching, Body Art
Prozdrowotnych: Szko∏a Kr´gos∏upa, Pilates, Zaj´cia dla
ci´˝arnych
PLATFORMA WIBRACYJNA – absolutny hit na rynku
fitness!!! Ju˝ dost´pna w naszym klubie
– spróbuj i przekonaj si´ sam!
NOWOÂå!!!
Zaj´cia na rowerach stacjonarnych – BODY BIKE

➢ ODDZIELNE GRUPY – DAMSKA I M¢SKA
➢ SPALANIE KALORII..........................
➢ KSZTA¸TOWANIE SYLWETKI......
➢ NIEZAPOMNIANY KLIMAT

Fitness Art
Stara Mi∏osna, ul. Trakt Brzeski 60/60a (obok BP)
Tel. (022) 773 14 33
www.fitnessart.pl

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

TA X I - W E S O ¸ A
tel. 022

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

SALON

FIRAN i ZAS¸ON

DOJAZD GRATIS 24 h

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

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

Bramy gara˝owe Ogrodzenia
Bramy wjazdowe Pe∏na automatyka
PORADY – MONTA˚ – SERWIS – PROMOCJE
RAJDOOR – 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

US¸UGI ELEKTRYCZNE

Monta˝ i naprawa video- i domofonów.
Naprawa sprz´tu AGD (pralek, zmywarek
lodówek itp.) i pod∏àczanie nowych urzàdzeƒ.
Pod∏àczanie czujników temperatury do pieców gazowych.

tel. 0500 322 255 – Jan Stachyra

APTEKA
LEKI GOTOWE i RECEPTUROWE

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

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

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

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 022-773-84-69
www.nodbiz.com.pl
e-mail:info@nodbiz.com.pl
tel. 0602 398 468
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Tekst sponsorowany
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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. Bartycka 175 lokal 5K
tel. 022 499 53 54
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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O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
◗ Sprzedam dzia∏k´ w Sulejówku 666 m2,
wszystkie media w ulicy, cena 380 tys. z∏.
Tel.: 0 604 23 23 57.
◗ Zatrudni´ kelnerk´ do Kuchni Staropolskiej
„Zapiecek”, osiedle Stara Mi∏osna. Tel.:
022 773 84 92.
◗ Urzàd Pocztowy Warszawa Weso∏a ul. Jana
Paw∏a II 21 zatrudni listonoszy oraz osob´
do pomocy listonosza. Zapraszamy.
◗ J´z. niemiecki – profesjonalne t∏umaczenia: zwyk∏e, przysi´g∏e, expresowe tel. 022-773-28-70.
◗ Esperal – odtrucia alkoholowe ca∏odobowo,
lek. med. chirurg (dyskrecja zapewniona)
tel. 0-601-62-22-62.
◗ SKRZYPCE – udzielam lekcji i gram na Êlubach tel. 0-515-34-94-60.
◗ Wró˝enie – lepsze samopoczucie – tel. 0-691257-038.
◗ Tipsy: ˝elowe, french, szklane. Wtapianie halogenów. Za∏o˝enie 70 z∏, uzupe∏nienie 50 z∏.
Dojazd gratis. Tel. 0-509-464-146.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego – wszystkie stopnie nauczania tel. 022-773-28-07.
◗ Szafy, garderoby, okna – 0-601-22-30-20.
◗ Ch´tnie naprawi´ monitor, drukark´, CD-ROM,
DVD-ROM lub stacjonarne DVD, tak˝e inne
tel. 022-773-96-35.
◗ Rosyjski – nauczycielka z certyfikatem Uniwersytetu w Petersburgu. St. Mi∏osna tel. 022773-22-54.
◗ Angielski z Anglikiem (dyplomowany nauczyciel z Londynu) tel. 022-773-38-99.
◗ PRANIE DYWANÓW, wyk∏adzin i tapicerki meblowej oraz samochodowej maszynà i Êrodkami firmy Karcher. Dojazd bezp∏atny. tel. 0510126-840.
◗ US¸UGI ELEKTRYCZNE, naprawa sprz´tu AGD
oraz monta˝ i naprawa domofonów. Stara Mi∏osna tel. 0500-322-255 JAN STACHYRA.
◗ Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi w domu tel.: 022-773-28-21, 0-506-032-318.
◗ AUTO NA GAZ – tel. 501-92-02-72, 888-9085-68, 022-499-80-59.
◗ RENCISTA poszukuje pracy (stolarstwo i inne)
tel. 022-773-19-85.
◗ Student sprzedaje odtwarzacze MP4. Prezentacja u klienta. Âwietny prezent. Tel. 022 77320-78, 0509-043-962.
◗ Dachy. Krycie z materia∏em 022-760-85-47.
◗ Posiadam samochód Fiat Ducato Max i czas
wolny. Tel. 0513-144-668.
◗ ZU˚YTE OPONY do utylizacji nieodp∏atnie
przyjm´. Wulkanizacja. St. Mi∏osna ul. Trakt
Brzeski 19 tel. 0501-086-581.
◗ FIRMA poleca tanie, solidne sprzàtanie na zawo∏anie + „z∏ota ràczka”. Prosz´ o kontakt
tel. 0507-097-028.
◗ Pedagog-terapeuta pomo˝e dzieciom w trudnoÊciach szkolnych: dysleksja, dysgrafia, dy-

