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Zimowy kulig
skrzypià Ênie˝ne kobierce
pod p∏ozami saƒ
zimowy kulig pomyka
po polnych i leÊnych Êcie˝kach
koleinami dat
gdzie czas odmierza trwanie
dzieƒ po dniu

foto: Joanna Januszewska-MiÊków

noc po nocy
w miesiàcach oraz latach
rok po roku
zima znowu powraca

Zimo,
gdzie by∏aÊ na feriach
w tym roku?

by ubraç si´ w puszysty Ênieg
i pobiec w zimowà dal
Irena ¸ukszo
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Z prac Rady Dzielnicy
Szanowni Paƒstwo!
Pierwsza w tym roku sesja Rady Dzielnicy odby∏a si´
w dniu 31 stycznia. Jej najwa˝niejszym punktem by∏a
informacja na temat realizacji
inwestycji w roku 2007. Nie
b´d´ o tym pisa∏, bo obszerne informacje na ten temat
podaje na stronach 4-5 odpowiedzialny za te inwestycje burmistrz Krzysztof Kacprzak. Rada pozytywnie zaopiniowa∏a projekt zmian w za∏àczniku
bud˝etowym naszej dzielnicy, w którym tegoroczny bud˝et inwestycyjny ma zostaç powi´kszony
o kwoty nie wykorzystane w roku ubieg∏ym. To
oczywiÊcie musi byç potwierdzone uchwa∏à Rady
Warszawy, ale z prowadzonych przez Zarzàd ustaleƒ wynika, ˝e niebawem to si´ stanie. Prócz tego
radni zapoznali si´ z informacjami o naliczaniu
i Êciàganiu podatków lokalnych, o toczàcych si´
post´powaniach sàdowych z udzia∏em dzielnicy
oraz o przygotowaniach do akcji „Zima w mieÊcie”. Planowana informacja o przebiegu WOW
nie zosta∏a przedstawiona, gdy˝ mimo wczeÊniejszego wystàpienia, GDDKiA nie nades∏a∏a materia-

∏ów w tej sprawie. Punkt ten znajdzie si´ w porzàdku nast´pnej sesji, która zaplanowana jest
na dzieƒ 28 lutego br., jak zwykle o godz. 14.00
w budynku Urz´du Dzielnicy.
Na tej sesji, wÊród kilku punktów informacyjnych b´dzie w szczególnoÊci informacja o przygotowaniach do realizacji tegorocznych inwestycji, informacja o stanie zaawansowania pozyskania gruntów pod nie oraz informacja o planowanym zakresie wakacyjnych remontów placówek oÊwiatowych. Sesje Rady Dzielnicy sà
otwarte dla udzia∏u mieszkaƒców.
Wszystkich zainteresowanych dzia∏alnoÊcià samorzàdu 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, pozostali
radni majà dy˝ury w Urz´dzie Dzielnicy w poniedzia∏ki w godz. 17.00-18.00). Mo˝na te˝ wpisywaç pytania do radnych na forum Stowarzyszenia
(www.staramilosna.org.pl) a zapytania do mnie
przes∏aç mailem: marcin@najcomp.com.pl
Z powa˝aniem
Radny Dzielnicy
Marcin J´drzejewski

Zagubione s∏owa

Frazes
Czcza gadanina, mówienie aby mówiç, oklepane zwroty, s∏owa bez pokrycia.
„Najwi´kszym nieszcz´Êciem, rdzeniem przysz∏ego z∏a by∏a utrata wiary
w wartoÊç w∏asnego zdania.
Ludzie wyobrazili sobie /.../, ˝e teraz nale˝y Êpiewaç jednym g∏osem
i ˝yç wedle obcych, narzuconych
wszystkim wyobra˝eƒ.
Rozpanoszy∏a si´ w∏adza frazesu
/…/ przenikn´∏a do naszych rozmów
szczypta idiotycznej deklamacji, jakieÊ
narzucone na pokaz wymàdrzanie si´
na obowiàzujàce ogólne tematy.
Borys Pasternak
„Doktor ˚ywago”
Opracowa∏a
Anna Susicka

Podaruj swój procent Stowarzyszeniu Sàsiedzkiemu!
Sàdzimy,
˝e
do przekazania nawet symbolicznej
z∏otówki na jakikolwiek cel w ramach 1% nie musimy Paƒstwa przekonywaç. Skoro instytucja, jakà jest paƒstwo, otworzy∏a ma∏à furtk´ i da∏a
mo˝liwoÊç obywatelowi podjàç decyzj´, na jaki
cel nale˝y przeznaczyç 1% wypracowanego
przez NIEGO podatku, to nale˝y ten 1% komuÊ
podarowaç! Wiele osób w zesz∏ym roku waha∏o
si´, najcz´Êciej argumentujàc tak, ˝e ten 1% to
tak ma∏a suma, ˝e nie warta zachodu. Mo˝e si´
wydawaç, ˝e podarowanie 20 z∏ z naszego podatku to gra niewarta Êwieczki, ale ju˝ 20 z∏ wys∏ane np. przez 20, 40 czy 100 osób? Dla wielu
stowarzyszeƒ i organizacji jest to w∏aÊciwie jedyne êród∏o pozyskiwania Êrodków na ich dzia∏alnoÊç statutowà.
Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna zosta∏o za∏o˝one w 1999 roku. Od poczàtku g∏ównym naszym celem jest wspólne dzia∏anie
na rzecz poprawy ˝ycia na osiedlu Stara Mi∏osna. Z czasem poznaliÊmy wielu przyjació∏ na innych osiedlach Weso∏ej i systematycznie rozszerzamy naszà dzia∏alnoÊç na ca∏à Weso∏à.
Samodzielnie lub z zaprzyjaênionymi instytucjami organizujemy m. in.: cykl warsztatów plastycznych dla dzieci, cykl koncertów kameralnych, wystawy, konkursy, zawody rowerowe,
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bieg maratoƒski i sztafety na dystansie 100 kilometrów. Prowadzimy rozgrywki Sàsiedzkiej
Ligi Siatkówki i Sàsiedzkiej Ligi Pi∏ki No˝nej.
Wspieramy okoliczne domy dziecka i inne placówki opiekuƒcze organizujàc zbiórki darów.
Wydajemy w∏asne pismo „WiadomoÊci
Sàsiedzkie”. Wszystkie te dzia∏ania
sà wynikiem wolontariackiej pracy
spo∏ecznej cz∏onków i sympatyków naszego Stowarzyszenia.
Od dwóch lat na d∏ugiej liÊcie
organizacji po˝ytku publicznego
widnieje tak˝e nasze Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna. To w∏aÊnie nam mo˝ecie Paƒstwo przekazaç
swój 1%.
Na podejmowane dzia∏ania cz´sto uzyskujemy dotacje. Jednak nie zawsze jest to mo˝liwe.
Dlatego zwracamy si´ do Paƒstwa z proÊbà
o wsparcie naszych dzia∏aƒ poprzez przekazanie
przy sk∏adaniu rozliczenia rocznego podatku dochodowego, 1% tego podatku na naszà rzecz.
Mamy nadziej´, ˝e nasza dotychczasowa aktywnoÊç dowodzi, ˝e te pozyskane pieniàdze pozostanà do dyspozycji mieszkaƒców Weso∏ej. One
wrócà do Paƒstwa w postaci m.in. Êwietnych
imprez: sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych czy integracyjnych, a mo˝e w postaci du˝o
Êmielszych projektów, które sà w naszych g∏owach od dawna przygotowane, ale niezrealizowane z powodu braku Êrodków.

Od tego roku jest to jeszcze wygodniejsze.
Wystarczy jedynie, przy wype∏nianiu rocznego
zeznania podatkowego w odpowiednich rubrykach wpisaç nazw´: Stowarzyszenie Sàsiedzkie
Stara Mi∏osna, numer KRS: 0000216303
oraz wyliczonà kwot´ 1% podatku.
Przypominamy, ˝e od tego roku
odpisu 1% mogà tak˝e dokonywaç podatnicy prowadzàcy dzia∏alnoÊç gospodarczà i rozliczajàcy si´ podatkiem liniowym 19%
(PIT 36L).

•
•
•
•

•

Dyspozycj´ przekazania 1% podatku wpisuje si´:
w PIT 28 – rubryki 136, 137, 138
w PIT 36L – rubryki 108, 109,110
w PIT 36 – rubryki 312, 313, 314
w PIT 37 – rubryki 124, 125,126 (w przypadku rozliczania podatku przez zak∏ad pracy
nale˝y przekazaç do ksi´gowoÊci swojà dyspozycj´ dotyczàcà jakiej OPP chce si´ przekazaç 1% swojego podatku)
w PIT 38 – rubryki 60, 61, 62

Z góry dzi´kujemy za ˝yczliwoÊç!
Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
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Pozwólcie im spoczywaç w pokoju

Córka zmar∏ej

Policja po poczàtkowym marazmie rozpocz´∏a dzia∏ania operacyjne, które szybko doprowadzi∏y do ujawnienia sprawców. Okazali si´ nimi
nasi m∏odzi sàsiedzi, ch∏opcy, którzy k∏aniajà si´
nam na ulicy, dzieci rodziców, którym w g∏owie
si´ nie mieÊci, ˝e ich dziecko mog∏o dopuÊciç
si´ takiego wandalizmu. Rodzice ci prze˝ywajà
dramat, zadajà sobie pytanie, dlaczego ich nauki
wychowawcze, wskazówki, przyk∏ad, dobre rady „odbi∏y si´” od ich w∏asnych dzieci. Skàd
wzià∏ si´ ten pancerz, przez który nie mogà si´
przebiç? Jakie b∏´dy pope∏nili?
Te i wiele innych pytaƒ pojawia si´ w ÊwiadomoÊci wszystkich rodziców. Gdzie tkwi przyczyna niepos∏uszeƒstwa i braku zrozumienia naszych
Gdy w Êrod´ 13 lutego zobaczy∏em na naszym cmentarzu „Êmietnisko” zniczy i kwiatów, rozbità figur´ Matki Bo˝ej, uszkodzonà Serca Pana Jezusa, po∏amane lub wbite odwrotnie krzy˝e, zamar∏o mi
serce, bo takiej dewastacji na ˝adnym cmentarzu nigdy nie widzia∏em, a prze˝ywajàc niedawno Êmierç
taty, wo∏a∏em razem ze zgromadzonymi na cmentarzu ludêmi: nogi i r´ce takim draniom poobcinaç.
Teraz wiemy kim sà i wiemy, ˝e wyrastali wÊród nas. ˚a∏ujà, chocia˝ jeszcze do koƒca chyba
nie pojmujà ogromu krzywdy jakà wyrzàdzili rodzinom zmar∏ych, ale i sobie, nam wszystkim,
a zw∏aszcza swoim rodzicom. Rodzicom, którzy robili wszystko, aby ich synowie byli blisko Pana Boga, kochali Ojczyzn´, a ci niewierzàcy, te˝ g∏´boko wierz´, ˝e starali si´ wychowaç swoich
synów na porzàdnych ludzi. Ile˝ rodziców, majàcych nawet ju˝ bardzo doros∏e dzieci wie, jakie to
nieraz trudne zadanie i ile musieli sami z ró˝nych powodów prze∏knàç czar goryczy.
Moi Drodzy, nie ma chrzeÊcijaƒstwa bez przebaczenia, chocia˝ nieraz jest to bardzo trudne. Dlatego modl´ si´ i wszystkich prosz´ o modlitw´ za tych m∏odych ludzi, aby zaufali Mi∏osiernemu
Bogu, który daje szans´ na wyrwanie si´ z zakl´tego kr´gu z∏a i odzyskanie prawdziwej wolnoÊci.
Modl´ si´ i prosz´ o modlitw´ za rodziców, aby nie czuli si´ odrzuceni, aby spokojnie patrzyli nam
w oczy, bo my wiemy jaki ból przenika ich serca, a wszyscy stanowimy przecie˝ jednà Wielkà Rodzin´ Staromi∏oÊniaƒskà.
Wszyscy, którzy ponieÊli szkody materialne mogà za moim poÊrednictwem skontaktowaç si´
z rodzicami owych m∏odzieƒców, a ci postarajà si´ o pe∏ne zadoÊçuczynienie za poniesione straty.
Ks. Krzysztof
Ps. Bardzo goràco dzi´kuj´ wszystkim za okazanà pomoc, w szczególnoÊci w∏adzom Dzielnicy, panu
Józefowi Wojtasiowi i policji.
dzieci? Czy poÊwi´ciliÊmy im tyle czasu i mi∏oÊci,
ile potrzebowa∏y? Czy chroniliÊmy je przed z∏ym
wp∏ywem otoczenia? Czy mówiliÊmy, ˝e „róbta
co chceta” to nie jest sposób na ˝ycie, a prosta
droga na manowce?
Czyn tych m∏odych, zagubionych ludzi zas∏uguje na pot´pienie, ale powinniÊmy si´ zastanowiç, co my, doroÊli mo˝emy zrobiç, aby pomóc im i wielu innym
wyjÊç spod z∏ego wp∏ywu. Pionierski okres naszego osiedla mamy ju˝ za sobà,
znamy naszych sàsiadów i ich dzieci, widzimy ich zachowanie. Informujmy si´ nawzajem,
reagujmy, to na pewno
pomo˝e w dobrym prowadzeniu naszych dzieci. Nie obra˝ajmy si´
na tych, którzy informujà nas o ich z∏ym zachowaniu.
Józef WojtaÊ
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Foto: Joanna Januszewska, Józef WojtaÊ

W nocy z 12 na 13 lutego br. zdemolowano nasz cmentarz parafialny.
Smutek i przygn´bienie narasta∏y z ka˝dym
krokiem po przekroczeniu bramy.
Porozbijane znicze, zrzucone z nagrobków
pi´trzy∏y si´ w ka˝dej alejce. Figura Matki Boskiej zosta∏a metodycznie rozbita. Pod daszkiem kapliczki na cokoliku pozosta∏ fragment z twarzà Madonny a obok le˝a∏ metalowy krzy˝ (prawdopodobnie to on pos∏u˝y∏
do zniszczenia).
Takie zestawienie – nie wiemy, czy przypadkowe, czy celowe – wywo∏ywa∏o przera˝enie
bestialstwem czynu.
W zabytkowy, pieczo∏owicie odrestaurowany posàg Pana Jezusa miotano p∏onàcymi
zniczami. Âlady stearyny widoczne pozosta∏y
na ca∏ej postaci i tablicy. Postument wyszczerbiono.
Najtragiczniejszy widok przedstawia∏a prawa górna cz´Êç cmentarza. Âwie˝e mogi∏y pozbawiono krzy˝y, których cz´Êç pozrzucano
na dwa stosy, resztà ciskano we wszystkie strony. Potrzaskane le˝a∏y pomi´dzy sàsiednimi
grobowcami. Dwa krzy˝e wbito w ziemi´ odwrotnie. Wszyscy kojarzymy symbolik´ tego
czynu. Nie oszcz´dzono ˝adnego drewnianego krzy˝a na ca∏ym cmentarzu. Obrazu
zniszczenia dope∏nia∏y po∏amane ∏awki i powyrywane krzewy.
Kto oÊmieli∏ si´ zak∏óciç spokój zmar∏ym?
Kto doprowadzi∏ do ∏ez ich rodziny?
Kto zbezczeÊci∏ cmentarz?
Mamy nadziej´, ˝e policja odpowie na te
pytania, szybko odnajdzie winnych i zostanà
oni surowo ukarani.
„W ˝yciu bywa wiele rzeczy mo˝liwych
i prawdopodobnych, ale najwi´cej wàtpliwych. Istniejà natomiast tylko dwie rzeczy
absolutnie pewne: urodzenie cz∏owieka i jego Êmierç.”
M∏ody cz∏owieku, mo˝e ju˝ jutro przyjdzie
ci spoczàç w tej poÊwi´conej ziemi.
PomyÊl, nikt nie zna dnia ani godziny...
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Rachunki za gaz – 2 razy wi´ksze ni˝ rok temu!
Czy to mo˝liwe? Co si´ sta∏o?
W po∏owie lutego mieszkaƒcy Starej Mi∏osny
otrzymali pocztà rachunki za gaz z PGNiG. Dla wielu
by∏ to SZOK. Rachunki by∏y nieomal 2 razy wy˝sze ni˝ rok temu, a zimy w tym roku praktycznie nie by∏o. Natomiast ZU˚YCIE GAZU BY¸O
DWUKROTNIE WY˚SZE!!!
Odpowiedzi nale˝y szukaç w... Szczecinie,
a konretnie w informacji, na którà natkn´∏am si´
w internecie:

Gaz w Szczecinie zwariowa∏? B´dà badania
Monika Adamowska, 2008-02-04
Eksperci z Krakowa majà zbadaç jakoÊç gazu dostarczanego do Szczecina.
Wystàpi∏ o to Urzàd Regulacji Energetyki, po masowych reklamacjach zwi´kszonego zu˝ycia gazu.
Na prze∏omie grudnia i stycznia wielu
szczecinian zu˝y∏o wi´cej gazu ni˝ w poprzednich latach, nawet w miesiàcach t´gich zim. Swoje rachunki reklamujà
emeryci, gospodynie, a nawet znani
prawnicy czy duƒski konsul honorowy.
– Czy gaz zwariowa∏? – pytajà. Niektórzy zaskoczeni, bo po ociepleniu domu
spodziewali si´ ni˝szych op∏at. Spraw´
kilka dni temu opisa∏a „Gazeta Wybor-

Inwestycje 2007
Minà∏ pierwszy rok kadencji obecnego zarzàdu
Dzielnicy Weso∏a. Na ostatniej sesji Rady Dzielnicy
przedstawi∏em
radnym
sprawozdanie z realizacji zadaƒ inwestycyjnych w 2007
roku. Dzi´ki uprzejmoÊci redakcji chc´ równie˝ z Paƒstwem podzieliç si´ tymi informacjami.
Na poczàtek kilka liczb obrazujàcych wykonanie bud˝etu. By∏ to kolejny rok wzrostu wartoÊci
inwestycji wykonanych w Weso∏ej:
• 2005 – 22 398 751 z∏,
• 2006 – 24 352 447 z∏,
• 2007 – 26 691 314 z∏.
Weso∏a, po raz kolejny, osiàgn´∏a najwy˝szy
w Warszawie wspó∏czynnik wydatków inwestycyjnych: na jednego mieszkaƒca 1593 z∏. Drugi
w kolejnoÊci jest Wilanów (1317 z∏/mieszkaƒca). W pozosta∏ych dzielnicach wspó∏czynnik
ten nie przekroczy∏ 750 z∏.
W 2007 roku wybudowaliÊmy lub zmodernizowaliÊmy nawierzchni´ na 24 drogach o ∏àcznej
d∏ugoÊci 7900 m. Na ponad 4 kilometrach dróg
wybudowaliÊmy lub zmodernizowaliÊmy oÊwietlenie uliczne. Wszystkie nowo budowane drogi
posiadajà systemy odwodnienia: w zale˝noÊci
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cza”. Po artyku∏ach do Gazowni Szczeciƒskiej, miejskiej rzeczniczki konsumentów i URE zg∏asza si´ coraz wi´cej osób
z podobnymi reklamacjami.
Longina Kaczmarek, rzecznik konsumenta w Szczecinie (sama przedtem p∏aci∏a 400 z∏, teraz mia∏a rachunek na 800
z∏), przygotowa∏a zbiorowà reklamacj´, by
nie odsy∏aç ludzi do kolejnych instytucji.
URE pragnie wyjaÊniç spraw´. W poniedzia∏ek poprosi∏ krakowski Instytut Gazu
i Nafty, by oceni∏ jakoÊç gazu w Szczecinie.
Urzàd chce znaç m.in. wartoÊç opa∏owà
tego paliwa, jego sk∏ad. – Niestety, takie
badania nie ustalà wstecz, czy przed opisaniem sprawy gaz by∏ prawid∏owej jakoÊci
– mówi Witold K´pa, dyrektor pó∏nocno-zachodniego oddzia∏u URE. – Dlatego
wystàpi∏em te˝ do szczeciƒskich koncesjonowanych przedsi´biorstw ciep∏owniczych,
by poda∏y, jakie u nich by∏o zu˝ycie gazu
na wytworzenie jednej jednostki ciep∏a
w tamtym czasie. Mo˝e porównanie tych
danych pozwoli nam ustaliç, co si´ sta∏o.
Gazownia Szczeciƒska twierdzi, ˝e
prowadzi swoje post´powanie, by wyjaÊniç, czy b∏´du nie pope∏ni∏a firma odczy-

tujàca liczniki. Wczoraj próbki gazu zawioz∏a do badaƒ do Poznania.
A dostawca – PGNiG – twierdzi, ˝e
przesy∏a∏ dobrej jakoÊci gaz wysokometanowy, zaÊ reklamacje sà nieuzasadnione.
Rzeczniczka PGNiG Joanna Zakrzewska zapewni∏a jednak, ˝e wszystkie reklamacje zostanà wnikliwie rozpatrzone,
a sk∏adajàcy je w krótkim czasie dostanà
oficjalnà odpowiedê.
èród∏o: Gazeta Wyborcza Szczecin

od warunków technicznych albo odwodnienie
powierzchniowe, albo kanalizacj´ deszczowà.
I tak: w osiedlu Stara Mi∏osna wybudowaliÊmy
nast´pujàce ulice: ostatni odcinek Jana Paw∏a II,
GoÊciniec przy Szkole Podstawowej nr 173, Objazdowà, Mazowieckà, Hiacyntowà, Fabrycznà
oraz ulice ˚eromskiego, Rejtana i Mickiewicza
na Groszówce.
W osiedlu Zielona zosta∏y wybudowane nast´pujàce ulice: Urocza, PodleÊna, Sportowa, oraz
dwie uliczki bez nazwy odchodzàce od ul. Uroczej i od ul. Brata Alberta.
W Centrum oraz w osiedlu Plac Wojska Polskiego wybudowaliÊmy kolejne uliczki osiedlowe: Lipowà, Ks. P. Skargi, Wspó∏czesnà, Ró˝anà, Mi∏à, Zakàtek, Syrokomli, Górnà oraz du˝y
odcinek ulicy G∏owackiego.
Ponadto rozpocz´liÊmy przebudow´ ulicy
Jeêdzieckiej oraz ulicy Wspólnej. Te inwestycje
prowadzone sà w trybie dwuletnim.
Wydatki inwestycyjne mog∏yby byç jeszcze
wi´ksze, ale poczynania zarzàdu w tej kwestii
musi cechowaç racjonalnoÊç. Najlepszym przyk∏adem mo˝e byç budowa ulicy Mazowieckiej.
WybudowaliÊmy w ubieg∏ym roku pierwszy odcinek od ul. Pi∏sudskiego do ul. Szkolnej. W drugiej po∏owie roku pojawi∏a si´ realna szansa wybudowania pozosta∏ego odcinka od ul. Szkolnej
do ul. 1. Praskiego Pu∏ku. By∏y pieniàdze (ponad
1 300 000,- z∏), og∏oszony zosta∏ przetarg. Niestety, wp∏yn´∏a tylko jedna oferta, która o po-

nad 50% przewy˝sza∏a cen´ jednostkowà budowy pierwszego odcinka. Nie mogliÊmy zleciç tak
drogiego wykonawstwa. Nowy przetarg na dokoƒczenie ulicy Mazowieckiej b´dzie og∏oszony
w najbli˝szych dniach.
Oprócz budowy ulic, wykonaliÊmy lub rozpocz´liÊmy równie˝ trzy inwestycje kubaturowe. RozbudowaliÊmy szko∏´ podstawowà
w Starej Mi∏oÊnie, uzyskujàc dodatkowe sale
dydaktyczne. Rozpocz´liÊmy tak˝e modernizacj´ zespo∏u szkó∏: podstawowej i gimnazjum
przy ul. Armii Krajowej, a przede wszystkim
rozpocz´liÊmy I etap najwi´kszej dotychczasowej inwestycji w Weso∏ej: budow´ zespo∏u
szkó∏ w osiedlu Zielona. Ta inwestycja potrwa
do 2009 roku.
W ubieg∏ym roku wybudowaliÊmy bàdê zmodernizowaliÊmy wiaty na przystankach autobusowych. Obecnie wszystkie wiaty w Weso∏ej
majà ju˝ nowoczesnà, sto∏ecznà konstrukcj´.
UruchomiliÊmy tak˝e bardzo oczekiwane
przez mieszkaƒców dwa nowe przystanki autobusowe na Groszówce: przy Hipodromie i przy
ul. Staszica.
WybudowaliÊmy równie˝ tymczasowy parking samochodowy przy stacji kolejowej PKP
Weso∏a, który w niedalekiej przysz∏oÊci zostanie
zmodernizowany i w∏àczony do ogólnomiejskiego systemu „parkuj i jedê”.
Z myÊlà o naszych interesantach zmodernizowaliÊmy równie˝ Wydzia∏ Obs∏ugi Mieszkaƒców

