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SULEJÓWEK

LUBLIN

sala zabaw

Miejskie ZOO

Aleja Piłsudskiego 4c
Stara Miłosna
+48 697 633 496
+48 607 045 855
+48 601 404 253

zabawa@miejskiezoo.com
www.miejskiezoo.com

Sala zabaw dla dzieci,
350 m2 dobrej zabawy, 

ponad 150 m2 konstrukcji,
a tam zjeżdżalnie, 

baseny z piłkami, armatki
i wiele innych atrakcji!

Sala zabaw dla dzieci,
350 m2 dobrej zabawy, 

ponad 150 m2 konstrukcji,
a tam zjeżdżalnie, 

baseny z piłkami, armatki
i wiele innych atrakcji!

godziny otwarcia
pn-pt: 11:00 - 20:00
sb - nd: 11:00 - 20:00

NIEPUBLICZNE 
PRZEDSZKOLE 
JĘZYKOWO-
-ARTYSTYCZNE

TYLKO TERAZ 400 ZŁ/MC PRZEZ CAŁY ROK !!!
BRAK OPŁATY WPISOWEJ ! 

WYPRAWKA DLA DZIECKA W CENIE !
Więcej szczegółów: 605-329-947, sekretariat@lesneskrzaty.edu.pl

 NOWOCZESNY I BEZPIECZNY PLAC ZABAW
 WYJŚCIA DO „MIEJSKIEGO ZOO” 
(NAJWIĘKSZA W OKOLICY SALA ZABAW)

 CODZIENNA NAUKA JĘZ. ANGIELSKIEGO
 PRZEDSZKOLE Z WIDOKIEM NA LAS
 WYKWALIFIKOWANA KADRA
 MOŻLIWOŚĆ WYBORU 
DODATKOWYCH ZAJĘĆ

 KAMERALNE GRUPY
 MINI MASTER SZEF 
 MAŁY KLUB DLA MAM 
– ZUMBA CZWARTEK 18:00

 DOBRY DOJAZD
 NABÓR DO ŻŁOBKA TRWA!

 ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

Trakt Brzeski
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Gościniec

LublinWarszawa

Sulejówek
tel. 605-329-947
Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 4d

05-077 Warszawa Wesoła
www.lesneskrzaty.edu.pl

sekretariat@lesneskrzaty.edu.pl

Centrum Artykułów Dziecięcych 
(naprzeciwko przedszkola ABC – ZIELONA)

 zabawki
 foteliki
 wózki
 art. szkolne
 odzież

400 m WYSTAWY!

Czynne: pon.-pt. 9-18, sob. 9-14
ul. Wspólna 32a  |  05-075 Wesoła
tel.: 514 197 240, 503 159 109, 503 157 620
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Bez popisów i partyjnych etykiet 
Kto otrzyma mandaty w Wesołej?

16 listopada 2014 zagłosujemy w Wyborach Samorządowych na swoich przedstawicieli. 

Pierwszy raz wybierzemy aż 21 radnych (dotąd było 15). 

W ratuszu może dokonać się zmiana, dzięki naszym głosom. To my wszyscy zadecydujemy o tym, kto przez 4 lata będzie decydować 
o gospodarowaniu w Wesołej. Jest ogromna szansa na przewietrzenie składu naszej rady i jej odpolitycznienie. 

Od 15 lat kandydują i są w radzie radni z naszego Stowarzyszenia Sąsiedzkiego. To właśnie dzięki naszym mandatom nie do-
chodzi do całkowitego przejęcia władzy przez jedno z dwóch dużych ugrupowań. Teraz mandatów będzie więcej. W radzie pojawią 
się nowe osoby. Z listy społecznej Stowarzyszenia, czy po staremu, z dużych partii politycznych? Czy to PO przejmie całą władzę? 
A może PiS?  

Polski system wyborczy sprzyja dużym partiom i ich działaczom, a mieszkańcy potrzebują radnych niezwiązanych z intere-
sami partyjnymi! Może już dość POPiS-u w Wesołej?

Może nadszedł wreszcie czas na ludzi, dla których Wesoła jest miejscem do życia, a nie ścieżką do politycznej kariery? Marzy 
nam się, żeby nowe mandaty przypadły ludziom prawdziwym, którzy od lat aktywnie działają na rzecz Wesołej. 

– Którzy nie mówią: że się nie da, że za mały budżet, że to walka z wiatrakami. Nasza Wesoła potrzebuje marzycieli, kreatorów, 
logistyków i liderów, którzy potrafią porwać sąsiadów do wspólnej pracy na rzecz naszego podwórka! 

– Ludzi otwartych na różne poglądy, pomysły i wizje, chętnych do dialogu i współpracy, bo co dwie głowy to nie jedna! Zamiast 
walczyć, lepiej budować!

– Ludzi, którzy potrafią rozmawiać z młodzieżą (która nie ma swojej reprezentacji w radzie!), jak i seniorami (tak niezwykle ak-
tywnymi w naszej dzielnicy!). Najwyższy czas na międzypokoleniową kooperatywę w Wesołej – młodych i pełnych pomysłów 
z doświadczonymi mieszkańcami!

– Ludzi, którzy będą szukać pieniędzy dla Wesołej poza utartymi schematami! Którzy zaproszą do nas inwestorów w ramach part-
nerstwa publiczno-prywatnego albo fundatorów, którzy chcieliby coś zrobić bezinteresownie.

– Którzy wykorzystają szanse płynące z dotacji unijnych. Już czas, żeby Wesoła skorzystała z  tych pieniędzy. Urząd powinien 
współpracować z fachowcami, którzy wiedzą gdzie i jak składać wnioski po dotacje! To wielka sztuka i ogromna (niewykorzy-
stana dotąd przez naszą dzielnicę) umiejętność. 

Najwyższy też czas nawiązać dobre relacje z Lasami Państwowymi, do których w większości należą tereny zielone w Wesołej, ze 
Szwadronem, który jest właścicielem hipodromu i TKKF-em, który dzierżawi bardzo cenny i wielki teren (na którym znajduje się 
bazarek przy ul. Armii Krajowej), na którym mogłoby się toczyć sportowe życie naszej dzielnicy. 

Z najnowszych badań wynika, że aż 90 procent Polaków wierzy, że lepiej pracować w grupie niż w pojedynkę. My w Stowarzyszeniu 
Sąsiedzkim dobrze o tym wiemy. Od 15 lat dzięki współpracy międzysąsiedzkiej robimy akcje, warsztaty, festyny, paczki świątecz-
ne dla potrzebujących. Nie mamy okazałego budżetu, za to mnóstwo 
zaprzyjaźnionych sąsiadów, którzy zawsze są chętni do pomocy. I wła-
śnie ta niekończąca się lista wolontariuszy z Wesołej wystarcza nam, 
żeby działać!

Dziękujemy za współpracę, która trwa już tyle lat!
Razem zmieniamy nasze otoczenie! Odpuśćmy sobie politykę!
W dzielnicy potrzebne jest zaangażowanie 
i ciężka praca u podstaw!

Będziemy Waszym głosem!
Sąsiedzi dla Wesołej 

TERAZ MY! 
     ZA!RADNI Z WESOŁEJ

M
at

e
ri

ał
 s

fin
an

so
w

an
y 

p
rz

e
z 

K
W

 S
SS

M
 „

S
ąs

ie
d

zi
 d

la
 W

e
so

łe
j”



Wesoła Gazetka Sąsiedzka4

16 listopada jest dniem wyborów samo-
rządowych. Wszyscy wybierzemy na-

szych reprezentantów do przyszłej, 21-oso-
bowej rady Dzielnicy.

W Wesołej o Państwa głosy ubiega się 177 kandydatów z sześciu 
Komitetów Wyborczych: 

– ze społecznej listy Sąsiedzi dla Wesołej 
KW Stowarzyszenie Sąsiedzkie SM, 

– z listy KW PO RP, 
– z listy KW PiS, 
– z listy KWW Wesoła 2014, 
– z listy KW Nowa Prawica-Janusza Korwin-Mikke oraz 
– z listy KWW SLD Lewica Razem (w jednym okręgu).
Każdy ma prawo kandydować i każda osoba wpisana na listę wy-

borców, może oddać swój głos. Wybory są demokratyczne, ich prze-
bieg reguluje Ordynacja Wyborcza. Niektóre jej regulacje zaskakują...

Zgodnie przepisami, komitety wyborcze otrzymują numery w dro-
dze losowania..., niestety sposób losowania nie jest jednakowy dla 
wszystkich. Otóż numery komitetów partyjnych są losowane spośród 
pierwszych numerów jednostkowych. Numer naszego Komitetu Sto-
warzyszenia Sąsiedzkiego SM Sąsiedzi dla Wesołej był wylosowany 

O statni dzwonek na dopisanie się do spisu wyborców! Mieszkasz w Wesołej, ale 
jesteś zameldowany w innym mieście lub innej dzielnicy? Chcesz wziąć udział 

w wyborach samorządowych w miejscu, w którym faktycznie mieszkasz?

Nic prostszego! Wystarczy do 11 listopada 2014 r. zgłosić się do 
najbliższego urzędu i złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców! 
Wystarczy do 11 listopada złożyć w urzędzie dzielnicy odpowiedni for-
mularz. Więcej informacji jak to zrobić, można uzyskać pod adresem:
http://samorzad.pap.pl/depesze/wybory_2014/142605/W-swoim
-okregu--Dopisanie-do-spisu-wyborcow-mozliwe-do-11-listopada
a formularz do wypełnienia ściągnąć ze strony: 
http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/sprawa-w
-urzedzie/dopisanie-do-spisu-wyborc-w

Pamiętaj! Możesz głosować, tu gdzie naprawdę mieszkasz!

JOANNA GORZELIŃSKA

w naszym Urzędzie spośród tylko dwóch (!) numerów i to tydzień 
po losowaniu numerów komitetów partii politycznych. Przypadł mu 
numer 32.

Trzy, dwa... jeden! Start! 32 to bardzo dobry numer, prawda?
Mamy prawo wyborcze, ale jego falandyzacja stała się tak częsta, 

że niemal przestała dziwić powszechna obecność na listach osób no-
szących te same nazwiska co osoby znane i uznane, kampania w pla-
cówkach publicznych czy na terenie jednostek wojskowych wbrew 
ustawie. Ordynacja zabrania łączenia mandatu radnego ze stanowi-
skiem dyrektora i wicedyrektora szkół, przedszkoli i innych placówek 
budżetowych, a na niektórych listach popularne w swoim środowi-
sku zawodowym osoby na kierowniczych stanowiskach ubiegają się 
o głosy wyborców. Mają prawo kandydować, tak. Zatem czy po wy-
braniu na radnego przestaną pełnić swoją funkcję publiczną, a pla-
cówką oświatową pokieruje inna osoba? 

Ignorantia juris nocet, mawiali Rzymianie. Nieznajomość prawa 
szkodzi. Obchodzenie przepisów Ordynacji szkodzi nam wszystkim, 
szkodzi naszej demokracji. Zachęcam Państwa do lektury Ordynacji 
przed dniem Wyborów, by świadomie oddać swój cenny głos. 

Zachęcam do udziału w wyborach!
HANNA BĄBIK

Przedwyborcza GRA albo numer 32

Głosuj tu, gdzie mieszkasz!

M asz trójkę dzieci i chcesz korzystać ze 
zniżek? Karta Dużej rodziny czeka na 

Ciebie w najbliższym urzędzie! Wystarczy 
złożyć wniosek i cieszyć się z rabatów!

Dla kogo? Karta Dużej Rodziny przysługuje ro-
dzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie 
od dochodu. Wydawana jest bezpłatnie, każde-
mu członkowi rodziny. Rodzice mogą z niej ko-

rzystać dożywotnio, a dzieci do uzyskania pełnoletniości lub do ukoń-
czenia nauki (maksymalnie do 25 roku życia). Osoby niepełnosprawne 
skorzystają z ulg do czasu trwania orzeczenia o niepełnosprawności.
Gdzie złożyć wniosek o kartę? W najbliższym urzędzie gminy. 
Wniosek może złożyć jedna osoba w imieniu całej rodziny. Wystarczy 
okazać:
– dokumenty potwierdzające tożsamość dzieci oraz małżonka lub 

drugiego rodzica,
– legitymacje poświadczające kontunuowanie nauki przez dzieci po-

wyżej 18. roku życia,
– zaświadczenie orzekające niepełnosprawność – w przypadku osób 

niepełnosprawnych.

Jak długo trwa wyrobienie karty? Maksymalnie do 30 dni, ale 
w praktyce około 2 tygodnie. 
Jak wygląda karta? Jest spersonalizowana. Zawiera imię i nazwisko 
posiadacza, numer PESEL oraz unikatowy numer karty i datę ważności.
Jak korzystać z karty? Listę wszystkich zniżek można znaleźć na 
stronie www.rodzina.gov.pl w zakładce: Oferta Partnerów. Najwięcej 
rabatów udzielają muzea, parki narodowe i ośrodki sportowe. Ale lista 
instytucji i firm prywatnych przyłączających się do programu jest coraz 
dłuższa. W ostatnich tygodniach pojawiło się wiele nowych zniżek: 
na zakupy w sklepach spożywczych, na benzynę, na książki, odzież 
i bilety PKP. Czekamy na więcej! 

JOANNA GORZELIŃSKA

Karta dla wielodzietnych rodzin

izabela antosiewicz 
– w każdy pierwszy poniedziałek 

miesiąca w godz. 16-17 
w Urzędzie Dzielnicy oraz spotkania 

indywidualne po wcześniejszym 
umówieniu mailowo: iza@plusnet.pl

Hanna Bąbik 
– w każdy pierwszy poniedziałek 

miesiąca w godz. 17-18, 
Biuro Rady w Urzędzie Dzielnicy 

oraz indywidualnie, 
kontakt tel. 502 087 556

Dyżury radnych
ze Stowarzyszenia Sąsiedzkiego 

Stara Miłosna
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R E K L A M A

9 listopada 2014, o godz. 17.00
zapraszamy na wyjątkowy koncert 

„Śpiewam kino” w wykonaniu Agaty Struzik
utalentowanej skrzypaczki i wokalistki z zespołu Haliny Młynkowej!

Spotkajmy się przy kominku i pysznym podwieczorku.
Porozmawiajmy o obwodnicy i innych ważnych tematach związanych 

z Wesołą

Czekamy na Was w Cygaro Klubie w TRAKTACIE!

kandydaci Komitetu Wyborczego 
Stowarzyszenia Sąsiedzkiego Stara Miłosna „Sąsiedzi dla Wesołej”

Restauracja TRAKTAT
05-077 Warszawa-Wesoła, ul. Trakt Brzeski 3B
Tel. +48 22 760-05-24, 608 44 88 98 
www.restauracjatraktat.pl 
facebook.com/Restauracja Traktat

t r a K t a t z S Ą S i a D a M i

Z a p r a s z a m y !
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P ierwszą rzeczą, za którą 
wzięłam się społecznie 

było w 1999 r. przeforsowa-
nie nazwania naszej ulicy. 
Żeby nie mieszkać na bu-
dowie, czyli na zadaniu 25, 
trzeba było stoczyć nierów-

ną walkę z biurokracją i ówczesnymi radnymi 
Wesołej. Nie wiedziałam, że to trudne, więc 
kilka miesięcy później mieliśmy nazwaną ulicę. 

Przez kolejne lata współpracowałam z lokal-
ną gazetką pełniąc funkcję sekretarza redakcji. 
Sporo spraw załatwialiśmy po prostu o tym pi-
sząc. Byłam „panią z gazetki”… i to sprawiło, że 
dostałam mandat zaufania od mieszkańców 
w wyborach 2006 roku. Jako radna Dzielnicy 
wzięłam się za komunikację. Nie wiedziałam, 
że jest trudno a wręcz niemożliwie. O mały 
włos nie wywieziono mnie na taczkach z sie-
dziby Stowarzyszenia Sąsiedzkiego Stara Miło-
sna za moje negocjacje z ZTM. Byłam chyba 
jedyną radną w historii tego przedsiębiorstwa, 
która osobiście zawoziła podpisy mieszkań-
ców do odpowiedniego dyrektora. Starsi sta-
żem radni ostrzegali, że nie ma co walczyć, bo 
się nie wygra. Nie słuchałam. 

Przez ostatnie 8 lat przywykłam mieć w te-
lefonie numery osób, które reagują najszyb-
ciej. Nauczyłam się mieć oczy i uszy otwarte. 
Jedziesz ulicą i widzisz, że ławka przewróco-
na, znaki poziome mało widoczne, a zieleń 
niezbyt zadbana. Wyrabia się specyficzna 
wrażliwość radnego. Przez dwie kadencje 
pracowałam w różnych komisjach, sprawo-
wałam funkcje szeregowe i „świecznikowe”. 

Kiedy przypomnę sobie Starą Miłosnę 
sprzed mojej pracy w roli Radnej i tego co 
mamy dziś, to mogę powiedzieć nieskrom-
nie – to były bardzo dobre dwie kadencje. 
Zrobiliśmy jako radni, co trzeba, by żyło się 
wygodniej. Wydawało się, że wszystko da 
się wcześniej czy później wynegocjować, 
wszystko oprócz zmiany organizacji ruchu 
na skrzyżowaniu z drogą do Sulejówka. 
Kiedy po raz kolejny podczas dyżuru radnej 
usłyszałam prośbę o zajęcie się tą sprawą, 
nic nie mogłam obiecać. Ów mieszkaniec 
być może westchnął pod nosem radna-be-
zradna, a ja podjęłam ostatnią desperacką 
próbę. W końcu przez osiem lat odbijaliśmy 
się i ja, i Zarząd, od inżyniera ruchu. Kiedy 
zgłaszałam interpelację w tej sprawie, nikt 
nie wierzył w powodzenie, ale pismo po-
szło. Zgoda przyszła dość szybko. Nie mo-
głam w to uwierzyć. Chyba z 10 lat po tym, 
jak powstała ta, dla nikogo niezrozumiała, 
organizacja ruchu udało się przemalować 
pasy i skręcający w lewo nie blokują przejaz-
du na wprost. 

To tylko pokazuje, że wystarczy wytrwa-
łość i jak wyrzucają nas drzwiami, trzeba sta-
nąć pod oknem.

W tej całej kadzi miodu jest jednak łyż-
ka dziegciu. Mimo istnienia Młodzieżowej 
Rady Dzielnicy nie było odpowiedniej at-
mosfery, by wesprzeć inicjatywy młodych. 
Zawsze były ważniejsze sprawy – szkoła, 
przedszkole, plac zabaw. Za każdym razem 
słyszałam – komu chcesz zabrać, żeby dać 
komuś innemu? Kiedy tort jest zbyt mały do 

podziału, zawsze od stołu odchodzi ktoś 
mniej syty.

Pomyślałam więc, że pora ustąpić miejsca 
w Radzie bardzo młodym dorosłym. Namówi-
łam do startu w tegorocznych wyborach mo-
jego syna Michała Antosiewicza. Sam wybrał, 
że kontynuuje naszą rodzinną tradycję startu 
z niepartyjnej listy tworzonej przez środowi-
sko Stowarzyszenia Sąsiedzkiego. Dlaczego 
młodzi zwykle nie dostają mandatu spo-
łecznego zaufania? Bo żyją zbyt krótko, żeby 
pochwalić się wieloma linijkami dokonań na 
ulotce. Ich CV składa się z kilku ukończonych 
szkół, może harcerstwa albo wolontariatu. 

Dziś proponujemy Wam swoistą kombina-
cję młodości, świeżości, optymizmu i zapału 
„że wszystko się da” z doświadczeniem rad-
nej, która z sukcesem robiła rzeczy, których 
inni nie tykali, bo nie wiedziała, że się nie da. 
Michał wychował się na staromiłośniańskich 
płytach. Kiedy toczyły się dyskusje, kto powi-
nien otworzyć plac zabaw, podpowiedziałam: 
dajcie nożyczki i wstęgę dzieciom… był tym 
dzieckiem, które przecinało razem z innymi 
dziećmi wstęgę z burmistrzem. Czy speł-
ni oczekiwania wyborców? Nie wiem. Jest 
dorosły, bierze odpowiedzialność za swoją 
pracę. Wiem, że na pewno możecie liczyć na 
kontynuację rozpoczętych przeze mnie prac. 

Dziękuję za dwukrotny mandat, za liczne 
kontakty i dowody sympatii. Dziękuję, że od 
wielu z Was usłyszałam: szkoda, że to już 
koniec. Jeśli zapracowałam na kolejną ka-
dencję, to dziś proszę, oddajcie swoje głosy 
na Michała. Wychowaliśmy go na dobrego 
i mądrego człowieka, nie zmarnuje Waszego 
zaufania. 