sortografia. Tel. 022 872 96 31, kom. 0 604
753 455.
◗ Walka wr´cz – Combat Kalaki. Info:
tel. 609 835 761, www.dynamis-kalaki.yoyo.pl
◗ Ochrona ˝ycia Plus. Zadzwoƒ 509 191 699.
◗ 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.
◗ Biologia-korepetycje, pracownik naukowy
i nauczyciel biologii tel.(022) 7732829.
◗ KUCHENKI GAZOWE, ZMYWARKI, PRALKI
POD¸ÑCZ¢ oraz inne drobne us∏ugi hydrauliczno-sanitarne, tel. (22) 773-82-27.
◗ Kierownik budowy – Nadzory tel. 0608-612-979.
◗ Regeneracja tonerów do drukarek HP, sprzeda˝ materia∏ów eksploatacyjnych. Stara Mi∏osna, tel. 606-939-443.
◗ Serwis drukarek komputerowych, Stara Mi∏osna, tel. 604-403-067.
◗ Sprzedam dzia∏k´ pod zabudow´ rekreacyjnà
powierzchnia 2100 m/kw. w sàsiedztwie innych domków rekreacyjnych, miejscowoÊç
O∏dakowizna 30 km od Warszawy, 5 km
od Stanis∏awowa dojazd asfaltowy dost´p
do wodociàgu gminnego ok. 300 m od Rzeki
Rzàdza. Cena do uzgodnienia. 601-981-028.
◗ WYKONAM DROBNE PRACE REMONTOWE
W DOMU – 0 692 977 947.
◗ Sprzedam samochód marki Daewoo Matiz Joy,
rok produkcji 1999, o przebiegu 93.000. W bardzo dobrym stanie, gara˝owany, pierwszy w∏aÊciciel, bezwypadkowy, posiadajàcy elektryczne
szyby, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, kpl. opon. Tel.: 0 506 871 413.
◗ Wózek spacerówka, typ „parasolka”, z budkà
i pokrowcem na nogi, kolor pomaraƒczowo-czarny. Stan dobry. Cena 50 z∏. tel. 0 607 77 40 66.
◗ Nagrywarka audio CDR-760 Philips (CD-R
i CD-RW), kupiona w PL, pierwszy w∏aÊciciel,
czarna, pilot, instrukcja. Stan dobry. Cena 90 z∏ lub zamieni´ na ksià˝ki. Propozycje
na email: philip-marlowe7@tlen.pl
◗ Angielski – nauczycielka. 608 620 451.
◗ Szukamy pomocy do opieki do dwóch ch∏opców (2,5 roku i 1 rok), 3-5 dni w tyg. po 4
godz. Do po∏udnia lub po po∏udniu do 19
– do uzgodnienia, sporadycznie weekendy.
Tel. 0513-089-129.
◗ US¸UGI REMONTOWO-WYKO¡CZENIOWE.
Ocieplanie poddaszy, strychów, Êcianki z p∏yt
G/K, malowanie, g∏adzie itp. Tel kom. 783353-312 lub 022 773-80-93
◗ Potrzebna niepalàca opiekunka do 5-miesi´cznego ch∏opca. Praca w Starej Mi∏osnej
(okolica osiedla Pogodna) ok. 6-7 godzin
dziennie. tel: 504 220 987 lub 501 350 175.
◗ Sprzedam wersalke rozk∏adanà i dwa fotele
lub samà wersalke- BARDZO TANIO, telefon 0 515 999 541. Weso∏a.