Apeluj´ do WSZYSTKICH MIESZKA¡CÓW, którzy nie zgadzajà si´ z wysokoÊcià swojego rachunku za gaz, abyÊmy, podobnie jak szczecinianie, wystàpili ze zbiorowà reklamacjà. W tym celu prosz´
o skopiowanie rachunku bie˝àcego oraz rachunku
za ten sam okres z ubieg∏ego roku i przyniesienie
tych dokumentów do siedziby Stowarzyszenia Sàsiedzkiego w najbli˝szy wtorek (najpóêniej do 4
marca). Prosimy o maile z informacjà, czy b´dà
Paƒstwo reklamowaç rachunki za gaz za okres
od po∏owy listopada 2007 do 23.01.08? Byç mo˝e
sà osoby, które dosta∏y „NORMALNE” rachunki,
o takie opinie te˝ prosimy na adres:
stowarzyszenie@staramilosna.org.pl
Ma∏gorzata Krukowska

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE
poszerzajàc jego powierzchni´ i tworzàc nowe
stanowiska obs∏ugi.
Zarzàd Dzielnicy b´dzie w kolejnych latach kontynuowa∏ swojà konsekwentnà polityk´ inwestycyjnà. PrzygotowaliÊmy ambitny, wieloletni program inwestycyjny na najbli˝sze lata, który zosta∏

ju˝ zatwierdzony przez Rad´ Dzielnicy oraz Rad´
Warszawy. ZleciliÊmy wykonanie szeregu projektów kolejnych zadaƒ inwestycyjnych. Wiele z tych
projektów jest ju˝ ukoƒczonych. Przy zachowaniu
dotychczasowej, dobrej atmosfery wspó∏pracy
radnych z zarzàdem Dzielnicy, a przede wszystkim

przy aktywnej pomocy wszystkich Paƒstwa
– Mieszkaƒców Dzielnicy Weso∏a, jestem pewien,
˝e mo˝liwa jest realizacja wszystkich naszych zamierzeƒ inwestycyjnych.
Krzysztof Kacprzak
Z-ca Burmistrza ds. Inwestycji

Inwestycje 2007
LP
1
1.1.
2
3
4
5
5.1.
6
7
8
9
10
11
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
12
12.1.
12.2.
13
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
14
14.1.
14.2.
15
16
17

Inwestycja
Budowa i modernizacja wiat na istniejà-cych przystankach autobusowych - I etap
Budowa i modernizacja wiat na istniejà-cych przystankach autobusowych - II etap
Projekt drogowy ul. Trakt Brzeski
Budowa ul. Jana Pawła II na odcinku
od ul. GoÊciniec do Traktu Brzeskiego
Budowa ul. Głowackiego
Budowa ul. Mazowieckiej
Budowa ul. Mazowieckiej - II etap

Stan inwestycji
zrealizowana
zrealizowana
Brak ofert w dwóch ogłoszonych
przetargach. W 2008 r. planowane
ogłoszenie kolejnego przetargu.
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
Przetarg uniewa˝niony ze wzgl´du
na ofert´ znacznie przekraczajàcà
zaplanowane Êrodki ﬁnansowe.
zrealizowana

Budowa ul. PodleÊnej
Budowa chodnika ul. Niemcewicza
w realizacji
- projekt
Budowa ul. ˚eromskiego i Rejtana (od
zrealizowana
˚eromskiego do Słowackiego)
Budowa skrzy˝owaƒ: ul. GoÊciniec/ul.
zrealizowana
Jana Pawła II i ul.GoÊciniec/ul. Borkowska
Budowa Êcie˝ki spacerowo-rowerowej
w realizacji
wzdłu˝ ul. 1. Praskiego Pułku - projekt
Projekty drogowe ulic w os. Stara Miłosna
ul. Cyklamenowa
w realizacji
ul. Diamentowa
w realizacji
ul. Biesiadna
w realizacji
ul. Ułaƒska
w realizacji
ul. Mickiewicza na wsch. od 1P.P.
w realizacji
ul. Sagalli
w realizacji
Projekty drogowe ulic w osiedlach: Centrum, Plac Wojska Polskiego
i Wola Grzybowska
ul. Ks. Piotra Skargi
projekt wykonany
ul. Lipowa
projekt wykonany
Projekty drogowe ulic i p´tli autobusowej w os. Zielona
ul. KoÊciuszki
w realizacji
ul. WiÊniowa
projekt wykonany
ul. Sportowa
projekt wykonany
ul. Kasprowicza
w realizacji
ul. Wilanowska
w realizacji
Budowa dróg w os. Stara Miłosna (współﬁnansowanie)
ul. Hiacyntowa
zrealizowana
ul. Objazdowa
zrealizowana
projekt podziału nieruchomoÊci
Budowa ul. Jagielloƒskiej
zrealizowany
Budowa Êcie˝ki spacerowo-rowerowej
w realizacji
wzdłu˝ Kanałku Wawerskiego - projekt
Budowa ul. Uroczej na odcinku od ul.
Brata Alberta do ul. Jagielloƒskiej (w tym
zrealizowana
wykup gruntów)

K A R M Y i A K C E S O R I A dla PSÓW i KOTÓW
M O J E Z O O (022) 760-23-15
na telefon, z dostawà do domu GRATIS

0-502-718-285
dobra cena
wysoka jakoÊç
szybko
solidnie

S∏u˝ymy fachowà poradà w wyborze karmy
Arion, Royal Canin, Eucanuba, Best Choice, Magnuson,
Nutra, Hills, oraz inne na zamówienie klienta

17.1. Urocza II Etap
zrealizowana
18 Budowa ul. Fabrycznej - II etap
zrealizowana
19 Budowa ul. Syrokomli
zrealizowana
Modernizacja układu drogowego Plac
20
zrealizowana
Wojska Polskiego - I Etap
Modernizacja układu drogowego Plac
20.1.
zrealizowana
Wojska Polskiego - II Etap
21 Budowa i modernizacja ulic osiedlowych w os. Centrum
21.1. ul. Współczesna
zrealizowana
21.2. ul. Ró˝ana
zrealizowana
21.3. ul. Zakàtek
zrealizowana
21.4. ul. Miła
zrealizowana
21.5. ul. Piotra Skargi
zrealizowana
21.6. ul. Lipowa
zrealizowana
21.7. ul. Górna
zrealizowana
22 Przebudowa ulicy Mickiewicza
zrealizowana
23 Budowa ulicy Jeêdzieckiej
w realizacji
24 Budowa ul. Wspólnej
w realizacji
Budowa dróg w os. Plac Wojska Polskiego
Zło˝ono wniosek
25
(współﬁnansowanie)
o współﬁnansowanie
Wykonano przebudowa ciàgów
Budowa dróg w os. Zielona
pieszo-jezdnych przy ul. Uroczej
26
(współﬁnansowanie)
i Brata Alberta
27 Budowa ul. Sportowej
zrealizowana
Budowa budynku komunalno-socjalnego
28
Wykonano projekt koncepcyjny.
- prace przygotowawcze - koncepcja
Modernizacja Wydziału Obsługi
29
zrealizowana
Mieszkaƒców
Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 171
30
w realizacji
i Gimnazjum Nr 120
Budowa Zespołu Szkół: Szkoła
31
w realizacji
Podstawowa, Gimnazjum w os. Zielona
Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 173 w
32
zrealizowana
Starej Miłosnej
Budowa hali sportowej przy Gimnazjum
33
projekt w realizacji
Nr 119, ul. Klimatyczna - projekt
34 Budowa oÊwietlenia dróg w osiedlach Zielona i Stara Miłosna
Projekty oÊwietlenia (Topolowa,
34.1. Szklarniowa, Polanki, Ptasia, Korzeniowa,
projekty wykonane
Âliwowa, Pogodna, Szeroka)
34.2. Projekty oÊwietlenia (Ptasia, Zaułek)
projekty wykonane
34.3. Budowa oÊwietlenia ulic: Cienista i Malwy
zrealizowana
Budowa oÊwietlenia ulic: Ptasia, Zaułek,
34.4.
zrealizowana
Sezamkowa, Brata Alberta, Kamyk
Budowa dzielnicowego boiska trawiastego
35
zrealizowano wykup gruntu
z infrastrukturà
Budowa Przedszkola w os. Zielona - prace Opracowano wst´pne przedinwe36
przygotowawcze
stycyjne studium wykonalnoÊci.
Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara
Opracowano wst´pne przedinwe37
Miłosna - prace przygotowawcze
stycyjne studium wykonalnoÊci.
Budowa Przedszkola (3 izby) w Starej
Opracowano wst´pne przedinwe38
Miłosnej - prace przygotowawcze
stycyjne studium wykonalnoÊci.

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
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Plany inwestycyjne MPWiK
Poni˝ej przedstawiam harmonogramy planów inwestycyjnych MPWiK
w dzielnicy Weso∏a w zakresie budowy
ulicznej sieci kanalizacyjnej i wodociàgowej. DoÊwiadczenie pokazuje, ˝e
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Lp.

MPWiK nie przestrzega sporzàdzonych przez siebie harmonogramów zbyt
rygorystycznie i ma spore opóênienia
w ich realizacji, dlatego w∏adze Dzielnicy skazane sà na ciàg∏e utarczki

z MPWiK. W osiedlu Stara Mi∏osna
MPWiK rozpocznie realizacj´ inwestycji dopiero po przekazaniu im oczyszczalni „Cyraneczka”.
Józef WojtaÊ

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
Budowa kanalizacji sanitarnej osiedle Zielona etap III w ulicach: Rembertowskiej, Zachodniej, Nowej, PodleÊnej, Krótkiej, ˚eglarskiej,
Wilanowskiej, Pstrowskiego, Polnej (od Brata Alberta), Rysiej, Jagielloƒskiej, Uroczej DN 0,2 L 2862 m
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jeêdzieckiej odc. Ułaƒska – GoÊciniec
Dn 0,2 L ca 308 m
Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Stara Miłosna obszar I: Borkowska, Jana Pawła II, Cieplarniana, Husarska, Pogodna, Jeêdziecka
Dn 0,2 ca1920 m
Kanalizacji sanitarna w osiedlu Stara Miłosna obszar II: Trakt Brzeski, Nizinna, ul. Bez Nazwy od ul. Mazowieckiej, WiÊlana, Polanki,
Topolowa, ul. Bez Nazwy od Topolowej Dn 0,2 L ca 1026 m
Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Groszówka w ulicach: Niemcewicza, S. ˚eromskiego, A. Asnyka, G. Narutowicza, T. Rejtana,
T. KoÊciuszki, C.K. Norwida, Dn 0,2 L ca 2658 m
Budowa kanalizacji Êciekowej w ul. Długiej na odc. Przejazdowa-Mokra Dn 0,2 L ca 792 m
Budowa kanalizacji Êciekowej dla Osiedla Centrum i Wola Grzybowska w ul. Głowackiego, Âwierkowej, Lipowej, ˚ółkiewskiego,
Czarneckiego Dn 0,2/0,3 L ca 1132 m
Budowa kanalizacji Êciekowej dla Osiedla Centrum i Wola Grzybowska w ul.: Kasztanowej, BaÊniowej, Kubusia Puchatka, Ogrodowej,
Modrzewiowej, Wrzosowej, Dowcip, Spokojnej, Dn 0,2 L ca 779 m
Budowa sieci kanalizacyjnej w osiedlu Stara Miłosna – obszar I i w ulicach: Zakr´towa, Âmiała, Zapiecek, K. Dàbrowskiego,
M. Radziewiczówny, Fraszka, Liryczna, GoÊciniec, DN 0,2/0,3 L ca 1580
Budowa sieci kanalizacyjnej w osiedlu Stara Miłosna – obszar II w ulicach: Tramwajowa, Kazita, Hipoteczna, Ptasia, Kruszyny, Krzywa,
Rolna DN 0,2/0,3 L ca 1760
Budowa sieci kanalizacyjnej w osiedlu Stara Miłosna – obszar III w ulicy bez nazwy (boczna od Mazowieckiej) DN 0,2/0,3 L ca 120
Budowa sieci kanalizacyjnej w osiedlu Groszówka w ulicach: Broniewskiego, Narutowicza, 1 Maja, Staszica, KoÊciuszki, Prusa,
Wroƒskiego, 1. Praskiego Pułku, Matejki DN 0,2/0,3 L ca 2650
Budowa sieci kanalizacyjnej w osiedlu Zielona i Grzybowa w ulicach: Brata Alberta 43, Urocza 70-76, Słowicza, Równa, Borowika,
Malinowa, Jagodowa, Wierzbowa, DN 0,2 L ca 1500
Budowa sieci kanalizacyjnej w osiedlu Stara Miłosna - obszar IV w ulicy Leszczynowej DN 0,2/0,3 L ca 440
Budowa pompowni P1 o wydajnoÊci 1 l/s z przewodem tłocznym L ca 210 m dla Osiedla Centrum i Wola Grzybowska wraz z budowà
kanalizacji Êciekowej w ulicach JaÊminowej, Głowackiego odc. Akacjowa-Chodkiewicza i ul. Mała DN 0,2 L ca 661
Budowa kanalizacji sanitarnej dla Osiedla Groszówka w ul. Asnyka odc. 1 Maja – KoÊciuszki, KoÊciuszki odc. Niemcewicza
– Mickiewicza, Sienkiewicza odc. Słowackiego – D´bowa, Słowackiego odc. Kozia – Lotnicza, Kraszewskiego. Lotnicza odc. Słowackiego
– Broniewskiego Dn 0,2/0,3 L ca 1734 m
Budowa kanalizacji sanitarnej dla osiedla Zielona w ul. : Piaskowa (od ul. Krasickiego do ul. Matejki), Zaciszna, Krasickiego, Matejki, (od
ul. Kraszewskiego do ul. Słowackiego) Kraszewskiego, Wschodnia na wschód od ul. Krasickiego DN 0,2 L ca 950
NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1

Budowa wodociàgu w ul. Mokrej i ul. Wspólnej od ul. Âliskiej do ul. Mokrej DN 150 L ca 530

2

Budowa wodociàgów w osiedlu Zielona w ulicach: Gazowej, Kraszewskiego, Uroczej, I. Krasickiego DN 100 l ca 580 m
Budowa wodociàgu w osiedlu Stara Miłosna obszar I: Tramwajowa, Kazita, Ptasia, Kruszyny, Borkowska, Torfowa, Jana Pawła II,
GoÊciniec, Wydmowa Dn 100/150 L ca 3318 m
Budowa wodociàgów w osiedlu Stara Miłosna obszar II: Cieplarniana, Lasek Brzozowy, Łagodna, Piotrusia Pana, Jeêdziecka, Nizinna,
Trakt Brzeski, Pogodna, Husarska, Szafranowa, Ułaƒska, Radosna, Szklarniowa, Topolowa, Polanki, Sarenki, GoÊciniec, Poezji,
Klimatyczna DN 100/150 L ca 3995 m
Budowa wodociàgów w osiedlu Stara Miłosna obszar III: Hebanowa, Orzechowa, Fabryczna, Kamienna, Wczasowa, Skalista,
Brzoskwiniowa Dn 100/150 L ca 1092 m
Budowa wodociàgów w osiedlu Stara Miłosna obszar IV w ulicach: Hiacyntowa, Lawendowa, Stokrotki, Cyklamenowa, Promienna,
Cienista, Forsycji, Dàbrowy Dn 100/150 L ca 757 m
Budowa sieci wodociàgowej w osiedlu Stara Miłosna – obszar I i w ulicach Zakr´towa, Âmiała, Zapiecek, Fraszka, Liryczna, M.
Radziewiczówny, Skoczna, Golfowa, Macierzanki, Chabrów, Konwaliowa, Łàkowa DN 100/150 L ca 2250
Budowa sieci wodociàgowej w osiedlu Stara Miłosna – obszar II w ulicach: Literacka, K. Dàbrowskiego, ulica bez nazwy (od ul.
Mazowieckiej) DN 100/150 L ca 500
Budowa sieci wodociàgowej w osiedlu Centrum – Wola Grzybowska w ulicach: S. Berenta (od ul. Chodkiewicza do ul. Spokojnej),
Głowackiego (od u. ˚ółkiewskiego do ul. Lipowej i od ul. Âwierkowej do ul. Orlej), Modrzewiowa (od posesji nr 3 do ul. Wrzosowej) DN
100/150 L ca 1100
Budowa sieci wodociàgowej w osiedlu Stara Miłosna – obszar III w ulicach: Irysów, Astrów, Dalii, Magnolii, Paproci, Słonecznej Polany,
projektowana (od ul. Promiennej), Konwaliowa DN 100/150 L ca 1496
Budowa sieci wodociàgowej w osiedlu Groszówka w ulicach: J.U. Niemcewicza (od ul. Reymonta do Szpitala MSWiA ul. Niemcewicza
82), Narutowicza (od ul. Mickiewicza do wysokoÊci posesji nr 19), Wroƒskiego, Staszica (od ul. Narutowicza do ul. Wroƒskiego),
Mickiewicza (od ul. Reymonta do ul. Sienkiewicza), Sienkiewicza, 1. Praskiego Pułku (od ul. Słowackiego do Prusa), Broniewskiego,
Prusa, Rejtana, KoÊciuszki DN 100/150 L ca 3350
Budowa sieci wodociàgowej w osiedlu Stara Miłosna – obszar IV w ulicy Leszczynowej DN 100/150 L ca 440
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„Dzieci Âwiata – Âwiat Dzieci”

Rekrutacja dzieci (w wieku od dwóch lat) trwa przez ca∏y rok kalendarzowy.
Dzieci sà przyjmowane wed∏ug kolejnoÊci zg∏oszeƒ.