IZABELA ANTOSIEWICZ

Odchodząca Radna – nieobiektywnie

C ztery lata temu, dzię-
ki Państwa zaufaniu 

i oddanym głosom, zosta-
łam radną Wesołej z listy 

Stowarzyszenia Sąsiedzkiego. Rekomendacja 
Stowarzyszenia jest dla mnie ważna, gdyż to 
z jego list od 15 lat są w Radzie osoby zaufania 
publicznego. W ciągu ostatnich czterech lat 
wielokrotnie rozmawiałam z Państwem, słu-
chałam wielu opinii. Na łamach Gazetki Są-
siedzkiej, wydawanej przez Stowarzyszenie, 
pisałam o naszych wspólnych dzielnicowych 
sprawach. Pracując w Komisjach Budżetu, 
Planowania Przestrzennego i Infrastruktury, 
współdecydowałam o opracowaniu syste-
mu odwodnienia dla Wesołej i o budowaniu 
kanalizacji deszczowej w nowych ulicach. 
Odwodnienie terenów zagrożonych zale-
waniem było ważnym punktem wyborcze-
go Stowarzyszenia Sąsiedzkiego cztery lata 
temu. Poczytuję sobie za osiągnięcie, że po 
latach starań i ratowaniu naszych domów 
przed zalewaniem został opracowany pro-
jekt odwodnienia obszarów zagrożonych. 
Realizacja tego projektu będzie wieloletnim 
procesem i zadaniem dla nowej Rady oraz dla 
mnie, jeśli dzięki Państwa głosom ponownie 
będę reprezentowała Sąsiadów w Radzie 

Dzielnicy. Ważne jest kontynuowanie budo-
wy uliczek osiedlowych z siecią kanalizacji 
deszczowej i oświetleniem, zbudowanie bra-
kujących fragmentów w sieci wodociągów, 
kanalizacji, usprawnianie ruchu na ulicach 
i bezpieczeństwo nas wszystkich. Cieszą nas 
kolorowe, nowe przedszkola i gotowy projekt 
pierwszego w dzielnicy państwowego żłob-
ka z przedszkolem w Starej Miłośnie, a wkrót-
ce otwarcie nowej przychodni zdrowia dla 
dzieci na osiedlu. Właśnie powstaje pierw-
szy, oświetlony odcinek pasażu dla pieszych 
i rowerzystów wzdłuż Kanałku Wawerskiego. 
Dla mnie i innych radnych z Komisji Oświa-
ty, Kultury i Sportu ważnym zadaniem było 
zapewnienie każdemu dziecku w dzielnicy 
miejsca w przedszkolu. Cel ten, po zbudo-
waniu przedszkola w Starej Miłośnie, zostanie 
osiągnięty. Mam swój udział w sztucznym 
lodowisku, które wkrótce zostanie otwarte. 
Zainicjowałam podjęcie starań przez Zarząd 
dzielnicy o przeniesieniu do Wesołej namiotu 
i tafli lodowiska z Wawra, po tym, jak sąsied-
nia dzielnica wybudowała u siebie Centrum 
Sportu. W trakcie mijającej kadencji stanęły 
siłownie plenerowe, stołeczne i dzielnicowe, 
są nowe ścieżki rowerowe, zostało zmoder-
nizowane boisko przy Szkole Podstawowej 

nr 173 oraz dokończona termomodernizacja 
wszystkich placówek oświatowych. „Wypro-
wadziliśmy” z ustawicznej kałuży przystanek 
Sagali, na którym wiata chroni obecnie przed 
deszczem i wiatrem uczniów dojeżdżających 
do szkoły i pasażerów. Praca w Radzie jest jak 
samorządowa sztafeta, radni każdej kadencji 
kontynuują prace Rady ustępującej i inicjują 
projekty dla nowych członków Rady. Zada-
niem nowej, 21-osobowej Rady są starania 
o wiaty na wszystkich przystankach, o nowy 
dworzec PKP z parkingiem przy stacji, o do-
brą komunikację miejską do Międzylesia 
dokończoną ulicą Graniczną i do centrum 
Warszawy, o nowy większy lokal dla biblioteki 
i nowoczesny Dom Kultury, o zrealizowanie 
projektów dla młodzieży, skate parku, parku 
liniowego, trasy rolkowej, orlika, o zbudowa-
nie Centrum Sportu na Groszówce, o dobry 
klimat dla przedsiębiorczości i o promocję 
naszej Dzielnicy. Jestem za realizacją tych 
zamierzeń. Ważnym zadaniem dla radnych 
jest owocna współpraca z Radą Seniorów 
i Juniorów, z organizacjami pozarządowy-
mi, a także klubami sportowymi. Pozytywna, 
stymulująca do działania energia powstaje ze 
współpracy wszystkich mieszkańców i śro-
dowisk. Tu mieszkamy i tu działajmy dla We-
sołej, bo dzielnica to nasza wspólna sprawa.   

HANNA BĄBIK

Dziękuję za zaufanie

Bitwa na głosy
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N am, młodym ludziom mieszkającym 
i działającym w Wesołej, przede wszyst-

kim w ruchu harcerskim, ale również uczest-
niczący w życiu naszych osiedli i parafii, marzy 
się, by Wesoła była prawdziwym „zielonym 
sercem Warszawy”. Miejscem, w którym nie 
tylko odnajdziemy spokój po całym męczą-
cym dniu w pracy, szkole czy na studiach, ale 
również w którym w pełni wykorzystamy te-
reny zielone oraz potencjał kulturalno-rekre-
acyjny dzielnicy. Jesteśmy młodzi i energiczni, 
mamy wizję i plan by nadać naszym osiedlom 
unikalny charakter, a z Tobą drogi Czytelniku 
chcemy się nimi podzielić w tym artykule.

Liceum w Wesołej
Czy wiedzą Państwo, że Wesoła jest jedy-
ną dzielnicą w Warszawie, która nie posiada 
publicznego liceum ogólnokształcącego? 
Pomimo trzech publicznych gimnazjów, 
młodzież z Wesołej nie ma możliwości 
uczęszczania do bardzo dobrego liceum 
w swojej dzielnicy. Naturalnym krokiem wy-
daje nam się podjęcie starań o budowę takiej 
publicznej placówki edukacyjnej. Liceum, 
które będzie stało na bardzo wysokim po-
ziomie merytorycznym a może nawet aka-
demickim. Marzy nam się by Uniwersytet 
Warszawski bądź Politechnika Warszawska 
objęły patronat nad naszym liceum, a wy-

kładowcy akademiccy prowadzili zajęcia 
w szkole. Wielu z nich już mieszka na naszych 
osiedlach. To jest prawdziwy potencjał, który 
chcemy wykorzystać!

Bezpłatny internet
Wesoła potrzebuje dostępu do bezpłatne-
go bezprzewodowego Internetu. To dla nas 
młodych ludzi zwykły krok cywilizacyjny, 
który już dawno powinien być wykona-
ny. Jako studenci Politechniki Warszawskiej 
chętnie służymy pomocą w doborze od-
powiedniej technologii oraz radą, jak i gdzie 
należy umieścić właściwe nadajniki. Anteny 
rozmieszczone w najczęściej uczęszczanych 
miejscach Dzielnicy służyłyby nam wszyst-
kim. Właściwie dobrane zapewnią dostęp do 
sieci nawet przy złej pogodzie. 

Ściana wspinaczkowa 
i park linowy

Prawie wszyscy aktywnie korzystamy z lasu 
jako miejsca wypoczynku, gdzie możemy 
pospacerować z psem, poćwiczyć kondycję 
fizyczną podczas biegania czy wyjść na prze-
chadzkę z rodziną albo po prostu pooddychać 
świeżym powietrzem. Jako młodzi ludzie 
chcemy, aby w naszych pięknych wesołow-
skich lasach czekała na nas również rozrywka 
i miejsca do rekreacji. Pragniemy zbudować 

Nadajmy Wesołej klimat! ogólnodostępny park linowy połączony ze 
ścianą wspinaczkową. Marzy nam się, by było 
to miejsce dla rodziców z dziećmi i młodzieży. 
Byśmy mogli się spotykać na łonie pięknej na-
tury, a jednocześnie pod okiem wykwalifiko-
wanych instruktorów, spędzać aktywnie czas.

Pomaluj swój świat
W wielu z nas, zwłaszcza w młodych, kryje się 
dusza artysty, zamiłowanie do piękna oraz po-
trzeba wyrażenia siebie. Niestety niewiele jest 
miejsc w dzielnicy, które wychodzą naprze-
ciw kulturalnym potrzebom mieszkańców. 
Propozycją, która może zagospodarować tę 
„lukę”, jest sieć Otwartych Przestrzeni Arty-
stycznych (OPA). Mogłyby to być wolnosto-
jące ściany, które każdy mieszkaniec Wesołej 
będzie mógł swobodnie przyozdabiać nieko-
mercyjną grafiką, malunkami czy portretami. 
Ściany byłyby co miesiąc „odświeżane”, czyli 
pokrywane nową warstwą farby. Dzięki temu 
autorzy, np. rodzice z dziećmi, mogliby wy-
korzystywać je wielokrotnie, a najciekwasze 
dzieła trafiłyby do internetowej galerii.

Tych, jak i innych pomysłów, a przede 
wszystkim energii i chęci do działania nam, 
młodym ludziom na pewno nie brakuje. 
Dlatego też kandydujemy do Rady Dzielnicy 
Wesoła z ramienia lokalnego Stowarzyszenia 
Sąsiedzkiego.

HUBERT BANKIEWICZ 
DAMIAN DZIENIO 
JĘDRZEJ KOZAK

MICHAŁ ANTOSIEWICZ
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Pracuję dla dobra lokalnej społeczności

Redaktor prowadząca 
Wesołej Gazetki Sąsiedzkiej

Joanna 
Januszewska-Miśków
Z dala od polityki. Blisko Sąsiadów.

Stara Miłosna Wschód
Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Sąsiedzkie Stara Miłosna „Sąsiedzi dla Wesołej”
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Drodzy mieszkańcy, 
Wiadomość z ostatniej chwili! Nasza dzielnica otrzymała z Warszawy 80 tys. złotych na zbiórkę liści. Oznacza to, że w tym roku odpady 
zielone zostaną odebrane, podobnie jak w poprzednich latach, sprzed naszych posesji. Wystarczy zgłosić  taką potrzebę do naszego urzędu.
W imieniu mieszkańców dziękujemy pracownikom naszego Urzędu Dzielnicy za zaangażownie i kompetentne rozwiązanie tego problemu. 

iNFOrMaCJa z OFiCJalNeJ StrONy UrzĘDU DzielNiCy WarSzaWa WeSOŁa

Dobra wiadomość!

Zbiórka liści sprzed domów

Informujemy, że w listopadzie odbędzie się zbiórka liści z terenu Dzielnicy Wesoła. Odbierane będą worki z liśćmi ustawione 
w pasach drogowych. Dokładną lokalizację i liczbę worków należy zgłaszać do:

 Wydziału Obsługi Mieszkańców osobiście lub pod numerem telefonu 22 773-60-00 
 Zespołu Ochrony Środowiska pod numerem telefonu 22 773-60-36, 22 773-60-08

Zbiórka na poszczególnych osiedlach odbywać się będzie od poniedziałku do piątku. Prosimy o dokonywanie zgłoszeń 
najpóźniej do godz. 15:00 w czwartek poprzedzający zakończenie akcji na danym osiedlu.

Nie będą odbierane worki z liśćmi zmieszane z odpadami komunalnymi, a także worki nie zgłoszone do Urzędu Dzielnicy 
Wesoła.

Terminy odbioru liści z poszczególnych osiedli Dzielnicy Wesoła:

 Zielona, Grzybowa, Groszówka – od 10 do 14 listopada (oprócz 11 listopada)
 Stara Miłosna – od 17 do 21 listopada
 Centrum, Plac Wojska Polskiego, Wola Grzybowska – od 24 do 28 listopada

R E K L A M A

q  MEDYCYNA ESTETYCZNA: 
Botox, kwas hialuronowy, mezoterapia

q  KOSMETOLOGIA: zabiegi p-zmarszczkowe, p-trądzikwe, 
redukcja przebarwień, kriolifting, fale radiowe RF

q  DEPILACJA LASEROWA LIGHTSHEER 
– skuteczne usuwanie zbędnego owłosienia

q  LASEROWE ZAMYKANIE NACZYNEK VariLite i VPL

PROMOCJA! Mezoterapia i wypełniacze Neauvia 
z rabatem 10%. Przy zabiegach łączonych 
dodatkowo maska lub krem pozabiegowy.
Oferta ważna do 15 grudnia 2014.

Zapraszamy!
Informacje o nowościach i aktualnych 

promocjach na naszej stronie internetowej
www.medikocentrum.pl 

oraz na Facebooku

Warszawa – Stara Miłosna
ul. Jeździecka 21F/17, II p.

tel. 22 40 30 765
530 51 22 45

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 9-20, sob. 9-14

w w w.mediko centrum.pl

Od redakcji
Na stronie obok zamieszczamy list, który wpłynął do redakcji jeszcze przed uzyskaniem przez nas informacji, że tej jesieni liście zostaną 
zabrane sprzed naszych domów. W pełni zgadzamy się z argumentami przytoczonymi przez czytelników, co do uciążliwości prowadze-
nia zbiórki odpadów z koniecznością dostarczania ich do wyznaczonych punktów (PZOZ), dlatego też apelujemy do władz Warszawy, aby 
tegoroczna akcja stała się już stałą praktyką. 

JOANNA JANUSZEWSKA-MIŚKÓW
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Witamy,

W imieniu swoim oraz mieszkańców są-
siednich posesji ulicy Moniuszki (a także 
szerokiej rzeszy mieszkańców dzielnicy 
Wesoła, co wiemy z publikacji prasowych 
oraz z bezpośrednich kontaktów) wyraża-
my swoje absolutne niezadowolenie i sta-
nowczy sprzeciw wobec realizowanego 
w tym roku systemu odbioru odpadów 
zielonych w naszej dzielnicy oraz organi-
zacji i sposobu jego realizacji przez firmę 
LEKARO. 

Nasze niezadowolenie wynika z następują-
cych powodów, w kolejności ich ważności:

1. Konieczność dowiezienia na swój koszt 
odpadów zielonych do kontenerów rozsta-
wionych w PZOZ (Punkty Zbiórki Odpadów 
Zielonych) powoduje, że bardzo wiele osób 
starszych, niepełnosprawnych, nie posiada-
jących samochodu, nie jest w stanie tych od-
padów się pozbyć. Co się z nimi stanie? Pozo-
staną na posesjach, co poniektórzy podrzucą 
za płot, etc. A miało być tak lepiej, czyściej 
w gminach...

2. Ceny za wywóz śmieci w naszym mie-
ście dla każdego znacząco wzrosły, do tego 
trzeba doliczyć trud i koszt zorganizowania 
wywozu odpadów zielonych do PZOZ-ów 
(jeżeli ktoś ma do oddania kilkadziesiąt czy 
sto worków to już robi się z tego problem).

3. Punkty Zbiórki Odpadów Zielonych 
(a przykładem niech będzie punkt przy któ-

rym mieszkamy czyli na końcu ulicy Mo-
niuszki) stają się kilkudniowymi małymi wy-
sypiskami, co niewątpliwie niezbyt „upiększa” 
okolicę (zdjęcia ilustrujące ten stan rzeczy 
w załączeniu). Firma LEKARO nie radzi sobie 
ze sprawną obsługą wywożenia odpadów 
zielonych. Kontenery pojawiają się później 
niż to jest określone w harmonogramach 
(powinny być o godz. 6 w sobotę a bywa, 
że podstawiane są ok. 11-12 godziny) przez 
ten czas na ulicy zbiera się góra worków, 
luźnych gałęzi, wysypanych liści. Mamy taki 
widok dokładnie naprzeciw wyjścia z domu. 
Przez te kilka dni kontenery są błyskawicz-
nie zapełniane, wymieniane są zbyt rzadko 
i scenariusz z workami i odpadami na ulicy 
się powtarza. Po zakończeniu całej akcji ulica 
jest zaśmiecona i żeby nie oglądać takiego 
bałaganu sami to wszystko sprzątamy (nie 
pobierając za to żadnej opłaty!).

4. Dla firmy LEKARO ten system też nie jest 
korzystny ponieważ widzimy, że niektórzy 
mieszkańcy do kontenerów lub obok pod-
rzucają nie tylko odpady zielone ale również 
opony, stare meble, etc. Nie do wyegzekwo-
wania są również zasady jakie firma określiła 
na swojej stronie, tu cytat: 

„Prosimy o dostarczanie na teren PZOZ 
(Punktu Zbiórki Odpadów Zielonych) jedynie 
odpadów zielonych tj. trawy, gałęzi, liści.

Prosimy o niepozostawianie innych odpa-
dów (m.in. odpadów wielkogabarytowych)

Odpady prosimy dostarczać w workach. 
Odpady luzem nie będą odbierane.

Dostarczone odpady zielone prosimy 
umieszczać w pomarańczowych kontene-
rach stojących w miejscu PZOZ. 

Prosimy o niepozostawianie odpadów 
wokół kontenerów.”

5. Zrzucanie kontenerów po kilkanaście 
razy na niedawno wyremontowaną ulicę gro-
zi powstawaniem ubytków, powiększanych 
w zimie przez zamarzającą wodę. Przez to za 
kilka lat będą konieczne kolejne remonty.

6. Ostatnim argumentem, który chcieliby-
śmy wysunąć, jest dyskomfort jaki odczuwa-
ją mieszkańcy posesji przy PZOZ-ach. Przez 

kilka dni mamy pielgrzymki aut podjeżdżają-
cych i parkujących nam przed bramą. Cięża-
rówki, które wymieniają kontenery – bywa, 
że podjeżdżają o 5 godzinie rano lub przed 
północą. W miesiącach letnich czuć odór 
gnijących za płotem odpadów. Nie po to 
zamieszkaliśmy w Wesołej, aby mieć takie 
atrakcje...

Zamieszczone obok zdjęcia są zrobione 
w dniu 30 X br. oraz w dniach 27, 28 i 29 X, taki 
stan rzeczy utrzymuje się jak widać od kilku 
dni. Cała akcja wywozu odpadów zielonych 
w październiku na ulicy Moniuszki (wg har-
monogramu LEKARO) miała się zakończyć 
w dniu 27 X br.!

To wszystko powoduje, że ten system 
jest nie do obrony, żądamy zatem przywró-
cenia starego systemu odbioru odpadów 
zielonych jaki funkcjonował w naszym 
mieście i jak wiemy działa w innych gmi-
nach, gdzie mieszkańcy (a i pewnie firmy 
śmieciowe) są z niego zadowolone.

Odpady zielone pakowane w workach 
i wystawione przed posesję w terminach 
określonych przez firmę obsługującą, która 
robi jeden objazd i to zabiera. Wystawiasz lu-
zem lub inne śmieci – to tego nie zabieramy 
– czy to nie proste, logiczne, korzystniejsze 
dla wszystkich – mieszkańców, firmy śmie-
ciowej, lokalnej władzy...???

Jak zwykle ktoś coś chciał zmienić i mamy 
same problemy.

Z poważaniem,
mieszkańcy posesji na końcu ulicy 
Moniuszki od strony południowej

R E K L A M A

WYWÓZ 
nieczystości płynnych 
i kontenerów remontowych

www.transnec.waw.pl

Warszawa-Wesoła, ul. Szosa Lubelska 2
tel. 22 773 37 67, tel./fax 22 773 24 63

i kontenerów remontowych
nieczystości płynnych 

Pełen zakres usług
Wejdź i wyjdź z uśmiechem!

 501 783 662, 509 336 323

Prywatny Gabinet Stomatologiczny 

REDENTAL 
Marzena Głaz-Koperska

ul. Słowackiego 53a (wejście od Norwida) 
Warszawa-Wesoła

DOBRY DENTYSTADOBRY DENTYSTA

List do Redakcji
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B lisko Wesołej, w Sulejówku, nieopodal Stacji Sule-
jówek Miłosna, od dwóch miesięcy działa prywatne 

Kino-teatr Kurtyna. Właścicielem kina przy ulicy Armii Kra-
jowej 34 jest Parafia Przemienienia Pańskiego. Kino powstało 
dzięki inicjatywie i energii ks. Proboszcza Antoniego Czajkow-
skiego oraz Rady Parafialnej w wyremontowanej sali Budynku 
Domu Parafialnego, w ramach projektu Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego.
Kino wyposażone w nowoczesną aparaturę w formatach 2D i 3D ze świetnym 

nagłośnieniem ma ekran długości 7 metrów. W sali jest 116 miejsc siedzących. Filmy 
wyświetlane są codziennie, a repertuar, w tym poranki, filmy dla dzieci i dla doro-
słych, zmienia się co tydzień. 

Ceny biletów: pon.-pt. godz. 17.00: normalny 17 zł, ulgowy 15 zł; weekend: nor-
malny 19zł, ulgowy 16 zł; dla grup zorganizowanych 10 zł za osobę.

Repertuar i rezerwacje na stronie:  www.facebook.com/kinoteatr.kurtyna.
W Wesołej, kilka miesięcy temu, na osiedlu Plac Wojska Polskiego uroczyście zo-

stał otwarty Dom Kultury „Kościuszkowiec”. W gruntownie zmodernizowanym bu-
dynku jest kino i sala widowiskowa, ale nie ma dotąd strony z repertuarem. Zapytany 
o program kina rzecznik prasowy jednostki wojskowej, kpt. Zbigniew Gierczak, infor-
muje o kłopotach m.in. z pozyskiwaniem kopii filmowych od dystrybutorów. Mamy 
nadzieję, że problemy te wkrótce zostaną przezwyciężone i potencjał odnowionego 
„Kościuszkowca” dla kultury będzie mógł w pełni być wykorzystany, a mieszkańcy 
Wesołej będą mogli poznać jego ofertę i oglądać filmy na dużym ekranie.

Wesoła na łyżwach
W krótce rozpoczniemy sezon łyżwiarski w Wesołej! Gdy temperatura spad-

nie do 10 stopni, Rada i Zarząd dzielnicy Wesoła zaproszą wszystkich na otwar-
cie sztucznego lodowiska na terenie Przedszkola Pod Dębami w centrum dzielnicy, 
przy ul. Armii Krajowej 72. Lodowisko czynne będzie codziennie, od poniedziałku do 
piątku od 16 do 21, w weekend od 10 do 22. Przez cały pierwszy sezon zimowy 
wstęp będzie bezpłatny. W bezpłatnej wypożyczalni jest 111 par nowych łyżew 
we wszystkich rozmiarach dla dzieci, młodzieży, pań i panów. Łyżwy wypożyczymy 
na dokument ze zdjęciem lub za kaucją 150 zł.

HANNA BĄBIK

Stowarzyszenie Sąsiedzkie, 
podobnie jak w zeszłym roku, 

zaprasza na dwa kiermasze sąsiedzkie 
w okresie przedświątecznym. 

