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Hanna Bąbik 
Spotkania indywidualne po 

wcześniejszym umówieniu mailowo: 
babikhanna@gmail.com

Joanna Januszewska-Miśków 
Spotkania indywidualne po 

wcześniejszym umówieniu mailowo: 
j.januszewska@neostrada.pl

Stałe dyżury zostaną podane 
w kolejnym wydaniu Gazetki

Dyżury radnych
ze stowarzyszenia sąsiedzkiego 

stara miłosna

Autorką świątecznej okładki “Gazetki Sąsiedzkiej” jest mieszkająca od urodzenia 
w Wesołej Renata Mianowska. Jest absolwentką Wydziału Projektowania Gra-
ficznego Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Od lat współpracuje ze zna-
nymi wydawnictwami prasowymi i książkowymi. Prowadzone przez nią studio 
projektowe Grafitarium oferuje kompleksową obsługę graficzną w zakresie projektowania okładek książek, 
magazynów, płyt, opracowywania layoutów graficznych, składu publikacji wraz z przygotowaniem do druku. 
Zajmuje się także projektowaniem stron internetowych, reklam prasowych i opakowań produktów. 

Więcej informacji: grafitarium.pl

NA
okłaDCe

Drodzy Sąsiedzi!

Grudzień jest magicznym miesiącem, atmosfera przedświąteczna sprawia, że częściej myśli-
my o innych i chętniej pomagamy potrzebującym. 

Namawiamy Was gorąco do dzielenia się na co dzień uśmiechem i dobrym słowem. Te 
drobne gesty mają niezwykłą moc – sprawiają, że wszystkim nam żyje się lepiej! :-) 

W nadchodzącym Nowym Roku życzymy Wam Drodzy Sąsiedzi samych pięknych i bez-
troskich dni w zdrowiu, szczęściu i pomyślności.

Zapraszamy Was do wsparcia akcji charytatywnej „Sąsiedzka Paczka”, którą organi-
zujemy już od kilku lat. Robiąc zakupy przedświąteczne pomyślmy o sąsiadach w trudnej 
sytuacji życiowej (szczegóły akcji w ramce poniżej). 

Dziękujemy tym z Was, którzy od lat biorą udział w naszej świątecznej akcji. 
Wszystkim Czytelniczkom i Czytelnikom życzymy Wesołych Świąt Bożego Narodzenia.

reDakCja

Składam serdeczne podziękowania,
za wielkie zaangażowanie i ogromną energię wszystkim 36 kandydatom, którzy swoim na-
zwiskiem i wizerunkiem wsparli nasz Komitet Wyborczy „Sąsiedzi dla Wesołej” i dziękuję wy-
borcom, którzy obdarzyli nas zaufaniem. Dzięki Wam Stowarzyszenie ma nadal dwie przed-
stawicielki w Radzie Dzielnicy. Gratuluję ponownie wybranej Hannie Bąbik i nowo wybranej 
joannie januszewskiej-miśków sukcesu oraz życzę satysfakcjonującej pracy na rzecz na-
szej lokalnej społeczności.

preZes stoWarZysZenia ssm
Grażyna milCZarCZyk

Zapraszamy ponownie wszystkich Sąsiadów do wzięcia udziału w akcji charytatywnej 
na rzecz potrzebujących rodzin z Wesołej.
Zbiórkę do koszy z napisem „Sąsiedzka paczka” (nr 2014/1812/OR) będziemy prowadzić 
w delikatesach K&M w dniach 12 i 19 grudnia od godziny 17.00 do 20.00
oraz 13 i 20 grudnia od godziny 11.00 do 14.00. Prosimy o zakup choćby jednego 
przedmiotu z listy, każda pomoc jest ważna.

Sąsiedzka Paczka!

herbata  
kakao  
ryż  
makaron  
kasza  
mąka  

cukier  
olej  
dżem  
słodycze  
płatki śniadaniowe  
konserwy mięsne  

konserwy rybne  
warzywa i owoce  
w puszkach 
środki czystości  
produkty dla dzieci  
do 1 roku życia
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W tegorocznych wyborach do Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy wybieraliśmy 21 radnych. 
Tym samym skład nowej Rady zwiększył się o 6 osób. Na wszystkie listy we wszystkich okręgach 

wyborczych oddano ogółem 9250 ważnych głosów. 

Tylko listy, które przekroczyły 5-procentowy próg, czyli otrzymały minimum 463 głosy, brały udział w podzia-
le mandatów. Warunek ten spełniły następujące komitety wyborcze:

•  Lista nr 3 – KW Prawo i Sprawiedliwość 2 608 głosów
•  Lista nr 4 – KW Platforma Obywatelska RP 3 288 głosów
•  Lista nr 31 – KWW WESOŁA 2014 1 490 głosów
•  Lista nr 32 – KW SSSM SĄSIEDZI DLA WESOŁEJ 1 492 głosy

W podziale mandatów nie uczestniczyły listy następujących komitetów wyborczych:

•		Lista	nr	7	 –	KW	Nowa	Prawica	–	J.	Korwin-Mikke	 303	głosy
•		Lista	nr	6	 –	KKW	SLD	Lewica	Razem	 69	głosów

OKRĘG nr 1

KW Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów oddanych na listę: 714

1 Nowosielska Elżbieta 177
2 Korzeniewski Waldemar 46
3 Maciążek Mirosław 304
4 Wojtaś Tomasz Marcin 34
5 Kiczyński Paweł 40
6 Załuska Katarzyna 10
7 Smółka Bożena 15
8 Szredziński Grzegorz Piotr 7
9 Stanicka-Olczak Elżbieta 

Stanisława
11

10 Szkurłat Daniel Arkadiusz 70
KW Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów oddanych na listę: 926

1 Kłos Edward 329
2 Księżopolska Anna 65
3 Babuśka Marian Stanisław 163
4 Urbanek Tomasz 37
5 Kołodziejski Wiesław Stanisław 20
6 Czesuch Andrzej Feliks 37
7 Nagórka Marzenna 34
8 Rawicki Ryszard Antoni 30
9 Mista Iwona 25

10 Weber Grażyna 186
KW Nowa Prawica – J. Korwin-Mikke
Liczba głosów oddanych na listę: 56

1 Staszewska Elżbieta Ewa 34
2 Słodkowska Jadwiga Maria 3
3 Faluszewski Damian 11
4 Domański Daniel Stanisław 4
5 Jaszczyk Jakub Michał 4

KWW WESOŁA 2014
Liczba głosów oddanych na listę: 396

1 Słowikowski Stefan 195
2 Kaźmierczak Helena Anna 36
3 Bednarska Regina 18
4 Galon Sylwia Hanna 13
5 Urbański Jerzy Arkadiusz 46
6 Kozłowska Barbara Elżbieta 25
7 Cegiełka Wiesław Marian 30
8 Dąbrowski Marcin 24
9 Zieliński Krzysztof Roman 6