WARSZAWA ANIN
ul. Odrodzenia 12A

Zapraszamy
Tel: 0 22 812 50 64
Tel. kom: 0 692 117 811

codziennie dzieci z rodzicami do naszego przedszkola.

www.dzieciswiata-swiatdzieci.pl

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

DO DYSPOZYCJI GOÂCI
• sala z klimatyzacjà
do 200 osób
• pokoje hotelowe
• parking

• przyj´cia weselne
• chrzty
• komunie
• konferencje
• catering

ZAPRASZAMY
w godzinach 1030 - 2200
w niedziele od 1300
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„Krótki Kurs Historii Wszechzwiàzkowej Komunistycznej
Partii (bolszewików)”, czyli jak powstawa∏a i meandrowa∏a
SPÓ¸KA ZIEMSKA
Ne cede malis!
– Nie ust´puj przed z∏em!
Kilka faktów z historii.
W 1984 roku zrodzi∏a si´
inicjatywa,
wybudowania
na terenach podwarszawskich
w Starej Mi∏osnej, taniego budownictwa interwencyjnego
w iloÊci oko∏o 2000 domków jednorodzinnych
i oko∏o 1500 mieszkaƒ w budownictwie wielorodzinnym – g∏ównie dla m∏odych pracowników ministerstw i urz´dów centralnych i ich rodzin.
W 1985 roku powo∏ano w tym celu Mi´dzyresortowy Pracowniczy Zespó∏ Budowy Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych, zwany w skrócie Zespo∏em.
Zespó∏ powo∏any zosta∏ w oparciu o Kodeks Cywilny i mia∏ status spó∏ki cywilnej, nie majàc osobowoÊci prawnej nie móg∏ notarialnie kupowaç
gruntów pod budow´ osiedla.
Tylko po to, aby uniknàç tej niedogodnoÊci, Prezydium Zespo∏u w dniu 3.05.1985 r. podj´∏o decyzj´ o utworzeniu spó∏ki z o.o. o tej samej nazwie,
jednoznacznie okreÊlajàc cele i zadania spó∏ki, zwanej w skrócie Spó∏kà Ziemskà.
W Êlad za tà decyzjà w dniu 6.05.1985 roku aktem notarialnym 6 cz∏onków Zarzàdu Zespo∏u zawiàza∏o I Spó∏k´ Ziemskà. Zawiàzujàcymi byli: Andrzej
Bem, Stanis∏aw Pawlik, Krzysztof KordaÊ, Maksymilian Delekta i Wies∏awa Âwietliczna. W akcie notarialnym m.in. czytamy:
– Przedmiotem dzia∏alnoÊci Spó∏ki jest wybudowanie
na terenie miasta Weso∏a mieszkaƒ dla potrzeb
cz∏onków Mi´dzyresortowego Pracowniczego Zespo∏u Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych;

– Kapita∏ zak∏adowy Spó∏ki wynosi 60 000 z∏ (co
po denominacji oznacza obecne 6 z∏) podzielony
na 6 równych udzia∏ów;
– Cz∏onkowie zarzàdu za swojà prac´ w spó∏ce nie
pobierajà wynagrodzenia, a wszelkie sumy, jakie
wp∏ywaç b´dà na rzecz spó∏ki, przeznaczone b´dà w ca∏oÊci na cele statutowe spó∏ki,
– Spó∏ka dzia∏a ze Êrodków Zespo∏u zajmujàc si´
wykupem terenów dla potrzeb cz∏onków Zespo∏u;
– Wykupione tereny stanowià w∏asnoÊç cz∏onków
Zespo∏u i zostanà im nieodp∏atnie przekazane
przez Zarzàd Spó∏ki z o.o. aktami notarialnymi.
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Tak wi´c cz∏onkowie Zarzàdu Zespo∏u, którzy tworzyod 1995 r. do 2002 r. pe∏ni∏ równoczeÊnie dwie
li jednoczeÊnie Zarzàd Spó∏ki Ziemskiej o tej samej nafunkcje: Prezesa Zespo∏u i Wiceprezesa Spó∏ki.
zwie na zewnàtrz wyst´powali jako Zespó∏, natomiast
W mi´dzyczasie nastàpi∏y te˝ zmiany udzia∏owu notariusza przy zakupie gruntów wyciàgali pieczàtk´
ców Spó∏ki. Udzia∏y swe kolejno sprzeda∏o pi´ciu
Spó∏ki i podpisywali akty notarialne jako Spó∏ka.
za∏o˝ycieli Spó∏ki na rzecz: Ma∏gorzaty Kulki, WojW archiwum Zespo∏u, które przej´∏o w 2001 roku
ciecha Staniulisa, Jana Wypycha, Tomasza WàsowZrzeszenie W∏aÊcicieli Mieszkaƒ i Domów Jednoroskiego, i Tadeusza Romanowicza. Przy swym udziadzinnych, mamy orygina∏y kilkuset pokwitowaƒ odle niez∏omnie pozosta∏a Wies∏awa Âwietliczna.
r´cznych oraz czeków gotówkowych w∏aÊcicieli
Teraz Spó∏ka zacz´∏a szybko ewoluowaç w kierundzia∏ek rolniczych, mieszkaƒców Starej Mi∏osnej,
ku komercyjnym. Kolejne zmiany umowy spó∏ki
którzy sprzedawali swojà ziemi´ Zespo∏owi. Tylko
wprowadzi∏y wynagrodzenie dla cz∏onków Zarzàdu,
Zespó∏ mia∏ bowiem pieniàdze pochodzàce z wp∏at
mo˝liwoÊç sprzeda˝y ziemi nie tylko cz∏onkom Zecz∏onków Zespo∏u, które w pionierskim okresie przespo∏u, ale tak˝e na cele ogólnej infrastruktury osieznacza∏ na wykup ziemi.
dlowej, fundusze celowe oraz mo˝liwoÊç rozmaitej
Na ˝adnym pokwitowaniu odbioru pieni´dzy
dzia∏alnoÊci gospodarczej.
nie ma Êladu Spó∏ki Ziemskiej.
Najbardziej karko∏omnym i nieobliczalnym
Do Zespo∏u zg∏aszali si´ coraz to nowi ch´tni,
przedsi´wzi´ciem nowej Spó∏ki Ziemskiej by∏a buwp∏acali pieniàdze na mieszkania i domki. Zespól
dowa gmachów mieszkalno-us∏ugowo-biurowych
kupowa∏ tereny, zdobywa∏ zezwolenia, decyzje ar„Centrum Pogodna”.
chitektoniczne i budowlane i zaczà∏ budowaç
W 1998 roku Prezes Zarzàdu Wojciech Staniulis
w pierwszej kolejnoÊci infrastruktur´ 20. tysi´cznewystàpi∏ do Rady Nadzorczej Zespo∏u z inicjatywà
go „Osiedla im. 50-lecia PRL”.
budowy „Centrum Pogodna”.
Trzeba tu poinformowaç mieszkaƒców Starej MiProjekt wykona∏o Studio Architektoniczne Kra∏osnej, ˝e Zespó∏ zakupi∏ ∏àcznie ponad 171 ha
ków.
gruntów i zgromadzi∏ w sumie oko∏o 3400 cz∏onWed∏ug projektu zadania inwestycyjne oszacowaków-wspó∏w∏aÊcicieli.
no na kwot´ 31.981.000 z∏. Przetarg wygra∏a firma
Spó∏ka Ziemska przetrwa∏a w starej formule,
KONSTANS, która zaproponowa∏a, ˝e wybuduje buprzy zmieniajàcych si´ w∏adzach Zespo∏u, do 1990
dynki za 23.000.000 z∏.
roku. Do maja 1991 roku nikt nie pobiera∏ wynagroBudow´ rozpocz´to w 1999 roku, a zakoƒczono
dzenia za prac´ w Zarzàdzie Spó∏ki.
w maju 2001 roku.
Spó∏ka do 1991 roku nie mia∏a ˝adnych pracowW „Centrum Pogodna” wybudowano ogó∏em 122
ników etatowych, obs∏ug´ finansowo-ksi´gowà
mieszkania, z których tylko 28 zosta∏o wykupionych
i prawnà zapewnia∏ Zespó∏.
przez cz∏onków Zespo∏u. Pozosta∏e zosta∏y sprzedaW 1993 roku prezesem Zarzàdu Spó∏ki zosta∏
ne cz∏onkom w∏adz Spó∏ki, Zespo∏u oraz rodzinom
Piotr Nowak, który do tej pory by∏ Kierownikiem Biui znajomym, a cz´Êç na wolnym rynku. Sprzedano
ra Zarzàdu Spó∏ki. W listopadzie 1994 r. Piotr Nowak
równie˝ kilkadziesiàt lokali u˝ytkowych.
awansowa∏ na Prezesa Zarzàdu Zespo∏u, którym nieKorzystnymi dla wykonawcy aneksami zwi´kszoprzerwanie kierowa∏, a˝ do rozwiàzania, do kwietno koszty realizacji inwestycji o 3.500.000 z∏.
nia 2002 r.
W lipcu 2001 roku firma KONSTANS za˝àdaKolejna, zasadnicza zmiana Zarzàdu Spó∏ki, na∏a 7.293.000 z∏ zaleg∏ych p∏atnoÊci.
stàpi∏a w dniu 14 listopada 1995 r. – do Zarzàdu
weszli: Wojciech Staniulis – Prezes, Piotr Nowak
– Wiceprezes, Tadeusz
Systemy alarmowe, domofony, kontrola dost´pu,
TV przemys∏owa, instalacje antenowe.
Romanowicz, Tomasz
Wàsowski i Jan Wypych. ul. Rumiankowa 35/10
tel. 022-353-58-87
Tak wi´c Piotr Nowak – 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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Taki to w∏aÊnie by∏ bilans „dzia∏alnoÊci biznesowej” Spó∏ki.
Spó∏ka rozpaczliwie szuka∏a rozwiàzania. „Sprzeda∏a” wi´c KONSTANSOWI 6 dzia∏ek na ul. Nowoborkowskiej o ∏àcznej powierzchni 25.438 m2
za 2.100.000 z∏.
Przy tej transakcji Spó∏ka zobowiàza∏a si´ przekazaç dla Zrzeszenia 580 m2 powierzchni biurowo-us∏ugowej na cele ogólnospo∏eczne mieszkaƒców
oraz przekazaç cz´Êç Êrodków na wykup gruntów
na zadaniu 13.
W nast´pnym roku Spó∏ka „sprzeda∏a” bezgotówkowo KONSTANSOWI dwie dzia∏ki na ulicy Jeêdzieckiej, tzw. „betoniarni´”, o ∏àcznej powierzchni 23.183 m2 za 2.782.000 z∏.
Poszukujàc Êrodków na sp∏at´ KONSTANSU
Spó∏ka sprzeda∏a tzw. „jeziorko” – dzia∏k´ o powierzchni 6.168 m2 za 230.000 z∏ oraz dzia∏k´ o powierzchni 6.422 m2 tzw. „spalone przedszkole”
za 550.000 z∏.
Sprzedawa∏a i sprzedaje inne mniejsze dzia∏ki.
Prawdopodobnie sp∏at´ KONSTANSU zakoƒczy∏a
dopiero w 2006 r. Przy rozliczaniu tej „korzystnej”
inwestycji – jak twierdzi∏ na Walnym Zebraniu
Cz∏onków Zgromadzenia w dniu 19 maja br. p. Tadeusz Romanowicz – prezes Spó∏ki Ziemskiej – nale˝y dodaç, ˝e Spó∏ka przeznaczy∏a pod samà budow´ „Centrum Pogodna” 12.000 m2 naszej ziemi.
Robiàcych tak korzystne dla KONSTANSU interesy wszystkich Wspólników Spó∏ki Ziemskiej wypada
przedstawiç bli˝ej:
Wojciech Staniulis – w Zarzàdzie Spó∏ki
od 1990 do 2003 r., wybierany na Prezesa 11 razy.
Kiedy zorientowa∏ si´, ˝e sprawy gro˝à prokuraturà
i budzà ogromne oburzenie mieszkaƒców cz∏onków
Zespo∏u, w kwietniu 2001 roku sprzeda∏ swój udzia∏
na rzecz Zrzeszenia i po 2 latach zniknà∏ z osiedla.
Wies∏awa Âwietliczna – nieprzerwanie trwa
w Spó∏ce 22 lata – od jej powstania. Pani Wies∏awa
by∏a w Zarzàdzie Zespo∏u i w Zarzàdzie Spó∏ki Ziemskiej od maja 1985 roku. Doskonale wie, ˝e Êrodki

pieni´˝ne na zakup gruntów pochodzi∏y z wp∏at ponad 3 tysi´cy cz∏onków Zespo∏u. Ta pani na w∏asne
oczy niejednokrotnie widzia∏a, ˝e negocjacje z w∏aÊcicielami gruntów prowadzi∏ Zespó∏, Zespó∏ p∏aci∏
zaliczki i finalizowa∏ zakupy.
Jan Wypych – w Zarzàdzie Spó∏ki od 1990 r.,
od 1992 r. udzia∏owiec, do dziÊ nie przeprowadzi∏ si´
do Starej Mi∏osnej. Jak uporczywie twierdzi: na Spó∏ce dorobi∏ si´ jedynie dziurawych butów. Przez d∏ugie lata dzia∏a∏ w rozmaitych w∏adzach Zespo∏u,
Spó∏ki Ziemskiej i Zrzeszenia.
Jako Przewodniczàcy Rady Nadzorczej, której
rozwiàzania domagali si´ w dniu 23.01.1992 roku
Przedstawiciele Grup Cz∏onkowskich Zespo∏u, ostro
wyst´powa∏ przeciw reorganizacji Zespo∏u w cia∏o
posiadajàce osobowoÊç prawnà, jako ˝e od stycznia 1992 roku kupi∏ za 1 z∏ udzia∏ w Spó∏ce i wola∏,
aby tylko Spó∏ka mia∏a osobowoÊç prawnà. Interesujàce jest to, i˝ pod uchwa∏à, która personalnie
atakuje Jana Wypycha podpisana jest m.in. obecna w∏aÊcicielka Spó∏ki pani Ma∏gorzata Kulka.
Ma∏gorzata Chmielewska-Kulka – kupi∏a
za 1 z∏ udzia∏ w 1990 r., w Zarzàdzie Spó∏ki od 1991
r., protestowa∏a, walczy∏a o interesy cz∏onków w latach 1992-1994. Teraz ju˝ nie przeszkadza jej, ˝e
konsumuje Êrodki finansowe pochodzàce ze sprzeda˝y wspólnego majàtku cz∏onków Zespo∏u.
Tomasz Wàsowski – powo∏any do Zarzàdu
Spó∏ki 19.12.1992 roku. Z inicjatywy Prezesa wydalony z Zarzàdu we wrzeÊniu 2001 roku. W listopadzie 2002 r. przywrócony dzi´ki staraniom radcy
prawnego Wac∏awa Rukata, Wojciecha Staniulisa
i S∏awomira Kowzana.
Tadeusz Romanowicz – w Zarzàdzie Spó∏ki
od 1995 r., niedosz∏y eurodeputowany z Samoobrony z Pi∏y. Po upadku W. Staniulisa wspólnie z M.
Kulkà jest g∏ównym rozgrywajàcym w Spó∏ce.
JakoÊ dziwnie si´ sk∏ada, ˝e podejmowane przez
Pana Prezesa Romanowicza decyzje przynoszà
w koƒcowym efekcie szkod´ interesom mieszkaƒców Starej Mi∏osnej – cz∏onkom by∏ego Zespo∏u.

We wrzeÊniu 2001 r. podpisa∏ akt notarialny
„sprzeda˝y” bezgotówkowej dwóch dzia∏ek przy ul.
Jeêdzieckiej 21 tzw. „betoniarni” o powierzchni 23.183 m2 za karne odsetki dla KONSTANSU – co
my z tego mamy?
W kwietniu 2004 r. sprzeda∏ dzia∏k´ o powierzchni 6.422 m2 tzw. „spalone przedszkole” za kwot´ 550.000 z∏. Nie doÊç, ˝e mieszkaƒcy nie otrzymali za te pieniàdze od Spó∏ki ani metra chodnika, ani
jednej latarni, to obecnie, po podzieleniu tej dzia∏ki
na szeÊç mniejszych, moglibyÊmy uzyskaç
za nià 10 razy wi´cej, czyli 5,5 mln. z∏.
Na bie˝àco sprawami Spó∏ki kieruje etatowy cz∏onek Zarzàdu od 18.11.2001 roku p. S∏awomir
Kowzan.
Normalnie, kiedy cz∏owiek uÊwiadomi sobie, ˝e
to, co robi jest niegodne – powinien ustàpiç. Jak
d∏ugo jeszcze b´dziemy czekali na takie decyzje w
tym przypadku?
cz∏onek Zrzeszenia
– Tadeusz Opieka

Informacje z SZPZLO Warszawa Weso∏a
Informujemy, ˝e termin
oddania przychodni nr 1
przy ul. Kiliƒskiego 50
w Weso∏ej Centrum zosta∏
przesuni´ty na marzec,
z przyczyn od nas niezale˝nych. Opóênienie wynika
z przed∏u˝ajàcego si´ odbioru przez Sanepid i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
JednoczeÊnie podj´liÊmy dzia∏ania majàce
na celu pozyskanie Êrodków na wyposa˝enie
gabinetu laryngologicznego oraz doposa˝enie
gabinetów stomatologicznych w radiomonitory.
Organizujemy równie˝ zaplecze dla poradni
kardiologicznej, m.in. zakupiliÊmy aparaty
Holtera do monitorowania ciÊnienia i rytmu
serca. Powy˝sze dzia∏ania pozwolà na spe∏nienie wymogów NFZ dla kontraktów na Êwiadczenia kardiologiczne i laryngologiczne. PodpisaliÊmy te˝ umow´ z Instytutem Kardiologii
na uruchomienie, od czerwca, us∏ug telemetrycznych, co umo˝liwi bezpoÊrednià transmisj´ zapisu EKG z przychodni nr 1 do Instytutu.
Zapewni to natychmiastowà konsultacj´ u wy-

sokiej klasy spacjalistów w ostrych przypadkach kardiologicznych oraz szybki dost´p
do miejsca szpitalnego.
Od marca planujemy zatrudnienie dodatkowego stomatologa w Starej Mi∏osnej, co zwi´kszy
dost´pnoÊç do Êwiadczeƒ z trzech do pi´ciu razy
w tygodniu. Ca∏y czas podejmujemy starania
o pozyskanie Êrodków na przebudow´ przychodni w Starej Mi∏osnej. Wzrastajàca liczba mieszkaƒców oznacza koniecznoÊç zwi´kszenia zatrudnienia lekarzy POZ (od kwietnia br.), zwi´kszenia liczby gabinetów, przebudowy cz´Êci pediatrycznej i rejestracji. Ostatecznie w Starej Mi∏osnej, podobnie jak w Zielonej, pozostanie poradnia POZ dla dzieci i doros∏ych, gabinet zabiegowy
z punktem pobraƒ oraz gabinet stomatologiczny.
Jednostkà centralnà skupiajàcà wszystkie
poradnie specjalistyczne i pracownie diagnostyki obrazowej (USG, ECHO, pracownie Holtera),
b´dzie Przychodnia nr 1 w Weso∏ej Centrum,
poniewa˝ spe∏nia wszystkie, okreÊlone prawem
wymagania. Istniejàce po∏àczenia autobusowe
zapewnià ∏atwy dojazd zarówno ze Starej Mi∏osnej, jak i Zielonej.
SZPZLO Warszawa Weso∏a od ok. 2 lat jest

terenem intensywnej rozbudowy, inwestuje
w sprz´t i aparatur´, ale, przede wszystkim, prowadzi bie˝àcà dzia∏alnoÊç leczniczà. Wyra˝a si´
ona konkretnymi liczbami. Chocia˝by, w styczniu br. udzielono ok. 3000 porad dla doros∏ych
i 2600 dla dzieci. Z punktu pobraƒ skorzysta∏o 1100 osób, a z gabinetu zabiegowego 2100.
Wykonano i opisano ok. 300 EKG. Wystawiono
ok. 1800 zwolnieƒ lekarskich, 7200 recept
i ok. 3000 skierowaƒ do specjalistów i na badania. Zrealizowano ok. 70 domowych wizyt lekarskich i ok. 100 piel´gniarskich. Jest to olbrzymi
wysi∏ek organizacyjny i finansowy.
Zdajemy sobie spraw´, ˝e oczekiwania sà
o wiele wi´ksze, ni˝ mo˝emy zapewniç w ramach
ograniczonych Êrodków, które przekazuje NFZ. Liczymy na to, ˝e nowa ustawa o zak∏adach opieki
zdrowotnej umo˝liwi ZOZ-om prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej, co poprawi ich kondycj´
finansowà i, w efekcie, prze∏o˝y si´ na zwi´kszenie Êwiadczeƒ i zakupów sprz´tu medycznego,
a tak˝e zatrudnienie wi´kszej liczby personelu.
Lek. med. Tomasz Droƒ
Koordynator ds. Lecznictwa
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Co dalej z dostawà wody?
Jak ju˝ pisa∏am we wrzeÊniowym numerze WiadomoÊci, MPWiK (Miejskie przedsi´biorstwo Wodne i Kanalizacyjne), które od zasz∏ego roku
zarzàdza siecià wodociàgowà
w Starej Mi∏osnej, zapowiada∏o
ró˝ne niedogodnoÊci w zwiàzku z brakami i usterkami naszej
infrastruktury.
Pierwsze k∏opoty mieliÊmy 6 grudnia, kiedy wody
brakowa∏o przez ca∏y dzieƒ. Prace, które wtedy przeprowadzono, dotyczy∏y awarii zasuwy, która znajduje si´ przy Stacji Uzdatniania Wody Stara Mi∏osna.
BezpoÊrednie sàsiedztwo uj´cia wody zmusi∏o ekipy
remontowe do czasowego wy∏àczenia ca∏ej stacji.
Zakres prac wynikajàcy z awarii, m.in. wymiana zasuwy oraz zaworu odpowietrzajàcego spowodowa∏,
˝e prace trwa∏y 17 godzin, a ekipy pogotowia
MPWiK S.A. zakoƒczy∏y prac´ dopiero po pó∏nocy.
Niestety, nie by∏ to jeszcze poczàtek zapowiadanego
remontu Stacji Uzdatniania Wody. Pocieszajàce jest
tylko to, ˝e akcja by∏a przeprowadzona sprawnie.
Dzi´ki og∏oszeniom nadawanym przez megafon,
wi´kszoÊç mieszkaƒców zdà˝y∏a si´ przygotowaç,
a szko∏´ zaopatrzono w ca∏à cystern´ wody pitnej.
Z pytaniem, co si´ b´dzie dalej dzia∏o z wodà,
zwróci∏am si´ do MPWiK. Odpowiedziano mi bardzo
lakonicznie, ˝e nasze uj´cie dysponuje ograniczonymi zasobami wody i do czasu uruchomienia studni g∏´binowych wskazanych w pozwoleniu wodno-prawnym mo˝e dochodziç do sytuacji spadków ciÊnienia oraz braku dostawy wody w godzinach maksymalnego zu˝ycia – czyli na przyk∏ad latem w okresie intensywnego podlewania ogródków.
Nie wyglàda na to, ˝eby te brakujàce studnie mia∏y szybko zostaç uruchomione bo, jak mi odpowiedziano: „MPWiK jest jedynie operatorem infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Starej Mi∏o-

snej. W∏aÊcicielem infrastruktury jest w dalszym ciàgu miasto. Oznacza to, ˝e nie mamy prawnych mo˝liwoÊci prowadzenia niezb´dnych modernizacji czy
realizacji nowych inwestycji. Obecnie trwajà ustalenia pomi´dzy Urz´dem Dzielnicy a MPWiK S.A.
w zakresie przygotowania projektu do modernizacji
SUW w celu poprawy niezawodnoÊci dostaw wody
dla mieszkaƒców.”
Ciekawe jest to, ˝e MPWiK to nic innego jak jednostka organizacyjna miasta Warszawy, wi´c i operator i w∏aÊciciel jest w gruncie rzeczy ten sam, a to
przecie˝ MPWiK bierze od nas pieniàdze za wod´.
Jeszcze ciekawsze rezultaty da∏a próba dowiedzenia si´, jaka jest jakoÊç wody dostarczanej
przez SUW w Starej Mi∏oÊnie. Od rzeczniczki prasowej MPWiK uda∏o si´ wyciàgnàç tylko informacj´ o twardoÊci wody: jest to 288 mgCaCO3/l (miligramów w´glanu wapnia na litr) czyli woda Êrednio twarda. Dalej by∏ gorzej. Rzeczniczka obieca∏a,
˝e szczegó∏owe dane pojawià si´ wkrótce na stronie MPWiK. W dwa tygodnie póêniej, wcià˝ ich nie
ma. Jest natomiast telefon, pod który przez dwie
godziny w tygodniu mogà dzwoniç mieszkaƒcy
Weso∏ej, ˝eby skonsultowaç si´ z ekspertem.
Skonsultowa∏am si´ zatem i dowiedzia∏am si´, ˝e:
„tych danych u˝ytkownikom si´ nie udost´pnia”,
czyli ˝e nie mog´ dowiedzieç si´, co kupuj´ i pij´.
Ju˝ si´ mia∏am ci´˝ko obraziç, kiedy przypomnia∏am sobie, ˝e dla innych mieszkaƒców Warszawy
pe∏ne dane o jakoÊci wody jednak sà dost´pne
na stronie MPWiK. Trudno zatem powiedzieç, co
dok∏adnie si´ dzieje: czy MPWiK nie wie jakà wod´
nam sprzedaje, czy te˝ si´ tych wyników wstydzi.
Jedno jest pewne, ów „ekspert” by∏ ociupink´
nierozgarni´ty. Wod´ natomiast dam do przebadania w prywatnym laboratorium, a wyniki podam
w nast´pnym numerze.
Dorota Wroƒska