Zainteresowani wystawcy mogą się zgłaszać 
do sklepu HOBBart przy ul. Jana Pawła II 240.

N a październiko-
wym spotkaniu 

rady rodziców w Gim-
nazjum 119, zastana-
wialiśmy się, jakie są 
przyczyny małej licz-

by uczniów korzystających z możliwości 
jedzenia obiadów w szkole.

Z rozmowy z panią prowadzącą kuchnię 
wynika, że w stołówce żywi się obecnie ok. 
200 uczniów. Przed zmianami organizacyj-
nymi (prywatyzacją), w roku 2012 liczba wy-
dawanych obiadów w szkole była dwa razy 
większa (ok. 400). Dodam tylko, że nadal 
gotują te same doświadczone osoby. Obiady 
są świeże i gorące, przygotowane na miejscu. 
Skąd zatem tak dramatyczny spadek? 

Pytałam uczniów, którzy korzystają z obia-
dów. Większości z nich posiłki smakują, choć 
zdaniem niektórych, mogłyby być bardziej 
urozmaicone. Zapytałam więc kilkoro dzieci 
– które nie jedzą obiadów. Ich decyzja zwią-
zana jest z rodzajem serwowanych dań. Za 
dużo mąki, za mało mięsa. Jak doszło do tej 
sytuacji?

Obiad przed zmianami organizacyjnymi 
kosztował rodziców 4 zł. Całość tej sumy 
przeznaczona była na tzw. wkład do garn-
ka. W tej chwili obiad kosztuje 6,5 zł. Z sumy 

2,5 zł należy zapłacić pensje pracowników 
(5 osób), składki ZUS, pensje w czasie wakacji, 
księgowość, wynajem pomieszczeń kuchen-
nych i gaz, energię elektryczną. Firmy gotują-
ce obiady muszą zatem wkładać wiele pracy, 
zaś ich zysk nie jest duży. 

Jak wygląda sprawa obiadów w innych 
szkołach w naszej Dzielnicy? (Moje dane 
pochodzą z wywiadu przeprowadzonego 
z osobami prowadzącymi te stołówki bądź 
z rodzicami.)

Obiady dla szkół 173 i 353 gotowane są 
w nowej kuchni w Szkole przy ul. Cieplarnia-
nej. Trudno porównać sytuacje wcześniej-
szą, gdyż 353 jest nową szkołą. Prowadzenie 
wspólnej kuchni znacznie obniża koszty, po-
nieważ obciążenie wynajmem oraz utrzyma-
niem pracowników rozkłada się na większą 
liczbę sprzedanych obiadów. 

Kuchnia w szkole 171 obsługuje także małą 
szkołę na osiedlu Wojskowym i Gimnazjum 
im. Noblistów. W szkole 171 od 2 lat ilość 
uczniów nie zmieniła się znacząco. Liczba 
obiadów wydawanych w roku 2012 wynosiła 
270-280. Teraz wydaje się ok. 200 obiadów. 
Różnica wynosi zatem 70-80 obiadów.

W Zielonej liczba wydawanych obiadów 
teoretycznie nie zmieniła się, ale przybyło 
dzieci z oddziałów przedszkolnych. Oznacza 

to, że dzieci jedzących obiady ze starszych 
klas jest mniej niż przed dwoma laty.

Co zrobić, aby poprawić ten stan rzeczy? 
Niewątpliwie zmniejszyła się ilość pieniędzy 
przeznaczona na produkty żywnościowe. 
Utrzymanie jednej kucharki to według moich 
wyliczeń koszt min. 2400 zł. 

W sąsiedniej dzielnicy Warszawa-Wawer 
stołówki szkolne działają na starych zasadach. 
Są współfinansowane z pieniędzy dzielnicy.

Czy opłaca się nam oszczędzać na zdro-
wiu dzieci? Liczba dzieci otyłych żywiących 
się chipsami i słodkimi bułkami wzrasta. Jed-
nocześnie wśród młodzieży szerzy się jak 
wirus anoreksja (częsty efekt niewłaściwego 
odchudzania). 

Jak można zachęcić uczniów do spoży-
wania posiłków w naszych szkołach? Czy 
miasto nie powinno powrócić do starego, 
dobrze funkcjonującego systemu? Może pie-
niądze pobierane za wynajem pomieszczeń 
kuchennych, powinny wracać do kupujących 
obiady w postaci dopłaty do wkładu do garn-
ka? A może jest jakieś inne wyjście? Jakie jest 
Państwa zdanie w tej sprawie? Listy i wiado-
mości e-mail, proszę kierować na adres na-
szej redakcji. 

GRAŻYNA BANY 

Stołówki Szkolne – krajobraz po zmianach

Dwa kina – dwie historie
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O tym, że trzeba coś zrobić z naszą przychodnią wiemy nie od 
dziś. Już kilka lat temu, kiedy pracowałam w Radzie Społecznej 

SZPZLO Wesoła na każdym posiedzeniu słuchałam jak Przewodni-
czący Rady Społecznej, p. Bogdan Rodziewicz przypominał o nowej 
przychodni w Starej Miłośnie. Wiedzieć to jedno, zrobić coś – drugie. 
Po latach starań i lobbowania wielu osób, w tym przede wszystkim 
dyrektora Małeckiego, dochodzimy do rozwiązania. 6 listopada zbiera 
się Komisja Negocjacyjna powołana do zakupu pomieszczeń w no-
wobudowanym osiedlu przy ulicy Kamyk. Będzie to przychodnia pe-
diatryczna o powierzchni 217 m2. Środki na zakup to głównie budżet 
m.st. Warszawy, choć wspomagane pieniędzmi zarobionymi przez 
naszą przychodnię. Do przychodni będzie prowadziła zbudowana 
przez Dzielnicę droga, a na przedłużeniu ulicy Jodłowej powstanie 
nowy mostek dla pieszych. Wraz z budową ulicy wykonane zostaną 
miejsca parkingowe dla pacjentów.

Otwarcie przychodni „Kamyk” planowane jest na koniec czerwca 
2015 r. Równolegle z przeprowadzką zostanie wykonana przebudowa 
i modernizacja „starej przychodni” w Centrum Pogodna. Być może, na 
jakieś dwa tygodnie, przychodnia zostanie całkowicie zamknięta. Na 
pewno będzie to okres wakacyjny, żeby nie utrudniać nam życia.

Po modernizacji wzbogacimy się o gabinet alergologiczny i la-
ryngologiczny. Pan Dyrektor porównuje docelowe wyposażenie la-
ryngologii do gabinetów w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Ka-
jetanach. Będą m.in. kabina ciszy i nowoczesne kamery endoskopowe. 

O d 10 miesięcy zabytkowy budynek, 
w którym mieścił się szpital MSWia 

w Wesołej stoi pusty. Nikomu nie są znane 
dalsze losy tego obiektu.

Właściciel kiosku przy urzędzie wyznał mi 
ostatnio, że przestał zamawiać pocztówki 
z Warszawą odkąd nie ma w Wesołej kura-
cjuszy z sanatorium MSWiA.

– Nikt o kartki już nie pyta, bo budynek 
opustoszał całkowicie wiele miesięcy temu – 
mówi sprzedawca.

I nikt nie wie, co będzie dalej. Mieszkańcy 
Groszówki martwią się, że budynek niszczeje, 
bo jest nieogrzewany i niezamieszkany i że za 
rok zamieni się w ruinę. A potem pewnie kupi 
go ktoś za bezcen!

Wiemy, że obiekt nie należy do gminy tyl-
ko do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. Mimo wszystko nie potrafi-
my przejść obojętnie nad tak cennym pu-
stostanem.

Liczymy, że nasz urząd zainteresuje się lo-
sem budynku, w końcu leży na terenie naszej 
dzielnicy. Szkoda by było, żeby zabytkowa 
perełka, która przez lata pełniła funkcję pla-
cówki szpitalnej uległa zniszczeniu i zapo-
mnieniu!

Być może w czasie wyborów pojawi się wielu ojców tego sukcesu. 
Warto pamiętać, że takie inwestycje to wieloletnie planowanie i zabie-
ganie o środki naprawdę wielu osób.

IZABELA ANTOSIEWICZ
PRZEWODNICZĄCA KOMISJI ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 

W RADZIE DZIELNICY

Przeprowadziliśmy wśród mieszkańców 
ustną ankietę na temat tej nieruchomości.

Pytaliśmy, co mogłoby powstać w opusz-
czonym miejscu, gdyby (czysto hipotetycz-
nie) gmina wydzierżawiła lub odkupiła od 
MSWiA ten lokal.

Wygrały dwie koncepcje:
1. Stworzenie nowej placówki zdrowotnej: 

szpitala i/lub specjalistycznej przychod-
ni z nowoczesnym centrum rehabilitacji 
i uzdrowiskiem.

2. Nowoczesny dom kultury z multime-
dialną biblioteką, salą kinowo-teatralną 
i placem zabaw.

A Wy drodzy czytelnicy, gdybyście mogli 
zagłosować, którą opcję byście wybrali?

Na maile z sugestiami czekamy do końca li-
stopada 2014 r. (gazetka@staramilosna.org.pl)

JOANNA GORZELIŃSKA

Co dalej z budynkiem po szpitalu MSWiA?
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Biuro Księgowe 
EWA GADOMSKA

05-077 Warszawa
ul. Mahoniowa 4
tel.  22 773 15 68

535 333 753
LICENCJA NR 0513/06

PEŁNA OBSŁUGA

Wkrótce powstanie nowa przychodnia dziecięca
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N adszedł listopad, miesiąc w dziejach 
naszego kraju wyjątkowy. Będziemy 

w nim szczególnie wspominać rocznicę 
odzyskania Niepodległości, a co za tym 
idzie osobę marszałka Józefa Piłsud-
skiego. Przy tej okazji warto wspomnieć 
o Jego związkach z naszymi okolicami.

Losy marszałka splatały się z naszym re-
jonem zarówno w sposób oficjalny jak i pry-
watny. O jednych faktach wiadomo więcej, 
o innych mniej. Skupmy się więc na tych naj-
ważniejszych, które na stałe wpisane zostały 
w dzieje naszej ziemi.

Ćwiczenia Polskiej Organizacji 
Wojskowej w Zielonej

POW powstała z inicjatywy Józefa Piłsud-
skiego w 1914 roku. W czasie I wojny świato-
wej była pół legalną organizacja paramilitarną 
mająca na celu zebranie kadr i stworzenie za-
lążków Wojska Polskiego. Na początku 1917 
roku komendantura zaplanowała jedyne w jej 
historii manewry, nie do końca tajne jak moż-
na czasami wyczytać w niektórych publika-
cjach, wszak pod okiem grupy niemieckich 
oficerów zaproszonych w roli obserwatorów. 

Celem ćwiczeń pokazowych miała być de-
monstracja niezależności i pokaz wysokiego 
poziomu wyszkolenia oddziałów. Na teren 
pokazów wybrano niezalesione wówczas 
tereny pól i wydm na granicy podwarszaw-
skich wsi Zielona i Wawer. Manewry odbyły 
się 29 kwietnia 1917 roku w pełni osiągając 
swoje zamierzenia. Ćwiczenia prowadzone 
przez dowódcę batalionu warszawskiego, 
Stefana Pomarańskiego pod czujnym okiem 
Józefa Piłsudskiego, wywarły wielkie wraże-
nie na niemieckich gościach. Niestety to co 
miało wywołać szacunek i stanowić argu-
ment w rozmowach z mocarstwami stało się 
rzeczą niewygodną i groźną zwłaszcza dla 
niemieckich interesów. Pośrednim skutkiem 
tego sukcesu stało się uwięzienie późniejsze-
go marszałka w Twierdzy Magdeburskiej.

Dwadzieścia lat po tych wydarzeniach, 
19 września 1937 roku odbyły się w miejscu 
manewrów huczne obchody rocznicowe. 
Wzięli w nich udział m.in. Aleksandra Piłsudska 

i generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski 
oraz członkowie Związku Peowiaków, harce-
rze, przedstawiciele rządu i wojska. Odsłonięto 
wówczas pamiątkowy kamień, który stoi w Zie-
lonej do dziś. Przy tej okazji również poświę-
cono i oddano do użytku szkołę powszech-
ną imienia Polskiej Organizacji Wojskowej, 
a chrzestnymi jej sztandaru zostali Pani Piłsud-
ska i marszałek Edward Rydz-Śmigły. Niestety 
przepadł on bezpowrotnie już po wojnie.

Józef Piłsudski w okresie I wojny światowej 
odwiedzał nasze okolice również w celach 
rekonwalescencyjnych, wszak suche, uzdro-
wiskowe powietrze znane było w Warszawie 
ze zbawiennego wpływu na wszelkie cho-
roby oddechowe, począwszy od zwykłego 
przeziębienia po ostro przewlekłą gruźlicę. 
Komendant bywał m.in. w Otwocku, Aninie 
i Wiśniowej Górze, bardzo pochlebnie wypo-
wiadając się zarówno o klimacie jak i walo-
rach przyrodniczych tych miejsc.

Dworek Marszałka 
w Sulejówku

Najważniejszym i najbardziej znanym śla-
dem po marszałku jest oczywiście jego dom 
w Sulejówku. Jego historia sięga 1921 roku, 
kiedy to Aleksandra Piłsudska zakupiła działkę 
wydzieloną z części posesji innego wielkiego 
polityka II RP, premiera Jędrzeja Moraczew-
skiego. Fundusze na budowę dworu zbierano 
wśród żołnierzy i byłych podkomendnych 
marszałka jako datek na „Dar Komitetu Żoł-
nierza Polskiego”. Wojskowi postawili sobie to 
za punkt honoru, wszak ich dowódca odkąd 
opuścił swój rodzinny dom na Wileńszczyź-
nie całkowicie poświęcił się sprawie polskiej, 
przez te wszystkie lata nie posiadając swojego 
własnego lokum. Willę w stylu dworkowym 
zaprojektował Kazimierz Skórewicz, projek-
tant m.in. siedziby Sejmu RP. Budowa trwała 
w latach 1922-23 i jeszcze w tym samym roku 
do nowego domu, nazwanego „Milusinem” 
sprowadziła się rodzina Piłsudskich. Marsza-
łek wycofał się również z życia publicznego. 
W Sulejówku odnalazł ciszę i spokój. Pisał 
książki, przyjmował też gości, którzy tłumnie 

przyjeżdżali go odwiedzać. Sielski okres trwał 
trzy lata. W maju 1926 roku Józef Piłsudski 
poprowadził swoich najwierniejszych żoł-
nierzy do przewrotu i niedługo potem prze-
niósł się do Belwederu. Milusin stał się odtąd 
rezydencją letniskową, do której marszałek 
uciekał od zgiełku stolicy. Wtedy to podróżo-
wał swoją odkrytą limuzyną m.in. przez Starą 
Miłosnę, do Sulejówka dojeżdżając specjalnie 
dla niego wybrukowaną drogą, która dziś nosi 
Jego imię. Po śmierci marszałka w 1935 roku 
dom przekształcił się w muzeum. We wrze-
śniu 1939 roku zwiedził go Adolf Hitler, 
a podczas okupacji bywały w nim wycieczki 
niemieckich żołnierzy. W 1947 roku budynek 
przejęło Ludowe Wojsko Polskie i wywiozło 
całe jego wyposażenie. Do 1956 roku dworek 
pozostawał do dyspozycji ambasadora ZSRR, 
po czym przejęła go gmina i przekształciła 
w przedszkole. Do rodziny posiadłość po-
wróciła w 2003 roku. Przy ulicy Oleandrów 5 
mieści się w niej udostępniona do zwiedzania 
izba Jego pamięci, a w najbliższych latach 
planowane jest wielkie otwarcie muzeum.

W tym miejscu należy nadmienić, że Su-
lejówek stał się w dwudziestoleciu między-
wojennym miejscem modnym wśród ów-
czesnej elity politycznej. Domy budowali tu 
m.in. Ignacy Paderewski, Władysław Grabski 
i Maciej Rataj. Zwłaszcza dworek “Siedziba” 
wspomnianej rodziny Moraczewskich łatwy 
jest do zlokalizowania. Stoi przy ulicy Piłsud-
skiego nieopodal przejazdu kolejowego. Za-
chował się również budynek “Ogniska Helin” 
ufundowany przez I. Paderewskiego. Znajdu-
je się przy ulicy noszącej dziś imię wielkiego 
pianisty i męża stanu. 

ADAM CIEĆWIERZ
VARSAVIANISTA, AUTOR FACEBOOKOWEJ STRONY 

„STARA MIŁOSNA&OKOLICE WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO”

Historia Wesołej

Jó zef Piłsudski z Komendą  Naczelną  POW 
w Zielonej – 29.06.1917 (ze zb. NAC)

Obchody 20-tej rocznicy ć wiczeń  POW – Zielona 
19.09.1937 (ze zb. NAC)

Odsłonię cie kamienia pamią tkowego w Zielonej 
– 19.09.1937 (ze zb. NAC)

Dworek Milusin w Sulejó wku – lata 20-te 
(ze zb. NAC)

N 

Historia WesołejHistoria Wesołej

Śladami Marszałka 
Józefa Piłsudskiego
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16 listopada b.r. odbędą się Wybory Samorządowe. Warto 
więc krótko przypomnieć jak funkcjonowały one niegdyś. 

Pierwsze samorządy wybierane w wolnych wyborach pojawiły 
się na naszych ziemiach dopiero w odrodzonej Polsce. Wcześniej, 
w zaborze rosyjskim (w przeciwieństwie do pruskiego i austriackiego) 
samorząd terytorialny w ogóle nie występował, jedynie po upadku 
Powstania Styczniowego funkcjonowała namiastka samorządu wiej-
skiego, kontrolowanego surowo przez władze. Jakiekolwiek silniejsze 
formy samorządności sprzeczne były z ideą carskiego samodzier-
żawia. Po odzyskaniu Niepodległości wprowadzano go stopniowo, 
a jego szeroki zakres unormowała Konstytucja Marcowa z 1921 roku. 
Przepisy nie zostały jednak w pełni zrealizowane ponieważ po Prze-
wrocie Majowym stopniowo zaczęto samorządność ograniczać, naj-
pierw specjalnymi ustawami, a w 1935 roku Konstytucją Kwietniową.

W II RP wybory do rad gminnych były pośrednie. Radnych wybiera-
ły rady gromadzkie, wybierane jawnie przez wszystkich mieszkańców 
danej gromady – wsi. Rady gminne z kolei wybierały następnie człon-
ków rad powiatów.

Stara Miłosna historycznie przynależała do powołanej w 1866 roku 
Gminy Wiejskiej Wawer, alternatywnie nazywanej również Gminą Mi-
łosna. Jako jedna z nielicznych miejscowości należała do niej przez 
cały okres jej istnienia, tj. do roku 1951 kiedy to gminę wchłonęła War-
szawa, pozostawiając w powiecie warszawskim tylko nasze osiedle. 
Na początku swojego istnienia w skład gminy wchodziły jeszcze m.in. 

Historia Wesołej

Grochów, Saska Kępa i Gocław. Podczas pierwszej reformy w 1916 
roku przyłączono te miejscowości do Warszawy. Podczas drugiej re-
formy w roku 1924 z gminy wyłączono cały pas otwocki na południe 
od ulicy Płowieckiej. Trzecia reforma na powrót przyłączała Nowy 
Wawer i Anin, wyłączając Rembertów, Wesołą i Sulejówek. Siedziba 
gminy kilkakrotnie ulegała zmianie, z reguły zawsze leżąc w Wawrze. 
Wyjątkowo w latach 1933-39 zlokalizowana była w Rembertowie.

W czasie II wojny światowej struktury wiejskie zostały utrzymane, 
aczkolwiek pod ścisłą kontrolą okupanta. Po wojnie, w 1950 roku 
samorządność została oficjalnie zmieniona, zaś system Rad Naro-
dowych na poziomie gmin, powiatów i województw faktycznie prze-
kształcony w lokalne organy administracji centralnej – państwowej. 
Tak utrzymywana fikcja trwała do upadku PRL.

Na koniec pewna ciekawostka. Wspomnijmy wybory do rady Gmi-
ny Wawer z 1939 roku. Głosujących było 282 członków rad z 12 gro-
mad wiejskich. Wójtem został wybrany Stanisław Krupka z Wawra. Ze 
Starej Miłosny radnymi zostali Panowie K. Paluch i T. Gromski. Naj-
ciekawszą jednak ze wszystkich kwestią były wyzwania przed jakimi 
według ówczesnej prasy stanął nowy samorząd. Za najbardziej palący 
problem uznano wielki deficyt szlaków komunikacyjnych co spowal-
niało rozwój całej gminy. Do najpilniejszych robót zaliczono: budo-
wę łącznic ze Starej Miłosny do Wesołej, z Wawra do Zerznia przez 
Zbytki i Zastów oraz... uwaga ! Wybrukowanie drogi z Zerznia, przez 
Międzylesie do Starej Miłosny ! Problem sprzed 75 lat, a jakby z dziś 
wyjęty... Prawdopodobnie w przyszłym roku, po wielu latach, pery-
petiach, zmianach ustrojowych i administracyjnych oraz wielu innych 
problemach uda się zrealizować tak upragniony już przed wojną po-
stulat i nie będziemy już urywać kół. Bądźmy dobrej myśli.

W wyborczą niedzielę udajmy się do urn. To ważne. Każdy jeden 
głos jest istotny. Bądźmy gotowi, wcześniej zapoznajmy się z pro-
gramami komitetów wyborczych, zapytajmy o poszczególnych kan-
dydatów. Wybierzmy ludzi godnych zaufania i oddajmy głos zgodny 
z własnym sumieniem. Niech zwyciężą najlepsi! 

ADAM CIEĆWIERZ

Komitet Obywatelski Gminy Wawer. 
„Ś wiat” nr 2 z 1916 roku

Kolejka do lokalu wyborczego w Wawrze – lata 30-te (ze zb. NAC)

Jak to dawniej głosowano...