10 Madej Roman 3
KW SSSM SĄSIEDZI DLA WESOŁEJ
Liczba głosów oddanych na listę: 258

1 Dominiak Tomasz Stefan 66
2 Ler-Poniakowska Ewa Barbara 21
3 Pyrzanowski Jacek 33
4 Mianowska Renata Anna 50
5 Bakun Karol Łukasz 45
6 Rudnicka Małgorzata 13
7 Krupiński Piotr 6
8 Bankiewicz Hubert 24

OKRĘG nr 2
KW Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów oddanych na listę: 850

1 Zaremba Małgorzata 390
2 Szyszko Krystyna Zofia 153
3 Skwarski Waldemar Zdzisław 18
4 Ferens Zbigniew 10
5 Bednarek Antoni 31
6 Karpińska-Niziuk Agnieszka 13
7 Obliński Janusz Henryk 17
8 Kaczorek Anna Ewa 35
9 Parzonka Piotr 68

10 Bombik Ryszard Krzysztof 90
11 Ładno Wioletta Anna 25
KW Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów oddanych na listę: 771

1 Brzezik Ryszard 179
2 Cybulska-Przesław Lidia Irena 331
3 Dobosz Ryszard Marian 14
4 Krawczyńska Marzena 39
5 Zegar Tomasz 18
6 Szatkiewicz Artur 41
7 Boguska-Küng Grażyna Dorota 64
8 Kraszewski Bogdan 17
9 Woźniak Zofia 9

10 Nierojewski Krzysztof 16
11 Zdzieborski Janusz Zygmunt 43
KKW SLD Lewica Razem
Liczba głosów oddanych na listę: 69

1 Wąsowski Longin Walerian 32
2 Grochowski Mirosław 6
3 Dobosz Tomasz 16
4 Bilbin Krystyna 8
5 Tymoszuk Alicja 7

KW Nowa Prawica – J. Korwin-Mikke
Liczba głosów oddanych na listę: 84

1 Ozga Łukasz 48
2 Lewandowska Iga Karina 23
3 Waćkowski Piotr 6
4 Kalmus Jagna Aleksandra 4
5 Kalmus Piotr Czesław 3

KWW WESOŁA 2014
Liczba głosów oddanych na listę: 462

1 Winiarski Leszek Stanisław 137
2 Kosińska Agnieszka Monika 46
3 Baranowski Jerzy 25
4 Rosenkiewicz Anita Helena 6
5 Borys Bożena Maria 66
6 Czerw Andrzej Mirosław 36
7 Koc Marek Piotr 20
8 Lesińska Grażyna 29
9 Kurman Andrzej Robert 13

10 Gos Marcin Grzegorz 54
11 Żbikowski Wojciech 30
KW SSSM SĄSIEDZI DLA WESOŁEJ
Liczba głosów oddanych na listę: 281

1 Gorzelińska Joanna 82
2 Oktaba-Ostatek Lidia Henryka 37
3 Łyszkiewicz Robert Stanisław 23
4 Sadowska Elżbieta 22
5 Rogowska Stefania Ewa 20
6 Daniszewska Monika Katarzyna 34
7 Niewiadomy Adam Stanisław 10
8 Dzienio Damian 53

OKRĘG nr 3

KW Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów oddanych na listę: 487

1 Nowosielska Beata 160
2 Bloch Elżbieta Krystyna 15
3 Zdziarstek Maciej 10
4 Karwowski Stanisław 45
5 Szyszko Maria 122
6 Wereszczak Maria Jolanta 5
7 Ciwiński Jacek 58
8 Krzemiński Lech Jerzy 32
9 Korczyński Dawid Mariusz 40

KW Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów oddanych na listę: 714

1 Mahor Marian 203
2 Zakrzewska Katarzyna Anna 126
3 Rodziewicz Bogdan Janusz 78
4 Walczuk Ewa Anna 55
5 Piotrkiewicz Jakub Hubert 42
6 Mikusek Piotr Wojciech 23
7 Kozłowska Anna Agnieszka 102
8 Adadyński Antoni Stanisław 11
9 Bielecka Małgorzata 20

10 Krekora Bernard Arkadiusz 54
KW Nowa Prawica – J. Korwin-Mikke
Liczba głosów oddanych na listę: 87

1 Omelan Mateusz 56
2 Chmielewski Włodzimierz Dariusz 14
3 Staszewska Aleksandra Agnieszka 9
4 Gapczyńska Bożenna Maria 4
5 Włoczewski Stanisław 4

KWW WESOŁA 2014
Liczba głosów oddanych na listę: 384

1 Kacprzak Krzysztof Edward 162
2 Kuchniewska-Morycz Hanna 

Bogda
18

3 Zieliński Hubert 67
4 Pawlina Zygmunt Jan 26
5 Feder Tomasz 48
6 Waś Andrzej 13
7 Zadworna Karolina 21
8 Zdziennicka Iwona Teresa 7
9 Tomaszewska Anna Maria 6

10 Miłosz Alicja 16
KW SSSM SĄSIEDZI DLA WESOŁEJ
Liczba głosów oddanych na listę: 487

1 Bąbik Hanna Barbara 138
2 Bany Grażyna 39
3 Dąbrowski Mirosław 17
4 Krukowska Małgorzata Jagna 44
5 Rudol Agnieszka Maria 43
6 Ciećwierz Adam Andrzej 28
7 Waś Ewa Mieczysława 19
8 Wroński Andrzej 14
9 Olesińska Natalia Ewa 11

10 Kozak Jędrzej Franciszek 134

OKRĘG nr 4

KW Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów oddanych na listę: 557

1 Ołdziej Mieczysław 156
2 Jurczewski Wojciech Piotr 63
3 Rzeczkowska Liliana Halina 41
4 Rosłaniec Krzysztof Kazimierz 50
5 Szyszko-Podgórska Katarzyna 

Maria
83

6 Krzemińska Małgorzata 15
7 Krajewska Danuta 15
8 Krzemiński Jacek Mariusz 134

KW Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów oddanych na listę: 877

1 Jędrzejewski Marcin Grzegorz 473
2 Kerschke Iwona Małgorzata 106
3 Miłkowski Robert 71
4 Surawska Maria 89
5 Zwoliński Marcin Krzysztof 35
6 Miłaszewska Olga 36
7 Jasińska Maria Agnieszka 35
8 Kotowski Grzegorz 32

KW Nowa Prawica – J. Korwin-Mikke
Liczba głosów oddanych na listę: 76

1 Staszewski Jan Jerzy 41
2 Gapczyński Andrzej Tomasz 6
3 Włoczewski Maciej 10
4 Gałecka Wiktoria Aleksandra 9
5 Waś Elżbieta Zofia 10

KWW WESOŁA 2014
Liczba głosów oddanych na listę: 248

1 Ciupak Arkadiusz Jerzy 88
2 Paluszkiewicz Nina 22
3 Rosińska Maria 34
4 Górna Anna Małgorzata 15
5 Araszkiewicz-Umecka Elwira 