◗ Sprzedam mieszkanie na ul. Czerniakowskiej,
34 m2, budynek 3-pi´trowy, stan bardzo
dobry, cena 300 tys. z∏. Tel.: 0 604 23 23 57.
◗ Dwa bezczynszowe mieszkania (wysoki standard), 2- i 3-pokojowe (44 i 89 m. kw.) w segmentach wybudowanych w 2000 r. i 2003 r.,
atrakcyjnie po∏o˝onych w ró˝nych cz´Êciach
Starej Mi∏osnej, z ogródkami, gara˝ami i tarasami ZAMIENI¢ na dom lub segment w Starej
Mi∏osnej lub Weso∏ej. Tel.: 0 696 148 748.
◗ Szukam opiekunki do 4 miesi´cznej dziewczynki od po∏owy marca 2008 na pe∏en etat.
Tel. 0-609-834-957.
◗ NIEMIECKI – korepetycje, przygotowania do egzaminów udziela germanista magistrant U.W.
Dojazd gratis. Tel: 0602-120-632; 773-82-31.
◗ Glazura, terakota, malowanie oraz inne prace
wykoƒczeniowe-solidnie. Tel. 0798 698 433.
◗ M∏ode ma∏˝eƒstwo poszukuj´ mieszkania
do wynaj´cia w Starej Mi∏oÊnie, Weso∏ej lub
okolicach. W gr´ wchodzi tak˝e Grochów lub
Goc∏aw. Najch´tniej 2 pokojowe.
◗ STYLIZACJA PAZNOKCI: tipsy, ˝el, akryl,
manicure, zdobienia artystyczne – produkty
Perfect Lady. Dojazd do klientki gratis! Serdecznie zapraszam 691-945-598.
◗ KOMPUTERY-sklep internetowy Telap. W ofercie notebooki, monitory, telewizory, akcesoria,
telefony, sieci, serwis. Sprzeda˝ ratalna www.telap.pl Tel/fax: 0227730440
Kom. 504 251 007 lub 501 272 633.
◗ Profesjonalista, GLAZURNIK (20 lat pracy
w zawodzie) – oferuje prace glazurniczo-wykoƒczeniowe. Gwarancja na wykonana prac´.
Tel. 501 80 50 46 lub 783 24 28.
◗ Drobne naprawy domowe – „Z¸OTA RÑCZKA”
Tel. 783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ Sprzedam: Narty damskie z wiàzaniami po
jednym sezonie u˝ytkowania Firmy Dynastar
(d∏ugoÊç nart 163 cm) Cena: 1000 z∏.
Tel.kont: 022-773-33-85.
◗ Nauczycielka j. niemieckiego po studiach
w Niemczech i wieloletniej praktyce w nauczaniu, udzieli korepetycji dla dzieci, m∏odzie˝y
i doros∏ych (wszystkie poziomy nauczania)
w Starej Mi∏osnej. Tel. 507450601.
◗ Us∏ugi fryzjerskie w domu klienta dla m∏odych
mam, dzieci, osób starszych, chorych. Kosmetyki klienta. Stara Mi∏osna, Weso∏a – dojazd
gratis. Od 9.00 do 15.00 tel. 022 773 38 49.
◗ PIELUCHY dla dzieci i doros∏ych hurtownia/sklep, Weso∏a Trakt Brzeski 55, godz.
9-16, 696-655-830.
◗ UK¸ADANIE I NAPRAWA BOAZERII
– 0 692 977 947.
◗ Sprzedam fotelik samochodowy EUROBABY