R E K L A M A
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C zy marzyło Ci się kiedyś uczyć w szko-
le, w której kręcono Harrego Pottera? 

albo mieć w liceum znajomych ze wszyst-
kich kontynentów świata mówiących w 80 
różnych językach? a może tak bardzo lu-
bisz język angielski, że w tym języku pra-
gniesz mówić na co dzień i rozmawiać ze 
swoimi znajomymi? Jeśli choć na jedno 
z powyższych pytań odpowiedziałeś tak, 
to znaczy że powinieneś zawalczyć o dwu-
letnie stypendium towarzystwa Szkół 
zjednoczonego świata imienia profesora 
Pawła Czartoryskiego.

Jest to organizacja, która rokrocznie wysyła 
kilkunastu uczniów pierwszej klasy szkół po-
nadgimnazjalnych w Polsce we wszystkie stro-
ny świata – od klifów w Dover po krainę Czer-
wonego Smoka. Marzeniem pomysłodawcy 

i założyciela Towarzystwa – ś.p. prof. Pawła 
Czartoryskiego, było wyedukowanie polskiej 
elity w najlepszych zagranicznych szkołach 
i uczelniach. Profesor Czartoryski pragnął, 
by tak wykształceni światli Polacy wracali do 
Polski z bagażem cennych doświadczeń i tu 
zmieniali nasz kraj. W tym roku aż do 15 stycz-
nia 2015 roku licealiści mogą wysyłać swoje 
aplikacje i starać się o stypendium. Stypen-
dium, które otwiera możliwość rozwoju swo-
ich pasji i zainteresowań akademickich, biegłe 
opanowanie języka angielskiego oraz uczy-
nienie pierwszego kroku by zostać studentem 
czołowych uczelni Polski i świata, takich jak: 
Oxford, Harvard czy Princeton.

Taka okazja jest dostępna dla uczniów 
pierwszej klasy szkoły średniej, którzy mogą 
poszczycić się osiągnięciami w nauce gim-

nazjalnej, w tym: średnią ocen minimum 4,5 
na świadectwie trzeciej klasy gimnazjum, 
wynikiem z egzaminu gimnazjalnego po-
wyżej 80% oraz dobrą znajomością języka 
angielskiego. Nie jest to jednak program dla 
kujonów, a wręcz przeciwnie! Towarzystwo 
przykłada bardzo dużą wagę do zaintereso-
wań sportowych i społecznych kandydatów. 
Wszelkie aktywności pozaszkolne poczyna-
jąc od klubu sportowego, poprzez grę na in-
strumencie aż po stały wolontariat i projekty 
liderskie to wszystko przemawia na korzyść 
kandydata. Liczy się nie tyle ilość, ale jakość 
i czas poświęcany na daną aktywność np. 
czy wolontariat to pomoc raz do roku w or-
ganizacji zbiórki pieniężnej czy może wspar-
cie niepełnosprawnych dzieci w nauce po 
2-3 razy w tygodniu przez cały rok.

Jeśli dobrnąłeś Czytelniku do tego mo-
mentu artykułu, a jednocześnie nadal masz 
chęć i siłę w sobie by starać się o stypendium 
prof. Czartoryskiego, nie zwlekaj niepotrzeb-
nie, odważ się wypłynąć na głębię! Wejdź na 
stronę: www.uwc.org.pl, wypełnij formularz 
zgłoszeniowy i… zobacz jak dalej potoczy się 
życie. Autor tego artykułu ma już tę drogę 
(edukacji w szkole brytyjskiej) za sobą i szcze-
rze Cię zapewnia, że „zachód wart był wy-
siłku”, o czym napiszę więcej w następnym 
artykule. Jeśli jednak nadal się wahasz, napisz 
jedrzej.kozak@zhr.pl, a szybko zmienisz zda-
nie i jeszcze prędzej wyślesz swą aplikację.

JĘDRZEJ KOZAK

Stypendium dla 
ciekawych świata
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iNFraStrUKtUra
1. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej i systemu 

odwodnienia.
2. Budowa nowych dróg, modernizacja starych nawierzchni 

i remont chodników.
3. Usprawnienie komunikacji miejskiej i postawienie brakujących 

wiat na przystankach.
4. NIE! dla obwodnicy w pobliżu naszych domów.
5. Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w ramach programu 

„Do sąsiada na rowerze”. 
6. Powiększenie parkingu przy stacji SKM.

OśWiata i KUltUra
1. Poprawa warunków lokalowych dla Bibliotek i Ośrodka Kultury.
2. Bezpłatny dostęp do bezprzewodowego internetu 

w placówkach kulturalnych.
3. Wspieranie programu „Równe szanse od przedszkola” 

z opieką logopedyczną, psychologiczną i rehabilitacyjną 
dla uczniów z dysfunkcjami.

4. Utworzenie funduszu stypendialnego dla uzdolnionej 
młodzieży oraz promowanie młodych talentów.

5. Stworzenie Wirtualnego Muzeum Historii Wesołej 
we współpracy z mieszkańcami.

6. Promocja lokalnych artystów.

BezPieCzeŃStWO
1. Przeciwdziałanie przemocy w domu, w szkole i na ulicy.
2. Zwiększenie szkoleń w szkołach na temat cyberprzemocy, 

narkotyków, alkoholu i papierosów.
3. Oświetlenie ciemnych ulic.

KUltUra FizyCzNa i SPOrt
1. Budowa trasy rolkowej, parku linowego, skateparku 

oraz orlika na Groszówce.
2. Wspieranie lokalnych klubów sportowych.
3. Stworzenie punktów z rowerami miejskimi Veturilo. 

Zwiększenie liczby stojaków na rowery w dzielnicy.

OCHrONa zDrOWia 
i POlityKa SPOŁeCzNa
1. Promocja zdrowego stylu życia dla wszystkich 

grup wiekowych.
2. Rozszerzenie badań profilaktycznych dla mieszkańców.
3. Wprowadzenie nieodpłatnych szkoleń z udzielania pierwszej 

pomocy i z samoobrony.

PrzeDSiĘBiOrCzOśĆ 
i DziaŁalNOśĆ SPOŁeCzNa
1. TAK! dla partnerstwa publiczno-prywatnego 

i dla programów innowacyjnych.
2. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych.
3. Wsparcie i promocja przedsiębiorczości.
4. Współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi.

OCHrONa śrODOWiSKa 
i eKOlOGia
1. Ochrona i poprawa zagospodarowania terenów zielonych.
2. Promowanie alternatywnych źródeł pozyskiwania energii.
3. Modernizacja i budowanie leśnych ścieżek zdrowia.
4. Promocja i ochrona przyrody.
5. Dbałość o ład w przestrzeni publicznej.

Program wyborczy 
Komitetu Wyborczego Stowarzyszenia Sąsiedzkiego Stara Miłosna

Lista nr 32

Materiał finansowany ze środków KW SSSM Sąsiedzi dla Wesołej
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1. tOMaSz DOMiNiaK – lat 30, lekarz weterynarz, 
specjalizacja onkologia. Mieszkam w Wesołej 

odkąd pamiętam. Na co dzień dbam o zdrowie naszych 
pupili. Od kilku lat prowadzę w centrum Wesołej swoją 
lecznicę weterynaryjną. Jestem członkiem Polskiego 
Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt. 
Jako radny zadbam o powstanie miejsc rekreacyjnych 
dla wszystkich grup wiekowych: place zabaw, leśne 

ścieżki zdrowia, poprawę komunikacji miejskiej, a także darmowe szkole-
nia dla psów i leśny plac dla naszych czworonożnych przyjaciół.

2. eWa ler-PONiaKOWSKa – lat 31, pedagog, lo-
gopeda, studiuje też neurologopedię, mama 2 

dzieci. Mieszkam w Wesołej od 5 roku życia. Na co dzień 
pracuję z uczniami w szkole podstawowej oraz w Porad-
ni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wesołej. Z dużym 
zachwytem obserwuję, jak zmienia się nasza dzielnica. 
Jako radna zaangażuję się w stworzenie: miejsc spotkań 
dla rodzin z dziećmi i młodzieży oraz biblioteki i domu 

kultury z prawdziwego zdarzenia. Zadbam o profilaktyczne badania wzro-
ku i słuchu dla dzieci rozpoczynających edukację.

3. JaCeK PyrzaNOWSKi – lat 25, dziennikarz. 
W Wesołej mieszkam od urodzenia. Skończyłem 

studia dziennikarskie, a obecnie kończę studia na kierun-
ku Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Moimi 
pasjami są: piłka nożna, turystyka, kultura i sztuka. Jako 
radny będę się starał, aby Wesoła stała się bardziej przy-
jazna dla młodych ludzi, którzy dopiero wchodzą w do-
rosłe życie, ale również pozostawała sprzyjającym miej-

scem dla ludzi w każdym wieku.

4. reNata MiaNOWSKa – lat 42, absolwentka 
wydziału Projektowanie Graficzne europejskiej 

akademii Sztuk, grafik – projektant, mężatka, mama 2 
dzieci. Mieszkam w Wesołej od urodzenia, tu założyłam 
rodzinę, tu dorastają moje dzieci i tu mam dom pełen zwie-
rząt. Jako radna chciałabym być w samorządzie głosem 
rodziców, wspierać pracę Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej, organizować profilaktyczne badania lekarskie 

w szkołach i przedszkolach oraz wyeksponować leśne walory Wesołej.

5. KarOl BaKUN – lat 30, absolwent wydziału 
Prawa i administracji na Uniwersytecie War-

szawskim, przedsiębiorca. Mieszkańcem dzielnicy We-
soła jestem od urodzenia. Jako radny Naszej Dzielnicy, 
starałbym się w jak największym stopniu wykorzystywać 
potencjał Wesołej, aby rozwój otoczenia, zmierzając ku 
nowoczesnej funkcjonalności, nie zaburzył jej natural-
nego krajobrazu. Moim celem stałby się taki rozwój in-

frastruktury, który pozwoliłby zarówno na wzrost gospodarczy, jak i pozo-
stawił miejsce na wypoczynek i rekreację w otoczeniu natury. Zamierzam 
wspólnie rozwiązywać problemy, inicjując ważne społecznie projekty.

6. MaŁGOrzata rUDNiCKa – lat 47, przedsię-
biorca. W Wesołej mieszkam od urodzenia i za-

mierzam mieszkać jeszcze bardzo długo. Tu się wycho-
wałam i zdobywałam podstawową widzę. Tu założyłam 
rodzinę i tu dorastają moje dzieci. Wesoła była i jest 
moim miejscem pracy. Teraz prowadząc w centrum 
naszej Dzielnicy Agencję Ubezpieczeniową, w związku 
z tym jestem jeszcze silniej związana z mieszkańcami, 

znam ich problemy i potrzeby.

7. PiOtr KrUPiŃSKi – lat 35, przedsiębiorca, żo-
naty, ojciec dwóch synów. W Wesołej mieszkam 

od 2006 roku. Wcześniej mieszkałem w wielu miej-
scach, ale dopiero tutaj poczułem się częścią lokalnej 
społeczności. Od siedmiu lat prowadzę firmę remon-
towo-budowlaną. Moim głównym celem jako radnego 
byłoby wprowadzenie w szkołach śniadania dla każde-
go dziecka.

8. HUBert BaNKieWiCz – lat 18, uczeń techni-
kum, harcerz. Jestem monterem, konfigurantem 

i konserwatorem sieci oraz urządzeń telekomunikacyj-
nych. Obecnie kształcę się w zawodzie technik teleko-
munikacji w Technikum Łączności im. dr. Groszkow-
skiego. W przyszłości planuję pójść na studia w kierunku 
projektowania układów scalonych. Całe swoje dotych-
czasowe życie spędziłem w Wesołej. Obecnie działam 

w kadrze 44 Warszawskiej Drużyny Harcerzy ,,Kedyw”, gdzie ukończyłem 
kurs finansów śródrocznych. 

 

ścieżki zdrowia, poprawę komunikacji miejskiej, a także darmowe szkole-

kultury z prawdziwego zdarzenia. Zadbam o profilaktyczne badania wzro-

scem dla ludzi w każdym wieku.

w szkołach i przedszkolach oraz wyeksponować leśne walory Wesołej.

frastruktury, który pozwoliłby zarówno na wzrost gospodarczy, jak i pozo-

znam ich problemy i potrzeby.

w kadrze 44 Warszawskiej Drużyny Harcerzy ,,Kedyw”, gdzie ukończyłem 

KANDYDACI KW STOWARZYSZENIE SĄSIEDZKIE STARA MIŁOSNA 
Lista nr 32 – Wesoła Centrum, 
Wola Grzybowska, Plac Wojska Polskiego
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1. JOaNNa GOrzeliŃSKa – lat 38, dziennikarka, 
mama: Staśka, Jaśka, antka i Maćka. Wesoła nie 

musi być tylko sypialnią Warszawy. Może być dzielni-
cą tętniącą życiem: z lasami, które przypominają parki, 
z kawiarenkami pełnymi ludzi, z placami zabaw dla ca-
łych rodzin, ze ścieżkami rowerowymi, którymi można 
dojechać do każdego sąsiada… Z bibliotekami pełnymi 
książek i z darmowym internetem, z domem kultury, 

w którym gości: i kino, i teatr, i dobra wystawa… Z punktualną komunikacją 
miejską, z domami bez szamba, z przychodniami bez kolejek, z oświetlo-
nymi ulicami… Z programami wspierającymi utalentowaną młodzież, ale 
też lokalnych przedsiębiorców… Wesoła zasługuje na więcej! 

2. liDia OKtaBa-OStateK – dziennikarz spo-
łeczno-ekonomiczny. Mieszkam w Wesołej od 

ponad 30 lat. Byłam rzecznikiem grupy OSA, która udo-
wodniła ekspertom, że autostrada przez środek Wesołej 
ma więcej wad niż zalet; kwestie te monitoruję do dziś, 
m.in. przez LOP Koło Wesoła, którego jestem przewod-
niczącą. Jako radna chciałabym walczyć o: powstanie 
nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych, powrót do 

sobotniej zbiórki szkła i papieru oraz zachowanie miejsc pracy dla firm 
mieszkańców. 

3. rOBert ŁySzKieWiCz – lat 53, pracownik Stra-
ży Miejskiej. Mieszkam w Wesołej od zawsze, ra-

zem z moim synem, studentem Politechniki Warszaw-
skiej. Od 14 lat pracuję w Straży Miejskiej w Warszawie. 
Jestem ratownikiem drogowym, każdego dnia poma-
gam ludziom z wypadków. Interesuję się historią Polski 
i archeologią wojskową. W radzie dzielnicy Wesoła po-
pracuję nad lepszą infrastrukturą drogową osiedla Grzy-

bowa-Zielona oraz ochroną środowiska – w szczególności lasów.

4. elŻBieta SaDOWSKa – 64 lata, z wykształ-
cenia pedagog, przedsiębiorca. Urodziłam się 

w Lublinie, w Warszawie zamieszkałam po studiach. Od 
przeszło dwudziestu lat mieszkam w Wesołej, gdzie pro-
wadzę multiagencję ubezpieczeniową. Wiele lat praco-
wałam w resorcie sprawiedliwości , gdzie zajmowałam 
się problemami młodzieży trudnej i patologii rodziny. 
Jestem sponsorem Warszawskiego Klubu Piłki Ręcznej 

w Wesołej. W Radzie chciałabym zaktywizować społeczność Zielonej, do-
prowadzić do zbudowania ścieżek rowerowych, przeprowadzić moderni-
zację targowiska w Wesołej, renegocjować umowę z Lekaro m.in. w spra-
wie wywozu odpadów zielonych, zająć się udostępnieniem bezpłatnego 
internetu na terenie gminy.

5. SteFaNia rOGOWSKa – magister inżynier che-
mii.  Jestem mieszkanką Wesołej od 1980 roku. 

Pracuję w firmie specjalizującej się w ochronie środo-
wiska. Gdy Wesoła była miastem, działałam w Zarzą-
dzie Osiedla Groszówka. Uczestniczyłam aktywnie we 
wszystkich protestach przeciwko niszczącemu spójność 
Dzielnicy projektowi budowy Wschodniej Obwodnicy 
Warszawy. W radzie dzielnicy będę zabiegać o zakoń-

czenie budowy drogi do Międzylesia i o przedłużenie trasy autobusów 125 
lub 525 do Starej Miłosny oraz o zmianę lokalizacji Wschodniej Obwodnicy 
Warszawy w obrębie Wesołej tak, aby została zachowana spójność teryto-
rialna Dzielnicy i jej unikalne w Warszawie tereny leśne.

6. MONiKa DaNiSzeWSKa – 41 lat, przedstawiciel 
handlowy, mama 3 dzieci. Od 41 lat jestem miesz-

kanką Wesołej. Tu wyszłam za mąż, pracuję i wychowuję 
dzieci. Jestem osobą zorganizowaną, uczynną, empa-
tyczną, czynnie włączam się w życie szkoły na naszym 
terenie jak i w życie osiedla. Sumiennie wykonuję powie-
rzone mi zadania zarówno w życiu jak i w pracy, lubię 
pracować z ludźmi. Zadanie, jakie przed sobą stawiam, 

to stworzenie dzieciom i młodzieży nowych perspektyw w sposobach 
nauczania i rozwijaniu zainteresowań. Stawiam na ożywienie dzielnicy 
zarówno pod względem gospodarczym, jak i społecznym. Chcę by nasza 
dzielnica była nowoczesna i aby każdy mieszkaniec dobrze się tu czuł. 

7. aDaM NieWiaDOMy – lat 54, przedsiębiorca, 
żonaty, ojciec 6 dzieci: pięciu chłopców i jed-

nej córeczki. Mieszkam w Wesołej od 20 lat. Jestem 
członkiem Stowarzyszenia Stara Miłosna. Zawsze chęt-
nie biorę udział w akcjach społecznych wspierających 
poprawę życia sąsiadów. Uprawiam dużo sportu. Naj-
chętniej gram w tenisa ziemnego. Wiem ile daje czło-
wiekowi codzienny kontakt ze sportem – jak kształtuje 

jego charakter i poprawia kondycję psychofizyczną. W radzie dzielnicy 
chciałbym działać na rzecz rozwoju sportu w naszej okolicy, a konkretnie 
na rzecz budowy skate parku dla deskorolkowców i łyżworolkowców, 
toru crossowego dla rowerzystów i motocyklistów crossowych oraz 
quadów. 

8. DaMiaN DzieNiO – 18 lat, uczeń, harcerz. 
W Wesołej mieszkam od urodzenia, tu stawiałem 

pierwsze kroki i zawiązałem wiele przyjaźni. Obserwo-
wałem również, jak Wesoła się rozwija i teraz młodym 
okiem widzę, czego jej jeszcze brakuje. Od 2007 roku 
jestem harcerzem w drużynie działającej w Wesołej 
Centrum i Zielonej, pełnię również służbę liturgiczną 
w Parafii Opatrzności Bożej, z ramienia której jestem 

koordynatorem Światowych Dni Młodzieży 2016. W 2013 roku otrzyma-
łem stypendium naukowe dotyczące organizacji projektów społecznych. 
Razem z grupą znajomych stworzyliśmy kampanię przeciwdziałającą 
wandalizmowi, za którą otrzymaliśmy tytuł. Najlepszego Młodzieżowego 
Projektu Społecznego w Warszawie. Będąc radnym chciałbym zająć się 
rozbudową ścieżek rowerowych, placów zabaw i siłowni na świeżym po-
wietrzu na Groszówce i w Zielonej.

w którym gości: i kino, i teatr, i dobra wystawa… Z punktualną komunikacją 

sobotniej zbiórki szkła i papieru oraz zachowanie miejsc pracy dla firm 

bowa-Zielona oraz ochroną środowiska – w szczególności lasów.

w Wesołej. W Radzie chciałabym zaktywizować społeczność Zielonej, do-

czenie budowy drogi do Międzylesia i o przedłużenie trasy autobusów 125 

to stworzenie dzieciom i młodzieży nowych perspektyw w sposobach 

jego charakter i poprawia kondycję psychofizyczną. W radzie dzielnicy 

koordynatorem Światowych Dni Młodzieży 2016. W 2013 roku otrzyma-
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1. HaNNa BĄBiK – 58 lat, filolog i tłumacz jęz. fran-
cuskiego, pasjonatka historii i nowoczesnych 

technik cyfrowych. Dorosła córka. W latach 2000-2014 
byłam radną dzielnicy z listy Stowarzyszenia Sąsiedzkie-
go. W Komisjach Budżetu i Planowania Przestrzennego, 
Infrastruktury oraz Oświaty, Kultury i Sportu oraz z roz-
mów z Państwem poznałam problemy dzielnicy i ma-
rzenia mieszkańców. Na osiedlu Stara Miłosna mieszkam 

blisko ćwierć wieku. Dzielnica się zmienia, pięknieje, jest miejscem przyja-
znym i twórczym, co przyjmuję z radością i satysfakcją. Tu mieszkam i tu 
działam, dla dobra nas wszystkich. 

2. GraŻyNa BaNy – 44 lata, mężatka, dwie córki, 
wykształcenie wyższe pedagogiczno-artysty-

czne. Jestem członkiem Zarządu Stowarzyszenia Są-
siedzkiego, współredaguję Wesołą Gazetkę Sąsiedzką. 
W naszej dzielnicy mieszkam od urodzenia. Od 14 lat 
współpracuję z Ośrodkiem Kultury w Wesołej. Prowa-
dzę zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego i zajęcia 
artystyczne w szkołach podstawowych 173, 353, 171 

oraz w Przedszkolu Robuś. Działam w Radzie Rodziców przy Gimnazjum 
119. W Radzie Miasta chciałabym pracować na rzecz polepszenia warun-
ków kształcenia i wychowania naszych dzieci, zwiększenia liczby miejsc 
w przedszkolach i szkołach. Działać na rzecz połączenia Starej Miłosny 
komunikacją autobusową z Międzylesiem. 