Elżbieta
18

6 Rukat Wacław 3
7 Struzik Tomasz Artur 33
8 Kowzan Aleksander Emil 35

KW SSSM SĄSIEDZI DLA WESOŁEJ
Liczba głosów oddanych na listę: 466

1 Januszewska-Miśków Joanna 
Maria

107

2 Wrońska Dorota Agnieszka 39
3 Słuszniak Katarzyna Maria 59
4 Pojawa Tomasz 13
5 Miłosz Katarzyna 24
6 Gołębiowski Włodzimierz 62
7 Marciniak Katarzyna 25
8 Szambelan Edward Władysław 45
9 Jasik Magdalena Monika 32

10 Antosiewicz Michał Piotr 60

Wyniki wyborów 
do Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

Liczba głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów:

NA PODSTAWIE 
OFICJALNEGO PROTOKOŁU PKW 
OPRACOWAŁA J. JANUSZEWSKA
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N owa rada dzielnicy Wesoła liczy obec-
nie 21 radnych (a nie 15, jak w poprzed-

nich latach). W nowym składzie znalazło się 
9 radnych z PO, 7 z PiS, 3 z Wesoła 2014 i 2 
ze Stowarzyszenia Sąsiedzkiego „Sąsiedzi dla 
Wesołej”. W radzie zasiadać będzie 11 kobiet 
i 10 mężczyzn. Poznajcie ich.

•  z listy PO: 
–  Ryszard Brzezik
–  Lidia Cybulska-Przesław
–  Marcin Jędrzejewski
–  Iwona Kerschke 
–  Edward Kłos
–  Marian Mahor
–  Maria Surawska
–  Grażyna Weber
–  Katarzyna Zakrzewska

•  z listy PiS: 
–  Ryszard Bombik
–  Mirosław Maciążek
–  Beata Nowosielska
–  Elżbieta Nowosielska
–  Mieczysław Ołdziej
–  Krystyna Szyszko
–  Małgorzata Zaremba

•  z listy „Wesoła 2014”: 
–  Krzysztof Kacprzak
–  Stefan Słowikowski
–  Leszek Winiarski

•    z listy Stowarzyszenia Sąsiedzkiego 
„Sąsiedzi dla Wesołej”: 

–  Hanna Bąbik 
–  Joanna Januszewska-Miśków

W dniu oddania tego wydania Gazetki do 
druku nie znamy składu nowego Zarządu 
Dzielnicy. Jednak większościowa koalicja PO 
oraz Wesołej 2014 będzie posiadała w nowej 
radzie 12 mandatów (na 21). W tej sytuacji, 
możemy przypuszczać, że prawdopodobnie 
dojdzie do wyboru Zarządu Dzielnicy w ta-
kim samym składzie jak w poprzedniej ka-
dencji. Radni, którzy zostaną wybrani na bur-

mistrzów muszą zrzec się mandatów, a na ich 
miejsce wejdą kolejne osoby z tej samej listy. 
Czyli w miejsce Edwarda Kłosa mandat obej-
mie Marian Babuśka, w miejsce Mariana Ma-
hora – Anna Kozłowska, natomiast w miejsce 
Krzysztofa Kacprzaka – Hubert Zieliński.

Nowe osoby w radzie:
• Mieczysław Ołdziej (z listy PiS) – absol-

went Wydziału Elektrycznego Politechniki 
Warszawskiej, obecnie emeryt, wieloletni 
pracownik FSO na Żeraniu, prowadził rów-
nież własną działalność gospodarczą.

• Mirosław Maciążek (z listy PiS) – absol-
went Politechniki Warszawskiej, podyplo-
mowych studiów MBA na WSHiFM oraz 
Erasmus University Rotterdam, manager 
giełdowych firm informatycznych, czło-
nek zarządu KS Wesoła (przez 2 kadencje) 
oraz fundacji „Gniazdo Rodzinne”, pracuje 
w Radzie Parafialnej.

• Beata Nowosielska (z listy PiS) – z wykształ-
cenia socjolog, ukończyła również studia 
podyplomowe z zakresu logistyki, prowadzi 
stronę internetową www.piswesola.pl. 

• Ryszard Bombik (z listy PiS) – prowadzi 
działalność gospodarczą od 1992 roku, 
należy do wspólnoty Odnowy w Duchu 
Świętym.

• Maria Surawska (z listy PO) – konserwator 
dzieł sztuki, absolwentka ASP w Warszawie, 
prowadzi pracownię plastyczną SURREAL, 
jest Wiceprezesem Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Wesołej. 

• Joanna Januszewska-Miśków (z listy 
Stowarzyszenia Sąsiedzkiego „Sąsiedzi dla 
Wesołej”) – ekonomista, absolwentka SGH, 

wiceprezes Stowarzyszenia Sąsiedzkiego 
Stara Miłosna i redaktor naczelna “Wesołej 
Gazetki Sąsiedzkiej”.

Dzięki Waszym głosom nasze Stowa-
rzyszenie znalazło się na podium, zaraz po 
dwóch największych partiach. Dziękujemy za 
zaufanie! 

Zabrakło nam tylko kilku głosów do trze-
ciego mandatu dla Joanny Gorzelińskiej. Jest 
to wynik skomplikowanego systemu podzia-
łu mandatów wg d’Hondta. Dla porównania 
nasz jeden mandat jest wart 746 głosów, PO 
– 366 głosów, a PiS – 373 (czyli po o połowę 
mniej).

joanna janusZeWska-miŚkóW

inFormaCje o noWo WyBranyCH raDnyCH 
poCHoDZĄ Z materiałóW WyBorCZyCH 

posZCZeGólnyCH komitetóW

Nowa rada dzielnicy Wesoła

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

www.firmasprzatajaca-warszawa.pl

PRANIE DYWANÓW
505 287 781

R E K L A M A

Serdecznie dziękujemy 
Państwu za udzielony nam 

mandat zaufania 
w Radzie Dzielnicy Wesoła. 

Bardzo dziękujemy za każdy głos! 

radne z listy Stowarzyszenie 
Sąsiedzkie SM „Sąsiedzi dla Wesołej”

Hanna Bąbik 
oraz 

Joanna Januszewska-Miśków

PO PiS Wesoła 2014 Sąsiedzi dla Wesołej

Podział mandatów w radzie dzielnicy Wesoła



Wesoła Gazetka Sąsiedzka6

P ragnę serdecznie podziękować 
wszystkim tym z Państwa, którzy udali 

się do urn i oddali swój głos w wyborach 
samorządowych. To obywatelskie zaan-
gażowanie – przez wielu ironicznie oce-
niane, ma realny wpływ na jakość naszego 
codziennego życia. Szczególnie dziękuję 
również każdej ze 134 osób, które oddały 
na mnie głos jako na reprezentanta mło-
dych mieszkańców dzielnicy, oraz każdej 
z 1492 osób, które zagłosowały na wszyst-
kich kandydatów Stowarzyszenia Sąsiedz-
kiego. To dla mnie wielki zaszczyt. 

Nie zdobyłem mandatu radnego, lecz 
przedwyborcze rozmowy z Państwem wska-
zały mi najważniejsze wyzwania przed który-
mi stoi nasza dzielnica. W wielu wymiarach 
Wesoła rozwija się niebywale, wręcz kwitnie 
w oczach i to cieszy. Z drugiej strony w czasie 
kampanii wyborczej sygnalizowali mi Pań-
stwo szereg spraw, które Państwa zdaniem 
wymagają poprawy bądź zmiany. Wszystkie 
te kwestie skrzętnie zanotowałem i przedsta-
wiam je w niniejszym artykule.