Tajemnicze wybuchy
Wielu mieszkaƒcom Weso∏ej wydaje si´, ˝e
otoczona lasami Zielona to chyba najspokojniejsza i najcichsza cz´Êç naszej dzielnicy. Niska
przest´pczoÊç i spokojna atmosfera mog∏y dawaç z∏udny obraz sielskoÊci. W styczniu mieliÊmy okazj´ si´ przekonaç, ˝e jest zgo∏a inaczej.
Na poczàtku roku Zielonà wstrzàsn´∏y bowiem
dwie eksplozje. Bomby wybuch∏y w niewielkim
odst´pie czasu i stosunkowo blisko siebie. WieÊci o incydentach roznios∏y si´ b∏yskawicznie
i cz´sto diametralnie ró˝ni∏y si´ od prawdy. A jak
by∏o w rzeczywistoÊci?
Pierwsza eksplozja nastàpi∏a oko∏o godziny 22, 10. stycznia. Wydawaç by si´ mog∏o, ˝e
b´dzie to kolejny spokojny wieczór, jednak
bomba ukryta w puszce po piwie zbudzi∏a ca∏à
okolic´. Zdarzenie mia∏o miejsce przy posesji
w okolicach „górki” na ulicy Pstrowskiego. Ju˝
nast´pnego dnia pojawi∏y si´ ró˝ne wersje wydarzeƒ – jak choçby ta, ˝e bomba wybuch∏a
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wewnàtrz domu. Sugerowano równie˝, ˝e ofiara,
prywatny przedsi´biorca mieszkajàcy w Zielonej, zosta∏a ranna i z poparzeniami nóg oraz ràk
trafi∏a do szpitala. Tej wersji nie potwierdza jednak policja. Jak mówià funkcjonariusze nic takiego nie zosta∏o zg∏oszone. Warto jednak
zwróciç uwag´ na fakt, ˝e celem ataku by∏
przedsi´biorca. Prawdopodobnie mia∏o to zwiàzek z bombà.
Kolejna detonacja nastàpi∏a niespe∏na tydzieƒ póêniej – 16. stycznia. Miejscem, gdzie
rozegra∏ si´ dramat, by∏a tym razem ulica
Jagielloƒska (krzy˝ujàca si´ z ulicà Pstrowskiego). Z oficjalnych wyjaÊnieƒ policji wiadomo,
˝e w∏aÊciciel posesji po powrocie do domu
w okolicach 19.30 nie móg∏ otworzyç bramy,
wi´c postanowi∏ zrobiç to póêniej i zostawi∏ auto na ulicy. Kiedy oko∏o 21.30 uda∏o mu si´
wprowadziç samochód na posesj´ eksplodowa∏a bomba. Tym razem jednak okolicznoÊci by∏y

Szanowni Paƒstwo!
Jestem lekarkà od wielu lat chorujàcà na stwardnienie rozsiane. Dzi´ki
udzielonej przez Paƒstwa pomocy
choroba nie post´puje tak szybko.
Uprzejmie zawiadamiam, ˝e zmieni∏y si´ zasady przekazywania 1%
podatku dochodowego za rok 2007.
Aby Paƒstwa Êrodki trafi∏y na moje
leczenie i rehabilitacj´, nale˝y w rubryce „inne informacje w tym u∏atwiajàce kontakt z podatnikiem” znajdujàcej si´ w formularzach
PIT 28 poz. 135
PIT 36 poz. 311
PIT 36L poz. 107
PIT 37 poz. 123
PIT 38 poz. 59
zamieÊciç nast´pujàce dane:
■

■

■

Polskie Towarzystwo
Stwardnienia Rozsianego
KRS 0000083356
Nr konta: 51 2130 0004 2001
0405 6198 0002
PLIR Magdalena Szmauz-Dybko
WysokoÊç wp∏aty.

JednoczeÊnie informuj´, ˝e numer
mojego konta osobistego 55 1020
1097 0000 7702 0048 8411 pozostaje bez zmian.
Z góry serdecznie dzi´kuj´
Magdalena Szmauz-Dybko
Tel. 0 22 773-25-70
doÊç jasne, a mieszkaƒcowi Zielonej na szcz´Êcie nic si´ nie sta∏o.
Niepokojàcy jest inny fakt. Po raz kolejny
pojawi∏y si´ bowiem poszlaki wskazujàce na jednego sprawc´. ¸adunek wybuchowy znów zosta∏
umieszczony w puszce po piwie, a zaatakowany
mieszkaniec prowadzi przedsi´biorstwo. Ponadto identycznie skonstruowana zosta∏a sama
bomba – w puszce znalaz∏y si´: mieszanka wybuchowa oraz zapalnik z oÊmiu baterii R6 po∏àczone z mikrow∏àcznikiem. ¸adunki wybuchowe
zosta∏y wype∏nione gwoêdziami. Trudno domniemywaç, czy eksplozje by∏y próbami zastraszenia,
jednak policja przyk∏ada teraz wi´kszà wag´
do ochrony osiedla Zielona. Od jakiegoÊ czasu
ulice patrolujà nieumundurowani funkcjonariusze, pojawiajà si´ te˝ radiowozy.
Od opisanych wydarzeƒ mija ju˝ prawie pó∏tora miesiàca. W mi´dzyczasie nie by∏o jakichkolwiek wybuchów ani podejrzanych incydentów.
Pozostaje wi´c mieç nadziej´, ˝e Zielona ca∏y
czas jest bezpieczna.
Karol Dziwiƒski
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Dzieƒ Babci i Dzieƒ Dziadka w SP nr 171
Babcia i Dziadek w ˝yciu wnuków
pe∏nià wa˝nà rol´. Kiedy rodzice, tak
cz´sto zabiegani, nie zawsze majà czas
dla swoich pociech, to dziadkowie sà
dla nich podporà i powiernikami tajemnic. Aby wyraziç swojà wdzi´cznoÊç, dzieci z klas zerowych i drugich
przygotowa∏y uroczystoÊç na ich czeÊç.

30 stycznia 2008 roku w Szkole Podstawowej nr 171 na pi´knie udekorowanej sali gimnastycznej zebra∏o si´ bar-

dzo du˝o zaproszonych goÊci (oko∏o
120 osób). Ka˝dy przybywajàcy zosta∏
powitany przez uczniów klasy VI
i otrzyma∏ „Âpiewnik Babuni
i Dziadziunia” specjalnie opracowany na t´ okazj´. Mali artyÊci zebrani na scenie, przebrani
za zwierzàtka, kwiatki oraz w ludowych krakowskich
strojach, wyglàdali pi´knie. Babcie i Dziadkowie z uÊmiechem Êledzili popisy swoich wnuczàt, w∏àczyli si´ do
wspólnego Êpiewania
piosenek. Z ∏ezkà w oku
s∏uchali koncertu ˝yczeƒ oprawionego piosenkami z lat mi∏ych im sercu. Burzà oklasków nagrodzili maluchy z zerówki. UroczystoÊç
ubarwi∏ krakowiak przygotowany przez p. M. Czy˝ewskà.
GoÊcie otrzymali od wnuków samodzielnie wykonane przez nich upominki.

Po zakoƒczeniu cz´Êci oficjalnej p.
dyrektor Bogumi∏a Banasiak- Kowalik
wraz z paniami A. Krysiak, M. Mà-

czyƒskà, M. Rysak i D. Czarneckà- Jagodà, które przygotowa∏y t´ uroczystoÊç, zaprosi∏y na skromny pocz´stunek. Impreza dostarczy∏a wiele satysfakcji i wzruszeƒ, byç mo˝e na sta∏e
wpisze si´ do kalendarza imprez
w SP171.
mgr Agnieszka Krysiak
foto Maciej Feldo

wiska obs∏ugi interesanta,
dostosowanà ∏azienk´
na parterze budynku,
wydzielone miejsca parkingowe z u∏atwionym
przejazdem do urz´du
(podjazdy bez kraw´˝ników).
Uroczystego otwarcia
dokona∏ Jacek Wojciechowicz, Zast´pca Prezydenta m.st. Warszawy
oraz Burmistrz Dzielnicy
komunikaty g∏osowe. Pierwszej pomoEdward K∏os.
Krzysztof Kujawa, Zast´pca Dyrek- cy mo˝e udzieliç ka˝dy. Do obs∏ugi detora Biura Bezpieczeƒstwa i Zarzàdza- fibrylatora przeszkolono czterech prania Kryzysowego Urz´du m.st. Warsza- cowników Urz´du Dzielnicy.
wy przekaza∏ na r´ce Burmistrza
Marta B∏aszczak
Dzielnicy defibrylator. Urzàdzenie to
Wydzia∏ Organizacyjny
w znaczny sposób zwi´kszy szans´
dla Dzielnicy Weso∏a
prze˝ycia osoby, u której dosz∏o do zatrzymania akcji
serca. Sprz´t, który zosta∏ umieszK i W Zakrzewscy
czony w holu
Rubinowa 14, tel. 022 773 13 89
Urz´du jest pro- Stara Mi∏osna, ul.
00
00
Czynne
pn-sob
12
-20
, inne godziny po telefonicznym umówieniu
sty w obs∏udze,
Interna, Profilaktyka – szczepienia, Chirurgia,
ma automatyczne

Otwarcie WOM-u
31 stycznia o godz. 9 rano w Urz´dzie
Dzielnicy Weso∏a odby∏o si´ uroczyste
otwarcie nowej sali Wydzia∏u Obs∏ugi
Mieszkaƒców oraz przekazanie defibrylatora przez Biuro Bezpieczeƒstwa
i Zarzàdzania Kryzysowego Urz´du
m.st. Warszawy.
Pomieszczenia zosta∏y tak przebudowane, aby osoby niepe∏nosprawne bez
przeszkód mog∏y za∏atwiç spraw´
w urz´dzie. Budynek wyposa˝ony jest
w automatycznie otwierane drzwi,
przystosowanà wind´, obni˝one stano-

Leczenie psów i kotów

Krioterapia, Badania Laboratoryjne
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Halowe Mistrzostwa Polski w ∏ucznictwie
W hali sportowej Akademii Wychowania Fizycznego imienia Bronis∏awa
Czecha w Krakowie w dniach 15-17 lutego 2008 odby∏y si´ XXVI Halowe
Mistrzostwa Polski Seniorów w ∏ucznictwie. W roku jubileuszu 75-lecia
∏ucznictwa na ziemi krakowskiej
uczestnikami zmagaƒ byli najlepsi polscy zawodnicy z medalistami Mistrzostw Âwiata, Europy i Polski oraz
zawodnicy, którzy wywalczyli dla naszego kraju komplet kwalifikacji
do Olimpiady PEKIN 2008.
Strzelania halowe majà swojà specyfik´. Od roku 1993 najlepszych wy∏ania
si´ w rundach pucharowych, a kwalifikacje odbywajà si´ na dystansie 18 metrów. Ka˝dy z zawodników oddaje 60

strza∏ów, do eliminacji kwalifikuje
si´ 32 najlepszych, którzy dalej rozgrywajà kolejno 1/16, 1/8, 1/4 fina∏u oraz
pojedynki fina∏owe. Zawodniczki KS
„Weso∏a” awansowa∏y do 1/8 fina∏u
i zaj´∏y odpowiednio miejsca Ma∏gorzata Chomik 10, Hanna Koz∏owska 11, Barbara Koz∏owska 13.
Kwalifikacje do rozgrywek zespo∏owych uzyskuje 16 najlepszych zespo∏ów
na podstawie sumy wyników 3 zawodników danego zespo∏u uzyskanych
w kwalifikacjach indywidualnych. Dru˝yna KS „Weso∏a” w sk∏adzie: Barbara
Koz∏owska, Ma∏gorzata Chomik
i Hanna Koz∏owska zaj´∏a 5 miejsce.
Komentarz trenera Zbigniewa Koz∏owskiego: „Strzelania pucharowe to

Badminton
– UKS Dwójka Weso∏a
Adam Ciok i Adam MaÊnik, którzy
reprezentujà barwy klubu UKS Dwójka
Weso∏a dzia∏ajàcego przy Zespole
Szkó∏ Nr. 94 na osiedlu Zielona, wystartowali w styczniu w Mi´dzynarodowych Mistrzostwach Polski Juniorów 2008 w Badmintonie. Zawody
z udzia∏em zawodników z 8 krajów odby∏y si´ w Hali Sportowej ARENA
– URSYNÓW w Warszawie.
Debel Ciok i MaÊnik (obaj uczniowie
Gimnazjum Nr. 118 w Zielonej) zajà∏
w tych zawodach miejsce dziewiàte.
Nale˝y dodaç, ˝e jest to najlepszy debel w Województwie Mazowieckim
w kategorii wiekowej juniora m∏odszego i siódmy debel w kraju (na 67 debli
sklasyfikowanych) wed∏ug ostatniej li-

sty rankingowej Polskiego Zwiàzku
Badmintona.
W tej samej hali sportowej
w dniach 27 do 30 marca odb´dà si´
Mi´dzynarodowe Mistrzostwa Polski
w BADMINTONIE b´dàce jednym
z turniejów kwalifikacyjnych do
Igrzysk Olimpijskich PEKIN 2008.
Z tego wzgl´du organizatorzy spodziewajà si´ przyjazdu ponad 25 ekip
zagranicznych z ca∏ego Êwiata. OczywiÊcie, w turnieju zagra równie˝ ca∏a
krajowa badmintonowa czo∏ówka
wraz z 5 zawodnikami walczàcymi
o kwalifikacje olimpijskie.
Andrzej Janecki
trener badmintona UKS Dwójka Weso∏a

Ostatni dzwonek (rowerowy)!!!
Wszelkie prognozy na ziemi i niebie
przewidujà, ˝e wiosna tu˝-tu˝ i roweru
pokrytego kurzem w piwnicy przechowywaç nie wypada. Najwy˝szy czas zaczàç dzia∏aç!!!
I pisz´ te s∏owa z czystej potrzeby podzielenia si´ z czytelnikami wra˝eniami
z soboty rozpoczynajàcej miesiàc luty
– by∏a pi´kna pogoda, b∏´kitne niebo,
Êpiewajàce ptaki…wprost wymarzone
warunki do jazdy i rozpocz´cia sezonu.
Jednak˝e, nale˝y zauwa˝yç, ˝e niektórzy
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nasi mieszkaƒcy zacz´li sezon rowerowy
ju˝ w listopadzie (zima w tym roku by∏a
sucha i ∏agodna na Mazowszu), a w∏aÊciwie go nie skoƒczyli? Co oczywiÊcie da∏o
wynik w postaci sukcesów na pierwszych
maratonach rozgrywanych w tym roku.
Ale, có˝… Nie ka˝dy jest taki…i nie
musi. Mimo wszystko, ˝eby nie narobiç
wstydu w tegorocznym wyÊcigu rodzinnym Family Cup warto si´ poruszaç,
choçby ju˝!!!
Dariusz Lebiedê

wielka loteria. Zawodniczki moje pobi∏y
swoje rekordy ˝yciowe, ale to nie wystarczy∏o, by zajàç pozycje medalowe.
Zawodnicy innych klubów trenujà co
najmniej 4 razy w tygodniu. My natomiast mamy do swej dyspozycji sal´ gimnastycznà tylko 2 razy w tygodniu. Klub
nie ma swojego obiektu i wynajmuje odp∏atnie sale w szkole. Poza tym sprz´t,
którym dysponujemy, a który ma du˝e
znaczenie w ∏ucznictwie, nie jest wysokiej
klasy. Mam nadziej´, ˝e dzi´ki przychylnoÊci W∏adz Dzielnicy i klubu moje zawodniczki b´dà mog∏y odpowiednio
przygotowaç si´ do obrony tytu∏u
Mistrzyƒ Polski na torach otwartych”.
Hanna Koz∏owska

Weso∏a Stówa
Bieg sztafetowy organizowany przez Stowarzyszenie Stara Mi∏osna odb´dzie si´ ju˝ po raz
trzeci, tym razem 17 maja. Najwy˝szy czas
rozpoczàç systematyczne treningi. Startowa∏em w dwóch poprzednich biegach i, oczywiÊcie, zamierzam pobiec równie˝ w tym roku.
Chcia∏bym podzieliç si´ swoimi doÊwiadczeniami amatora seniora i zach´ciç tych, którzy
jeszcze nie spróbowali. Setka na cztery osoby
przy zmianach co pi´ç kilometrów nie wydaje
si´ bardzo trudna. Tak myÊla∏em przed pierwszà Weso∏à Stówà. Warto troch´ si´ rozbiegaç, Ja biegam po 40-50 minut 5 razy w tygodniu, dwa miesiàce takiego przygotowania powinny wystarczyç, ˝eby ukoƒczyç bieg bez
problemów, ale ˝eby uzyskaç dobry wynik,
trzeba biegaç troch´ wi´cej. W ubieg∏orocznej
„stówie” zwyci´˝y∏ zespó∏ o przewrotnej nazwie „Byle dobiec” z Anina. W zwyci´skiej
dru˝ynie by∏ mieszkaniec Starej Mi∏osny Jarek
Widomski – ubieg∏oroczny zwyci´zca maratonu leÊnego (3:10). Mamy niez∏ych biegaczy,
jako organizatorzy powinniÊmy wystawiç
przynajmniej 2 dru˝yny. Wygraç nie b´dzie ∏atwo, konkurencja jest bardzo ostra. Najwa˝niejsze, ˝eby ju˝ teraz rozpoczàç systematyczne treningi. Biegi d∏ugodystansowe to naprawd´ ciekawy sport, ka˝dy bieg dostarcza innych, nieraz silnych wra˝eƒ. JeÊli ktoÊ ju˝ zacznie, to b´dzie kontynuowa∏.
Warto startowaç w zawodach, bo to zmusza do systematycznoÊci. Nawet jeÊli w zawodach nie uzyskasz nadzwyczajnych wyników. Nagrodà jest dobra forma.

Andrzej Jarzynowski
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OÊrodek Kultury Weso∏a
HARMONOGRAM WYDARZE¡ W OÂRODKU
KULTURY W DZ. WESO¸A
DATA
02.03.
godz. 16:00
04.03.
godz. 16:00
08.03.
godz. 18:00
12.03.
godz. 18:00
13.03.
godz. 9-16
30.03.
godz. 16:00

WYDARZENIE
Teatrzyk dla dzieci
– przedstawienie
Teatru Koliber
Spotkanie Klubu
Seniora
Koncert z okazji
Dnia Kobiet
Koncert Filharmonii

MIEJSCE
OÊrodek Kultury,
ul. Starzyƒskiego 21

ul. Starzyƒskiego 21, tel. 022 773 61 88
ODT „Pogodna”, ul. Jana Paw∏a II 25, tel. 427 37 74
Podzi´kowania od opiekunów i instruktorów dla wszystkich uczestników „Zimy w mieÊcie” w OÊrodku Kultury
za wspólnie sp´dzony czas – by∏o twórczo i radoÊnie! Zapraszamy do oglàdania zdj´ç i przeczytania relacji na naszej stronie internetowej www.domkultury.wesola.net

Filia,
ODT „Pogodna”,
ul. Jana Paw∏a II 25
O. K.
Filia

Eliminacje konkursu O. K.
„Warszawska Syrenka
2008”
Teatrzyk dla dzieci
Filia
– spektakl Teatrzyku
Iskierka

Uwaga: nowe sekcje w ODT „Pogodna”: Plastyka Dla
Smyka i Rytmika Dla Smyka – dla dzieci w wieku 3-5 lat.
Informacje i zapisy w sekretariacie.