3. MirOSŁaW DĄBrOWSKi – 48 lat, żonaty, czwo-
ro dzieci. W Wesołej mieszkam od lat 24. Pra-

cuję w Straży Miejskiej na stanowisku kierowniczym. 
Poznałem każdy zakątek i problemy naszej dzielnicy. 
Mam satysfakcję, że nasza praca przyczynia się do po-
czucia bezpieczeństwa mieszkańców. Jestem w trakcie 
studiów Administracji na Wydziale Nauk Społecznych 
w WSGE w Józefowie. Będąc radnym chciałbym uczest-

niczyć w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Środowiska oraz korzystać 
z mojej wiedzy akademickiej i doświadczenia z pracy w szeregach Straży 
Miejskiej dla dobra dzielnicy.

4. MaŁGOrzata KrUKOWSKa – 48 lat, mężatka, 
dwoje dzieci, ekonomistka. W Starej Miłośnie 

mieszkam z rodziną od 1997 r. Doradzam firmom w za-
kresie komunikacji biznesowej i PR. W Wesołej, wspólnie 
z mężem, prowadzę szkołę językową Tom Law’s School 
of English. Jestem założycielką i długoletnią Wicepre-
zes Stowarzyszenia Sąsiedzkiego. Po wygranych przez 
Stowarzyszenie wyborach w 1999 r. zostałam wybra-

na na Przewodniczącą Zarządu Dzielnicy Stara Miłosna. Z sukcesem za-
angażowałam się w budowę pierwszego placu zabaw w Starej Miłośnie. 
W zeszłym roku wspólnie ze Stowarzyszeniem zorganizowałam I Forum 
Biznesu Wesoła. W Radzie dzielnicy chcę działać na rzecz rozwoju przed-
siębiorczości i partnerstwa publiczno-prywatnego. 

5. aGNieSzKa rUDOl – 45 lat, mężatka, dwóch 
synów. Mgr aWF i doktorantka akademii in-

struktorka fitness, tańca i narciarstwa zjazdowego, 
pilot wycieczek. Jestem właścicielką Mambo Fitness 
Klub i prezesem Uczniowskiego Klubu Sportowego „Mi-
łośnik”. Prowadzę zajęcia dla osób starszych, realizuję 
Program Senior-Starszy Sprawniejszy, współpracując 
z UTW Wesoła, oraz rozwijam prężnie działającej sekcję 

akrobatyki sportowej dla najmłodszych. Za wkład i zaangażowanie w pro-
pagowanie sportu na terenie Wesołej otrzymałam w roku 2010 tytuł Czło-
wieka Roku w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu.

6. aDaM CieĆWierz – 33 lata, żonaty, dwóch 
synów, mgr nauk politycznych, varsavianista. 

Specjalizuję się w problematyce naszej części aglome-
racji warszawskiej. Jestem m.in. autorem artykułów 
historycznych i krajoznawczych dla prasy i PTTK oraz 
strony internetowej poświęconej dziejom Starej Miłosny. 
Należę do towarzystw propagujących historię i promu-
jących rozwój miejscowości naszego regionu. Jestem 

zwolennikiem odpartyjnienia samorządów oraz priorytetu dla inwestycji 
podnoszących bezpieczeństwo i wygodę mieszkańców, szczególnie na 
uboczu osiedli. 

7. eWa Waś – 58 lat. Protetyk dentystyczny. Mama 
i babcia. W Wesołej mieszkam od urodzenia i z życz-

liwą uwagą obserwuję zmiany tu zachodzące. Dom mojej 
rodziny otaczają rozległe tereny, które niegdyś były wła-
snością moich dziadków. To z rozmów z moimi pacjentami 
znam problemy mieszkańców i wiem, co można w dziel-
nicy zmienić, usprawnić, poprawić. Jestem wyczulona na 
problemy i potrzeby ludzi chorych, niepełnosprawnych, 

samotnych, starszych. Od kiedy zostałam babcią, chciałabym, by dzielnica 
była przyjazna dla najmłodszych i dla wielopokoleniowych rodzin.

8. aNDrzeJ WrOŃSKi – 47 lat, żonaty, trójka 
dzieci. lekarz specjalista Onkologii Klinicznej. 

W Starej Miłosnej mieszkam od 16 tu lat. Jestem człon-
kiem założycielem Stowarzyszenia Sąsiedzkiego. Byłem 
radnym rady dzielnicy Stara Miłosna (w czasie kiedy We-
soła była samodzielnym miastem). W radzie dzielnicy 
chciałbym się zająć poprawą dostępności nieodpłatnych 
usług medycznych, profilaktyki zdrowotnej i usprawnie-

niem opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

9. Natalia OleSiŃSKa – 32 lata, mężatka, dwoje 
dzieci, mgr aWF. Obecnie jestem prezesem i tre-

nerem Uczniowskiego Klubu Sportowego Volteo na te-
renie Starej Miłosnej, gdzie prowadzę sekcję woltyżerki 
sportowej. Ze sportem jestem związana od zawsze. W la-
tach 1998-2000 byłam członkiem kadry narodowej Pol-
skiego Związku Jeździeckiego w dyscyplinie woltyżerki 
sportowej. Wielokrotnie reprezentowałam kraj na zawo-

dach międzynarodowych oraz Mistrzostwach Świata i Europy. Moim celem 
jest upowszechnianie kultury fizycznej oraz propagowanie aktywnych form 
spędzania czasu wolnego i zdrowego stylu życia u naszych mieszkańców.

10. JĘDrzeJ KOzaK – 21 lat, programista, stu-
dent Politechniki Warszawskiej, instruktor 

zHr. W Starej Miłosnej mieszkam od urodzenia. Na na-
szym osiedlu chodziłem do szkoły, grałem w klubie pił-
karskim KS Wesoła, służyłem jako lektor w kościele św. 
Antoniego i zostałem harcerzem. W ramach stypendium 
dwa lata uczyłem się w liceum w Anglii, gdzie zdałem 
maturę. Obecnie jestem studentem III roku Politechniki 

Warszawskiej na wydziale Elektroniki i pracuję jako programista. Prowadzę 
44 Warszawską Drużynę Harcerzy „Kedyw” w Wesołej. Jako radny będę 
głosem młodych i sąsiadów na forum dzielnicy we wszystkich naszych 
wspólnych sprawach. Chciałbym skupić się na problemach edukacji.

blisko ćwierć wieku. Dzielnica się zmienia, pięknieje, jest miejscem przyja-

oraz w Przedszkolu Robuś. Działam w Radzie Rodziców przy Gimnazjum 

niczyć w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Środowiska oraz korzystać 

na na Przewodniczącą Zarządu Dzielnicy Stara Miłosna. Z sukcesem za-

akrobatyki sportowej dla najmłodszych. Za wkład i zaangażowanie w pro-

zwolennikiem odpartyjnienia samorządów oraz priorytetu dla inwestycji 

samotnych, starszych. Od kiedy zostałam babcią, chciałabym, by dzielnica 

niem opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

dach międzynarodowych oraz Mistrzostwach Świata i Europy. Moim celem 

Warszawskiej na wydziale Elektroniki i pracuję jako programista. Prowadzę 
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1. JOaNNa JaNUSzeWSKa-MiśKÓW – ekonomi-
sta (Finanse i Bankowość SGH), mężatka, mama 2 

synów. W Starej Miłośnie mieszkam od 17 lat, a od 2007 
roku działam społecznie w Stowarzyszeniu Sąsiedz-
kim Stara Miłosna. Obecnie pełnię funkcję wicepreze-
sa Stowarzyszenia i szefowej redakcji „Wesołej Gazetki 
Sąsiedzkiej”. W Radzie Dzielnicy wykorzystam swoje 
doświadczenie, jakie zdobyłam pracując jako audytor 

wewnętrzny w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Zadbam 
o prawidłowe i oszczędne wydatkowanie środków finansowych Dzielnicy, 
poprawę funkcjonowania komunikacji miejskiej i utworzenie stref z bez-
płatnym dostępem do internetu. Szczególny nacisk chciałabym również 
położyć na integrację mieszkańców z poszczególnych osiedli.

2. DOrOta WrOŃSKa – lat 45, z wykształcenia 
biolog, z zawodu dziennikarka popularno-nau-

kowa. Od szesnastu lat mieszkam w Starej Miłośnie 
i działam w Stowarzyszeniu Sąsiedzkim. Jestem prze-
konana, że wyrównanie standardów życia mieszkańców 
Wesołej do poziomu europejskiej stolicy (zbudowane 
ulice, oświetlenie, kanalizacja, pełna oferta edukacyjna) 
jest do uzyskania, jeżeli będziemy mieć przedsiębiorcze 

władze dzielnicy poparte w staraniach o środki zorganizowanym lobbin-
giem mieszkańców. Umiem takie działania przeprowadzać i będę to robić 
jako radna. 

3. KatarzyNa SŁUSzNiaK – lat 26, z wykształ-
cenia prawnik oraz muzyk o specjalności śpiew 

solowy. Obecnie jestem aplikantką adwokacką I roku 
przy ORA w Warszawie oraz pracuję w wyuczonym za 
wodzie prawnika. Od 2008 r. działam w Stowarzyszeniu 
Sąsiedzkim Stara Miłosna, w którym do dnia dzisiejsze-
go angażuję się w organizację projektów o charakterze 
sportowym, rekreacyjnym, artystycznym i społecznym. 

Jako radna chciałabym zadbać o racjonalne i efektywne wydatkowanie 
budżetu dzielnicy Wesoła.

4. tOMaSz POJaWa – lat 42, dziennikarz. Do Starej 
Miłosny wprowadziliśmy się z żoną 6 lat temu. Za-

chwyciły nas walory otoczenia oraz życzliwe sąsiedztwo. 
Z wykształcenia jestem dziennikarzem, pracuję w redak-
cji miesięcznika BIEGANIE. Jestem też sędzią lekkoatle-
tycznym i organizatorem imprez sportowych dla mło-
dzieży i dorosłych. Od 10 lat zajmuję się rekonstrukcją 
historyczną w Stowarzyszeniu Celtica, odtwarzającym 

rzemiosło i inne aspekty życia w starożytnej Europie. Chciałbym, aby nasza 
dzielnica była nowoczesna, bezpieczna i przyjazna mieszkańcom.

5. KatarzyNa MiŁOSz – lat 35, pedagog i przed-
siębiorca. Mężatka, mama trójki dzieci. Od 

dwudziestu lat mieszkam w Starej Miłosnej. Kilkanaście 
lat pracowałam w wielu firmach, o różnych profilach 
działalności. W 2011 roku spełniłam swoje marzenie 
i rozpoczęłam pracę nad rozwojem własnego przedsię-
biorstwa, które aktualnie prowadzę na terenie Wesołej. 
Jako radna dzielnicy Wesoła chciałabym zająć się pro-

jektami mającymi na celu poprawę życia naszych najmłodszych mieszkań-
ców oraz ich rodzin. Priorytetami w tym zakresie jest budowa publicznego 
żłobka i przedszkola oraz nowej siedziby dla naszego mocno obciążonego 
ośrodka zdrowia.

6. WŁODziMierz GOŁĘBiOWSKi – lat 43, inżynier 
budownictwa, ojciec 3 synów. Pracuję w Mini-

sterstwie Obrony Narodowej, gdzie zajmuję się aspek-
tami rozbudowy infrastruktury obronnej na terenie 
Polski, realizowanej w ramach Programu NATO. Swoje 
doświadczenie zawodowe oraz wiedzę wykorzystuję 
w zarządzaniu wspólnotami mieszkaniowymi. Chciał-
bym zadbać o poprawę lokalnej infrastruktury, racjonal-

ne gospodarowanie przestrzenią publiczną, a w tym inicjatywy wspierają-
ce rozwój żłobków i przedszkoli, oraz poprawę funkcjonalności transportu 
publicznego i ograniczenie tranzytowego ruchu samochodowego przez 
teren osiedla.

7. KatarzyNa MarCiNiaK – lat 39, lekarz we-
terynarii. Od 9 lat mieszkam w Starej Miłośnie. 

W dzielnicy chciałabym wesprzeć działania dotyczące 
dobrostanu zwierząt, organizację i pomoc zwierzętom 
wolnożyjącym, ograniczenie populacji bezdomnych 
psów i kotów. To ważne abyśmy potrafili zapewnić bez-
pieczny byt, zarówno ludziom jak i zwierzakom na tere-
nie naszej dzielnicy.

8. eDWarD SzaMBelaN – lat 49, ojciec 4 dzieci. 
W Starej Miłosnej mieszkam od 16 lat. Pracuję 

w branży budowlanej i ubezpieczeniowej. Poza pracą 
zawodową od lat udzielam się na rzecz dzieci w szkole 
Podstawowej nr 173, Gimnazjum nr 119 oraz w szkole 
Muzycznej, uczestnicząc w Prezydium  Rady Trójek Kla-
sowych. Udzielam się również jako wolontariusz, współ-
pracując i pomagając m.in. w Fundacji „Razem Lepiej” 

oraz Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych. Jako radny chciałby się 
skupić przede wszystkim na budowie dróg osiedlowych i likwidowaniu ba-
rier architektonicznych utrudniających życie osobom niepełnosprawnym.

9. MaGDaleNa JaSiK – lat 42, nauczycielka wy-
chowania przedszkolnego, z zamiłowania wi-

zażystka.  Jestem rodowitą mieszkanką Starej Miłosny. 
W obecnej chwili uzupełniam wykształcenie na technika 
kosmetologii. Rysuję, tworzę biżuterię, wyplatam koszy-
ki. Uwielbiam kreatywnych i wszechstronnych ludzi. Pra-
ca społeczna jest bardzo ważną częścią w moim życiu, 
dlatego od kilku lat mocno angażuje się w działalność 

Stowarzyszenia Sąsiedzkiego Stara Miłosna. Działam na rzecz potrzebu-
jących, przeprowadzam akcje charytatywne. Aktywizuję i integruję miesz-
kańców organizując imprezy okolicznościowe. W radzie dzielnicy chcę się 
zająć sprawami społecznymi. 

10. MiCHaŁ aNtOSieWiCz – lat 19 lat, student 
Biotechnologii na Politechnice Warszaw-

skiej. Mieszkam na Osiedlu Stara Miłosna od 15 lat. 
Dorastałem w domu, gdzie praca społeczna była co-
dziennością. Mama pracowała na rzecz mieszkańców 
i zarażała nas duchem wolontariatu. W Radzie Dzielnicy 
zamierzam być reprezentantem dzieci i młodzieży. Mam 
dobry kontakt z tym środowiskiem na Osiedlu, skończy-

łem tu podstawówkę i Gimnazjum.

wewnętrzny w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Zadbam 

władze dzielnicy poparte w staraniach o środki zorganizowanym lobbin-

Jako radna chciałabym zadbać o racjonalne i efektywne wydatkowanie 

rzemiosło i inne aspekty życia w starożytnej Europie. Chciałbym, aby nasza 

jektami mającymi na celu poprawę życia naszych najmłodszych mieszkań-

ne gospodarowanie przestrzenią publiczną, a w tym inicjatywy wspierają-

oraz Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych. Jako radny chciałby się 

Stowarzyszenia Sąsiedzkiego Stara Miłosna. Działam na rzecz potrzebu-

łem tu podstawówkę i Gimnazjum.
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LEKARZE SPECJALIŚCI

• ginekolog • laryngolog • chirurg •
• ortopeda • dermatolog • internista •

 • endokrynolog • badania USG •

W szkołach i przedszkolach nie będzie 
już można sprzedawać, ani podawać 

bezwartościowego jedzenia! Sejm uchwalił 
właśnie nowelizację ustawy o bezpieczeń-
stwie żywności i żywienia. Przepisy wchodzą 
w życie od nowego roku szkolnego, ale po co 
czekać do 1 września 2015 roku! zacznijmy 
promować zdrowe jedzenie już dziś! 

Zgodnie z najnowszą ustawą, minister zdrowia 
określi w rozporządzeniu (najpóźniej na 3 miesiące przed nowym ro-
kiem szkolnym), jakie produkty spożywcze będzie można sprzedawać 
w sklepikach szkolnych. Dokument ten obejmie również jedzenie ser-
wowane w szkolnych i przedszkolnych stołówkach.

Żywności niedopuszczonej do sprzedaży w sklepikach nie będzie 
można reklamować na terenie placówek, ani w jej pobliżu. Nowe 
przepisy dotyczą wszystkich typów szkół – zarówno publicznych jak 
i prywatnych, od podstawowych do ponadgimnazjalnych, z wyjąt-
kiem szkół dla dorosłych.

Ważny pierwszy krok
Najnowsze badania Światowej Organizacji Zdrowia alarmują, że Pol-
ska zajęła 1 miejsce wśród otyłych 11-latków na świecie! W innych 
grupach wiekowych nie jest lepiej. Wśród polskich 12-latków wielu 
waży ponad sto kilo! Statystyki są przerażające – tyjemy na potęgę, 
depcząc po piętach Amerykanom. Najszybsze w przybieraniu na wa-
dze są nasze dzieci, które tyją najszybciej w Europie! Nowe przepisy są 
szansą, żeby to zmienić!

Co możemy zrobić już dziś?
Bardzo dużo! Interesujmy się, czym karmią nasze dzieci przedszkola 
i szkoły. Pamiętajmy, że to ich „drugi dom”, w którym spędzają wiele 
godzin każdego dnia. Pilnujmy ja-
dłospisów, zaglądajmy do szkolnych 
sklepików. Dbajmy, żeby dziecko 
zawsze miało przy sobie jakąś zdro-
wą kanapkę lub przekąskę: orzechy, 
owoce, naturalny sok. Nauczmy 
dziecko, że warto jeść regularnie, 
najlepiej pięć razy dziennie. Że le-
piej przekąsić coś co 3 godziny, niż 
doprowadzać się do napadu głodu. 
Mózg dziecka potrzebuje stałego 
dopływu energii!

Możemy też zmienić zawartość 
naszych lodówek i talerzy. Przeana-
lizować wspólnie: ile jemy, co jemy i jak jemy, a potem zrobić naradę 
rodzinną i zaplanować małą rewolucję w kuchni. A najlepiej dużą! 

JOANNA GORZELIŃSKA

Zdrowy sklepik szkolny w „Bułhaku”, 
czyli jak zostałam bufetową 

Koniec ,,śmieciowego,, jedzenia w placówkach oświatowych!

Ośrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej

mgr Beata Dobrowolska-Horszczaruk

Ośrodek specjalizuje się w leczeniu dzieci
GIMNASTYKA KOREKCYJNA – zajęcia indywidualne i grupowe

tel. 694 672 978, beata-dobrowolska@wp.pl
Warszawa-Wesoła, ul. Słonecznej Polany 5

•  NOWOCZESNE METODY LECZENIA: bólów kręgosłupa, 
zmian zwyrodnieniowych, bólów głowy, wad postawy, dyskopatii

• REHABILITACJA PO URAZACH
• MASAŻE: lecznicze, relaksacyjne i wyszczuplajace
• GIMNASTYKA WYSZCZUPLAJĄCA DLA PAŃ

R E K L A M A

J estem mamą czterech chłopców w wieku: 7, 9, 13 i 15 lat. Za-
wsze marzyłam, żeby w szkole był sklepik z prawdziwego zda-

rzenia – z pysznym i zdrowym jedzeniem! Najpierw przez kilka lat 
próbowałam namówić panią prowadzącą szkolny bufet do zmiany 
niezdrowego asortymentu – z mizernym skutkiem.

– Dzieci nie chcą jeść zdrowego jedzenia – mówiła ajentka 
i sprzedawała głównie napoje słodzone i batony. A kiedy szkoła (pod 
naciskiem rodziów) wprowadzilła zakaz sprzedawania słodyczy, 
porzuciła interes. Nie było chętnych do poprowadzenie sklepiku 

ze zdrowymi przekąskami. 
Dzieci były nieszczęśliwe, 
często głodne. Postanowi-
łam wziąć sprawy w swo-
je ręce. Opracowałam 
zdrowy asortyment, na-
mówiłam dwie mamy do 
współpracy, zaangażowa-
łam nauczycieli i dzieci do 
zrobienia pięknych i edu-

kacyjnych dekoracji – plansz z warzywami i owocami. Po tygodniu 
sklepik tętnił życiem! Na każdej przerwie ustawiała się długa kolej-
ka po pyszne kanapki z twarożkiem, żółtym serem, pastą jajecz-
ną, wędzonym łososiem, mozarellą z pomidorem i warzywami. 
W pudełeczkach czekały na dzieci owoce sezonowe, warzywne 
paluszki (pokrojone marchewki, seler naciowy i świeży ogórek 
albo rzodkiewki), prażone pestki słoneczniki i dyni, porcje orze-
chów i suszonych owoców. Do picia można było kupić wodę nie-
gazowaną, herbatę owo-
cową, zieloną lub ziołową 
albo kubek tłoczonego 
100 proc. soku (bez dodat-
ku cukru) w 5 smakach. Za-
miast niezdrowych słody-
czy pojawiły się (pieczone 
w domu) ciastka owsiane, 
chlebki ryżowe z gorzką 
czekoladą i chrupki kuku-
rydziane. Kiedy był sezon 
na śliwki pojawiły się kanapki z czekośliwką, czyli powidłami śliw-
kowymi (bez dodatku cukru!) z roztopioną w kąpieli wodnej gorzką 
czekoladą! Dzieci były zachwycone! Nauczyciele też! A najbardziej 
rodzice, którzy z wielką ulgą jechali do pracy, wiedząc, że dziecko 
w każdej chwili może zjeść w szkole coś zdrowego!  