1. Publiczne Liceum Ogólnokształcące 
Niezwykle ważną propozycją zgłaszaną 

przez mieszkańców, a przede wszystkim ro-
dziców dzieci w wieku szkolnym, jest potrzeba 
budowy liceum ogólnokształcącego w dziel-
nicy. Jesteśmy jedyną, spośród 18 dzielnic War-
szawy, która nie ma własnego liceum ogól-
nokształcącego, ani żadnej innej publicznej 
placówki ponadgimnazjalnej. Pomimo czterech 
publicznych gimnazjów w Wesołej oraz coraz 
większej liczby młodych małżeństw z dziećmi, 
nie podjęto realizacji tego ważnego dla miesz-
kańców projektu. Argument finansowy wydaje 
się decydujący w tej kwestii, biorąc pod uwagę 
budżet inwestycyjny dzielnicy w 2015 roku na 
poziomie około 11 mln złotych. Z drugiej stro-
ny, czy brak funduszy musi oznaczać całkowite 
porzucenia sprawy? Umieszczenie projektu 
liceum w Wesołej w wieloletniej perspektywie 

finansowej m.st. Warszawy będzie dobrym 
krokiem na początek. W ten sposób zasygna-
lizujemy tę ważną potrzebę, a w miarę pozyski-
wania kolejnych funduszy inwestycyjnych dla 
Dzielnicy, miejmy nadzieję, uda się publiczne 
liceum w Wesołej wybudować.

2. Usprawnienie komunikacji miejskiej 
Kolejną dolegliwą bolączką wielu miesz-

kańców Wesołej jest słaba komunikacja au-
tobusowa z centrum Warszawy. Dwie główne 
linie: 502 i 514, łączące naszą dzielnicę z Cen-
trum jeżdżą tylko dwa razy na godzinę. To sta-
nowczo za mało! Weźmy pod uwagę prze-
pełnienie autobusów w godzinach szczytu. 
Problem dotyczy też braku bezpośredniego 
połączenia z Dworcem Centralnym. Dla wielu 
seniorów jest to wręcz podstawowy kłopot 
w naszej dzielnicy. Ponadto, wiele z naszych 
przystanków nadal nie posiada wiat. Zbliża się 
zima, deszcze i opady śniegu, a więc i długie 
wyczekiwania na spóźnione autobusy. Dlate-
go warto tę naszą wspólną sprawę zasygnali-
zować, a opór urzędników pokonać.

3. Stworzenie miejsc dla młodzieży
Kwestią, która leży na sercu wielu młodym 

osobom w dzielnicy, jest miejsce spotkań i roz-
woju zainteresowań młodzieży. Klub młodego 
technika czy nawet centrum kultury młodych 
są wspaniałymi projektami – szkoda że tylko 
na papierze! Tak samo skatepark, czy złożony 
przez mieszkańców projekt budowy ścianki 
wspinaczkowej w ramach budżetu partycy-
pacyjnego na rok 2015, który niestety został 
odrzucony. Te wszystkie pomysły, z niewia-
domych mi przyczyn, nie mogą doczekać się 
realizacji od wielu lat, a przecież wszyscy na 
tym tracimy.

4. Doprowadzenie prądu, tam gdzie go 
wciąż nie ma 

Pragnę również publicznie zasygnalizować 
niezwykle trudną sytuację jednej z miesz-

kanek Wesołej z ulicy Torfowej, która od 
14 lat nie ma podłączenia do prądu w swoim 
domu. Pani Alicja wydaje miesięcznie 600 zł 
ze swojej skromnej emerytury (800 zł) na 
generator prądu. Jej sytuacja jest nie do po-
zazdroszczenia: w wieku ponad 70 lat musi 
nadal pracować w barze by zarobić na chleb 
i podstawowe potrzeby życiowe. Kwestia 
doprowadzenia prądu do Jej domu jest spra-
wą absolutnie honorową. Z góry serdecznie 
dziękuję za wszelką pomoc w tej sprawie 
z Państwa strony.

5. Wprowadzenie transmisji z sesji rady 
dzielnicy

Na koniec pozostała drobna, ale uciążliwa 
sprawa, a mianowicie publiczne udostępnia-
nie przebiegu sesji rady naszej dzielnicy. Do 
tej pory sesje odbywały się w czwartki w go-
dzinach 14.00-17.00. Mieszkańcy Wesołej, 
którzy pracują, nie mieli najmniejszych szans, 
by przyjść na sesję rady swojej dzielnicy bez 
wzięcia zwolnienia w pracy. Wesoła nie po-
siada żadnych transmisji audiowizualnych na 
żywo z posiedzeń rady, gdy w tym samym 
czasie radni Ursynowa, Woli czy Śródmieścia 
na bieżąco relacjonują mieszkańcom swoje 
obrady w Internecie, by Ci mogli mieć wgląd 
w przebieg ich pracy. Wierzę, że nowi radni 
Wesołej wyjdą naprzeciw zainteresowaniu 
mieszkańców, umożliwiając nam śledzenie 
prac rady na bieżąco, bądź zmieniając termin 
spotkań.

Na koniec pragnę Państwu jeszcze raz 
serdecznie podziękować za poparcie jedno-
cześnie życząc wszystkim radnym samych 
sukcesów w tej kadencji, a przede wszystkim 
wywiązania się ze złożonych w czasie kam-
panii obietnic. Wtedy za cztery lata będziemy 
żyli w prawdziwej, wesołej dzielnicy „mlekiem 
i miodem płynącej”, czego Państwu i sobie 
jak najserdeczniej życzę.

jĘDrZej koZak

Wyzwania stojące przed Wesołą
podsumowanie przedwyborczych spotkań

R E K L A M A

OŚWIETLENIE
• duży wybór lamp stołowych, 

nocnych i podłogowych
• oryginalne wzornictwo

• połączenie funkcjonalności 
z artystycznym wyrazem

OBRAZY
• firma z 35-letnią tradycją
• nowe rozwiązania designerskie
• ogromny wybór obrazów o różnorodnej tematyce
• oprawa prac klientów – szeroki wybór ram
• sklep internetowy: www.ergopaul.pl

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

• sklep internetowy: www.ergopaul.pl

Biuro Handlowe, Salon Handlowy

OŚWIETLENIEOŚWIETLENIEOŚWIETLENIE

• ogromny wybór obrazów o różnorodnej tematyce

Warszawa – Stara Miłosna, ul. Jeździecka 21F/17
Galeria Sosnowa, II p., tel. 22 40 30 765

LEKARZE SPECJALIŚCI

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

 • endokrynolog • badania USG •
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D uzi i mali mieszkańcy Wesołej od kil-
kunastu dni kręcą piruety na lodzie!  

W połowie listopada ruszyło w naszej 
dzielnicy bezpłatne 
lodowisko przy Przed-
szkolu „Pod Dębami“! 