Êrodek Kultury w Dz. Weso∏a zaprasza na koncert
z okazji Dnia Kobiet. Wystàpià Marcin Olszowy
– akompaniament i Rados∏aw Flasza – Êpiew. B´dà piosenki o kobietach, o mi∏oÊci w pi´knych, nastrojowych
aran˝acjach. Zapraszamy 8 marca o godz. 18:00
do OÊrodka Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”, ul. Jana
Paw∏a II 25, I p., nad aptekà, os. Stara Mi∏osna.

O

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

Chrapiesz? Masz bezdech?
Radiochirurgia – prze∏om w leczeniu chrapania

www.chrapanie-bezdech.pl
Warszawa, ul. Lanciego 13

tel. (022) 408 01 10
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Kàcik bibliofila
Arnhild
Lauveng
By∏am po drugiej
stronie lustra –
wygrana walka
ze schizofrenià
Schizofrenia.
Taka diagnoza to
dramat dla pacjenta i jego najbli˝szych. Czy mo˝na t´ chorob´ pokonaç? Czy jest nadzieja na chocia˝
w miar´ normalne ˝ycie? Ksià˝ka pokazuje, ˝e tak. Autorka po dziesi´ciu latach przebywania na oddzia∏ach psychiatrycznych opisuje swojà walk´ o wyzdrowienie. Dzisiaj, po skoƒczeniu Uniwersytetu w Oslo, pracuje jako psycholog kliniczny i prowadzi liczne wyk∏ady.

Pozycj´ t´ polecam nie tylko czytelnikom bezpoÊrednio zainteresowanym
tym problemem. Jest to opowieÊç
o uczuciach, o walce, o mi∏oÊci rodzinnej, ale tak˝e o metodach leczenia
z punktu widzenia pacjenta.
Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Stone I. – Bezmiar s∏awy
2. Bond A. – Prawda o Ruby Valentine
3. Boyd W. – Bez wytchnienia
4. Summers J. – Moje ˝ycie z psem
imieniem George
5. Kidd S. M. – Sekretne ˝ycie pszczó∏
6. Schorlau W. – Zmowa milczenia:
druga sprawa Denglera
Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Strza∏kowska M. – Raj na Ziemi czyli Rady nie od parady II

Mocne uderzenie i inne dêwi´ki
Rysunkowi artyÊci
Gorillaz
„Demon Days”

da: „Lubi´ ich, podoba mi si´ ich muzyka”. Sà
jednak elementy, które w tej muzyce mogà denerwowaç. Najwa˝niejszym z nich jest wokal (jak
wszystkim wiadomo – Damona Albarna, który tu
ukrywa si´ pod postacià niebieskow∏osego ludzika o imieniu 2-D). Jest to Êpiew nieco niechlujny,
a przede wszystkim – ma∏o wyraêny (zrozumienie
Êpiewanego tekstu naprawd´ graniczy z cudem).
Poza tym muzyka mo˝e wydawaç si´ momentami monotonna, zbyt przygn´biajàca i trudna do przyj´cia. Mnie osobiÊcie odpowiada takie
lekkie denerwowanie s∏uchacza nowymi, czasem
na pozór nieprzyjemnymi, rozwiàzaniami muzycz-
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Literatura popularnonaukowa:
1. Lauveng A. – By∏am po drugiej stronie lustra
2. Kübler-Ross E. – Dzieci i Êmierç: jak
dzieci i ich rodzice radzà sobie ze
Êmiercià
3.Tomczyk M. – Trener- jak czytaç
wiersze?: liceum – poziom rozszerzony
4. Pa∏kiewicz J. E. – Angor
5. Blackburn S. – Platon: Paƒstwo: biografia
Iza Zych
nymi. Mimo ca∏ego synkretyzmu formy i mnóstwa ciekawych elementów muzyka ta nie sprawia wra˝enia przepe∏nionej, a raczej minimalistycznej, wykorzystujàcej tylko to, co niezb´dne
do stworzenia po˝àdanego klimatu. Muzyka elektryzuje, ale dla niektórych mo˝e byç zbyt przyt∏aczajàca. Tym bardziej, ˝e mo˝emy si´ tu spotkaç
z zaskakujàcymi zwrotami w rytmie, melodii, klimacie. Przyk∏adowo, w utworze „White Light”
przesterowany, nieco agresywny wokal i muzyka
zmieniajà si´ na chwil´ w melancholijnà, wolnà
melodi´, by znowu powróciç do dziwnych przesterów. Na p∏ycie mieszajà si´ klimaty bliskie koÊcielnym chórom (utwór „Demon Days”) i takie,
które przypominajà imprez´ w klubie („Dare”),
koncert rockowy („White Light”) lub hip-hopowy
(„Fire Coming Out Of The Monkey’s Head”) oraz
wiele, wiele innych. Jak to wszystko mo˝e razem
dobrze brzmieç? Najlepiej sami sprawdêcie.
O ka˝dym albumie „Goryli” mo˝na by napisaç
kilka stron, ale niestety gazeta, którà czytasz, nie
jest pismem muzycznym, w którym mo˝na sobie
na to pozwoliç. Ograniczy∏am si´ wi´c do ogólnego, subiektywnego opisu muzyki i klimatu jakie
tworzy ten zespó∏. Mam nadziej´, ˝e te kilka s∏ów
ode mnie zach´ci was do pos∏uchania tej szalonej, dziwnej twórczoÊci. Po raz kolejny zach´cam
do dzielenia si´ swoimi opinami i pomys∏ami ze
mnà poprzez e-mail: tinex.hivus@gmail.com,
jednoczeÊnie dzi´kujàc za wszystkie wiadomoÊci, które dosta∏am do tej pory.

Martyna Nowosielska

Mechanika pojazdowa

res

PRACOWNIA PROTETYCZNA
EWA WAÂ
tel.: 022 773 29 67•022 760 86 74•605 40 38 42
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Wszyscy jesteÊmy przyzwyczajeni do wizerunków
muzyków
widniejàcych
na ok∏adkach p∏yt, w ksià˝eczkach tekstowych albo
przynajmniej obok wywiadów w gazetach. Co jednak, jeÊli muzycy naszej ulubionej grupy wyst´pujà wy∏àcznie pod postacià rysunków (nawet
na koncertach) i animacji? Taki w∏aÊnie jest zespó∏
Gorillaz, który swoje prawdziwe twarze ukrywa
pod postacià wyimaginowanych stworów podobnych do ludzi. Tajemnicza aura wokó∏ ich wizerunku mog∏aby uzupe∏niaç braki w talencie i pomagaç
im w sprzeda˝y p∏yt. Ale to nie jest ten przypadek,
gdy˝ Gorillaz jest grupà o niespotykanych, ciekawych pomys∏ach i nie potrzebuje do odniesienia
sukcesu przerostu formy nad treÊcià.
Album tego niecodziennego zespo∏u, który postanowi∏am zrecenzowaç, to „Demon Days”. Krà˝ek jest bardzo klimatyczny, utwory wprowadzajà
w ludzkie serce lekki, przyjemny niepokój. Gorillaz
zr´cznie ∏àczà ze sobà ró˝ne gatunki muzyczne,
takie jak np. hip-hop, rock i muzyk´ elektronicznà.
Mo˝e to sprawia, ˝e jakakolwiek osoba, której zadaj´ pytanie: „Co myÊlisz o Gorillaz?”, odpowia-

2. Piàtkowska R. – Szcz´Êcie Êpi na lewym boku
3. Ma∏kowski T – Gdzie jest zamek?:
nowe przygody poszukiwaczy zaginionej wazy
4. Rowling J. K. – Harry Potter i insygnia Êmierci
5. Stewart P. – Corby Flood i ˝egluga
przez siedem mórz

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

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

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Witajcie
wÊród
nas

foto – Fotooskar

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.

Nikola Rogala
urodzi∏a si´ 5 paêdziernika 2007 r.
Córka Marzeny i Henryka.
Waga 3800 g, wzrost 57 cm.

Emilka Agnieszka S∏oƒska
urodzi∏a si´ 26 lipca 2006 r.
w Szpitalu Bielaƒskim.
Waga 3530 g, wzrost 52 cm.

Kuba Kacper Manjak
urodzi∏ si´ 6 stycznia 2008 r.
Syn Agnieszki i Paw∏a.
Waga 3940 g, wzrost 56 cm.

Aleksander WrzeÊniak
urodzi∏ si´ 9 wrzeÊnia 2007 r.
Waga 3940 g, wzrost 55 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 14 marca 2008 r.
Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych
mieszkaƒców Weso∏ej. Zrobicie pi´knà pamiàtk´
swojemu dziecku!

www.staramilosna.org.pl
Szanowni Paƒstwo!
Z prawdziwà przyjemnoÊcià po raz
kolejny zapraszamy Paƒstwa na nowà
stron´ internetowà Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna.
Zach´camy wszystkich organizatorów imprez, zawodów sportowych,
koncertów itp. do kontaktu z nami.
Z przyjemnoÊcià zamieÊcimy na niej
Karolina Pszczó∏kowska Skaryszewska
informacje o planowanej przez Was
urodzi∏a si´ 13 stycznia 2008 r.
imprezie, zaÊ wszystkich mieszkaƒców
w szpitalu na Inflanckiej.
zach´camy do odwiedzania strony.
Waga 3200 g, wzrost 52 cm.
B´dziemy dbali, by by∏y na niej informacje o aktualnych wydarzeniach na terenie naszej dzielnicy.
Na stronie 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. Projekt graficzny oraz budow´ mechanizmu
wykona∏ nasz kolega Piotr Krzewski, któremu niniejszym po raz
kolejny serdecznie dzi´kujemy.
Marcin
J´drzejewski
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Wielka Biesiada Sàsiedzka
W tym roku Stowarzyszenie Sàsiedzkie ju˝ po raz dziewiàty zorganizowa∏o
wspólny Bal Karnawa∏owy dla mieszkaƒców Weso∏ej i okolic. Dok∏adnie
mówiàc, nawet dwa bale, gdy˝ w zesz∏ym roku ch´tnych by∏o niemal
dwukrotnie wi´cej ni˝ miejsc, a chcieliÊmy daç szans´ wszystkim do wspólnej
zabawy. W tym roku frekwencja te˝ by∏a imponujàca. Na obu balach bawi∏o
si´ bowiem ∏àcznie 450 osób.
Bale, tak jak w ostatnich latach, odby∏y sie w goÊcinnych progach Gimnazjum nr 119 w Starej Mi∏oÊnie.
Zabawa by∏a iÊcie szampaƒska i trwa∏a do samego rana (pierwszy bal koƒczy∏ si´ o 5.30, a goÊcie nie chcieli
„wypuÊciç” zm´czonego DJ, chcàc
dalej taƒczyç).
Nasze bale majà, swobodnà sàsiedzkà atmosfer´. Ciekawostkà jest to, ˝e
bawià si´ na nich ludzie w ró˝nym wieku od 20-latków do osób po 60-tce.

Tegoroczy karnawa∏ ju˝ si´
skoƒczy∏, ale za rok na pewno znów zaprosimy Paƒstwa
do wspólnej zabawy.
Marcin J´drzejewski
foto Magdalena J´drzejewska

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
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Zimowisko szczepu 44 MDHiZ
Ju˝ po raz kolejny szczep 44 Mazowieckich Dru˝yn Harcerskich i Zuchowych zorganizowa∏ zimowisko. Tym razem udaliÊmy si´ w Beskidy do ma∏ej
wioski – Koszarawy Bystrej (kolo ˚ywca). Przywita∏y nas pi´kne góry, Ênieg,
spokój i cisza.

rzy i harcerek, którzy w ferie zimowe
chcieli nie tylko odpoczàç, ale i prze˝yç
prawdziwà przygod´. Oprócz codziennych wypraw w góry lub na narty, ka˝da dru˝yna mia∏a w∏asnà obrz´dowoÊç
(inaczej mówiàc fabu∏´ wyjazdu), którà realizowa∏a przez ca∏e zimowisko.
osob´ Danuty Siedzikówny „Inki”,
która wkrótce zostanie patronkà tej
dru˝yny. Stanica bawi∏a si´ w odkrywców Mount Everestu. Przez ca∏e zimowisko ch∏opcy przygotowywali si´
do wyprawy (np. zbudowali iglo), by
w efekcie koƒcowym zdobyç szczyt
(by∏a nim góra Skrzyczne). Natomiast
harcerze z Kedywu stali si´ na czas ferii XVIII wiecznymi „Janosikami”,
a ich dru˝yna przybra∏a obrz´dowà
nazw´ „Kompania Zbójecka”. Ponadto ca∏ym szczepem byliÊmy w Muzeum Piwa w ˚ywcu oraz w Elektrowni szczytowo-pompowej w ˚arach.
Ca∏y wyjazd, mimo i˝ krótki,
na pewno mo˝na zaliczyç do udanych.
M∏odzi dru˝ynowi, dla wi´kszoÊci których by∏o to pierwsze prowadzone
samodzielnie zimowisko, stan´li
na wysokoÊci zadania. Panowa∏a iÊcie

Na wyjazd pojecha∏y a˝ cztery dru˝yny z naszego Êrodowiska: 44 MDH-ek
Archandraja im. El˝biety Zawackiej
Zo, 44 MDH-ek Kasjopea, 44 MDH
Stanica oraz nie dawno powsta∏a 44 MDH Kedyw. Razem by∏o nas
blisko 60 m∏odych i ambitnych harce-

Archandraja zamieni∏a si´ w Agencj´
Szpiegowskà. Dziewczyny tropi∏y z∏odziei, którzy wykradli
mikstur´ na idealnego cz∏owieka. Szuka-

∏y Êladów, wykorzystujàc ró˝nego
rodzaju techniki
multimedialne
i nie tylko. Kasjopea poznawa∏a

braterska atmosfera, lecz co tu si´ dziwiç, ci ludzie znajà si´ od dobrych paru
lat, co roku je˝d˝àc na wspólne wyprawy. A˝ ˝al by∏o wyje˝d˝aç…
Justyna Karbownik

8:00-16:00
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Opowiem Ci o wolnej Polsce
Szko∏a 173 jest jednà z 900 szkó∏ na terenie ca∏ej Polski bioràcych udzia∏ w projekcie
prowadzonym
przez Centrum Edukacji Obywatelskiej,
Instytut Pami´ci Narodowej i Muzeum Powstania Warszawskiego. Celem projektu jest przybli˝enie m∏odym ludziom najnowszej
historii Polski. W szkole odby∏o si´
szkolenie zapoznajàce uczniów z metodà prowadzenia wywiadu. Uczniowie
mieli znaleêç osob´, z którà przeprowadzà rozmow´ na temat „jej historii”,
zarejestrowaç t´ rozmow´ oraz przelaç
na papier. Efekty ich kilkumiesi´cznej
pracy mogliÊmy poznaç 2 lutego pod-

czas fina∏u akcji zorganizowanego
przez opiekuna ko∏a historycznego, p.
Alicj´ Napiórkowskà. WÊród zaproszonych rodziców i goÊci nie zabrak∏o
przedstawiciela
IPN. Pani Olga Tumiƒska podkreÊla∏a wartoÊç historycznà zebranego
materia∏u. Zapewnia∏a uczniów, ˝e
ich wywiady b´dà
wykorzystane
w pracach naukowych. M∏odzi historycy byli bardzo
dumni ze swojej
pracy. Mówili, ˝e
to pierwszy, ale nie

ostatni projekt w tym roku szkolnym.
Termin spotkaƒ – sobota o ósmej rano
– wcale ich nie przera˝a. Na zdj´ciu
– ekipa historyczna ze Szko∏y nr 173.
Izabela Antosiewicz

Burmistrz czyta „Kubusia Puchatka”…
„KubuÊ Puchatek” to ulubiony bohater dzieci kilku ju˝ pokoleƒ. Pan Bur-

mistrz Urz´du Dzielnicy Weso∏a
Krzysztof Kacprzak odwiedzi∏ Niepubliczne Przedszkole „ROBUÂ”, by
przy∏àczyç si´ do grona znanych i cenionych osób, które ∏àczy∏y si´ w ogólnopolskiej akcji „Ca∏a Polska czyta dzieciom”. Przeczyta∏ przedszkolakom bajk´, którà czyta∏ wielokrotnie swoim córkom. KubuÊ Puchatek jest tak˝e ukochanym bohaterem naszych podopiecz-

nych. Dzieci wys∏ucha∏y z zainteresowaniem opowieÊci o przygodach milutkiego misia. Opowiedzia∏y Panu
Burmistrzowi inne znane im
przygody Kubusia. Pan Burmistrz objaÊni∏ maluchom zasady weso∏ej zabawy w „misie-patysie”. Jak si´ okaza∏o, nasze dzieci niejednokrotnie w t´
gr´ bawi∏y si´ w lesie na mostku przy kana∏ku. Chcàc mi∏emu goÊciowi podzi´kowaç
za spotkanie, nasze przedszkolaczki oprowadzi∏y i zapozna∏y
Szanownego goÊcia z przedszkolem. Na zakoƒczenie wizyty zaprosi∏y na zaj´cia z rytmiki i umuzykalnienia, gdzie specjalnie dla
Pana Burmistrz zaÊpiewa∏y kilka piosenek z przedszkolnego repertuaru. Pan
Burmistrz wzruszony nagrodzi∏ dzieci
d∏ugimi brawami i obieca∏ nas jeszcze
odwiedziç. To spotkanie dostarczy∏o
wielu mi∏ych prze˝yç i d∏ugo b´dzie
przez nas wspominane. Serdecznie
dzi´kujemy!
Bogus∏awa WiÊniewska

WWW.WESOLYELF.PL
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„Cyraneczka” wcià˝ prywatnà firmà
Redakcja: Panie Burmistrzu, jest
Pan Cz∏onkiem Zespo∏u do prowadzenia negocjacji z MPZBDJiW Sp. z o.o.
warunków nieodp∏atnego przej´cia
przez Miasto oczyszczalni Êcieków
„Cyraneczka”. Jakie sà efekty pracy
tego Zespo∏u?
Edward K∏os: Przebieg pracy Zespo∏u oraz wnioski przedstawia zamieszczone sprawozdanie. NegocjowaliÊmy
ca∏y rok z partnerem, który tak naprawd´ nie dà˝y∏ do porozumienia, choç Zespó∏ reprezentujàcy Miasto wykaza∏
maksimum dobrej woli i poÊwi´ci∏ bardzo du˝o czasu, aby porozumienie osiàgnàç. ZleciliÊmy notariuszowi przygotowanie aktu notarialnego okreÊlajàcego
warunki przekazania „Cyraneczki” i 20
lutego 2008 roku czekaliÊmy u notariusza na jego podpisanie przez Spó∏k´.
Do podpisania aktu jednak nie dosz∏o,
bo nikt ze Spó∏ki do aktu nie stanà∏.
R: Co dalej?
E.K.: Zespó∏ pracuje nadal, w krótkim czasie sprawa pewnie trafi do sàdu.
Analizujemy równie˝ mo˝liwoÊç podj´cia innych dzia∏aƒ wobec Zarzàdu i w∏aÊcicieli Spó∏ki, którzy nie rozliczyli si´
z wielomilionowych paƒstwowych dotacji u˝ytych na budow´ oczyszczalni.
R: Jakie prognozy?
E.K.: Raczej zapewnienie, ˝e do∏o˝´
wszelkich staraƒ, aby „Cyraneczkà” zarzàdza∏ prawowity w∏asciciel czyli Miasto.
***
Sprawozdania z prowadzonych
na podstawie zarzàdzenia Nr 115/2007
Prezydenta m. st. Warszawy negocjacji
z MPZBDJiW Sp. z o.o.
Zgodnie z zarzàdzeniem Nr 115/2007 Prezydenta
m. st. Warszawy z dnia 1.02.2007 r. dotyczàcym
powo∏ania Zespo∏u do prowadzenia negocjacji
z MPZBDJiW Sp. z o.o. warunków nieodp∏atnego
nabycia przez Miasto w∏asnoÊci sk∏adników mienia
obejmujàcych nieruchomoÊci i urzàdzenia stanowiàce system kanalizacyjny w osiedlu Stara Mi∏osna
prowadzone by∏y nast´pujàce dzia∏ania:
1. opracowano i uzyskano akceptacj´ Harmonogramu przej´cia oczyszczalni Êcieków „Cyraneczka”
oraz Stanowiska Negocjacyjnego Miasta,
2. uzyskano stanowisko MPWiK S.A. nt. niezb´dnej
powierzchni przejmowanych nieruchomoÊci oraz
kwestii pracowniczych,
3. dokonano analizy aspektów prawnych zobowiàzaƒ MPZBDJiW Sp. z o.o. z mo˝liwymi do zastosowania przez Miasto instrumentami prawnymi,
4. przeprowadzono wizj´ lokalnà oczyszczalni,
5. opracowano i przed∏o˝ono spó∏ce – jako materia∏
do dalszych prac – projekt Istotnych elementów
umowy nieodp∏atnego nabycia zorganizowanej

cz´Êci przedsi´biorstwa okreÊlajàcy zasady zbycia i przedmiot umowy,
6. dokonano analizy Operatu wodno-prawnego oraz
Instrukcji eksploatacyjnej w zakresie zrzutu Êcieków z o. Ê. „Cyraneczka” do Kana∏u Wawerskiego
w okresach wysokich stanów wód i zlodowacenia,
7. zamówiono u notariusza opracowanie projektu
aktu notarialnego przekazania/przej´cia oczyszczalni,
8. przeprowadzono analiz´ aktualnej wartoÊci przekazanych spó∏ce w latach 1994-1997 w wysokoÊci 5.750 tys. z∏. dotacji, których urealniona wartoÊç na dzieƒ dzisiejszy wynosi ok. 11.976 tys. z∏.
9. oszacowano wartoÊç gruntów, na których posadowiona jest oczyszczalnia i przepompownia,
10. zorganizowano cztery spotkania ze spó∏kà i wymieniono szereg korespondencji celem szczegó∏owego przedstawienia stanowiska Miasta wraz
z uzasadnieniem.
Negocjowane warunki nieodp∏atnego przekazania
nieruchomoÊci okreÊlone zosta∏y przez MPZBDJiW Sp. z o.o. w wystàpieniach z dn. 26.04.2006
r./L. dz. 328/06/ oraz z dn. 27.04.2007 r. i spó∏ka
podtrzyma∏a je w trakcie prowadzonych rozmów negocjacyjnych. Dotyczy∏y one:
1. wyra˝enia zgody przez MPZBDJiW Sp. z o.o.
na przekazanie terenu powierzchni oczyszczalni
ok. 0,9-1,3 ha, na której posadowione sà:
oczyszczalnia Êcieków, kolektor oraz przepompownia, bez zbiornika i czterech stawów retencyjnych oraz gruntów przez które przebiega sieç kanalizacyjna,
2. nieodp∏atnego u˝yczenia pozosta∏ej cz´Êci powierzchni oczyszczalni, której ∏àczny obszar wynosi 4,6 ha,
3. zagwarantowania zatrudnienia pracujàcych
w oczyszczalni osób min. 3 lat,
4. pokrycia przez przejmujàcego kosztów wywo∏anych przew∏aszczeniem oczyszczalni wraz z dokonaniem przez strony rozliczenia wzajemnych
nale˝noÊci, w tym kosztów finansowych i podatkowych,
5. zapewnienia realizacji planów inwestycyjnych,
6. zobowiàzania si´ Miasta i MPWiK S.A. do zamro˝enia przez okres 5 lat taryf za odbiór i oczyszczanie Êcieków,
7. zobowiàzania si´ przejmujàcego do przy∏àczania
do sieci kanalizacyjnej nieruchomoÊci na terenie
os. Stara Mi∏osna
W trakcie rozmów uzgodniono stanowisko odnoÊnie postulatów okreÊlonych w pkt 3,5, 6 i 7.
Zespó∏ / w imieniu Miasta/ zgodzi∏ si´ tak˝e
na pokrycie kosztów zwiàzanych z przej´ciem
oczyszczalni (pkt 4 ww. warunków), takich jak: taksa notarialna, koszty post´powania wieczysto-ksi´gowego oraz ewentualnie – w przypadku podzia∏u
nieruchomoÊci – koszty prac geodezyjnych. Pozosta∏e koszty przedstawione przez spó∏k´ /w tym
ewentualne przysz∏e roszczenia ze strony osób fizycznych/, z uwagi na niejednoznaczny i zbyt szeroki zakres oraz brak mo˝liwoÊci okreÊlenia wartoÊci,
nie mog∏y zostaç zaakceptowane do pokrycia przez
Miasto. Strona miejska gotowa by∏a do dalszych
rozmów w tej sprawie po identyfikacji przez MPZBDJiW Sp. z o.o. zakresu finansowego postulatu.
Nie uda∏o si´ osiàgnàç porozumienia odnoÊnie
powierzchni przekazywanych Miastu nieruchomoÊci gruntowych. Przedstawiciele MPZBDJiW Sp.