JOANNA GORZELIŃSKA
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ul. Sikorskiego 74
05-075 Warszawa-Wesoła 

tel.  501 040 784
tdominiak@domvet.pl
www.domvet.pl 

lek. wet. Tomasz Dominiak

Gabinet weterynaryjny
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WOLA GRZYBOWSKA

PĘTLA AUTOBUSOWA

Oferujemy szeroki zakres usług:

 badania 
laboratoryjne

sklep z artykułami 
zoologicznymi

wizyty domowe

 interna

konsultacje 
specjalistyczne

strzyżenie 
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stomatologia
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chirurgia

pon.-pt.   900-1400, 1600-2100,   sob. 1000-1600,   niedz. 1000-1200
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www.onkologiaweterynaryjna.com.pl

24h

Prywatna Praktyka 
Dentystyczna
• IMPLANTY

• ORTODONCJA
Warszawa-Wesoła, ul. Sikorskiego 35

tel. 22 760 04 16
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N ie pal papierosów przy swoim pupilu! 
Udowodniono, że nikotyna szkodzi 

również zwierzętom, nawet jeśli są „tylko” 
biernymi palaczami 

Rak to choroba, która dotyka nie tylko lu-
dzi ale także zwierzęta – zarówno domowe 
jak i dzikie. Choroby nowotworowe są jedną 
z najczęstszych przyczyn śmierci psów i ko-
tów. Z badań naukowych wynika, że bierne 

palenie wśród zwierząt domowych zwiększa ich ryzyko zachoro-
wania, głównie na raka dróg oddechowych, węzłów chłonnych 
albo okolic pyska. Najbardziej narażone na dym papierosowy są psy, 
koty oraz ptaki, które pielęgnując swoją sierść (pióra) zlizują substan-
cje toksyczne, osadzające się na ich skórze. 

Z kolei kotki i suki najczęściej chorują na nowotwory złośliwe 
gruczołu mlekowego. Na szczęście znamy już sposoby, zapo-
biegania tym chorobom! Liczne badania wykazały, że wczesna 
STERYLIZACJA u zwierząt zmniejsza ryzyko zachorowania aż 
o 90 procent! Dlatego warto o tym pamiętać! 

Zwierzęta, podobnie jak ludzie, chorują na różne rodzaje nowo-
tworów. Z badań wynika, że niektóre rasy częściej zapadają na po-
szczególne odmiany raka, np. owczarki niemieckie mają skłonność 
do raka śledziony, boksery do nowotworów skóry, a dogi niemiec-
kie czy rottweilery do raka kości. 

Jak możemy ustrzec nasze zwierzaki przed chorobami?
Najważniejsza jest PROFILAKTYKA:
– zdrowe odżywianie i niedopuszczanie do otyłości,
– profilaktyczne badania węzłów chłonnych, jamy brzusznej i ust-

nej, np. podczas szczepień lub wizyt kontrolnych u weterynarza,
– niepalenie w obecności zwierząt.

TOMASZ DOMINIAK, WETERYNARZ

Zwierzaki też 
chorują na raka!

10 niepokojących objawów, które mogą sugerować 
chorobę nowotworową u twojego zwierzaka:
 1. Brzydki zapach z pyska
 2. Guzki na skórze lub błonach śluzowych; przebarwienia
 3. Zmiana lub utrata apetytu
 4. Utrata masy ciała 
 5. Kaszel lub problemy z oddychaniem
 6. Osowiałość, senność, mniejsza aktywność 
 7. Niegojące się rany na skórze lub owrzodzenia
 8. Zmiany w zachowaniu 
 9. Wymioty lub biegunki 
 10. Objawy bólowe

W PROGRAMIE:
• spotkanie z Mikołajem • prezent 
dla każdego dziecka • przygotowanie 
własnego łańcucha choinkowego 
oraz aniołka • mnóstwo zabawy

Cena 35 zł
Rezerwacja w Salce oraz pod numerem 
603 244 754. Liczba miejsc ograniczona.

Zapraszamy także Szkoły i Przedszkola do organizacji imprez 
Mikołajkowych. Terminy oraz szczegóły do uzgodnienia.

IMPREZA 
MIKOŁAJKOWA

05.12 godz. 17.00
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z końcem paździer-
nika warsztaty 

przyrodnicze NOrNiK 
ŁĄKiNG miały się za-
kończyć, aż do wiosny. 
ale tylu naoglądaliśmy 
się cudów! 

Na pierwszym paź-
dziernikowym spacerze 

myszołowy, zwykle żyjące z dala od siebie 
zakręciły nad nami młyńca gromadą piętna-
stu sztuk! Tuż obok nas znalazły wstępujący 
prąd ciepłego po-
wietrza i jak windą 
wyjechały na nim 
w górę, aż stały 
się ledwie widocz-
nymi plamkami 
w błękicie. Potem 
pomknęły z szyb-
kością pocisku na 
południowy za-
chód, w stronę 
Ursynowa. Gdzieś 
tam znajdują na-
stępny, ciepły prąd 
i jeśli z uporem będziemy się włóczyć po ca-
łej Warszawie, może odkryjemy gdzie. 

Drugi spacer prowadził śladami sukcesji, 
zjawiska zastępowania jednego zbiorowiska 

roślin przez inne, lepiej przystosowane. Li-
ściasty las, który wypiera sztucznie nasadzoną 
sosnę wokół placyku zabaw przy Jeździeckiej 
wygląda bardzo miło, ale zbiorowiska bagien-
ne zastępujące brzozy na zalanych od kilku lat 
gruntach robią mroczne wrażenie. 

W ostatnią październikową sobotę badali-
śmy wodę, którą ma w kranach cała Wesoła. 
To już było bardziej laboratorium niż spacer. 
Przycupnęliśmy w bardzo miłej kawiarence 
„Słodziarni”, leżącej tuż przy Stacji Uzdatniania 
Wody (ul.Fabryczna). Stacja ta obsługuje całą 
dzielnicę. Zbadaliśmy tam twardość, odczyn 
i zanieczyszczenie związkami azotu naszej 
kranówki, deszczówki i wód butelkowanych 

ze sklepu. Nieprzegotowana kranówka wy-
padła lepiej niż najtańsza sklepowa woda tzw. 
źródlana. Według danych z MPWiK ze stacji 
uzdatniania wypływa ona w takim stanie, że 
można ją bez obawy pić na surowo. W jakim 
stanie dociera do naszych kranów to już inna 
sprawa, więc mamy co badać.

Na życzenie uczestników warsztatów ba-
wimy się dalej, bo w przyrodzie wiele się 
dzieje również zimą. Spacerujemy w soboty 
o 11:30. Temat i miejsce zbiórki na stronie 
www.staramilosna.org.pl. Ponieważ i po-
goda i zdrowie bywają teraz kapryśne, każdy 
spacer potwierdzam (lub odwołuję) poprzed-
niego dnia, dlatego wszystkich zainteresowa-
nych proszę o kontakt e-mailowy (dowron-
ska@gmail.com).

DOROTA WROŃSKA

,,NORNIK,, nie idzie spać!

Myszołów

R E K L A M A

ul. Piotrusia Pana 26, 
Warszawa-Wesoła

513 348 843

www.projektidom.pl

PLANUJESZ 
BUDOWĘ DOMU?

Zadzwoń – dowiesz się, 
jak w ciągu godziny dobrać 

idealny projekt domu.

Duże rabaty na projekty 
i adaptacje!!!

Do porównania jakości wody użyliśmy 
testów akwarystycznych

Rośliny bagienne zastępują brzozę tam, 
gdzie po latach suszy wraca woda
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K andyduje Pani na radną do Sejmiku 
Mazowieckiego. Dlaczego z listy Ma-

zowieckiej Wspólnoty Samorządowej?

Mazowiecka Wspólnota Samorządowa jest 
ruchem obywatelskim, skupiającym aktyw-
nie działających mieszkańców Mazowsza. 
Program Wspólnoty jest spójny z moimi war-
tościami, doświadczeniem i wszechstronną 
edukacją. Ponieważ dysponuję wiedzą w za-
kresie rozwoju infrastruktury, gospodarki prze-
strzennej, ochrony środowiska, ekologii oraz 
recyklingu mogę ją wykorzystać przy realizacji 
założeń programowych. Los mieszkańców, 
funkcjonowanie rodziny, ich zdrowie i dobre 
samopoczucie, to także moje priorytety.

Wspomina Pani, że program Wspólnoty 
jest spójny z Pani wartościami. O co Pani 
chciałaby zadbać jako radna sejmiku? 

Jako radna chciałabym mieć wpływ na 
efektywną gospodarkę terenami na Ma-
zowszu. Poważnym zagrożeniem dla woje-
wództwa jest gospodarka odpadami, dlate-
go istotna dla mnie byłaby również polityka 
ekologiczna. Moje marzenie jako radnej to 
znalezienie środków na uruchomienie proce-
sów, które zneutralizowałyby skutki wielolet-

nich zanieczyszczeń środowiska. Elementem 
scalającym pokolenia byłaby także edukacja 
ekologiczna młodzieży i dorosłych. Zależy 
mi aby swoimi działaniami zdynamizować 
proces rozwoju i modernizacji gospodarki 
regionu, prowadzący do poprawy warunków 
i jakości życia mieszkańców.

Jakie są Pani atuty jako kandydatki na 
radną? Co chciałaby Pani powiedzieć o so-
bie wyborcom?

Zawodowo specjalizuję się w wycenie nie-
ruchomości jako rzeczoznawca majątkowy. 
Posiadam wieloletnie doświadczenie w prak-
tyce biznesowej, pracy społecznej i budowa-
niu relacji środowiskowych. Propaguję nowe 
trendy rynkowe zrównoważonego rozwoju. 
Cechuje mnie konsekwencja w działaniu, 
determinacja w dążeniu i realizacji założo-
nych celów. Jako kobieta cechuje mnie wy-
soka wrażliwość na potrzeby ludzkie, dlatego 
chciałabym nawiązać dialog z mieszkańcami. 
Zależy mi na tym, aby społeczność lokalna 
była ambasadorem moich idei i dostarczałaby 
mi wiarygodne, uczciwe informacje zwrotne. 
Chciałabym być jak ta przysłowiowa kropla 
wody, która działa na podświadomość społe-
czeństwa, aby jego wizja była moją inspiracją. 

Kluczowym dla mnie byłby dobrostan lokalny, 
mierzony wskaźnikiem dumy z przynależności 
do społeczności prawobrzeżnej Warszawy.

Dziękuję za rozmowę i zgodnie z obietnicą 
budowania relacji i komunikacji z mieszkań-
cami idę zbierać uściski dłoni, aby uzyskać jak 
najwięcej głosów.

Twoja wizja moją inspiracją
Mazowiecka Wspólnota Samorządowa. Lista nr 10, miejsce 7.
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TELEMEDYCYNA
SZYBCIEJ, TANIEJ, BEZPIECZNIEJ

Serdecznie zapraszamy lekarzy, 
pacjentów, ich rodziny i bliskich 

na spotkanie pt.:

13 listopada 2014, godz. 16:00
Pałac Staszica Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, Warszawa

� Marek Dziubiński (Prezes MedicalAgorithmics) 
- Telekardiologia w Stanach Zjedoczonych i Europie. 

� Maciej Witucki (przewodniczący Rady Nadzorczej Orange Polska) 
- Czy rozwiązania IT są gotowe na wdrożenie telemedycyny w Polsce?

� Maciej Sterliński (Profesor Instytutu Kardiologii w Warszawie) 
- Możliwości zdalnego monitoringu urządzeń wszczepialnych 
a redukacja kolejek do specjalistów.

� Łukasz Szumowski (Profesor Instytutu Kardiologii w Warszawie) 
- Co pokazało badanie TELEMARC? Zastosowanie nieinwazyjnych 
systemów wielodobowego monitoringu rytmu serca. 

� Tomasz Szelągowski (Członek Zarządu European Patient's Forum) 
- Rola stowarzyszeń pacjentów we wdrażania nowych technologii w medycynie.

� Radosław Sierpiński (Stowarzyszenie „Serce dla Arytmii”) 
- Dostępność rozwiązań telekardiologicznych dla polskich pacjentów.

O godzinie 16:00 odbędzie się spotkanie 
z udziałem dziennikarzy przy udziale krajowych 
ekspertów medycznych, Ministerstwa Zdrowia 
oraz przedstawicieli organizacji pacjenckich. 

Cześć główna spotkania zaplanowana 
jest na godzinę 17:00. 

TELEMEDYCYNA
SZYBCIEJ, TANIEJ, BEZPIECZNIEJ

Serdecznie zapraszamy lekarzy, 
pacjentów, ich rodziny i bliskich 

na spotkanie pt.:

13 listopada 2014, godz. 16:00
Pałac Staszica Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, Warszawa

� Marek Dziubiński (Prezes MedicalAgorithmics) 
- Telekardiologia w Stanach Zjedoczonych i Europie. 

� Maciej Witucki (przewodniczący Rady Nadzorczej Orange Polska) 
- Czy rozwiązania IT są gotowe na wdrożenie telemedycyny w Polsce?

� Maciej Sterliński (Profesor Instytutu Kardiologii w Warszawie) 
- Możliwości zdalnego monitoringu urządzeń wszczepialnych 
a redukacja kolejek do specjalistów.

� Łukasz Szumowski (Profesor Instytutu Kardiologii w Warszawie) 
- Co pokazało badanie TELEMARC? Zastosowanie nieinwazyjnych 
systemów wielodobowego monitoringu rytmu serca. 

� Tomasz Szelągowski (Członek Zarządu European Patient's Forum) 
- Rola stowarzyszeń pacjentów we wdrażania nowych technologii w medycynie.

� Radosław Sierpiński (Stowarzyszenie „Serce dla Arytmii”) 
- Dostępność rozwiązań telekardiologicznych dla polskich pacjentów.

O godzinie 16:00 odbędzie się spotkanie 
z udziałem dziennikarzy przy udziale krajowych 
ekspertów medycznych, Ministerstwa Zdrowia 
oraz przedstawicieli organizacji pacjenckich. 

Cześć główna spotkania zaplanowana 
jest na godzinę 17:00. 

„OPTYMALIZACJA DIAGNOSTYKI I TERAPII ZABURZEŃ RYTMU SERCA I OMDLEŃ 
PRZY ZASTOSOWANIU INTELIGENTNYCH ROZWIĄZAŃ TELEMETRYCZNYCH”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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Z roku na rok rośnie liczba pacjentów z cho-
robami serca. Tylko w Polsce w ubiegłym 

roku wszczepiono ponad 32 tysiące stymula-
torów pracy serca lub kardiowerterów. Są to 
pacjenci, którzy wymagają stałej opieki spe-
cjalistycznej. Rozwój technologii pozwala na 
współpracę interdyscyplinarną: informatyki, 
telekomunikacji i medycyny. Dzięki temu cho-
rzy z implantami kardiologicznymi mogą być 
na bieżąco monitorowani, bez konieczności 
odbywania każdej wizyty w ośrodku medycz-
nym (wg danych z raportu fundacji Watch He-
alth Care, średni czas oczekiwania na wizytę 
u kardiologa to 3,7 miesiąca). „Ograniczenie 
liczby wizyt lekarskich, skrócenie kolejek do 
specjalistów i możliwość zdalnego kontrolo-
wania urządzeń wszczepialnych – to jedne 
z celów telemedycyny – mówi Wojciech Je-
żewski z firmy Medtronic Poland – chcemy, 
aby pacjenci, którzy mają nasze urządzenia, 
nie tracili czasu i energii na dojazdy tylko po to 
żeby, usłyszeć, że urządzenie działa popraw-
nie lub dowiedzieli się natychmiast, że ich stan 
zdrowia się pogarsza”. 

Telemedycyna w kardiologii wykorzysty-
wana jest już na etapie stawiania diagnozy. 
Pacjenci cierpiący na arytmię, u których tra-
dycyjne metody diagnostyczne np. próba 
wysiłkowa, echo serca czy Holter EKG, nie 
wykryły jej przyczyny, mogą odnieść zna-
czące korzyści ze stosowania urządzeń słu-
żących do długotrwałego monitoringu pracy 
serca. Elektroniczne przesyłanie danych po-
zwala na skrócenie czasu od wykrycia epizo-
du do rozpoczęcia terapii do kilku/ kilkunastu 
godzin. Prowadzone w Instytucie Kardiologii 
badanie TELEMARC, porównujące 24-go-

dzinne monitorowanie EKG metodą Holtera 
z długoterminowym nieinwazyjnym monito-
rowaniem rytmu serca wykazało, że metoda 
klasyczna pozwoliła na postawienie diagnozy 
arytmii w 39% przypadków, zaś monitoring 
długoterminowy umożliwił właściwe zdia-
gnozowanie przeszło 65% pacjentów z za-
burzeniami rytmu serca. Badanie TELEMARC 
pokazało, jak dużą skuteczność diagnostycz-
ną możemy osiągnąć stosując rozwiązania 
telekardiologiczne u pacjentów z zaburze-
niami rytmu serca. Pozwala to na szybkie po-
stawienie diagnozy i natychmiastowe wdro-
żenie właściwego leczenia zapobiegającego 
dalszemu postępowi choroby. Możemy dzię-
ki temu skuteczniej chronić pacjentów przed 
powikłaniami arytmii i niepełnosprawnością 
– mówi Prof. Łukasz Szumowski z Instytutu 
Kardiologii w Warszawie. 

Kluczowym zadaniem telemedycyny 
jest przeniesienie świadczeń medycznych 
z ośrodków medycznych do domu pacjenta. 
Szczególne znaczenie ma to w okresie rekon-
walescencji i zalecanej rehabilitacji. W 2008 r. 
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne wpro-
wadziło model hybrydowej rehabilitacji kar-
diologicznej, która rozpoczyna się na oddziale 
szpitalnym, a następnie, dzięki telemedycynie, 
jest kontynuowana w miejscu zamieszkania/ 
przebywania pacjenta. Jak wskazują najnow-
sze badania, 80-90% pacjentów nie ma wska-
zań medycznych do odbywania zajęć rehabi-
litacyjnych na oddziałach szpitalnych. Wszelka 
aktywność fizyczna chorych: marsze, gimna-
styka, jazda na rowerze stacjonarnym, może 
być monitorowana i na bieżąco przesyłana 
drogą elektroniczną lekarzowi. 

Podczas odbywającego się 2 września 
dorocznego kongresu Europejskiego sto-
warzyszenia kardiologów zostały omó-
wione korzyści wynikające z zastosowania 
telemonitoringu z perspektywy pacjentów, 
szpitali i płatników. Dr Christophie Leclercq 
ze Szpitala Uniwersyteckiego w Renes (Fran-
cja) tak podsumowuje swoje badania „zdalny 
monitoring jest opcją leczenia, która wyraź-
nie poprawia stan zdrowia pacjentów, nie 
generując dodatkowych kosztów dla szpitali 
lub płatników. System ten powinien być sze-
roko stosowany, a prowadzone przez lekarzy 
badania kontrolne oraz technologia monito-
ringu domowego powinny być odpowiednio 
refundowane”. 

Korzyści wynikające z telemedycyny to 
między innymi: 
 Krótsze kolejki do specjalistów w ośrod-

kach zdrowia przy stałej kontroli pacjen-
tów będących na etapie diagnozy lub le-
czenia.

 Komfort i bezpieczeństwo chorych, którzy 
mogą wykonywać swoją pracę czy udzie-
lać się społecznie.

 Obniżenie kosztów pozamedycznych np. 
transportu chorych na kontrole lekarskie.

 Możliwość szybkiej reakcji w momencie 
pogorszenia się stanu pacjenta.

 Szybsza i pewniejsza diagnoza badanego.

Zdalne badania kontrolne są już refun-
dowane w Niemczech i w Wielkiej Brytanii. 
W Polsce czas na wdrożenie! Pomimo sta-
łego rozwoju kardiologii i wysokiej pozycji 
polskich specjalistów na świecie, dopiero 
rozpoczynają się rozmowy o wprowadzeniu 
regulacji prawnych dotyczących telemedy-
cyny i jej refundacji w ramach gwarantowa-
nych świadczeń zdrowotnych.

Telekardiologia

KarDiOSySteM to miejsce, w którym pacjenci cierpiący z powodu schorzeń serca mogą skorzystać z usług wiodących polskich 
kardiologów i pod ich opieką wrócić do zdrowia oraz normalnego funkcjonowania. Naszą kadrę stanowią cenieni specjaliści, których 
wiedza i doświadczenie od lat służą pacjentom. W skład usług oferowanych naszym pacjentom wchodzi również pakiet usług 
diagnostycznych, do których należy zaliczyć: eKG spoczynkowe, próbę wysiłkową, holter rr, echo serca, mobileHolter.

NaJNOWOCześNieJSza teCHNOlOGia DO DiaGNOStyKi arytMii
mobileHolter to usługa holterowska i jedyne obecnie rozwiązanie na świecie, które w czasie 
rzeczywistym przez 24 godziny na dobę 365 dni w roku analizuje i przesyła bezpośrednio do 
lekarza cały sygnał EKG wraz z bardzo dokładnym opisem, umożliwiającym generowanie 
pełnych raportów holterowskich. Każde uderzenie serca jest automatycznie rozpoznane, 
sklasyfikowane i opisane. Usługa działa automatycznie i nie wymaga od pacjenta manualnego 
uruchamiania transmisji.

Jest to absolutnie przełomowy sposób diagnozowania zaburzeń rytmu serca, integrujący 
badanie EKG metodą Holtera z możliwością wielodobowego monitoringu zapisu EKG pacjenta. 
Usługa wykorzystuje urządzenie PocketECG pozwalające na zdalny (poprzez sieć telefonii 
komórkowej) przesył wyników badania w czasie rzeczywistym do Centrum Monitoringu.