To wielka atrakcja 
sportowa dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. 
Tym większa, że przez 
pierwszy rok żaden łyż-
wiarz nie zapłaci za bi-

M ieszkańcy Starej Miłosny drżą o przy-
szłość trzech ponad stuletnich dę-

bów rosnących na działce przy placu 
zabaw obok przepompowni ścieków (mie-
dzy ulicami Jana Pawła II i Kamyk). Dowie-
dzieliśmy się, że spółka ziemska sprzedała 
tę działkę firmie, która buduje sklepy dla 
jednej z sieci dyskontów.

14 listopada przy drzewach pojawiła się 
dzielnicowa komisja, która dokonała pomiaru 
drzew. Pracownicy Zespołu Ochrony Środo-
wiska w Urzędzie Dzielnicy Wesoła potwier-
dzili, że przyszły inwestor wystąpił o wycięcie 

let! Nawet łyżwy można wypożyczyć za dar-
mo! Wystarczy podać numer dowodu albo 
wpłacić kaucję. Lodowisko będzie czynne do 
wiosny. Potem zmieni się we wrotkowisko! 

W sobotę 6 grudnia Rada i Zarząd Dzielnicy 
zorganizowała Mikołajki na Lodzie. Zapropo-

nowano mnóstwo atrakcji: 
szkółkę jazdy z instruktorami, 
pokaz jazdy figurowej, gry 
i zabawy na lodzie. 

Jak dojechać? Lodowisko 
mieści się na tyłach Przed-
szkola „Pod Dębami“, przy ul. 
Armii Krajowej 72. Na zmo-
toryzowanych czeka parking 

drzew w związku z planowaną inwestycją. 
Powiedziano nam, że prawo dopuszcza wy-
cięcie drzew na prywatnej działce, a właści-
ciel płaci rekompensatę, dzięki której będę 
możliwe nowe nasadzenia. Wycięcie takich 
starych dębów na pewno nie byłoby tanie, 
szacunkowe koszty wynoszą około pół mi-
liona złotych za jedno drzewo, a wyceny do-
konuje uprawniony rzeczoznawca.

Na razie Urząd Dzielnicy nie wydał zgody 
na wycięcie drzew, pomiary były potrzeb-
ne do wydania opinii do projektu zabudowy 
działki. 

wzdłuż ulicy oraz przy lodowisku (od strony 
lasu). Jeśli ktoś chciałby skorzystać z komu-
nikacji miejskiej, może tam dojechać autobu-
sem linii 173 (kursuje co pół godziny, ze Starej 
Miłosnej przez Wolę Grzybowską i Zieloną) 
oraz linii 514 (kursuje co pół godziny, z Woli 
Grzybowskiej jedzie przez Zieloną). Należy 
wysiąść na przystanku przy ul. Chodkiewicza. 

Lodowisko jest czynne:
•	 od	poniedziałku	do	piątku	 

w godz. 16.00-21.00,  
(w czasie ferii zimowych 10.00-21.00)

•	 w	soboty	i	niedziele	w	godz.	11.00-16.00	 
i 17.00-23.00. 

Grażyna Bany

Rozpoczynamy zbiórkę podpisów pod 
pismem skierowanym do nowego zarządu 
dzielnicy w sprawie ocalenia dębów przed 
wycięciem. Wszystkich, którym leży na sercu 
pozostawienie tych drzew, prosimy o popar-
cie naszej akcji. Informacje na bieżąco na 
naszej stronie na FB.      mjp

Czy stuletnie dęby zostaną wycięte?

Wesołe lodowisko



Wesoła Gazetka Sąsiedzka8

D laczego planuje się podłączenie We-
sołej do wodociągu praskiego? Na 

to pytanie Miejskie Przedsiębiorstwo Wod-
no-Kanalizacyjne (MPWiK) odpowiedziało 
tak: „Powodem planowanego włączenia 
Dzielnicy Wesoła do Wodociągu Układu 
Centralnego jest trwałe zanieczyszczenie 
warstwy wodonośnej w rejonie Starej Mi-
łosnej eterem tert-butylowo-metylowym 
(MTBE) i benzenem, a także minimalizacja 
ryzyka przerw w dostawie wody, szczegól-
nie w sytuacji awaryjności hydroforni.”

Jest to fragment odpowiedzi MPWiK na 
pytania radnej M. Zaręby (PIS), którą w cało-
ści można przeczytać na portalu www.we-
sola-gazeta.pl. Ten komunikat jest dość za-
skakujący, ponieważ informuje nas, że woda 
głębinowego zbiornika GZWP 222 – którą 
Państwowy Instytut Geologiczny zaleca jako 
dużo lepszą od wiślanej – nie nadaje się do 
picia. Wynika z niego również, że nasze no-
woczesne, zdawałoby się, instalacje – są 
wadliwe i to w takim stopniu, że uzasadniona 
jest ogromna inwestycja – budowa wieloki-
lometrowego rurociągu, żeby to wszystko 
zastąpić. Co więcej, z tego samego listu do-
wiadujemy się, że MPWiK nie przewiduje w tej 
sprawie żadnych konsultacji społecznych. 
Decyzję o skierowaniu do naszych kranów 
wody z Wisły i odłączeniu dotychczasowych 
studni podejmie bez udziału mieszkańców. 
Jest zatem więcej niż jeden powód, żeby 
przyjrzeć się tej sprawie z bliska.

Skąd się biorą trujące 
substancje?

MPWiK wymienia dwie substancje, które są 
składnikami paliw samochodowych. Pierwsza 
z nich to eter tert-butylo-metylowy (MTBE) 
czyli dodatek zastępujący ołów w paliwach 
bezołowiowych. Nie przedostaje się on do 
spalin, ponieważ w czasie spalania zamienia 
się w dwutlenek węgla i wodę. Uwolniony do 
środowiska naturalnego szybko paruje i jest 

łatwo rozkładany przez bakterie. Trwałość 
zachowuje jedynie wprowadzony głęboko 
pod ziemię np. wyciekając z nieszczelnych 
podziemnych zbiorników paliw. Na terenie 
Starej Miłosnej takie zbiorniki istnieją przy sta-
cjach paliw. Drugi związek to benzen: jeden 
z węglowodorów tworzących paliwo. Ben-
zen jest słabo rozpuszczalny w wodzie i nie 
przemieszcza się pod ziemią na duże odle-
głości. Zatem miejsce gdzie go wykryto musi 
być blisko źródła skażenia.

Gdzie wykryto skażenie?
Tu informacje są rozbieżne. Portal wesola- 
-gazeta.pl podaje, że skażone są płytkie wody 
podziemne, co wskazywałoby na nieszczelne 
zbiorniki stacji paliw. Natomiast Urząd Dzielni-
cy – powołując się na dane MPWiK informu-
je, że skażenie wykryto na głębokości 60 m, 
wokół ujęcia wody pitnej na terenie Stacji 
Uzdatniania Wody (ul. Fabryczna). Jest to więc 
kilkaset metrów od stacji paliw PB i 20 pięter 
w głąb ziemi! Jeżeli słabo przemieszczający 
się benzen został wykryty w takim miejscu to 
znaczy, że trzeba się przyjrzeć historii tego te-
renu i budowie samego ujęcia. Oczekujemy, 
że służby przeprowadzające tam inspekcję 
(WIOŚ, RDOŚ) zajmą się tym rzetelnie, a wyni-
ki badań zostaną upublicznione. Tymczasem 
w urzędzie zapewniono nas, że woda z tego 
ujęcia nie płynie do naszych kranów, a w po-
zostałych czynnych studniach głębinowych 
(fot. 1) leżących w pobliżu nie wykryto zanie-
czyszczenia. Czy można temu ufać?