z o.o. podtrzymujà postulat dot. wydzielenia
do przekazania z ca∏oÊci obszaru jedynie terenu
bezpoÊrednio pod zabudowaniami oczyszczalni
Êcieków, kolektora oraz przepompowni o powierzchni ok. 0,9-1,3 ha. Nie zosta∏o to jednak poparte jednoznacznà argumentacjà technicznà
i prawnà, wskazujàcà obszar gwarantujàcy prawid∏owe i bezpieczne funkcjonowanie oczyszczalni,
z uwzgl´dnieniem m.in. Instrukcji eksploatacyjnej
w zakresie zrzutu Êcieków z o. Ê. „Cyraneczka”
do Kana∏u Wawerskiego w okresach wysokich stanów wód i zlodowacenia oraz wydanego na jej podstawie, wa˝nego do 31.12.2008 r. pozwolenia wodnoprawnego. W tej sytuacji Zespó∏ uwa˝a, ˝e konieczne jest przej´cie ca∏ego terenu oczyszczalni
o powierzchni ok. 4,6 ha, gdy˝ ww. dokumenty
okreÊlajà celowoÊç utrzymania i nie wy∏àczania
zbiornika retencyjnego oraz stawów stabilizacyjnych, funkcjonujàcych jako zbiorniki na Êcieki
oczyszczone i wody opadowe w sytuacjach zamarzni´cia Kana∏u Wawerskiego i wstrzymania w zwiàzku z tym odp∏ywu z oczyszczalni. Powy˝szy poglàd
podziela tak˝e Biuro Ochrony Ârodowiska.
Osiàganiu porozumienia nie sprzyja∏o stanowisko
spó∏ki co do podstawy negocjacji, wyra˝one jasno
m.in. w piÊmie z dn. 27.04.2007r.: „Ponownie przypominamy, i˝ powo∏ane przez Miasto w naszych
rozmowach Porozumienie z 1995, które m. st. Warszawy b∏´dnie wskazuje jako wià˝àce strony, nie
stanowi i nie stanowi∏o podstawy prawnej do domagania si´ nieodp∏atnego wydania m. st. Warszawie
oczyszczalni Cyraneczka z przyleg∏ymi terenami,
z uwagi na brak mocy wià˝àcej, braki formalne,
a nadto poprzez wyekspirowanie jego jakiegokolwiek znaczenia poprzez up∏yw czasu”.
Nale˝y tak˝e podkreÊliç, ˝e MPZBDJiW Sp. z o.o.
nie wykazywa∏a rzeczywistego zainteresowania
sprawnym prowadzeniem i szybkim zakoƒczeniem
negocjacji. Uzgodnienia, które zaakceptowa∏y obie
strony zapad∏y ju˝ w czerwcu br., a od tego czasu
spó∏ka zwleka∏a z zaj´ciem ostatecznego stanowiska
m.in. pod pretekstem wykonania ekspertyzy technicznej wskazujàcej obszar nieruchomoÊci niezb´dny do prawid∏owego i bezpiecznego funkcjonowania
oczyszczalni – która ostatecznie nie zosta∏a przez
MPZBDJiW Sp. z o.o. zlecona.
Wobec powy˝szych faktów stwierdzono, ˝e nale˝y:
– wystàpiç o przekazanie oczyszczalni wraz ze
wszystkimi nieruchomoÊciami gruntowymi,
w tym praw do gruntów, przez które przebiega
sieç kanalizacyjna, których spó∏ka nie jest w∏aÊcicielem, na podstawie z∏o˝onego przez nià
oÊwiadczenia, ˝e jest ich posiadaczem,
– przygotowaç projekt aktu notarialnego z tym
zwiàzanego i przekazaç MPZBDJiW Sp. z o.o.
do uzgodnienia i podpisania w terminie 1 miesiàca od otrzymania,
– powiadomiç o prowadzonych dzia∏aniach wszystkich wspólników spó∏ki MPZBDJiW Sp. z o. o.,
– opublikowaç informacj´ o prowadzonych pracach wraz z projektem aktu notarialnego w formie listu otwartego w prasie lokalnej, tj.:”WiadomoÊciach Sàsiedzkich Stara Mi∏osna”,
do czego upowa˝nia Miasto zbiorowe wystàpienie ok. 1,3 tys. mieszkaƒców os. Stara Mi∏osna
z marca 2006 r.
Przewodniczàcy Zespo∏u Negocjacyjnego
Leszek Drogosz
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Santiago de Compostella
Maria Boguszewicz – absolwentka Instytutu Studiów
Iberyjskich i Iberoamerykaƒskich UW, aktualnie na studium doktoranckim, pisze
prac´ doktorskà na temat
czytelnictwa w Galicji. Otrzyma∏a w lipcu stypendium
Xunta de Galicia (rzàdu Galicji) na nauk´ j´zyka galicyjskiego, a nast´pnie
na zebranie materia∏u do pracy doktorskiej. Matka
dwójki dzieci –Zosi i Stasia.

To prawda, ˝e by∏ to region rolniczy
i biedny. W tej chwili m∏odzi ludzie
zdobywajà wykszta∏cenie i przenoszà si´ do miast. Wsie powoli si´
wyludniajà. Nawet starsi ludzie decydujà si´ mieszkaç w mieÊcie,
aby byç bli˝ej dzieci. Przybywa ludzi wykszta∏conych, ma∏o jest natomiast pracowników fizyczych.
Wokó∏ Santiago powstaje bardzo
du˝o nowych osiedli, budowane sà
autostrady i w tym sektorze ka˝dy,
kto chce pracowaç, znajdzie zatrudnienie
Wszystkie ulice starego miasta w Santiago de
Compostella prowadzà do katedry Âw. Jakuba.
Od wieków by∏ to kres pielgrzymek, które przychodzi∏y tutaj z ca∏ej Europy przemierzajàc najpi´kniejsze regiony Galicji. A jak jest teraz?
Santiago de Compostella jest jednym z najpi´kniejszych miast Hiszpanii, wpisanym na list´ Êwiatowego dziedzictwa kultury UNESCO. W okresie najwi´kszej popularnoÊci w XI i XII wieku by∏o to dla katolików trzecie co do wa˝noÊci miejsce (po Jerozolimie
i Rzymie). Choç teraz sprawy duchowe zosta∏y przesuni´te na dalszy plan i wielu turystów jest bardziej
zainteresowana sztukà i architekturà, spotyka si´ tu
jeszcze prawdziwych pielgrzymów, z plecakami
i laskami w r´ku. W lipcu, g∏ównym miesiàcu pielgrzymkowym, Santiago prze˝ywa istne obl´˝enie.

Co Ci´ zauroczy∏o w Galicji a˝ tak, ˝e zdecydowa∏aÊ si´ pisaç o niej prac´?
MB: Jest to region, który najbardziej przypomina mi
Polsk´. Rosnà tu te same gatunki drzew – sosny, d´by, buki. OczywiÊcie sà tak˝e palmy i ogromne juki.
Kwiatów jest tutaj bardzo du˝o i kwitnà w∏aÊciwie
przez ca∏y rok. Jest w tej chwili po∏owa listopada,
a na niektórych drzewach widaç owoce i nowe kwiaty.
Urocze zatoczki, przepi´kne stare miasteczka i nadmorskie wioski nie sà tak oblegane przez turystów jak
w innych regionach Hiszpanii, chocia˝ w niczym im
nie ust´pujà. Ten brak t∏oku te˝ mi odpowiada, ale najbardziej podobajà mi si´ ludzie. Sà spokojni, zdystansowani, podejrzewam, ˝e niewiele rzeczy jest w stanie
wyprowadziç ich z równowagi. Nie nawiàzujà ∏atwo
kontaktów, ale je˝eli ju˝ si´ przekonajà do kogoÊ,
mo˝na liczyç na ich pomoc i przyjaêƒ. Sà tak˝e bardzo uczciwi. To wszystko powoduje, ˝e czuj´ si´ tutaj
absolutnie bezpieczna. Z poczàtku dziwi∏am si´, kiedy
widzia∏am ˝e ktoÊ wpada na chwil´ do domu, czy
sklepu pozostawiajàc otwarty samochód z kluczykami
w stacyjce. KiedyÊ zleci∏am dostaw´ zakupów do domu i wróci∏am póêniej od dostawcy. Zakupy sta∏y nienaruszone pod moimi drzwiami. Kole˝anki w pracy
dziwi∏y si´, ˝e ja si´ dziwi´. Teraz wiem, ˝e to jest tutaj normalne. Oni sà po prostu uczciwi.
Galicja by∏a do niedawna najbardziej rolniczym
i jednoczeÊnie najbiedniejszym regionem Hiszpanii. Co si´ zmieni∏o po wejÊciu do Unii Europejskiej? Jak w∏adze regionu poradzi∏y sobie
np. z bezrobociem?
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A sami Hiszpanie? UÊwi´cenie przez obecnego
papie˝a 500 ofiar wojny domowej wywo∏a∏o
zdaje si´ sporo zamieszania w Hiszpanii?
To bardzo delikatna sprawa i przypomina troch´ naszà polskà „grubà kresk´”. Wi´kszoÊç Hiszpanów
uwa˝a, ˝e nie nale˝y wracaç do tych tematów i zamknàç je takà w∏aÊnie grubà kreskà. Z historycznego
punktu widzenia sprawa jest rzeczywiÊcie dosyç
skomplikowana. Genera∏a Franco popar∏ KoÊció∏ Katolicki i klasy posiadajàce. Po stronie Republiki stan´li g∏ównie robotnicy, rolnicy, intelektualiÊci i nacjonaliÊci baskijscy i kataloƒscy (ze wzgl´du na statuty autonomiczne uchwalone w∏aÊnie przez rzàd republikaƒski).
Kiedy wybuch∏a wojna domowa (1936-39) wymordowano wielu ksi´˝y, zakonników i zakonnic. KoÊció∏
og∏osi∏ ich Êwi´tymi, uwa˝ajàc, ˝e sà to m´czennicy
za wiar´. Zwolennicy republiki twierdzà natomiast, ˝e
sà to ofiary przekonaƒ politycznych.

Czy wÊród pielgrzymów spotka∏aÊ Polaków?
Pod Santiago de Compostella, w Monte do Gozo, istnieje Europejskie Centrum Pielgrzymkowe i Pastoralne dla M∏odzie˝y im. Jana Paw∏a II. Kieruje nim ks.
Roman Wcis∏o, pracujàcy w Hiszpanii ju˝ 16 lat.
Ostatnio, wraz z grupà m∏odych ludzi, którzy trafili tutaj w poszukiwaniu pracy, za∏o˝y∏ Stowarzyszenie kulturalne Polonia w Galicji. Przewodniczàcà tego Stowarzyszenia jest Ewa Paw∏owska, absolwentka SGH,
która by∏a tutaj na stypendium Erasmusa i spodoba∏o jej si´ tak bardzo, ˝e powróci∏a tu po studiach..
To ona w∏aÊnie zaprosi∏a mnie na uroczystoÊci zwiàzane z odzyskaniem niepodleg∏oÊci 11 listopada.
By∏a msza, wiersze patriotyczne, pieÊni legionowe
i polsko-hiszpaƒskie spotkanie przy kawie i galicyjskich specja∏ach. Jednym z nich jest empanada galicyjska, którà na ten wieczór upiek∏a Laura Gonzales
Reinaldo. Mimo, ˝e mà˝ Laury, Polak zmar∏ par´ lat
temu, ona czuje si´ w dalszym ciàgu zwiàzana z Polonià. Je˝dzi na festiwale folkorystyczne do Polski
i jest zafascynowana naszà kulturà. Polskie pieÊni legionowe Êpiewa∏ tak˝e z zapa∏em mà˝ innej Polki
Ignacio Garcia de las Huertas.
Cz∏onkowie Stowarzyszenia spotykajà si´ raz w miesiàcu na mszy w j´zyku polskim. Oprócz tego organizujà imprezy okazjonalne dla mieszkaƒców miasta.
Na kiermaszu Wielkanocnym z polskimi pisankami,
palmami, malowanymi kartkami i pysznymi wypiekami by∏y t∏umy mieszkaƒców Santiago. Teraz w kilku miastach regionu Stowarzyszenie organizuje pokaz najnowszych polskich filmów. Sà tak˝e imprezy
wspólne z Hiszpanami, takie jak noc Êwi´tojaƒska
czy Magosto (Êwi´to pieczonego kasztana).
Ks. Roman Wcis∏o prosi∏ o przekazanie czytelnikom
„WiadomoÊci sàsiedzkich” serdecznych pozdrowieƒ.
Dzi´kuj´ za rozmow´.
Janina Ko∏tunowa
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Chrapiàce dziecko – czy powinniÊmy si´ martwiç?
jàcy i nieefektywny. U doros∏ych wp∏ywa to konywane jest badanie radiologiczne (zdj´cie
na zdolnoÊç koncentracji czy efektywnoÊç rentgenowskie celowane na „trzeci migda∏”), lub
w pracy, ale chrapiàce dziecko tak˝e odczuje badanie fibroskopowe, podczas którego przez
negatywne skutki p∏ytkiego snu. Mo˝e byç
D E L I K AT E S Y
w ciàgu dnia nadpobu- CZYNNE:
codziennie 6.00 - 21.30
dliwe i rozdra˝nione
w niedziele 8.30 - 17.00
albo przeciwnie ospa∏e
i apatyczne.
✦ ARTYKU¸Y SPO˚YWCZE I CHEMICZNE ✦
Zarówno chrapanie
✦ KOSMETYKI ✦ ARTYKU¸Y SZKOLNE ✦
jak i bezdechy Êwiadczà o tym, ˝e u dziecka
✦ OWOCE ✦ NAPOJE ✦ SOKI ✦ WARZYWA ✦
dochodzi do niedotle✦ ALKOHOL ✦
nienia
organizmu.
✦
NABIA¸
✦
MI¢SO
I W¢DLINY ✦
W nocy wyst´puje nie✦
POKARM
DLA
ZWIERZÑT
✦
dotlenienie wszystkich
✦ DU˚Y WYBÓR PRASY ✦
tkanek i narzàdów,
w tym mózgu.
Dzieci chrapiàce rozwijajà si´ wolniej ni˝
dzieci zdrowe.
SAMOOBS¸UGA
Dzieci cierpiàce dodatkowo na bezdech
mogà mieç podwy˝Stara Mi∏osna ulica Jana Paw∏a II 108, tel. 022 773 25 30
szone ciÊnienie t´tnicze, zaburzone krà˝enie krwi w obr´bie naprzy ulicy Rumiankowej 18, tel. 022 773 69 15
czyƒ
mózgowych,
cz´stsze
problemy
W „Groszku” kupisz
z naukà i koncentracjà.
nasz
szybko, tanio i prawie wszystko
nowy sklep
JeÊli Twoje dziecko
chrapie
regularnie,
wskazana jest konsultacja laryngologiczna
i ocena dro˝noÊci górnych dróg oddechoakceptujemy karty p∏atnicze i talony Sodexho
wych. Najcz´Êciej wy-

Ko
l
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W okresie jesienno – zimowym maluchy sà
niestety cz´stymi goÊçmi gabinetów laryngologicznych. Rodzice tradycyjnie bojà si´ infekcji
wirusowych, zwracajà szczególnà uwag´
na ochron´ przed zimnem czy kontaktami z chorymi rówieÊnikami. Jednak wizyta u laryngologa
z powodu anginy lub grypy to dobra okazja przeprowadzenia konsultacji w szerszym zakresie.
Cz´stà przyczynà nawracajàcych infekcji górnych dróg oddechowych i uszu u dzieci jest bowiem przeroÊni´ty, tzw. trzeci migda∏.
Trzeci migda∏ to cz´Êç uk∏adu odpornoÊciowego. Znajduje si´ w gardle, za podniebieniem. JeÊli jest niewielki, jego obecnoÊç jest pozytywna.
Chroni wówczas organizm dziecka przed wnikajàcymi do dróg oddechowych zarazkami. JeÊli
jednak jest zbyt du˝y, mo˝e byç sprawcà bardzo
wielu k∏opotów… Nadmiernie przeroÊni´ty trzeci
migda∏ utrudnia dziecku prawid∏owe oddychanie,
poniewa˝ zaburza dro˝noÊç noska i gard∏a. Wtedy maluch mo˝e zaczàç chrapaç. ¸atwo podobny proces zaobserwowaç w trakcie zwyk∏ego kataru, kiedy czasami na skutek zablokowanego
nosa dziecko chrapie w trakcie snu.
Dêwi´k chrapania wywo∏any jest drganiami
wiotkich cz´Êci gard∏a, przede wszystkim podniebienia mi´kkiego i j´zyczka.
W trakcie chrapania mogà tak˝e pojawiç si´,
tzw. bezdechy- bardzo niebezpieczne kilkusekundowe przerwy w oddychaniu.
Nie nale˝y lekcewa˝yç tego rodzaju objawów
u dziecka.
Ocenia si´ ˝e nawet do 30% dzieci w wieku
przedszkolnym chrapie regularnie, a 3-5% ma
bezdechy.
Chrapanie zak∏óca normalny sen i powoduje,
˝e odpoczynek nocny staje si´ niewystarcza-

dogodny dojazd
parking

niskie ceny

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

ZAPRASZAMY DO NOWEGO PUNKTU

nos wk∏ada si´ cienki endoskop z kamerà.
W trakcie badania lekarz wraz z rodzicami i ma∏ym pacjentem mogà na ekranie oceniç wielkoÊç
migda∏ka.
Dziecko powinno mieç te˝ wykonane badanie
nocne – nieinwazyjny pomiar wysycenia krwi
tlenem w trakcie snu – w celu wykluczenia wyst´powania bezdechów. W zale˝noÊci od nasilenia dolegliwoÊci mo˝liwe jest dalsze obserwowanie dziecka, leczenie zachowawcze bàdê
operacyjne.
Zabieg usuni´cia trzeciego migda∏ka jest bardzo bezpieczny, wykonuje si´ go rutynowo, a powik∏ania nale˝à do rzadkoÊci. Dziecko zazwyczaj
w tym samym dniu, w którym przeprowadzany
jest zabieg wraca do domu, dolegliwoÊci bólowe
sà minimalne.
Prawid∏owo wykonany zabieg powinien spowodowaç popraw´ oddychania u dziecka, ustàpienie chrapania i bezdechów, zmniejszenie cz´stoÊci wyst´powania infekcji dróg oddechowych, a tak˝e infekcji uszu.
dr Wojciech Kukwa
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O oÊwiat´ powszechnie dost´pnà
– problem integracji
W dalszym ciàgu otwarty i aktualny
jest problem, z jakim borykajà si´ rodzice dzieci niepe∏nosprawnych szukajàcy odpowiedniej dla swojego dziecka
placówki, która zapewni∏aby mu jak
najlepsze warunki rozwoju i kszta∏cenia oraz przygotowa∏a je jak najpe∏niej
do ˝ycia w spoleczeƒstwie.
Prawdziwa integracja mo˝e byç
wprowadzona tylko wtedy, gdy spe∏nione zostanà w placówkach oÊwiatowych, w tym w szko∏ach, podstawowe
warunki psychiczne, spo∏eczne, materialne i techniczne. Do nich nale˝à
odpowiednie kszta∏towanie postawy
i zachowaƒ dzieci, rodziców, nauczycieli, likwidacja barier, przygotowanie
kadry, poprawienie bazy, opracowanie programów i materia∏ów metodycznych itp.
Wymogi te, a tym samym odpowiednie warunki dla wszechstronnego rozwoju dziecka niepe∏nosprawnego, zapewniajà w∏aÊnie szko∏y integracyjne
lub szko∏y z oddzia∏ami integracyjnymi. Pe∏nià one ogromnà rol´ w realizacji zasad akceptacji, wyrabianiu poczucia wartoÊci i przydatnoÊci dziecka niepe∏nosprawnego w spo∏eczeƒstwie.
˚ycie nie jest przystankiem, jest drogà. Dziecko na tej drodze pozwala myÊleç o przysz∏oÊci. W ka˝dym spo∏eczeƒstwie ka˝de dziecko niechaj zmusza do dzia∏ania na rzecz przysz∏oÊci.
˚eby by∏o normalnie.