0-9 kg – 50 z∏ i karuzel´ z pozytywkà CHICCO
– 50 z∏ stan idealny tel. 0 600 450 269.
◗ Sk∏adanie komputerów, wymiana podzespo∏ów, serwis. Tanio, sprawnie, profesjonalnie.
Tel. 880 388 300 po 16.
◗ NAUCZYCIELKA PO SN. OBECNIE STUDIA PEDAGOGICZNE, szuka pracy w przedszkolu lub
szkole. POMOG¢ W ODRABIANIU LEKCJI.
Tel. 512-392-666.
◗ Us∏ugi remontowo – wykoƒczeniowe: terakota, panele, p∏yty G/K, szpachlowanie, malowanie. Tanio i solidnie. Tel. 0 665 238 410.
◗ Zatrudni´ ekspedientk´. Sklep WELMAX,
ul. Trakt Brzeski 68. Tel. 022 773 19 03, kom.
0 604 49 85 85.
◗ Sprzedam 30 szt. tralki jesionowe „warkocz”
glazur´, terakot´, panele, p∏yta k/g, inne prace
remontowe; osobiÊcie tel. 607-416-862.
◗ Korepetycje z fizyki na poziomie gimnazjum,
tel. 603 873 285.
◗ Czarno-bia∏e kotki poszukujà szcz´Êliwego
domu, tel. 773 15 17.
◗ Korepetycje z matematyki, przygotowanie do
matury rozszerzonej, tel. 603 873 285.
◗ Restauracja TelePizza w okolicy Starej Mi∏osnej
i Weso∏ej zatrudni: osoby do pracy w lokalu. Nie
wymagamy doÊwiadczenia. Mo˝liwoÊç pracy
w niepe∏nym wymiarze. Tel: 509 440 700.
◗ Zatrudni´ manikiurzystk´. Tel. 600 626 510.
◗ Remonty mieszkaƒ i domów jednorodzinnych-glazura, terakota, hydraulika elektryka, systemy w∏amaniowe, malowanie, g∏adzie itp. Us∏ugi wykonywane fachowo i solidnie. Tel.: 509358-336. Stara Mi∏osna i okolice.
◗ Sprzedam dzia∏k´ leÊnà okolice D´bego
Wielkiego. Cena 150.000 z∏. Powierzchnia
powyêej 1 ha. Tel.: 790 551 220.
◗ Poszukuj´ magazynu od 50 do 70 m2 na
terenie Weso∏ej lub okolica. Tel. 609 199 884.
◗ Us∏ugi krawieckie i wypo˝yczalnia strojów karnawa∏owych ul. Hebanowa 13 (blisko lecznicy
weterynarii).
◗ Us∏ugi transportowo-kurierskie dla firmy, dla
domu. Tel.: 889 744 630.
◗ Sprzedam kawalerk´ (17 m2) na Bielanach.
Tel.: 501 157 748.

Potrzebna pomoc pedagogiczna dla
dwóch ch∏opców, 5 i 6 lat, w Domu
Dziecka w Mi´dzylesiu, w godzinach
przedpo∏udniowych. Ch∏opcy nie dostali si´ do przedszkola.
Kontakt: s. Alicja 602-458-776
dom_paprociowa@poczta.onet.pl

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

BIURO RACHUNKOWE Lic. MF 9130/98

Morfeusz - Przyj´cia
OkolicznoÊciowe

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

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

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

tel. 508 12 88 92 lub 022 612 93 98

www.wesele.waw.pl

tel. 022

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

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

Reklama:
Natalia Mileszyk
0 609 34 94 94
reklama@
staramilosna.org.pl

31

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

JSCU
MIE
A
N
DYT
KRE

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.

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
601 26 96 26
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