Sami sprawdzamy swoją wodę
Zatrucia wodą skażoną tymi substancjami są 
bardzo rzadkie dlatego, że już w śladowych 
ilościach nadają one wodzie odpychający 
zapach i smak. Ta wiadomość jest ważna! 
Niezależnie od tego gdzie i jakie kłopoty ma 
z ujęciami wody MPWiK to dopóki kranów-
ka nie zaśmierdzi rozpuszczalnikiem, my 

użytkownicy mamy pewność, że składników 
paliwa w niej nie ma. Jeżeli nie ufamy ani wo-
dociągom ani własnym nosom to wystarczy 
wodę ZAGOTOWAĆ (oba związki są lotne 
i całkowicie parują jeszcze zanim woda doj-
dzie do wrzenia).

Wodę ze swojego kranu można także pod-
dać badaniom w niezależnym laboratorium. 
Stowarzyszenie Sąsiedzkie wykonało taką 
analizę dla wody dostarczanej przez SUW 
– Stara Miłosna (czyli wody wodociągowej 
w całej dzielnicy). Jej wyniki potwierdzają, że 
NASZA GŁĘBINOWA WODA JEST DOBREJ 
JAKOŚCI! Szczegóły znajdziecie Państwo 
naszej stronie www.staramiłosna.org.pl.

Żądamy dalszych wyjaśnień
Strategia MPWiK polegająca na planowaniu 
olbrzymiej inwestycji przyłączenia Wesołej 
do wodociągu centralnego przy jednocze-
snym zaniechaniu uruchomienia zbudowa-
nych już ujęć wody głębinowej (fot. 2 i 3) jest 
niezrozumiała i niepokojąca. Brak komunika-
cji i konsultacji tych działań z mieszkańcami 
jest absolutnie niedopuszczalny. W następ-
nym numerze Gazetki postaramy się prze-
kazać Państwu odpowiedź MPWiK i władz 
samorządowych na nasze wątpliwości. 

Jeśli chcielibyście Państwo podzielić się z 
nami uwagami na ten temat, prosimy o kon-
takt z redakcją (gazetka@staramilosna.org.pl).

Dorota Wrońska

Niewesoło z wodą
Dostaniemy wodę z Wisły, bo nasza podobno jest zatruta?...

Fot. 1. Czynna studnia przy ul. Złotej jesieni

Fot. 2. niewykorzystana studnia przy ul. Granicznej Fot. 3. niewykorzystana studnia przy ul. Diamentowej
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W wieku 94 lat odeszła Jadwiga Pił-
sudska, wybitna pilotka, wielka pa-

triotka, ukochana córka Marszałka.
Była fascynującą kobietą – silną i bardzo 

skromną. Najbliżsi mówili do niej Jagoda. 
Od dziecka uwielbiała samoloty. Pierwszy 

model złożyła mając 12 lat. Pięć lat później 
ukończyła swój pierwszy kurs lotniczy na 
szybowcu Wrona. W wieku 19 lat zdobyła 
wszystkie kategorie szybowcowe od A do D. 
W 1939 r. jako najmłodsza w Polsce posia-
daczka licencji szybowcowej kategorii D, 
pokonała na szybowcu Delfin trasę 270 km 
z Bezmiechowej w Bieszczadach. 

Jej dziecięca pasja bardzo się przydała 
w czasie II wojny światowej.

Gdy Związek Radziecki najechał na Polskę 
Jadwiga wraz z matką i siostrą Wandą poje-
chały do Wilna, skąd zostały przetransporto-
wane samolotem do Anglii. Na uchodźstwie 
natychmiast wstąpiła do ATA (Air Transport 
Auxiliary). Jej praca polegała na dostarczaniu 
samolotów bojowych do frontowych baz lot-
niczych w każdych warunkach pogodowych, 
bez uzbrojenia i tylko z podstawowymi urzą-

dzeniami nawigacyjnymi. W sumie przetrans-
portowała 230 samolotów 21 typów, bez naj-
mniejszego uszkodzenia! 

Polska była dla niej wszystkim, dlatego 
podczas trwającej 51 lat emigracji wspierała 
ruchy Solidarnościowe w kraju. Pomagała też 
polskim emigrantom w Londynie. 

Po latach wspominała w jednym z nielicz-
nych wywiadów, którego udzieliła, gdy była 
już po osiemdziesiątce:

– Moje życie zatrzymało się 17 września 
1939 r. Zostawiłam wszystko za sobą i musia-
łam zacząć coś zupełnie innego – mówiła.

Przez całe swoje życie walczyła o tożsa-
mość narodową. Nigdy się nie poddała. 

Ducha walki o wolność Polski odziedziczy-
ła po swoim ojcu Józefie Piłsudskim.

W 1989 r. po upadku komunizmu powróci-
ła do swojej ukochanej Polski. Na lotnisku wi-
tał ją i jej rodzinę (męża i siostrę Wandę) sam 
premier Tadeusz Mazowiecki.

Razem z siostrą założyła Fundację Rodzi-
ny Józefa Piłsudskiego. W 2000 r. odzyskała 
ukochany rodzinny dworek Milusin w Sule-
jówku, w którym utworzyła Muzeum Józe-
fa Piłsudskiego i który do końca życia był jej 
oczkiem w głowie. 

Do ostatnich dni czuwała nad powstają-
cym muzeum.

Przemawiający na jej pogrzebie prezydent 
Bronisław Komorowski nazwał ją „wielkim 
świadkiem historii”.

I choć ze względu na swoje urodzenie 
była osobą publiczną, ponad wszystko ceniła 
w swoim życiu prywatność. Unikała mediów. 
Uwielbiała za to rozmowy z odwiedzającymi 
Milusin dziećmi. Częstowała uczniów herba-
tą i snuła opowieści o swoim dzieciństwie: jak 
jej tata hodował pszczoły we własnych ulach 
i jak kochał placek ze śliwkami, rosnącymi 
w pobliskim sadzie.

joanna GorZelińska

Pożegnanie

R E K L A M A

Jadwiga Piłsudska-Jaraczewska (1920-2014)

Silna i skromna
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Wszystkiego Najlepszego 
z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

oraz Nowego Roku 
wszystkim swoim Wyborcom 

i mieszkańcom Warszawy życzy 
Krystyna Prońko

«Tam, gdzie jest nasza niemoc, tam też jest siła. 
Tam gdzie jest nasza nędza, tam też jest nasza wielkość. 