Szko∏a Podstawowa Nr174
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

nà odpowiednio przygotowanà do pracy w oddzia∏ach integracyjnych oraz odpowiednie zaplecze dydaktyczne.
Dzieci o zró˝nicowanych mo˝liwoÊciach edukacyjnych znajdà tu w∏aÊciwe warunki do swojego rozwoju.
UÊmiech na twarzy niepe∏nosprawnego kolegi to promyk s∏oƒca b∏àkajàcy si´ po szkole – to motto naszej
szko∏y.

Sprostowanie:
w numerze 88 (styczeƒ 2008) w artykule pt. „Integracyjny system kszta∏cenia” winno byç (...) Jednak˝e dla wielu
osób jest systemem segregacyjnym,
utrudniajàcym im wrastanie w normalne struktury spo∏eczne, (...), za co
przepraszam – autorka.
Ewa Cybulska

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☺

Szko∏a nasza jest ma∏a i kameralna,
a atmosfera w niej panujàca jest przyjazna uczniowi. Mamy kadr´ pedagogicz-

22

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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Listy do redakcji
Dom Kultury
Pragn´ podzieliç si´ z Panem Burmistrzem pewnym
niepokojem w zwiàzku z funkcjonowaniem Domu Kultury w Weso∏ej w ostatnim okresie. Córka moja ucz´szcza od roku 2006 na organizowane tam zaj´cia z muzyki. Niestety, od czasu zmiany na stanowisku Dyrektora DK, obserwuj´ coraz mniej „przyjazne” dzieciom
i rodzicom innowacje. I tak, zlikwidowano stanowisko
sekretarki, która regularnie pobiera∏a op∏aty za zaj´cia
(równie˝ w soboty, w godzinach przedpo∏udniowych),
a tak˝e zaniechano przyjmowania przelewów. Zrezygnowano arbitralnie z imprez, które na trwa∏e wesz∏y
do kalendarza wydarzeƒ integrujàcych miejscowà spo∏ecznoÊç (Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka).
Zasadniczy wszak˝e powód, który sk∏ania mnie
do napisania niniejszego listu, dotyczy bulwersujàcego zachowania uczestników „turnieju bryd˝owego”,
który odby∏ si´ 19 stycznia br. w Domu Kultury, równolegle z zaj´ciami muzycznymi dla dzieci. Nie doÊç,
˝e uczestnicy zupe∏nie zignorowali obowiàzujàce
przepisy o zakazie palenia tytoniu w pomieszczeniach, to w rozmowach mi´dzy sobà g∏oÊno u˝ywali
s∏ów niecenzuralnych, nie zwa˝ajàc na otoczenie.
Oto próbka dialogu bryd˝owych „sportowców”: Jak
ty k…grasz? To jest, k…turniej! To nie jest k…mecz!
Na mojà uwag´, ˝eby pohamowali swoje emocje
i wyra˝ali si´ w sposób w∏aÊciwy – choçby przez
wzglàd na dzieci, us∏ysza∏em: Jak jest turniej, to lepiej, ˝eby dzieci w ogóle tu nie przychodzi∏y!
Witold Spirydowicz
Organizacja ruchu na skrzy˝owaniu Pogodna-Hiacyntowa
Witam. Ulica Hiacyntowa oznaczona jest znakiem Strefa Zamieszkania. Co to oznacza z punktu
widzenia przepisów ruchu drogowego przedstawiam na koƒcu.
PoÊród ró˝nych konsekwencji dwie sà dla nas
bardzo istotne:
1. Wyje˝d˝ajàc ze wschodniej cz´Êci Hiacyntowej
w Pogodnà, Hiacyntowa jest podporzàdkowana.
Na Pogodnej nie ma znaku o tym informujàcego
i cz´Êç kierowców stosuje regu∏´ prawej r´ki.
Nie bardzo wiadomo, kto ma pierwszeƒstwo.

2. Na Hiacyntowej obowiàzuje zakaz parkowania
– w∏aÊciciele majà obowiàzek parkowaç na
swoich posesjach.
Ad1. W urz´dzie dzielnicy dowiedzia∏em si´, ˝e nie
ma potrzeby nic zmieniaç, bo to wià˝e si´ ze
zmianà organizacji ruchu, a to kosztuje. Kosztuje NAS, bo nikt nie pomyÊla∏ o dobrej organizacji
ruchu wczeÊniej? Podobno z ulicy Pogodnej widaç znak na Hiacyntowej – gratuluj´ urz´dnikowi
interpretacji, ˝e kierowca powinien widzieç znaki
na drodze poprzecznej ;)
Ad 2. Pani urz´dnik stwierdzi∏a, ˝e nie b´dzie dowieszona tabliczka „nie dotyczy zakazu parkowania” t∏umaczàc to niemo˝noÊcià dokonania
zmiany w organizacji ruchu. Kto o tym wiedzia∏
projektujàc osiedle? Wtedy jeszcze nie by∏o
Strefy Zamieszka∏ej w kodeksie drogowym. Zaprojektowano domy ciasno, z gara˝ami na jeden
samochód, wiele z mieszkaƒców ma po dwa
samochody, a najbogatsi nawet wi´cej. Co, jeÊli
znajomi lub rodzina przyjedzie w odwiedziny?
Policja i Stra˝ Miejska ma prawo ka˝dego z nas
ukaraç mandatem za parkowanie. To ja czekam
na zaleg∏e mandaty za ka˝dy dzieƒ. Zastanawiam
si´, czy ich brak to zaniechanie obowiàzków Policji,
czy te˝ przejaw zdrowego rozsàdku i ÊwiadomoÊci,
˝e paragrafy nie mogà zast´powaç myÊlenia? Czego ˝ycz´ naszym dzielnicowym urz´dnikom.
Pisz´ do Paƒstwa, poniewa˝ urz´dnik odmówi∏a
zaj´cia si´ sprawà. Pod pretekstem oszcz´dnoÊci,
najwyraêniej majàc na myÊli oszcz´dnoÊci urz´dnika, nie naszego zdrowia i bezpieczeƒstwa oraz
wbrew zdrowemu rozsàdkowi.
Ciekawe ile wi´cej takich spraw podlega regule
„tree-drop” – czyli spadaj na drzewo?
Z powa˝aniem
Andrzej Sobczak
Wyjàtki z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.
1. W strefie tej pieszy korzysta z ca∏ej szerokoÊci
drogi i ma pierwszeƒstwo przed pojazdem.
2. W∏àczanie si´ do ruchu nast´puje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju [...] oraz przy wje˝d˝aniu
na drog´ z nieruchomoÊci, z obiektu przydro˝nego
lub dojazdu do takiego obiektu, z drogi nieb´dàcej
drogà publicznà oraz ze strefy zamieszkania;
3. Pr´dkoÊç dopuszczalna pojazdu lub zespo∏u pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h.

4. Dziecko w wieku do 7 lat mo˝e korzystaç z drogi
tylko pod opiekà osoby, która osiàgn´∏a wiek co
najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania.
5. Zabrania si´ postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu ni˝ wyznaczone w tym celu.
Starsi Paƒstwo
Us∏ysza∏am ostatnio histori´ pewnego bloku, jego
mieszkanców i ich problemów z bardzo „uroczà” parà. Blok jakich wiele na naszym osiedlu, mieszkaƒcy
zwykli, jak wi´kszoÊç z nas, tylko problem niezwyk∏y.
Dotyczy bowiem emerytowanego ma∏˝eƒstwa, które
to sieje jad i zatruwa ˝ycie sàsiadom. Na pozór mili,
ona elegantka, on pos∏uszny i oddany starszy pan.
Jednak jak˝e pozory mylà. Otó˝ „starsi paƒstwo” toczà wojn´ ze wszystkimi i o wszystko:
- z dzieçmi, ˝e w ferworze zabawy zapominajà
o granicach terytorialnych ka˝dego bloku i ∏amià
prawo biegajàc i bawiàc si´ razem po sàsiadujàcych podwórkach,
- z matkami wychodzàcymi z wózkami na spacery, które zapominajà o tym, ˝e wolno im chodziç
tylko po w∏asnych chodnikach i wpuszczaç maluszki tylko do w∏asnych piaskownic.
Jednak najwi´cej energii poÊwi´cajà na walk´
z autami stojàcymi na parkingu. W tej walce posuwajà si´ do coraz to odwa˝niejszych czynów. Tak
wi´c by∏o ju˝ wysypywanie Êmieci na maski zaparkowanych samochodów, rzucanie jajami, obierkami i tp. Jednak w ostatnim czasie „starsi paƒstwo”
posun´li si´ do czynu, który prawo okreÊla jako akt
wandalizmu. Otó˝ tym razem zaparkowane auta zosta∏y oblane kolorowà farbà-lakierem.
W∏aÊciciele zniszczonych aut zg∏osili szkody, problem wi´c powinien zostaç za∏atwiony, tylko co dalej? Do tej pory wszyscy poszkodowani t∏umaczyli
sobie te zachowania dziwactwem wieku starczego.
Jednak˝e ostatnie wyczyny to ju˝ po prostu wandalizm, którego dopuszczajà si´ starsi ludzie. Smutne
to tym bardziej, ˝e wiek dojrza∏y kojarzy si´ na ogó∏
z màdroÊcià, rezerwà do Êwiata i spokojem.
Mam tylko cichà nadziej´, ˝e zainteresowane osoby przemyÊlà swe zachowania i nie b´dà przynosiç
wstydu innym, ciep∏ym i màdrym starszym ludziom,
którzy zamiast z∏oÊliwoÊci potrafià m∏odszym przekazaç swà wielkà màdroÊç ˝yciowà i doÊwiadczenie.
Imi´ i nazwisko do wiadomoÊci redakcji
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• Mechanika pojazdowa
• Atrakcyjne ceny
• Wieloletnie doÊwiadczenie
• Monta˝ i serwis samochodowych instalacji gazowych
• Klimatyzacja
• Wulkanizacja
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tel. 888 90 85 68, 501 92 02 72
tel. 022 499 80 59
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Przemoc w rodzinie
Przemoc domowa to zamierzone i wykorzystujàce
przewag´ si∏ dzia∏anie skierowane przeciw cz∏onkowi rodziny, które narusza prawa i dobra osobiste,
powodujàc cierpienie i szkody. Mo˝emy wyró˝niç
nast´pujàce formy przemocy domowej:
Przemoc fizyczna to ka˝de zachowanie, którego
celem jest zadanie bólu fizycznego, uszkodzenie cia∏a, pogorszenie zdrowia lub pozbawienie ˝ycia ofiary.
Przemoc fizyczna mo˝e przybieraç nast´pujàce formy: popychanie, odpychanie, obezw∏adnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie,
duszenie, bicie otwartà r´kà i pi´Êciami, bicie przedmiotami, polewanie substancjami ˝ràcymi, u˝ycie
broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, itp.
Przemoc seksualna polega na zmuszaniu osoby
do aktywnoÊci seksualnej wbrew jej woli, kontynuowaniu aktywnoÊci seksualnej, gdy osoba nie jest w pe∏ni
Êwiadoma, bez pytania o jej zgod´ lub mimo jej obaw.
Przymus mo˝e polegaç na bezpoÊrednim u˝yciu si∏y
fizycznej, ale tak˝e na groêbach u˝ycia si∏y. Przemoc
seksualna to: wymuszanie po˝ycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, zmuszanie do wspó∏˝ycia z innymi osobami,
sadystyczne formy wspó∏˝ycia seksualnego, itp.
Przemoc psychiczna zawiera przymus, groêby,
zastraszanie, emocjonalne wykorzystywanie. Ma ona
na celu pozbawienie ofiary zaufania do siebie i swoich
kompetencji w ró˝nych obszarach jej ˝ycia. Przemoc
psychiczna to: ciàg∏e krytykowanie, wyÊmiewanie poglàdów, pochodzenia, narzucanie w∏asnych poglàdów,
sta∏a krytyka, wmawianie choroby psychicznej, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami,
domaganie si´ pos∏uszeƒstwa, wyzywanie, poni˝anie,
upokarzanie, zawstydzanie, stosowanie gróêb, itp.
Przemoc ekonomiczna to zmuszanie do pozostawania w stanie materialnej zale˝noÊci od sprawcy, uniemo˝liwianie podj´cia pracy zarobkowej, odbieranie zarobionych pieni´dzy, niezaspokajanie
podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp.
Ofiary rzadko doÊwiadczajà tylko jednego rodzaju
przemocy. Przemocy seksualnej i fizycznej najcz´Êciej towarzyszy przemoc psychiczna. Przemoc mo˝e pojawiç si´ na ka˝dym etapie zwiàzku nawet
po wielu wspólnie sp´dzonych latach.
Sprawdê swój zwiàzek?
Wiele osób doznaje przemocy w rodzinie. Jest to
trudny i bolesny problem. Poni˝sze pytania majà
na celu rozpoznanie Twojej sytuacji rodzinnej
pod kàtem przemocy. JeÊli na wi´kszoÊç pytaƒ uzyska∏aÊ twierdzàcà odpowiedê istnieje du˝e prawdopodobieƒstwo, ˝e doznajesz przemocy w rodzinie.
Nie lekcewa˝ tych zachowaƒ. One nie zniknà same.
Na ogó∏ si´ nasilajà. Szukaj pomocy.
Odpowiedz szczerze na pytania zamieszczone w tabeli. JeÊli na wi´kszoÊç pytaƒ uzyska∏aÊ/eÊ odpowiedê twierdzàcà skorzystaj ze
specjalistycznej pomocy.

Cykle przemocy w rodzinie
Przemoc domowa nie jest jednorazowym incydentem, najcz´Êciej ma charakter d∏ugotrwa∏y i cykliczny. Badania wykaza∏y, ˝e zwiàzki, w których ko-
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biety doznajà przemocy fizycznej ze strony swoich
partnerów, przechodzà przez trzy fazy powtarzajàcego si´ cyklu.
I. faza narastania napi´cia
W tej fazie sprawca jest zazwyczaj napi´ty i stale
poirytowany. Ofiara stara si´ go uspokajaç, dba
o staranne wype∏nianie swoich domowych obowiàzków. Zastanawia si´ nad tym, co mo˝esz zrobiç, by
uniknàç kolejnej awantury.
II. faza ostrej przemocy
W tej fazie partner staje si´ gwa∏towny, wpada
w sza∏, jakiÊ drobiazg wywo∏uje potwornà awantur´.
Ofiara cz´sto zostaje powa˝nie pobita, zraniona. Najcz´Êciej wtedy decyduje si´ wezwaç policj´, zwraca
si´ o pomoc do bliskich, instytucji.
III. faza miodowego miesiàca
To faza skruchy i okazywania mi∏oÊci. Sprawca
przeprasza za swoje zachowanie, obiecuje popraw´.
Jest czu∏y, troskliwy, zapewnia o swojej mi∏oÊci. Przeprosinom cz´sto towarzyszà ∏zy i prezenty. Faza miodowego miesiàca zazwyczaj nie trwa d∏ugo. Po jakimÊ
czasie napi´cie znowu powraca i ca∏y cykl przemocy
si´ powtarza. Z biegiem czasu przemoc staje si´ coraz gwa∏towniejsza, dotkliwsza. JednoczeÊnie sprawca
nie przeprasza ju˝ tak gorliwie, jak na poczàtku, a fazy
pojednania trwajà krócej. CyklicznoÊç przemocy sprawia, ˝e ofiarze przemocy trudno jest podjàç dzia∏ania
majàce na celu zatrzymanie przemocy.
Konsekwencje przemocy
JeÊli doznajesz przemocy, mo˝esz doÊwiadczaç
nast´pujàcych problemów zdrowotnych:
– trudnoÊci z zasypianiem,
– budzenie si´ w ciàgu nocy,

– koszmary senne,
– uczucie przygn´bienia, smutku, oboj´tnoÊç i brak
zainteresowaƒ,
– utrata apetytu lub nadmierne objadanie si´,
– trudnoÊci w podejmowaniu decyzji,
– odczuwanie silnego poczucia winy i wstydu,
– zaniedbywanie potrzeb w∏asnych i dzieci,
– zwi´kszone spo˝ycie alkoholu lub Êrodków uspokajajàcych,
– myÊli i próby samobójcze.
Powtarzajàca si´ przemoc powoduje, ˝e ofiary postrzegajà siebie jako osoby, które nie majà ˝adnej
kontroli nad w∏asnym ˝yciem. Uwa˝ajà, ˝e choç istniejàca sytuacja jest z∏a, to nic nie mo˝na zrobiç, by
jà zmieniç. Prze˝ywajà silne poczucie winy zwiàzane
z przypisywaniem sobie odpowiedzialnoÊci za akty
przemocy. JeÊli w swoim zachowaniu zauwa˝y∏aÊ/eÊ
niektóre opisane objawy, skorzystaj z pomocy:
– psychologa,
– prawnika,
– kuratora sàdu rodzinnego i nieletnich,
– grupy wsparcia dla ofiar przemocy.
Przemoc w rodzinie jest przest´pstwem Êciganym przez prawo. Nic nie usprawiedliwia
przemocy. Nigdy nie jest za póêno, aby powiedzieç NIE! Przemoc nie skoƒczy si´ sama
z siebie. Pierwszym krokiem do jej przerwania
jest prze∏amanie milczenia.
JeÊli doznajesz przemocy domowej:
– Porozmawiaj z kimÊ, komu ufasz, o tym, co dzieje
si´ w Twoim domu. Nie masz powodu si´ wstydziç!
– W Twojej okolicy sà instytucje zajmujàce si´ przeciwdzia∏aniem przemocy domowej (np. oÊrodek
pomocy spo∏ecznej, punkt konsultacyjno-informacyjny, poradnia odwykowa – w aneksie znajdziesz adresy). Zasi´gnij informacji, w jaki sposób mogà Ci pomóc. Z ich pomocy mo˝esz skorzystaç, kiedy tylko b´dziesz tego potrzebowa∏a.
tak

Czy kiedykolwiek partner popycha∏ Ci´, policzkowa∏, szarpa∏?
Czy partner mówi Ci, ˝e tylko on wie, co jest s∏uszne dla Ciebie?
Czy partner oÊmiesza lub obra˝a ludzi, których lubisz i cenisz?
Czy czujesz si´ nieswojo, gdy dochodzi do spotkania z Twoimi przyjació∏mi
w obecnoÊci partnera?
Czy partner stale krytykuje Twojà osob´ (poglàdy, uczucia, pochodzenie,
wykszta∏cenie)?
Czy partner mówi Ci, ˝e jesteÊ g∏upia, ˝e do niczego si´ nie nadajesz?
Czy partner nie pozwala Ci widywaç si´ i rozmawiaç z przyjació∏mi, rodzinà?
Czy w czasie trwania ma∏˝eƒstwa zerwa∏aÊ kontakty z przyjació∏mi, rodzinà?
Czy kiedykolwiek partner Ci´ dusi∏, kopa∏, obezw∏adnia∏, wykr´ca∏ r´ce?
Czy partner grozi∏ Ci no˝em, siekierà, bronià palnà?
Czy grozi∏, ˝e Ci´ zabije lub dotkliwie zrani?
Czy jesteÊ z partnerem, bo mówi∏, ˝e Ci´ zabije, jeÊli od niego odejdziesz?
Czy kiedykolwiek by∏aÊ tak pobita przez partnera, ˝e wymaga∏aÊ pomocy
lekarskiej lub leczenia szpitalnego?
Czy partner zmusza Ci´ do po˝ycia seksualnego?
Czy partner zmusza Ci´ do uprawiania praktyk seksualnych, które Ci si´ nie
podobajà?
Czy partner zabiera pieniàdze, ka˝e o nie prosiç lub po prostu nie chce ich dawaç?
Czy partner grozi, ˝e zabierze wszystko (dzieci, pieniàdze, dom), jeÊli nie
b´dziesz mu pos∏uszna?
Czy Twój partner przeprasza Ci´, rozpieszcza prezentami po tym, jak Ci´ pobi∏?
Czy czujesz si´ zagro˝ona w swoim domu?

nie
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– JeÊli zosta∏aÊ pobita lub zgwa∏cona, poproÊ lekarza, aby przeprowadzi∏ obdukcj´. Obdukcja jest
p∏atna, mo˝e przeprowadziç jà tylko do tego
uprawniony lekarz sàdowy.
– Mo˝esz te˝ zwróciç si´ do lekarza pierwszego kontaktu, aby wystawi∏ Ci zaÊwiadczenie, w którym
opisze obra˝enia, jakich dozna∏aÊ (bezp∏atnie).
– Mo˝esz poprosiç kogoÊ o sfotografowanie obra˝eƒ. Zdj´cia, podobnie jak wyniki obdukcji czy
zaÊwiadczenie lekarskie, mo˝esz przedstawiç
w sàdzie lub w prokuraturze jako dowód.
– Nagrywaj awantury, groêby i inne wypowiedzi
sprawcy Êwiadczàce o zn´caniu si´ psychicznym.
– PoproÊ sàsiadów, aby reagowali na odg∏osy
awantur i wzywali policj´.
– JeÊli jest to mo˝liwe, sama wzywaj policj´
(tel. 997-po∏àczenie bezp∏atne) w sytuacji, gdy
czujesz si´ zagro˝ona. Skuteczna interwencja polega na zatrzymaniu sprawcy, jeÊli stwarza zagro˝enie
dla otoczenia (art. 15 ust. 1 pkt. 3 ustawy o policji).
W trakcie interwencji policjanci sà zobowiàzani
do wype∏nienia Niebieskiej Karty (specjalna notatka s∏u˝bowa). Powinni równie˝ poinformowaç,
w jaki sposób mogà Ci pomóc oraz zostawiç adresy instytucji pomagajàcych ofiarom przemocy domowej. Zapisz numery s∏u˝bowe policjantów oraz
dat´ i godzin´ ich przyjazdu – informacje o interwencjach policji stanowià wa˝ne dowody w prokuraturze. Interweniujàcy funkcjonariusze sà zobowiàzani przekazaç wype∏nione Niebieskie Karty dzielnicowemu. Dzielnicowy zaÊ ma obowiàzek za∏o˝enia
teczki pt. „Przemoc domowa” oraz skontaktowaç
si´ z Tobà w ciàgu 7 dni. Co najmniej raz w miesiàcu mo˝esz spodziewaç si´ wizyty dzielnicowego

w swoim domu. JeÊli policjanci odmówili pomocy,
albo udzielili jej w sposób niew∏aÊciwy, masz prawo z∏o˝yç na nich skarg´.
– Przemoc w rodzinie jest przest´pstwem Êciganym
z urz´du, czyli do wszcz´cia post´powania karnego nie musisz osobiÊcie sk∏adaç zawiadomienia
o przest´pstwie. Zawiadomienie mo˝e z∏o˝yç ka˝dy (np. policja, sàsiedzi, organizacja, itp.), kto posiada informacje wskazujàce na to, ˝e doÊwiadczasz przemocy ze strony partnera. Warto jednak
wziàç inicjatyw´ we w∏asne r´ce. Zawiadomienie
o przest´pstwie mo˝na z∏o˝yç w komisariacie lub
w prokuraturze (ustnie lub pisemnie).
– JeÊli zdecydujesz si´ na opuszczenie domu, zabierz ze sobà wa˝ne dokumenty (dowód osobisty,
ksià˝eczk´ zdrowia, legitymacj´ ubezpieczeniowà,
dokumenty sàdowe, ubrania i inne niezb´dne artyku∏y dla siebie i dzieci, klucze do mieszkania, itp.)