Monitoring sesji diagnostycznych EKG pacjentów prowadzony jest przez całą dobę przez 
24 godziny 365 dni w roku. Specjaliści zatrudnieni w Centrum Monitoringu śledzą na bieżąco 
wszystkie badania i kontaktują się z pacjentami w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

Dzięki bieżącemu nadzorowi nad trwającymi badaniami – pacjent zyskuje pewność, że 
specjaliści z Centrum Monitoringu zadbają o zapewnienie ciągłości rejestracji danych co 
przełoży się na możliwość postawienia właściwej diagnozy przez lekarza.

www.kardiosysytem.pl

KarDiOSySteM Przychodnia
ul. Alpejska 4A, 04-628 Warszawa
tel.: +48 22 815 44 72
e-mail: przychodnia@kardiosystem.com
infolinia: 801 331 700
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W ramach naszej dwujęzycznej klasy 
pierwszej dzieci mają zajęcia z przed-

siębiorczości. Mają już za sobą pierwszy zre-
alizowany projekt.

Dzieci ustaliły branżę, w której spełnią się 
jako przedsiębiorcy, zaciągnęły pożyczkę ze 
szkoły, sporządziły listę zakupów, dokona-
ły klasowych zakupów, razem z rodzicami 
upiekły ciasta i łakocie do swojej cukierni. Na 
pikniku integracyjnym w Klubie Jeździeckim 
Dworek sprzedawały wraz z rodzicami swoje 
wypieki, a dodatkowo wystawiły najokazalsze 
z nich na aukcję.

Dochód ze sprzedaży i aukcji, a nie był 
mały dzieci w demokratycznym głosowaniu 
przeznaczyły na zakupy materiałów do swojej 
klasy, na małą słodką nagrodę za swoją pracę 
a pozostałe pieniądze... zainwestowały dalej. 

Dzieci w naszej klasie pierwszej uczą się 
w działaniu i poprzez projekty. Tego typu ini-
cjatywy pokazują najmłodszym siłę nabyw-
czą pieniądza, uczą liczyć, uczą negocjować 
i podejmować decyzje. Zadanie wykonane 
na piątkę.

22 listopada w godz. 10.30-13.00 
w siedzibie OUR PRESCHOOL w Weso-
łej, Al. J. Piłsudskiego 73, będzie można 
wymienić sprzęt narciarski dla dzieci i nie 
tylko, ubranka, zabawki, książki i płyty. 
Giełdzie towarzyszyć będą porady psy-
chologa, terapeutów, diagnoza wad po-
stawy oraz gry i zabawy dla najmłodszych. 
Zapraszamy serdecznie wystawców i go-
ści. Szczegóły organizacyjne pod nr 666 
840 640 od dnia 3 listopada 2014 r. lub 
mailowo: kontakt@ourpreschool.pl.

Zaproszenie

Przedsiębiorcza klasa 

PrzeDSiĘBiOrCza KlaSa 
OUr PreSCHOOl

pracująca w Moraczu 
zaprasza na 

giełdę wymiany zabawek 
i sprzętu narciarskiego

❆❄❅❆❄❅❆❄❅❆❄❅❆❄❅❆❄❅

- Lampy

Zakręt 05-077, ul. Trakt Brzeski 13
tel./fax +48 22 610 89 67
tel.kom. +48 692 421 981

- Obrazy, Ramy
- Lustra
- Oprawa obrazów

Salon Producenta
Biuro Handlowe,
Wzorcownia: 

www.ergopaul.pl

Konsultacje ortodontyczne – 13 i 27 listopada od godz. 1400

Oferujemy pełen zakres usług:
– stomatologia zachowawcza
– stomatologia dziecięca
– zabiegi higieniczne
– wybielanie zębów
– protetyka, ortodoncja
– chirurgia, implanty
– ICON – innowacyjne leczenie próchnicy bez borowania!

ul. Cieplarniana 25c
05-077 Warszawa-Wesoła
tel. 22 605 09 26
mob. 606 122 193

Przyjmujący lekarze:
• Edyta Kuza
• Aneta Wróbel
• Katarzyna Milczarek

Godziny pracy:
pon.-śr. 900-1900

czw.-pt. 830-1900

• RTG na miejscu

NOWOŚĆ!
• ozonoterapia
•  bezbolesne leczenie 

z użyciem podtlenku 
azotu (sedacja wziewna)
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W sobotę 18 października zaprosiliśmy 
Państwa na piknik inaugurujący pra-

cę Medifamily w nowej siedzibie – zakręt, 
ul. trakt Brzeski 75D (tylko 3 minuty samo-
chodem od Starej Miłosnej).

Na bazie doświadczenia i programu autor-
skiego korektywy rozwijamy naszą działal-
ność o nowe formy wsparcia dla dzieci.

Wprowadzamy zajęcia z integracji senso-
rycznej w ramach nowej salki do SI i korek-
tywy. W salce zgromadziliśmy sprzęt spe-
cjalistyczny potrzebny do rehabilitacji i do 
zajęć SI, wkrótce przestrzeń przeznaczona 
na działania rehabilitacyjne będzie się po-
większać.

W ramach pikniku można było uzyskać in-
formacje o rehabilitacji, dietetyce, zdrowym 
żywieniu, zakupić ekologiczne pieczywo 
i ciasta, zjeść ekologiczną watę cukrową, 
świeżo wyciskane soki z niepryskanych owo-
ców, porozmawiać o terapii psychomoto-
rycznej, wadach postawy, zasięgnąć porady 
psychologa.

A na dzieci czekały wspaniałe atrakcje: 
dmuchańce, przejażdżki konne z Klubem 
Jeździeckim DWOREK z Okuniewa, zaba-
wy z jogą „Szczęśliwych Geniuszy”, masaże 
dziecięce i jesienne gotowanie, zabawy i gry 
sportowe oraz loteria z nagrodami dla dzieci 
i dorosłych.

Można było wygrać karnety na zajęcia ko-
rekcyjno-rehabilitacyjne oraz wiele nagród 
rzeczowych.

Głównym punktem programu był występ 
zespołu ORKIESTRA DNI NASZYCH z eduka-
cyjnym koncertem proekologicznym.

Zabawa trwała aż poza wyznaczony czas, 
a pogoda dopisała. Już wkrótce nowe inicja-
tywy Medifamily oraz OUR PRESCHOOL!

Piknik z okazji otwarcia Centrum Korekcji i Rehabilitacji 
i Dietetyki Medifamily – w partnerstwie z OUR PRESCHOOL
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www.ourpreschool.pl
zakręt, trakt Brzeski 75d 

kontakt@ourpreschool.pl
666 840 640, 600 226 224

R E K L A M A

ZABAWKI Ponad 6000 produktów w jednym miejscu!
Jedyny w Warszawie sklep ZABAWKOWY

z KOMNATĄ GIER i SALĄ LEGO

tel. 793-450-509, 793-390-069, 514-423-313   |   znajdziesz nas na 

ul. Jana Pawła 23/25 lok. U4B2
(pasaż Pogodna)

05-077 W-wa Wesoła

DigiBirds mix wzorów
Digi Birds to zabawki interaktywne, które śpiewają, ćwierkają 
solo i w chórze. Każdy śpiewający ptaszek posiada włącznik, 
który znajduje się na brzuszku zabawki. Przy jego pomocy 
możemy ustawić, czy zabawka będzie śpiewała solo czy w chórze. 
Dmuchnij w dziubek, a zabawka zacznie ćwierkać jak prawdziwy 
ptaszek. Zagwiżdż dłuższą chwilę sam lub przy pomocy gwizdka, 
a zabawka zaśpiewa. Ptaszki sprzedawane są oddzielnie, jednak 
najlepszy efekt jest, gdy zabawek jest kilka. Powstaje wtedy 
prawdziwy ptasi chór, zabawki śpiewają, gwiżdżą.
39,99 zł

Zestaw Angry Birds Go! 
TelePods
Interaktywna zabawa na tablet i smartfon
49,99 zł

Figurka MINECRAFT 
mix wzorów
39,99 zł

Figurki Stikeez 
3-pak
9,99 zł

Gra Dixit
Dixit to wesoła i zaskakująca gra 
skojarzeń do wspólnego odkrywania 
w gronie przyjaciół i rodziny. 
99,99 zł   119,99 zł

Kostka Rubika 
3x3x3 Pyramid

39,99 zł   50,00 zł

Helikopter zdalnie 
sterowany M.I. Hover
149,99 zł   169,99 zł

Szkicownik 
Top Model

39,99 zł   44,99 zł
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Dawna Warszawa, zagadki 
z przeszłości i... Literatura

23 października w Kinie Za Rogiem odbyliśmy 
podróż w czasie, cofając się o ponad wiek 
do dawnej Warszawy. Na zorganizowanym 
przez Bibliotekę spotkaniu przewodnikiem 
był Paweł Łoś, varsavianista, prawnik, historyk 
i pisarz. Autor książki „Przypadki sędziego 
Mauersberga” opowiadał, kto stał się pier-
wowzorem jej bohatera: okazuje się, że Wiktor 
Mauersberg ma dużo wspólnego z autentycz-
ną postacią pewnego znakomitego sędziego, 
działającego w Warszawie w XIX w.

Wiele informacji i ciekawostek z życia nie-
gdysiejszej Warszawy mogło być niespodzian-
ką nawet dla jej rodowitych mieszkańców... 
Paweł Łoś opowiadał, jak wyglądał „plan dnia” 
w Ogrodzie Saskim, kim byli hydropaci oraz 
gdzie najłatwiej było nawiązać znajomość 
z eleganckim panem lub panią i nie narazić 
przy tym na szwank swojej reputacji...

Dowiedzieliśmy się również, kto i w jaki 
sposób zakłócał drogę szacownych kon-
duktów pogrzebowych, rozpraszając uwagę 
poważnych żałobników płci męskiej, a także 
czym motywowali swe obawy przeciwnicy (!) 
kanalizacji stolicy.

Opowieści naszego Gościa stanowiły wspa-
niałe wprowadzenie w realia Warszawy końca 
dziewiętnastego i początku dwudzistego wie-
ku, kiedy toczy się akcja książki o sędzim Mau-
ersbergu. O samej książce autor mówił niewie-
le, bo najlepiej przecież by każdy przeczytał ją 
sam, odkrywając świat fascynujący, tajemni-
czy, a momentami wręcz nie z tej ziemi.

Pokaz multimedialny pełen archiwalnych 
zdjęć i starych rycin oraz urocza Małżon-
ka naszego Gościa, ubrana tak i on, w strój 
z epoki, sprawiły, że poczuliśmy klimat daw-
nych czasów i momentami zdawało się, że za 
chwilę uslyszymy za oknem turkot przejeż-
dżającej dorożki...

W drugiej części spotkania słuchacze mogli 
nabyć książkę wraz z dedykacją Pawła Łosia, 
porozmawiać i popytać o historię naszego 
miasta. 

Ci, którzy nie mogli uczestniczyć w varsa-
vianistycznym wieczorze w Kinie Za Rogiem, 
sporo stracili, ale książkę „Przypadki sędziego 
Mauersberga” będą mieli okazję przeczytać 
w naszych bibliotekach. Serdecznie zapra-
szamy!

MAŁGORZATA KAZIMIERSKA

 W listopadzie zapraszamy
26 listopada 2014, godz. 18.30 – Spotka-
nie autorskie „tajemnicza hrabina, eks-
centryczny Witkacy i niepospolity ród 
Kossaków”. Gościem będzie Joanna Jurga-
ła-Jureczka z najnowszymi książkami „Zofia 
Kossak. Opowieść biograficzna” oraz „Tajem-
nice prowincji”. Współorganizatorem spotka-
nia jest Dyskusyjny Klub Książki.

Joanna Jurgała-Jureczka mieszka na 
Śląsku Cieszyńskim, jest żoną Krzysztofa, 
mamą Michała, Marcina i Magdaleny. Ukoń-
czyła filologię polską na Uniwersytecie Ślą-
skim w Katowicach. W 1999 roku uzyska-
ła stopień doktora nauk humanistycznych 
w zakresie literaturoznawstwa. (…) Była kie-
rownikiem Muzeum Zofii Kossak-Szatkow-
skiej w Górkach Wielkich, od ok. 20 lat pro-
wadzi badania nad biografią i twórczością 
Zofii Kossak (…) Współpracowała z autorami 
filmów dokumentalnych na temat pisarki (m. 
in. „Errata do biografii”) – ze strony www.jur-
gala-jureczka.pl.

Na spotkanie zapraszamy do „Kina za 
rogiem” obok Biblioteki Głównej – ul. 
1 Praskiego Pułku 31.

Spotkania cykliczne
• W listopadzie zapraszamy tylko na jedno 

spotkanie z cyklu Wieczory Bajek – zajęcia 
literacko-plastyczne dla najmłodszych – 
3 listopada (godz. 17.00). W czasie remontu 
zajęcia te są odwołane.

• Dyskusyjny Klub Książki zaprasza na spo-
tkania wokół następujących książek: 
– 10.11.2014 – „Ostatnie fado” – Iwona 

Słabuszewska-Krause,
– 17.11.2014 – „Śpiewaj ogrody” – Paweł 

Huelle,
– 24.11.2014 – „Spóźnione wyznania” – 

John Boyne.

remont Biblioteki Głównej (ul. 1 Praskiego 
Pułku 31). W związku z remontem w dniach 
10-28 listopada Biblioteka Główna będzie nie-
czynna. Pozostałe placówki pracują bez zmian.

W czasie remontu spotkania DKK będą się 
odbywały zgodnie z kalendarzem. W tym 
czasie też zapraszamy na spotkanie autor-
skie z Joanną Jurgała-Jureczka. A będzie to 
możliwe dzięki gościnności sąsiada Biblioteki 
– Kina za Rogiem. Dziękujemy!
Więcej informacji na stronie 
www.wesola.e-bp.pl i FB Biblioteki.

ELŻBIETA DANIŁOWICZ

Audiobooki w Starej Miłośnie
Miło nam poinformować, że Filia Nr 1 w Sta-
rej Miłośnie powiększyła zbiory audiobooków 
o kolejne pozycje, obejmujące klasykę polską 
i obcą oraz nowości wydawnicze. Najmłodsi 
znajdą dla siebie między innymi bajki czy przy-
gody Mikołajka (na pięciu płytach!). Dorosłym 
proponujemy thrillery Charlotte Link, trylogię 
„Władca Pierścieni” J.R.R. Tolkiena oraz mul-
timedialną wersję bestsellerowej książki Joh-
na O’Farrella pt. „Mężczyzna, który zapomniał 
o swojej żonie”. Zapraszamy do Biblioteki. Każ-
dy z pewnością znajdzie coś dla siebie! 

Pełna oferta audiobooków dostępna na 
naszej stronie www.wesola.e-bp.pl

MAŁGORZATA KAZIMIERSKA

W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

R E K L A M A

Artykuły Wyposażenia 
Wnętrz

• naczynia kuchenne 
• garnki • patelnie 
• sztućce • czajniki 
• porcelana 
•  zestawy do 

grilla, wina

Sulejówek, ul. Dworcowa 72
pon.-pt. 10.30-18.00, sob. 10.00-14.00

tel. 22 783 39 57

Doskonałe 
na prezenty!!!

Warszawa Wesoła, ul. Trakt Brzeski 29
pon.-pt. 11.00 - 19.00, sob. 10.00 - 14.00

Warszawa, ul. Polna 52
pon.-pt. 10.00 - 18.00, sob. 10.00 - 14.00

Organizuję 
imprezy okolicznościowe 
     dla dzieci

Animator rozbawi 
i zajmie czas

tel. 600 030 096 
www.wesolaanimacja.pl

imprezy okolicznościowe 

i zajmie czas

www.wesolaanimacja.pl
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GABINET PSYCHOLOGICZNY

Wesoła – Stara Miłosna, ul. Kameliowa 12
tel. 22 773 83 00, 660 913 607

mgr Gabriela Baron – psycholog kliniczny
oferuje pomoc terapeutyczną:

– zaburzenia nerwicowe i lękowe
– problemy małżeńskie i rodzinne
– trudności wychowawcze
– niska samoocena, obniżone sampoczucie
– stres, długotrwałe napięcie, problemy 

emocjonalne (dzieci, młodzież, dorośli)
– problemy w kontaktach społecznych

dr n. med. Iwona BZDĘGA – lekarz stomatologii ogólnej
dr n. med. Wojciech BZDĘGA 

– specjalista protetyki stomatologicznej, chirurg stomatolog

KONSULTACJE ORTODONTYCZNE – 12 XI, 17 XII

profi laktyka • leczenie zachowawcze • leczenie dzieci
laseroterapia • protezy, naprawa • protetyka: korony, mosty

wybielanie zębów • leczenie chirurgiczne • rtg zębów – cyfrowo 

www.B-DENTAL.com.pl
Specjalistyczny 
Gabinet Stomatologiczny

tel. 22 773 38 83, 602 351 757
Stara Miłosna, ul. Jana Pawła II 238

MIEJSCE 
NA TWOJĄ REKLAMĘ

Informacje o zasadach zamieszczania reklam 
w „Gazetce Sąsiedzkiej” 

można uzyskać pod adresem: 
reklama@staramilosna.org.pl

lub numerem telefonu: 537 49 00 48

Profesjonalna obsługa grafi czna i poligrafi czna 
fi rm oraz wydawnictw

www.oto-studio.pl

ZAPRASZAMY NA SESJĘ ZDJĘCIOWĄ 
Z WIZAŻEM Z CYKLU:

KOBIETA 
O 100 TWARZACH
PIERWSZA SESJA W STYLU COUNTRY

16 LISTOPADA 2014 godz. 11.00 
w Stajni Miłosna ul. Mazowiecka 55

PROMOCJA
dla pierwszych 5 kobiet TYLKO 199 ZŁ

Oferujemy cykl spotkań poświęcony 
kobietom, które chciałyby lepiej poznać siebie 

oraz własne ciało. Metamorfoza, jaką będą 
mogły przejść, ma na celu uzmysłowić im 

własną kobiecość i pewność siebie 
– nie tylko przed obiektywem.

Zapewniamy profesjonalną stylizację i wizaż 
oraz pracę w ciepłym gronie osób 

z wielką pasją i zamiłowaniem do tego, 
czym zajmują się na co dzień.

Każda z Pań otrzyma 5 zdjeć 13/18
i jedno 20/30 oraz płytę DVD.

Na sesję zapraszają:

Magdalena Jasik 604 424 288
Magdalena Parandyk 694 018 094

kobietao100twarzach@interia.pl
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A serce mocniej zabiło...! to słowa piosenki 
z uroczystego rozpoczęcia roku akade-

mickiego 2014/2015. Śpiewane przez Danutę 
Błażejczyk, która tego roku uświetniła naszą 
inaugurację pięknym jesiennym koncertem. 
Wśród wielu dostojnych gości, jakich przyj-
mowaliśmy w przyjaznych progach Gimna-
zjum 119 przy ul. Klimatycznej, byli między 
innymi: nasz gospodarz dzielnicy Burmistrz 
– Edward Kłos, poseł – Ligia Krajewska, po-
seł – Michał Szczerba, Krystyna Lewkowicz – 
prezes Ogólnopolskiego Porozumienia UTW. 
Wśród wielu ciepłych słów, jakie słyszeliśmy 
tego dnia pod naszym adresem wyróżniło się 
wystąpienie prof. Janusza Kowalskiego Prze-
wodniczącego Rady Programowej naszego 
Uniwersytetu i jednocześnie słuchacza, który 
powiedział jak wielkie znaczenie ma kształ-
cenie osób starszych i jak pozytywnie wpły-
wa na ich samoocenę i witalność. 

Rozwija się nasza Uczelnia, co roku przy-
bywają nowi słuchacze. Żeby się bliżej po-
znać zorganizowaliśmy spotkanie integracyj-
ne przy ognisku na placu Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Wesołej. Serdecznie dziękujemy 
Strażakom! Kiełbaski pieczone nad ogniem 
przywołały niejedno miłe wspomnienie 
z dawnych lat. Płynący śpiew nad lasem, ta-
neczne pląsy wokół ognia, przyjazna, życzli-
wa atmosfera były potwierdzeniem, że w na-
szym UTW miło spędza się czas. Przed nami 

listopad miesiąc refleksji, nostalgii ale i „zaba-
wy andrzejkowej”, na którą serdecznie zapra-
szamy naszych słuchaczy już 22.11.2014 na 
godz. 18.00 do Kina Za Rogiem. Przy suto za-
stawionym stole i dobrej muzyce będziemy 
się bawić do północy. Zapraszamy! Szczegó-
łowych informacji udziela sekretariat. 

 
W listopadzie program nasz wygląda na-

stępująco. 
6.11.2014 i 13.11.2014 – dwuczęściowy 

Kurs pierwszej pomocy o godz. 12.00 w ODT 
„Pogodna” ul. Jana Pawła II 25 Stara Miłosna 
poprowadzi First Aid.

7.11.2014 – „Polska sztuka nowożytna” to 
wykład p. Haliny Polsk w SP 171 przy ul. Armii 
Krajowej 39 o godz. 17.00.

15.11.2014 – w sobotnie przedpołudnie 
będziemy zwiedzać Zamek Królewski z p. Da-
nusią Mirosz. Spotykamy się na peronie SKM 
Wesoła-Centrum o godz. 9.50

18.11.2014 – „Kobiety Czarnej Afryki” 
przybliży nam p. Agnieszka Koziorowska wy-
kładem w SP 171 o godz. 17.00 przy ul. Armii 
Krajowej 39

20.11.2014 w czwartkowe południe w Ła-
zienkach Królewskich wysłuchamy wykła-
du: „Dekoracje wnętrza Pałacu na wodzie” 
o godz. 12.00 w Szkole Podchorążówki Mu-
zeum Łazienki Królewskie

22.11.2014 – Wieczór Andrzejkowy dla 
amatorów dobrej zabawy. Zapraszamy od 
18 do 24 do Kina Za Rogiem ul. 1 Praskiego 
Pułku 31.