Tam, gdzie jest ciemność, tam także panuje światło... 
Jednak t�lko wiara może nam o t�� powiedzieć i jedy�ie 

nadzieja pozwala nam to» ( Jean Ladriere) 
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia! 

Pokoju, nadziei i miłości pł��ących z wiar�!
Elżbieta Daniłowicz oraz Pracownicy 

Biblioteki w Wesołej

Drodzy Parafianie!
Czas Świąt Bożego Narodzenia ma dla nas 

szczególny charakter. Zat�zy�ujemy się przed 
Dzieciątkiem z Betlejem, przed Mar�ją, Józefem 
i czujemy, że historia Narodzenia stale powraca 
i nas dot�czy. Nasze radości, ale i t�oski są jakoś 
tajemniczo połączone z t��, co było udziałem 

Rodziny z Nazaret�. Pozwólmy, aby nasze serce się 
wzr�szyło tą historią, pozwólmy, by rozpaliło się 

ono dzięki doświadczeniu Jego czułości 
– Boga, któr� nawiedza swój lud.
Przesłanie t�ch Świąt mówi nam, 

że Bóg jest wielki w miłości, że Bóg jest pokojem. 
Prośmy Go, aby nam pomógł budować ten 

pokój każdego dnia w naszy� życiu, w naszych 
rodzinach, w naszy� mieście i parafii. Pozwólmy, 

aby każdego dnia por�szała nas dobroć Boga.
Tego Wam i sobie życzy�y. 

o. Mariusz, o. Adam, ks. Stefan, s. Iwona

Peł�ych radości Świąt Narodzenia Pańskiego 
i wszystkiego co najlepsze w każdy� dniu 

nadchodzącego Nowego Roku 2015...
życzy

Ligia Krajewska, posłanka na sejm

Peł�ych nadziei Świąt 
życzy

Rafał Królikowski



grudzień 2014 11

Ktoś kiedyś powiedział, że: 
„Marzenia się nie spełniają.
Marzenia się spełnia”.
Nie traćmy więc czasu!

G rudzień to czas refleksji i dzielenia się 
z innymi tym, co mamy. Czasem tak nie-

wiele trzeba, żeby komuś zaczarować świat!
Rozejrzyjmy się dookoła. Może za płotem 

mieszka starsza sąsiadka, która potrzebuje 
pomocy w zakupach? Albo niepełnospraw-
ny sąsiad, który marzy, żeby z kimś pogadać? 
Albo dzieci, które w życiu mają trudniej, bo 
nie mają rodziców?

W Wesołej jest rodzinny dom dziecka, 
w którym mieszka siedmioro dzieci w wieku 
od 6 do 14 lat. Trzy dziewczynki i 4 chłopców. 
Mają mnóstwo potrzeb i marzeń. A my mo-
żemy im pomóc w ich spełnieniu. 

Poszukujemy wolontariuszy, którzy pomo-
gą dzieciom w odrabianiu lekcji: zwłaszcza 
z języka polskiego, angielskiego i matematyki. 

Poszukujemy logopedy, reedukatora oraz 
rehabilitanta (SI – Integracji Sensorycznej), któ-
rzy znajdą czas, żeby popracować z dziećmi.

Gorąco namawiamy także wszystkich są-
siadów oraz lokalnych przedsiębiorców do 
„zabawy w świętego Mikołaja”.

Podejrzeliśmy listy dzieci, napisane do bro-
datego pana w czerwonej czapce! 

Dzieci marzą o:
– nauce tańca
– kursie języka hiszpańskiego
– karnetach na basen
– nauce woltyżerki (akrobatyka na koniu)
– zajęciach piłkarskich
– kolekcji Lego Star Wars
– wyjeździe do Legolandu
– kursie języka angielskiego
– zajęciach z ceramiki
Marzą też o wycieczce do Zakopanego albo 

o locie samolotem do słonecznej Barcelony, 
a tak najbardziej marzą o szczęśliwym domu 
z mamą i tatą, którzy przytulą w te święta.

joanna GorZelińska

J ak zwykle w święta chcemy zrobić coś 
dobrego. Tym razem trochę inaczej niż 

w poprzednich latach. Chcemy pomyśleć 
o tych z nas, którzy nawet w święta muszą 
leżeć w szpitalu. Nie mamy dość sił, żeby 
pomóc im w powrocie do zdrowia, ale mo-
żemy zadbać o coś, czego nikt inny im nie 
podaruje: drobny sprzęt medyczny, który 
służy wyłączne poprawie komfortu pacjenta. 
W Polskich szpitalach ledwie dających radę 
zapewnić najniezbędniejsze leczenie nie ma 
miejsca na takie „luksusy”, które są standar-
dem na zachodzie Europy.

Dlaczego WAGA ŁÓŻKOWA?
Zamierzamy wesprzeć najbliższy szpital 

onkologiczny kupując dla niego wagę łóżko-

wą. Jest to urządzenie, które uwalnia najcię-
żej chorych od uciążliwości przenoszenia na 
wagę, a ważenie jest niezbędne do ustalenia 
dawki leku. Dzięki temu praca pielęgniarek 
również staje się mniej ciężka.

W naszych staraniach wesprze nas ogól-
nowarszawska inicjatywa Q-Ruch Sąsiedzki.

Dary na ten cel przyjmujemy na nasze 
konto: 67 1240 2148 1111 0000 3032 1568 
z dopiskiem: WAGA.

Wszystkich chętnych do włączenia się 
w akcję zapraszamy:
 13 grudnia 11.30 na warsztaty plastyczne, 

na których będziemy robić ozdoby świą-
teczne i dekoracyjne bukiety z dziko rosną-
cych roślin ozdobnych a także mnóstwo 

innych zabawnych drobiazgów. Zrobione 
przez siebie ozdóbki można podarować 
na aukcję lub samemu wykupić wpłacając 
cegiełkę na naszą wagę.

 W dwie kolejne niedziele 14 i 21 grudnia za-
praszamy na świąteczne kiermasze, HOB-
BART. kiermasze trwają od 11.00 do 14.30. 
Będzie tam można kupić zrobione przez 
sąsiadów cacka lub przekazać dary rzeczo-
we, które w czasie kiermaszów lub później-
szych aukcji sprzedamy na nasz cel.

Naszą akcję planujemy zakończyć w okoli-
cach święta Trzech Króli.

Dorota Wrońska
kontakt: DoWronska@Gmail.Com

Podwórkowa gwiazdka 
– akcja dla najciężej chorych

Święta, święta...
Po raz kolejny nagle zawitał nam grudzień, po raz kolejny spotkamy się wkrótce na wspólnym opłatku. 
Jest nas coraz więcej, powiększa się nasza społeczność. W tym roku po raz pierwszy możemy cieszyć 
się sukcesami szkolnymi naszych dwujęzycznych pierwszaków. Z niektórymi przeżyliśmy już wiele 
(nasi najstarsi absolwenci odnoszą sukcesy w klasach czwartych), z innymi dopiero się witamy.