Gdzie mo˝esz szukaç pomocy?
• Ogólnopolski Telefon
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
www.niebieskalinia.pl
0 801 12-00-02 (p∏atny pierwszy impuls)
poniedzia∏ek – sobota 10.00-22.00
niedziele i Êwi´ta 10.00-16.00
telefon pe∏nop∏atny: 666-00-60
poniedzia∏ek – piàtek 10.00-18.00
• Poradnia
Przeciwdzia∏ania Przemocy w Rodzinie
Warszawa, ul. Belgijska 4, tel. 845-12-12
poniedzia∏ek – piàtek 9.00 – 20.00
Pomoc psychologiczna, psychiatryczna, prawna i socjalna dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie.

• Centrum Praw Kobiet
Warszawa, ul. Wilcza 60 m. 19,
tel. 652-01-17, 622-25-17
http://free.ngo.pl/temida
poniedzia∏ek, Êroda, czwartek 9.00-17.00
wtorek 9.00-19.00
piàtek 9.00-16.00
telefon dla kobiet dotkni´tych przemocà i dyskryminacjà – 621-35-37
poniedzia∏ek-piàtek 10.00-15.00
czwartek 11.00-16.00 – porady prawne
Pomoc prawna i psychologiczna: doradztwo,
pisanie pism procesowych, asystowanie
przy kontaktach z organami Êcigania i wymiaru
sprawiedliwoÊci.
• Centrum Dziecka i Rodziny
Fundacji Dzieci Niczyje
Warszawa, ul. Walecznych 59,
tel. 616-02-68, 616-03-14
poniedzia∏ek – czwartek 9.00-18.00,
piàtek 9.00 – 17.00
Diagnozowanie i terapia dzieci wykorzystywanych seksualnie, pomoc psychologiczna, poradnictwo prawne w sprawach rodzinnych.
• Centrum Pomocy Dzieciom
„Mazowiecka” Fundacji Dzieci Niczyje
Warszawa, ul. Mazowiecka 12 lok. 25
tel. 826-14-34, 826-88-62
www.fdn.pl
Pomoc psychologiczna, terapeutyczna, prawna dla dzieci – ofiar przest´pstw.
Piotr Zieliƒski
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej
Dzielnicy Weso∏a
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akcesoria
a do
o butów

DRZWI
DREWNIANE
typowe i nietypowe
du˝y asortyment

KRÓTKIE TERMINY – WYSOKA JAKOÂå

PARKIETY
pe∏en zakres us∏ug
du˝y asortyment
Tel. 773 51 56, 0 698 41 31 38
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Us∏ugi posadzkarskie
uk∏adanie, cyklinowanie i lakierowanie pod∏óg
Jerzy S´pka
Stara Mi∏osna, ul. Malwy
zadanie 25, dzia∏ka 1531

tel. 022 773 28 98
0603 379 677

KANCELARIA PRAWNA
UL. LEÂNYCH ZIÓ¸ 12
05-077 Warszawa–Weso∏a
Tel. 0 602 774 471, 0 604 235 076
§
§
§
§
§
§

§

obs∏uga firm
porady dla klientów
podania, umowy, pozwy
prawo pracy
prowadzenie spraw sàdowych
mo˝liwoÊç dojazdu do klienta

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

BIURO RACHUNKOWE Lic. MF 9130/98

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

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

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

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

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.
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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.

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)

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

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

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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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
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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

OÊrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej

• NARZUTY

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
• FIZYKOTERAPIA

Gimnastyka korekcyjna
zaj´cia indywidualne i grupowe
z elementami „gimanstyki mózgu“ – metoda Dennisona.

•

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

•
tel.

• 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“

• MASA˚E: lecznicze, relaksacyjne i wyszczuplajàce

•

• KARNISZE

Joga dla kr´gos∏upa

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

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

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

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

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

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

LICENCJA MINISTERSTWA FINANSÓW NR 3682/2003

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
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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
◗ 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.
0-691-257-038.
◗ 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. 022-773-22-54.
◗ Angielski z Anglikiem (dyplomowany nauczyciel
z Londynu) tel. 022-773-38-99.
◗ PRANIE DYWANÓW, wyk∏adzin i tapicerki meblowej oraz samochodowej maszynà i Êrodkami firmy Karcher. Dojazd bezp∏atny. tel. 0510-126-840.
◗ US¸UGI ELEKTRYCZNE, naprawa sprz´tu AGD
oraz monta˝ i naprawa domofonów. Stara Mi∏osna tel. 0500-322-255 JAN STACHYRA.
◗ AUTO NA GAZ – tel. 501-92-02-72, 888-90-8568, 022-499-80-59.
◗ RENCISTA poszukuje pracy (stolarstwo i inne)
tel. 022-773-19-85.
◗ Student sprzedaje odtwarzacze MP4. Prezentacja
u klienta. Âwietny prezent. Tel. 022 773-2078, 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.
◗ Us∏ugi OGRODNICZE, sprzàtanie ogrodów, tak˝e
malowanie + „z∏ota ràczka”. Prosz´ o kontakt
tel. 0507-097-028.
◗ Kierownik budowy – Nadzory tel. 0608-612-979.
◗ STYLIZACJA PAZNOKCI: tipsy, ˝el, akryl, manicure, zdobienia artystyczne -produkty Perfect Lady.
Serdecznie zapraszam. Weronika 691-945-598.
◗ Pranie dywanów – tel.: 510 126 840.
◗ Pedagog-terapeuta pomo˝e dzieciom w trudnoÊciach szkolnych: dysleksja, dysgrafia, dysortografia. Tel. 022 872 96 31, kom. 0 604 753 455.
◗ Bezp∏atne doradztwo ubezpieczeniowe, OFE.
Tel. 501 104 755.
◗ US¸UGI DOMOWE – trzepanie bezpy∏owe dywanów, tapicerki, wyk∏adzin oraz pranie (renowacja)
maszynà KIRBY. Czas schni´cia 1,5 godziny. Ekologiczne czyszczenie obiç skórzanych. Tel. 78328-37; kom. 606-752-724.
◗ Zatrudni´ ekspedientk´. Tel. 0501707236.
◗ Uk∏adanie, cyklinowanie parkietów – tel. 773-4964, 0-602-707-127.
◗ Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi w domu
tel.: 022-773-28-21, 0-506-032-318.

◗ FRANCUSKI z dojazdem – wy∏àcznie Stara Mi∏osna. Tel.: 0 602 276 202.
◗ Sprzedam buty narciarskie „Salomon” i „Rony”
nr 26-26,5. Tel.: 693 299 556.
◗ Tanio solidne panele, karton, gips, bia∏y monta˝,
wykoƒczenia budynków. Tel. 0508 564 056.
◗ Sprzedam mieszkanie w Starej Mi∏oÊnie – 70 m2.
Cena 475 tys. pln. Wykoƒczone, kuchnia zabudowana. Tel.: 501 497 520.
◗ DoÊwiadczony nauczyciel udziela KOREPETYCJI
z matematyki. Telefon: 022 773 90 83,
0 662 473 914.
◗ Terakota, glazura, gres, inne prace wykoƒczeniowe. Tel. 0506 689 178.
◗ Us∏ugi transportowe i kurierskie dla firmy i domu.
Tel. 889 744 630.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dom w Starej Mi∏oÊnie
wolnostojàcy, podpiwniczony. Ocieplony. Rok budowy 1990 – do cz´Êciowego remontu. Pow.
mieszk. 110 m2 – 4 pokoje + kuchnia. Ogrzewanie gazowe i w´glowe. Studnia g∏´binowa w∏asna. Dzia∏ka o pow. 1550 m2 + nowy budynek
gospodarczy o pow. 18 m2. Cena 1 850 000 z∏
(do negocjacji). Tel. 661-525-061.
◗ Potrzebna solidna osoba do pomocy w pracach
domowych. Mo˝liwoÊç zamieszkania. Dobre warunki finansowe. Tel. 502 254 827.
◗ Kupi´ u˝ywany plastikowy domek ogrodowy dla
dzieci, tel. 0 605 602 308.
◗ Szukam pracy jako POMOC DOMOWA (np. prasowanie) lub opiekunka do dzieci w niepe∏nym
wymiarze godzin. Okolice Sulejówka, Starej Mi∏osny. Tel: 660 924 802.
◗ Sprzedam trzypokojowe mieszkanie MokotówStegny 56m2. Mieszkanie Êwie˝o po remoncie
gotowe do zamieszkania. Tel. 605 188 131,
maciejtrem@o2.pl
◗ Poszukuj´ pracy jako opiekunka do dzieci. Tel.
602 830 519.
◗ BezpoÊrednio sprzedam 2 poziomowe 90 m
mieszkanie w Starej Mi∏osnej. Stan bardzo dobry,
cena 499 tyÊ. Tel. 0 604 53 63 47.
◗ Poszukiwany Pilnie korepetytor z fizyki! Licealista potrzebuje pomocy. Czekam pod telefonem 506 193 310.
◗ GLAZURA-hydraulika. Uk∏adanie glazury, terakoty
i paneli pod∏ogowych wszelkie remonty osobiÊcie. Tel. 0-502-215-245.
◗ Poszukuj´ pani do sprzàtania mieszkania raz
w tygodniu; Stara Mi∏osna, tel.: 607 036 976.
◗ Glob Taxi 1.6 z∏ za km tel: 022 96-68.
◗ Ch´tnie przyjm´ sprzàtanie mieszkaƒ, biur.
Tel.: 0504- 960-914.
◗ Klimatyzacja – do domu, biura, sklepu. Monta˝
i doradztwo techniczne. Tel. 880 308 382.
◗ Korepetycji z j´zyka angielskiego udziela studentka UW. 5, 6 klasa szko∏y podstawowej, gimnazjum. Tel. 516 453 174.
◗ Remonty malarskie tapety glazura panele, sufity
podwieszane scianki dzia∏owe. Tel. 602635354.
◗ Sufity podwieszane g∏adzie remonty ∏azienek glazura terakota. Tel. 607456872.
◗ Kupi´ dzia∏k´ w Sulejówku, Weso∏ej, Starej Mi∏osnej lub okolicach powy˝ej 1 000 m kw lub dom
do remontu bezpoÊrednio. Telefon 0608 062 162.
◗ Serwis drukarek komputerowych, Stara Mi∏osna,
tel. 604-403-067.

Morfeusz - Przyj´cia
OkolicznoÊciowe
ul. Szosa Lubelska 20, 05-077 Warszawa-Weso∏a

tel. 508 12 88 92 lub 022 612 93 98

www.wesele.waw.pl

◗ JEZYK ROSYJSKI, skutecznie, sympatycznie,
wszelkie us∏ugi w obr´bie j´zyka rosyjskiego: nauka, przygotowanie do egzaminów, t∏umaczenia,
korespondencja handlowa, pisanie i przepisywanie tekstów, tel. 504 697 918, www.rosyjski.blo.pl
◗ Osoba chora na SM przyjmie jakikolwiek byle
sprawny telewizor oraz zaopatrzy Paƒstwa w kosmetyki Oriflame, tel. 695 440 313
◗ Ekonomista po SGPiS /55l./, specjalista ds. pozyskiwania funduszy Unii Eur.- licencja MEN, przyjmie prace, tel. 836 20 81
◗ Oriflame kosmetyki, zamów przez telefon
nr 887 605 177
◗ Przyjm´ PRASOWANIE (osoba ze Starej Mi∏osny).
Tel. 022 773 16 84, 0 667 742 041.
◗ Profesjonalne us∏ugi hydrauliczne tel. 693124004.
◗ Zatrudni´ m´˝czyzn´ z Sulejowka lub okolic
do zak∏adu pogrzebowego z prawem jazdy kat. B.
Tel. 0602-212-794.
◗ Stara Milosna mieszkanie 2 pok. 3 pietro 52 m2,
400 tys. sprzedam. Tel. 660 306 658.
◗ SPRZÑTANIE – solidnie i niedrogo. Tel. 022
773 16 84, 0 667 742 041.
◗ MAM DO WYNAJ¢CIA 60 m2 w segmencie, osobne wejÊcie Tel. 513 196 190.
◗ Konwersacje, nauka, t∏umaczenia. Nauczyciel
z dyplomem Uniwersytetu Londyƒskiego.
Tel. 0513 669 905.
◗ PRASOWANIE 12Z¸/H, Tel. 505967246.
◗ Walka wr´cz – Combat Kalaki. Info: tel.
609 835 761, www.dynamis-kalaki.yoyo.pl
◗ Poszukuj´ pracy w charakterze opieki nad
dzieçmi/osobami starszymi. Posiadam d∏ugoletni
sta˝ pracy oraz referencje. Jestem osobà niepalàcà, mi∏à, dyskretnà, bezkonfliktowà, punktualnà. Prosz´ o kontakt pod tel. 887 673 950.
◗ Profesjonalne us∏ugi wykoƒczeniowo-remontowe; glazura, terakota, gipsy, zabudowy g-k.
Tel. 693124004.
◗ Sprzedam mieszkanie 48 m2. BezpoÊrednio. Os.
Aleja Akacjowa. Super lokalizacja (od ul. Dworkowej) na 1 pi´trze. Przytulne, s∏oneczne, ∏adnie
wykoƒczone. Salon z aneksem kuchennym +
balkon, pokój ok 9 m2 i sypialnia za przesuwanymi drzwiami, ∏azienka i garderoba. Na pod∏odze
parkiet. Bardzo mili sàsiedzi. Miejsce parkingowe
na terenie. Piwnica. Tel. 696 411 018.
◗ US¸UGI REMONTOWO-WYKO¡CZENIOWE. Ocieplanie poddaszy, strychów, Êcianki z p∏yt G/K,
malowanie, g∏adzie itp. Tel kom. 691-396-473
lub 783-353-312
◗ Kupi´ siedlisko lub dom na wsi w okolicach Warszawy (do 150 km). Tel. 0 660 117 937.
◗ Regeneracja tonerów do drukarek HP, sprzeda˝
materia∏ów eksploatacyjnych. Stara Mi∏osna,
tel. 606-939-443.
◗ NIEMIECKI – korepetycje, przygotowania do egzaminów udziela germanista magistrant U.W. Dojazd gratis. tel: 0602-120-632; 773-82-31.
◗ Kuchenki gazowe, zmywarki, pralki – pod∏àcz´
oraz inne us∏ugi hudrauliczno-sanitarne, tel.
(22) 7738227.
◗ Sprzedam mieszkanie o pow. 71m2 (3 pok.) z w∏asnym ogródkiem o pow. 120m2. Dom pi´trowy, 5rodzinny. Cena 719000 z∏ – tel. 0608038680.
◗ Udzielam lekcji tenisa ziemnego na kortach klubu „Pohulanka” lekcje odbywajà si´ w dowolnych dla Paƒstwa godzinach. Godzina lekcji
od osoby kosztuje 35z∏ + kort. O wiecej informacji prosze o kontakt na tel. 790-477-376 lub
na nr GG 8365462.
◗ M∏ode ma∏˝eƒstwo poszukuj´ mieszkania do wynaj´cia w Starej Mi∏oÊnie. Najch´tniej 2 pokojowe. Telefon kontaktowy: 604271264.

◗ 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.
◗ 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.
◗ Remonty mieszkaƒ i domów jednorodzinnych
– glazura, terakota, hydraulika, elektryka, systemy w∏amaniowe, malowanie, g∏adzie itp. Us∏ugi
wykonywane fachowo i solidnie. Tel.: 509-358336. Stara Mi∏osna i okolice.
◗ Ubezpieczenia – firma Allianz. Ubezpieczenia na:
˝ycie, komunikacyjne, budynków i mieszkaƒ, ma∏ych i Êrednich firm, nast´pstw nieszcz´Êliwych
wypadków [rodzinne, dla uczniów, pracowników], koszty leczenia za granicà, budowlane, finansowe, fundusze emerytalne, i inne. Zadzwoƒ
i umów si´ na spotkanie. Agent ubezpieczeniowy
wszystko wyjaÊni, wyt∏umaczy i doradzi. Kontakt:
Stara Mi∏osna tel. 0501 272 633.
◗ Zatrudni´ czystà, uczciwà, gospodarnà Panià
do pomocy w domu-najch´tniej z Sulejówka-Mi∏osna, tel. 0502-24 66 99.
◗ MASA˚ W DOMU KLIENTA leczniczy, metodà
pró˝niowà, relaksujàcy. tel. 0 501 013 466.
◗ MEBLE NA WYMIAR – zabudowa wn´k, meble
kuchenne, biurowe, drzwi przesuwane i inne.
Tel. 0 888 785 778.
◗ Opel Classic Kombi 1999 r., I rejestracja 01.2000 r.
Przebieg 94000 km, I w∏aÊciciel, gara˝owany.
Cena 110000 z∏ (do negocjacji). Sprzedam.
Tel. 0602-893-465, 022-773-80-70.
◗ REMONTY BUDOWLANE, PRACE HYDRAULICZNE I ELEKTRYCZNE – 0 692 977 947.
◗ Panià do przyprowadzania pierwszoklasisty ze
szko∏y, niepalàcà, od wrzeÊnia, Stara Mi∏osna,
tel. 693 933 372.
◗ Korepetycje z fizyki na poziomie gimnazjum,
tel. 603 873 285.
◗ Do oddania czarno-bia∏y kotek, tel. 773 15 17.
◗ Korepetycje z matematyki, przygotowanie
do matury rozszerzonej, równie˝ ca∏ki. Tel. 603
873 285.
◗ SPRZEDAM Wózek dzieci´cy, 3-funkcyjny, ko∏a
pompowane, zapi´cia lotnicze, stan bardzo dobry, atrakcyjna cena. Gratis: ocieplacz do wózka, ubranka, fotelik samochodowy. Telefon:
0600 617 518.
◗ SPRZEDAM P∏yty gramofonowe, winylowe, b. du˝y wybór, nowe. Tel.: 0600 617 518.
◗ Potrzebna Pani do sprzàtania domu 1 raz w tygodniu, 8-10 godzin. Praca w Weso∏ej (okolice
Urz´du Dzielnicy). Tel. 0665759706.
◗ Do sprzàtania raz w tyg. w lecznicy stomatologicznej zatrudni´. Tel 0227957462.
◗ Geodezyjne us∏ugi – mapy, tyczenia, inwentaryzacje. Tel. 022-773-30-44, kom. 508 895 802.
◗ PRACE BUDOWLANO-WYKO¡CZENIOWE. Konkurencyjne ceny. Tel. 0 516-316-437.
◗ Opieka nad grobami. Porzàdkowanie nagrobków.
www.diagor.prv.pl 0-515-865-864.
◗ Sprzedam bardzo ∏adne mieszkanie 3 pokojowe, 67m2, z ∏adnym widokiem. BezpoÊrednio. 0607377603.
◗ PIELUCHY dla dzieci i doros∏ych hurtownia/sklep,
Weso∏a Trakt Brzeski 55, godz 9-16. Tel. 696655-830.
◗ Firma z Sulejówka zatrudni do sprzàtania obiektu,
tel. 022 615 26 71.
◗ Sprzedam mieszkanie 85 m2, Stara Mi∏osna,
tel. 502 212 457

Og∏oszenia drobne publikujemy za darmo.
Najlepiej przesy∏aç je e-mailem na adres:
wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl
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Reklama:
Natalia Mileszyk
0 609 34 94 94
reklama@
staramilosna.org.pl
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GADOMSKA NIERUCHOMOÂCI
Licencja nr 51

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

0601 355 130

oddzwoni´

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

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

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

ww
w.d
esen.c
om.pl
POSZUKUJEMY:
domów, mieszkaƒ
i dzia∏ek
kupno – sprzeda˝ – wynajem
PoÊrednik licencjonowany nr 232

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