25.11.2014 – Igor Pogorzelski przedstawi 
nam Oskara Kleberga wykładem „Oskar Kle-
berg – 200-lecie urodzin. Największy badacz 
kultury etnicznej w naszej części Europy – 
kolega Fryderyka Chopina” godz.17.00 w SP 
171 ul. Armii Krajowej 39

27.11.2014 – w ODT „Pogodna” ul. Jana 
Pawła II 25 o godz. 12.00 p. Agnieszka Rost 
wygłosi wykład: „Zasady dobrej komunikacji 
gwarancją dobrych relacji – czyli jak zbudo-
wać między pokoleniowe zrozumienie. Jak 
rozmawiać, żeby nas słuchano i jak słuchać, 
żeby zrozumieć”.

SEKRETARIAT UTW

Uniwersytet Trzeciego 
Wieku zaprasza 

Kontakt z UtW

www.utw-wesola.org 
e-mail: sekretariat@utw-wesola.org

sekretariat tel. 519 173 672  
Teresa Polowczyk tel. 519 173 671
(prosimy dzwonić od poniedziałku 

do piątku w godz. 9-15)
Dyżury kasjerki: poniedziałek, wtorek 

w godz. 12.00-13.00 – Ośrodek Działań 
Twórczych „Pogodna” w Starej Miłośnie 

(Jana Pawła II 25); środa, czwartek, 
piątek w godz. 12.00-13.00 

– Budynek Straży Pożarnej w Wesołej, 
ul. 1 Praskiego Pułku 31 (wejście od 

strony parkingu za bramą OSP)

PryWatNe 
PrzeDSzKOle 
i ŻŁOBeK „KUBUś”
ul. Jeździecka 21 f lok. 13
Warszawa Wesoła

NaJtaŃSze i NaJlePSze 
PrzeDSzKOle i ŻŁOBeK W OKOliCy

Wolne miejsca na nowy rok szkolny 2014/15

UWAGA!!! Bezpłatne przedszkole dla dzieci, które nie chodziły 
jeszcze do przedszkola, dla rodzin żyjących poniżej minimum 
socjalnego, dla opiekuów samotnie wychowujących dzieci, 
dla dzieci z wadami postawy i problemami logopedycznymi.

tel. 602 67 89 51  •  www.przedszkolekubus.pl

PryWatNe 
PrzeDSzKOle 
i ŻŁOBeK „KUBUś”
ul. Jeździecka 21 f lok. 13
Warszawa Wesoła

PrzeDSzKOle za DarMO !!!
Prowadzimy nabór na nowy rok szkolny 2014/15 

– liczba miejsc ograniczona.
Przez cały rok szkolny przedszkole za darmo wraz 

z wyżywieniem i zajęciami dodatkowymi (j. angielski codziennie, 
plastyka, rytmika, taniec, gimnastyka korekcyjna, judo, opieka 

psychologa, basen, logopeda, wycieczki do muzeum). 

realizUJeMy PrOJeKt UNiJNy z eUrOPeJSKieGO FUNDUSzU SPOŁeCzNeGO

tel. 602 678 951, 509 980 390 • www.przedszkolekubus.pl

R E K L A M A

ANGELINA
SALON FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY
FRYZJERSTWO 
damsko-męskie
KOSMETYKA 
CHANTARELLE
Germaine de Capuccini
MANICURE 
   TIPSY, ŻEL AKRYL
PEDICURE
SOLARIUM 50%

05-077 W-wa Wesoła, ul. Trakt Brzeski 29
pon.-pt. 9.00-20.00, sob. 8.00-16.00

O 22 773 39 20 • 512 359 100
Do każdej usługi powyżej 150 zł – UPOMINEKR E K L A M A
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Warszawa, ul. Starzyńskiego 21, tel.: 22 773 61 88, 22 773 55 99, wesolakultura@domkulturywesola.net, www. domkulturywesola.net

Os. Stara Miłosna, ul. Jana Pawła ii 25, tel. 22 427 37 74, pogodna@domkulturywesola.net

PROGRAM OŚRODKA KULTURY W DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY

FILIA OŚRODKA KULTURY – OŚRODEK DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH „POGODNA”

• 7 listopada (piątek) godz. 11.50 
SPOTKANIA Z MUZYKĄ. Koncert Filharmonii Naro-
dowej dla dzieci pt. „O cudownych dzieciach”.
W czasie spotkania przedstawimy cudowne dzieci, 
jakimi byli Mozart, Chopin, Mendelssohn i Wieniaw-
ski. Opowieściom o małych muzykach towarzyszyć 
będą ich dziecięce utwory, a także kompozycje re-
prezentujące dojrzałą twórczość tej wielkiej czwórki.
• 22 listopada (sobota) godz. 18.00 
ŚWIATOWE i POLSKIE STANDARDY JAZZOWE 
w wykonaniu trio instrumentalnego w składzie: Kon-
rad Kubicki – kontrabas, Jacek Prokopowicz – piani-

no, Adam Lewandowski – perkusja. 
• 27 listopada (czwartek) godz. 19.00 
„BARWY ŻYCIA” – malarstwo. Wystawa zbiorowa 
uczestników zajęć pracowni SURREAL pod kierun-
kiem Marii Surawskiej.
• 30 listopada (niedziela) godz. 16.00-18.00 
ANDRZEJKI Z FOLKLOREM. Zabawa taneczna dla 
dzieci. W programie przewidziane są także dodatko-
we atrakcje, m. in. wykonanie elementu stroju ludo-
wego i zabawy z różnych regionów Polski. Prowa-
dzenie: Alicja Kubas i Magdalena Jurkowska. (Liczba 
miejsc ograniczona, obowiązują zapisy.)

Ponadto:
• piątki o godz. 19.00 
SPOTKANIA MUZYKUJĄCYCH RODZICÓW. 
Zapraszamy na spotkania dla rodziców (choć nie 
tylko!), którzy odczuwają potrzebę muzycznej reali-
zacji. Jeśli w Twoim życiu brakuje kontaktu z żywą 
muzyką,  a w duszy gra potrzeba wspólnego two-
rzenia, odkurz gitarę, bongosy, flet lub inny instru-
ment, zostaw dzieci pod dobrą opieką i przyjdź do fi-
lii „Pogodna”! Połączmy nasze siły i wyśpiewajmy coś 
fajnego. O szczegóły spotkań pytaj w filii „Pogodna” 
pod nr tel. 22 427 37 74.

• 7 listopada (piątek) godz. 10.50 
SPOTKANIA Z MUZYKĄ. Koncert Filharmonii Naro-
dowej dla dzieci pt. „O cudownych dzieciach”.
W czasie spotkania przedstawimy cudowne dzieci, 
jakimi byli Mozart, Chopin, Mendelssohn i Wieniaw-
ski. Opowieściom o małych muzykach towarzyszyć 
będą ich dziecięce utwory, a także kompozycje re-
prezentujące dojrzałą twórczość tej wielkiej czwórki.
• 8 listopada (sobota) 
II. WARSZAWSKI FESTIWAL PIEŚNI ŻOŁNIER-
SKIEJ  I PATRIOTYCZNEJ „Jak długo w sercach 
naszych” pod patronatem Biskupa Polowego Woj-

ska Polskiego Józefa Guzdka i Burmistrza Dzielnicy 
Wesoła m. st. Warszawy Edwarda Kłosa. 
godz. 19.00 – Koncert Orkiestry Wojskowej w War-
szawie pod kierownictwem mjr Artura Czereszew-
skiego. 
Organizatorzy: Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy, 
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warsza-
wy, Stowarzyszenie Artystyczne „Stara Miłosna” 
oraz 1. Warszawska Brygada Pancerna im. Tadeusza 
Kościuszki w Wesołej. Miejsce: Klub 1. Warszawskiej 
Brygady Pancernej Plac Wojska Polskiego 129, 05-075 
Warszawa-Wesoła. 

• 9 listopada (niedziela) godz. 16.00 
W ZACZAROWANYM LESIE. Przedstawienie teatral-
ne dla dzieci w wykonaniu agencji artystycznej Dur-
moll. Pełna magii i czarów opowieść o sile przyjaźni. 
Dominika gubi w lesie pieska. Tylko odwaga i dobre 
serce mogą sprawić, że przyjaciele odnajdą się.
• 19 listopada (środa) godz. 10.00 
WARSZTATY ETNOGRAFICZNE dla dzieci. „Ta-
jemnice drzew – Tradycje, wierzenia, bajki i cieka-
wostki” – zabawa plastyczna.
(Zajęcia tylko dla grup zorganizowanych z klas „0”, 
obowiązują zapisy.)

Warszawa-Wesoła • ul. Trakt Brzeski 54 A 
(paw. handlowe) • godziny otwarcia 7:00-17:00

ACCOUNTING
BIURO RACHUNKOWE 
DORADCY PODATKOWEGO 
Magdaleny Dembińskiej

Licencja Min. Fin. 9131/98

• 20 lat doświadczenia • pełen zakres 
usług • korzystne ceny • pomoc 
w założeniu działalności gospodarczej 
• zwrot VAT za materiały budowlane

tel. 22 773-25-69, 22 773-38-91
www.podatkiwesola.pl

 sprzątanie biur, mycie garaży
 elewacje i elementy zewnętrzne
 sprzątanie po imprezach
 sprzątanie poremontowe
 mycie okien
 pranie wykładzin i dywanów,
 duże doświadczenie
 24 h pogotowie sprzątająceSER
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R E K L A M A
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Ogłoszenia drobne o charakterze sąsiedzkim publikujemy nieodpłatnie. 
Maksymalna długość tekstu – 100 znaków ze spacjami. Treść prosimy 
przesyłać do 20 dnia miesiąca poprzedzającego emisję numeru, na adres: 
drobne@staramilosna.org.pl z zaznaczeniem rubryki, w której ma być 
zamieszczone ogłoszenie.

Poszukuję osoby do pracy przy odśnieżaniu  
parkingu (16 miejsc postojowych) i prac ogrod-
niczych w lecie. Tel. 609 842 909

Potrzebna osoba do sprzątania domu jednoro- 
dzinnego – kontakt 509 610 926

Przyjmę sprzątanie domów, mieszkań, mycie  
okien i prasowanie. Posiadam referencje. tel. 
601-715-540

Zaopiekuje się dzieckiem w wieku szkolnym  
w weekendy. Nauczyciel tel. 794904847

Asystentka Osoby Niepełnosprawnej, wysokie  
kwalifikacje i doświadczenie, opieka nad os. 
starszymi. Tel. 609 097 972

Zaopiekuję się dzieckiem chodzącym do szko- 
ły. Odrobię lekcje, ciekawie zorganizuję czas. 
Doświadczona nauczycielka, pedagog na eme-
ryturze. 519 152 152

Zapraszam na GARAŻÓWĘ! Znajdziesz u mnie  
w garażu wiele różnych „przydasi” za 1 zł, 2 zł 
i 5 zł. 519 152 152 

Matematyka – skuteczna nauka i pomoc w nad- 
robieniu zaległości. Przygotowanie do egzami-
nów. Tel. 692 576 475

FIZYKA, MATEMATYKA – matury, studenci.  
Dojeżdżam. Dr, tel. 607-690-614

O G Ł O S Z E N I A  D R O B N E
Ogłoszenia drobne KOMERCYJNE zamieszczamy w ramce 58x25 mm. 
Standardowe – w cenie 30 zł netto; kolorowe – w cenie 40 zł netto. Ma-
ksymalna długość tekstu – 150 znaków ze spacjami. Treść prosimy prze-
syłać do 20 dnia miesiąca poprzedzającego emisję numeru, na adres: 
reklama@staramilosna.org.pl, tel. 537 49 00 48.

REKLAMA Informacje o zasadach zamieszczania reklam w „Gazetce Sąsiedzkiej” można uzyskać pod adresem: 
reklama@staramilosna.org.pl lub numerem telefonu: 537 49 00 48 (Joanna Januszewska)

SPRZEDAM DOM – pół bliźniaka w Wesołej  
Centrum, 110 m2, działka 737 m2, garaż 18 m2. 
Bardzo dobra lokalizacja, tel. 607154172

Sprzedam segment środkowy Wesoła – Stara  
Miłosna, powierzchnia mieszkalna 180 m2, cał-
kowita 240 m2, działka 190 m2, do negocjacji, 
tel. 781 489 822

PILNE sprzedam mieszkanie 62 m  2 na Osiedlu 
Pod Sosnami. Mieszkanie wykończone w pełni 
z dużą ilością stałej zabudowy. 609-231-230

Sprzedam segment skrajny o pow. 230 m  2 na 
dz. 250 m2. Energooszczędny, nowoczesne 
rozwiązania instalacji. Do wykończenia. Tel. 
609-231-230

KSIĘGOZBIÓR – Literatura, Sztuka, Historia,  
Filozofia, Teologia i inne tanio sprzedam z po-
wodu przeprowadzki, tel. 534-943-830

Do wynajęcia – WYSOKI DWUSTRONNY  
PODŚWIETLANY NOŚNIK REKLAMOWY – 
36 m2 w Starej Miłosnej przy Trakcie Brzeskim 
w sąsiedztwie KM-u, na ogrodzonym terenie 
360 m2, tel. 784-332-759

Do wynajęcia – TEREN 360 m  2 w Starej Miło-
snej przy Trakcie Brzeskim z DUŻYM DWU-
STRONNYM PODŚWIETLANYM NOŚNIKIEM 
REKLAMOWYM – 36 m2, tel. 784-332-759

Studentka 3 roku, UKKNJA, UW udzieli ko- 
repetycji z języka angielskiego, 30 zł/h. Tel. 
601 929 721

Solidnie i bezstresowo przygotuję uczniów do  
sprawdzianów i egz. gimnazjalnego z matema-
tyki, chemii i fizyki. Dojeżdżam. 796 868 462

Aktywuj Twoje Źródło Mocy – spotkania  
otwarte w miłej atmosferze (Stara Miłosna).
Tel. 888 629 033

Harmonizowanie domów i mieszkań = oczysz- 
czanie energetyczne, jeśli chcesz sprzedać lub 
harmonijniej mieszkać. Solaria 888 629 033

Sprzedam używaną łódź zamętową Jabo 2B  
z echosondą 536 602 245

Sprzedam tanio: drzwi białe, garderobiane/ła- 
mane „90” Porta, nowe, kompletne z ościeżni-
cą. Tel. 504397110

Sprzedam tanio używaną kanapę rozkładaną  
oraz używaną kabinę z brodzikiem i radiem, tel. 
600 325 338 

Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe w Starej Mi- 
łośnie. Tel. 604 871 490

Do wynajęcia od grudnia dom 180 m  2 ma 
4 kondygnacje i ogródek na ul. Klonowej. Kon-
takt 502 709 238

MEBLE 
DREWNIANE

ul. Płowiecka 25, tel. 22 815 35 98
godz. otwarcia: pon-pt 10-18, sob 10-14
e-mail: meble@meblesosnowe.eu 

www.meblesosnowe.eu

Wykonujemy 
meble drewniane, 
na wymiar, wg projektu Klienta 
Barwimy meble 
w kilkunastu kolorach

PAW-BUD

 Beton towarowy 
 Transport 
 Pompa

05-462 Wiązowna, Duchnów, Szosa Mińska 48
tel. 22 795 15 94, 22 795 11 44, kom. 601 384 524

e-mail: pawbud@poczta.onet.pl

PAW-BUD
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Dor abianie klucz y
mieszkaniowych i samochodowych 

ul. Trakt brzeski 73 (bud. Biedronki)
czynne: wt.-pt. 1200-1900, sob. 1000-1400

tel. 692 905 352
005

HOTEL DLA MAŁYCH ZWIERZĄT
STRZYŻENIE PSÓW I PIELĘGNACJA

Stara Miłosna
Lek. wet. Izabela Rupińska

tel. 606-482-555, 22 773-10-88
006

z e G a r M i S T r z
 zegary, zegarki, paski, bransolety

 naprawa, SprzeDaż
 baterie, szkła itp.

Stara Miłosna, ul. Jana Pawła II 158
czynne: pn.-pt. 10-18, sob. 10-14

tel. 606 657 692
004

pracownia proTeTyczna
ewa waś

tel. 22 773 29 67, 605 40 38 42
Protezy - Naprawa - Express

026

Sklep „pSia koŚĆ”
wszystko dla zwierząt (karmy, akcesoria) 

Stara Miłosna, ul. Dolomitowa 6  
(wejście od Jana Pawła II obok cukierni Gama)

tel. 509 455 028
na Terenie weSołej i Sulejówka 

Dowóz GraTiS
025

uSłuGi HyDrauliczne 
•	remonty	i	modernizacje	instalacji	gazowych,	

kanalizacyjnych, CO, wentylacyjnych i pieców
•	przeglądy	i	naprawy	kominiarskie
•	uprawnienia	budowlane	i	gazowe

696-321-228 www.silczuk-hydraulika.pl
003

biuro rachunkowe 
Licencja MF Nr 14424/99

warszawa-wesoła, ul. irydowa 16
tel./fax 22 773 26 93, 695 708 695

fismag@poczta.fm
011

punkT ubezpieczeŃ
OC, AC, NNW, DOM, mieszkanie, 

ub. zdrowotne, turystyczne oraz życiowe

ul. 1 praskiego pułku 38 (naprzeciw urzędu)

tel. 505 20 70 50
042036

PRANIE  
dywanów 

i wykładzin, mebli 
tapicerowanych, 

tapicerki samoch.

KOSZENIE 
trawników 

i nieużytków, 
wycinka drzew 

i krzewów

MYCIE 
kostki, 

elewacji, 
okien itp.

Grzegorz Kaliszewski • tel. 791-355-566

PRANIE 
dywanów, wykładzin,

tapicerki meblowej i samochodwej

tel. 500 753 803
Dojazd gratis!

np. dywan 4 x 3 m (12 m2) – 60 zł
033

NOTARIUSZ
tel.  22 773-31-90 
Kancelaria Notarialna 

Warszawa Wesoła, ul. Jana Pawła II 68
048

NAPRAWA SPRZĘTU AGD
  podłączanie i montaż pralek,   

zmywarek, kuchni, piekarników, płyt itp.
 przeglądy pieców gazowych

507 130 389, 500 321 255
052

Angielski z doświadczonym

NATIVE SPEAKER z Kanady
Lekcje indywidualne, małe grupy  

oraz Business English dla firm

Tom Law 505 119 608, www.tomlaws.pl
053

ECO MYJNIA 
z dojazdem do klienta – czyszczenie  

i dezynfekcja, para wodna, wysoka jakość  
mycia pojazdów, autokosmetyka,  

pranie tapicerki, dywanów, wykładzin, kanap
 tel. 507 466 646

055

Zatrudnię listonosza do pracy  
na terenie Sulejówka i Wesołej. 

Poszukujemy osób odpowiedzialnych 
i zaangażowanych. Ważna dobra 

znajomość terenu. Praca od zaraz.
tel. 608-484-759

054
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R E K L A M A

Sposób wykonania:
Nastaw osoloną 

wodę na makaron. 
Ugotuj al dente wg 
przepisu na opako-
waniu. Sparz pomi-
dory, obierz ze skórki, 
pokrój w kosteczkę. 
Cukinię i wędzonkę 
pokrój w kosteczkę. 
Rozgrzej patelnię, 
wylej oliwę. Dodaj 
cukinię i wędzon-

kę, podsmaż. Dodaj cebulkę drobno pokrojoną, potem pomidory. 
Podsmaż około 5 min. Na koniec dodaj rozgnieciony czosnek, sól 
i pieprz do smaku i chwilę poduś. Ugotowany makaron dodaj do 
sosu i wymieszaj całość. Podawaj posypując tartym parmezanem.

Sposób wykonania:
Nastaw osoloną 

wodę na makaron. 
Ugotuj al dente wg 
przepisu na opako-
waniu. Rozgrzej pa-
telnie, wylej oliwę. 
Dodaj boczek. Umy-
te pieczarki pokrój 
w kosteczkę i dodaj 
na patelnię. Wymie-
szaj i podsmaż około 
2 min. Dodaj wyci-

śnięty czosnek i zioła prowansalskie. Dodaj śmietanę i mieszając duś 
chwilę, aż sos zgęstnieje. Ugotowany makaron dodaj do sosu i wy-
mieszaj całość. Podawaj posypując tartym parmezanem.

BEATA PIÓREK 
autorka blogu www.iamhungryforideas.blogspot.com

Składniki: 
• 30 dag pokrojonego 

w kosteczkę boczku
• 30 dag pieczarek
• 2 ząbki czosnku

• 2 łyżeczki ziół prowansalskich
• 300 ml śmietany 30%
• 2 łyżki oliwy, pieprz do smaku
• parmezan do posypania

Składniki: 
• 2 duże pomidory
• 1 mała cukinia
• 5 plasterków wędzonki
• 1 mała cebulka

• 2 ząbki czosnku
• pół paczki makaronu spaghetti żytni
• 2 łyżki oliwy, sól i pieprz do smaku
• parmezan do posypania

Spaghetti 
z pomidorami i cukinią

Penne 
z boczkiem i pieczarkami

Makaron każdy lubi
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DOSTAWY 
NA TELEFON
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TRAKT BRZESKI 60B 
05-077 WARSZAWA WESOŁA 

Z N I Ż K I  N I E  D O T Y C Z Ą  P R O D U K T Ó W  O B J Ę T Y C H  I N N Ą  P R O M O C J Ą

19,99 zł
22 233 03 20 
665 85 86 14
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WYJĄTKOWE DOMY

www.ogrodywesola.pl Tel.: +48 534 405 300
Ceny już od 750 000 zł

Tel.: +48 534 405 300

WYJĄTKOWE DOMY

www.ogrodywesola.pl Tel.: +48 534 405 300
Ceny już od 750 000 zł