W tym radosnym czasie oczekiwania na najpiękniejsze w roku święta życzymy Państwu  wiele domo-
wego ciepła, czasu na wspólne rodzinne przygotowania choinki – tej  najpiękniejszej, kolęd – tych 
najbardziej rozśpiewanych i najmocniej pachnących wypieków. 

Ktoś kiedyś powiedział, że nie ma w Boże Narodzenie radości bez dzieci w domu. Miał rację. Pamię-
tajmy, że wspólne przeżywanie tego czasu jest ważniejsze niż to, co znajdziemy pod choinką może 
oprócz worka pełnego miłości...
tajmy, że wspólne przeżywanie tego czasu jest ważniejsze niż to, co znajdziemy pod choinką może 
oprócz worka pełnego miłości...oprócz worka pełnego miłości...

Szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku dla Was wszystkich,
Kochani Rodzice i Dzieci – od OUR PRESHOOL!

Wolontariuszy i „świętych Mikołajów” 
prosimy o kontakt mailowy:

jgorzelinska@me.com
lub bezpośrednio do domu dziecka: 

rddwesola@wp.pl

Wiadomość z ostatniej chwili: Właściciel 
naszego ulubionego basenu „Wesolandia” 
ufundował dzieciom z Domu Dziecka Weso-
ła karnety na basen!!!! :-)

W imieniu dzieci dziękujemy!!!

Pomóżmy dzieciom spełnić marzenia!

j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j

j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j
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R E K L A M A

– Ile mamy potraw? – zapytał Maciek (mąż).
Kuchnia przypominała pobojowisko. Masa garnków, misek, piero-

gów. 
– Nie tak się umawialiśmy w tym roku! – dodał załamany.
– Nie wiem. Policzmy – dałam się wciągnąć w jego gierkę.
Wiedziałam, co sądzi o gotowaniu dwunastu potraw, za którymi 

nie przepadają dzieci! Na jedną wigilijną kolację!
– Nie możemy w tym roku zrobić tylko dwóch dań? Albo zamówić 

czegoś gotowego, żebyś pograła z nami w gry planszowe zamiast 
stać przy garach? – co roku Maciek prosi o to samo. 

I co roku odpowiedz jest taka sama:
– W tym roku zrobię tylko dwa dania: makiełki i pierogi, tylko to za 

czym tęsknią nasze dzieci. Koniec ze śledziami, kapustami i zupami, 
których cała czwórka nie tknie! Ok, może będzie jeszcze karp, za któ-
rym prawie nikt nie przepada ale raz w roku musi być! – deklaruję na 
tydzień przed świętami.

– Nareszcie! – cieszy się Maciek.
Najczęściej wspomina jeszcze coś o ucieczce w święta (najlepiej 

do ciepłych krajów!), ale to póki co zbyt abstrakcyjna propozycja!
– Pomożesz mi wnieść zakupy? – proszę Maćka na dzień przed 

wigilią.
Kiedy stoimy przy bagażniku mojej „ciężarówki”, mój (najlepszy na 

świecie mąż) przestaje się uśmiechać, a ja robię znaną od kilkunastu 
lat minę:

– Przecież to jedyna taka kolacja w roku! Uwielbiam gotować! Dla 
mnie to pestka! Dam radę! Sama! – deklaruję.

Maciek wzdycha i ostrzega, żebym nie marudziła wieczorem, kiedy 
wysiądzie mi kręgosłup.

Ok, karp może nie jest najbardziej szałową rybą ale przypomina 
mi mojego tatę. Kiedy żył, zawsze przyrządzał go w wigilię i robił to 
świetnie! 

Co roku, kiedy przekładam ryby cytryną i cebulą widzę nas razem 
w kuchni. Taka pocztówka z dzieciństwa...

– Najlepszy barszcz jest z kartonu (nie podam nazwy firmy, bo nie 
chcę reklamy!). Wystarczy dodać trochę świeżego czosnku i jedna po-
trawa gotowa – namawia mnie na skróty moja przyjaciółka Dorotka.

Wiem, że ma rację, jadłam go nie raz – doskonały! 
A jednak pakuję się w obieranie własnych buraków i farbowanie 

dłoni! Może zmyją się do wigilii?! 
Po dwóch dniach pracy zespołowej w kuchni (z siostrą i mamą) 

zabieram się za ulubioną część: nakrywanie stołu. Czaruję świecami, 
sercami, sztućcami, romantycznymi serwetkami.

– Kiedy będzie wigilia? – pytają co pięć minut chłopcy.
Pamiętam, jak czekałam na ten moment, kiedy byłam w ich wieku.

W tym roku obiecałam sobie, że 
usiądziemy wcześniej, żeby mogli 
się tym wieczorem nacieszyć!

Wybija 17.00. Plan wykonany. 
Ostatnie potrawy lądują na stole.

– To ile jest tych potraw? – pyta 
Maciek.

Zaczynam liczyć.
– Nie widzę opłatka? – uśmiecha się żartobliwie mój mąż.
Ja też nie! Sianko jest – dostałam od przyjaciółki Dorotki razem 

z własnoręcznie upieczonymi pierniczkami.
– Pewnie mama ma opłatek?! Zawsze przywozi z Poznania – przy-

pominam na głos, kto w naszej rodzinie odpowiada za ten ważny 
akcent.

Podekscytowani chłopcy siadają przy stole. W drzwiach pojawia 
się elegancka babcia Ania (od opłatka):

– Chłopcy powinniście poczekać na dorosłych. Nie wypada, żeby 
dzieci pierwsze siadały do stołu – uczy manier, kiedy tylko nadarzy 
się okazja.

Jednocześnie szuka wzrokiem talerzyka z opłatkiem – lubi pełnić 
rolę seniora rodu.

– Mamo przywiozłaś opłatek? – pytam.
Wszyscy wstrzymują oddech. 
Wigilia wisi na włosku!
Babcia milczy. Jest w szoku. Zapomniała. 
My też zapomnieliśmy jej przypomnieć!
– Nie przywiozłam. Nic mi nie mówiłaś, że mam przywieźć! – od-

powiada.
– Przecież zawsze przywozisz?! – odpowiadam.
Wojna domowa wisi na włosku.
– Nie mamy opłatka?! – pytają chórem wszystkie osoby przy stole.
– Nie mamy! – odpowiadam ze spokojem.
Zastanawiam się, czy nie mogę go szybko zrobić sama!
Widzę po twarzach, że maluchy straciły swoje ulubione danie wi-

gilijne!
Z pomocą przychodzi Jasiek:
– Możemy podzielić się jajkiem?! – proponuje z uśmiechem.
Wszyscy zaczynają się śmiać.
– Albo chlebem, jak podczas wigilii prawosławnej – podpowiada 

babcia Ania.
Za chwilę cała rodzina łamie się chlebem!
Wesołych Świąt! :-)

joanna GorZelińska
mama staŚka, jaŚka, antka i maĆka

Scena z życia rodziny wielodzietnej

Wigilia z jajem!

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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O kres świąteczny to czas wyciszenia, któ-
ry powinniśmy spędzić z rodziną w mi-

łej, nastrojowej atmosferze. Niestety co roku 
rzeczywistość jest inna. Coraz więcej czasu 
poświęcamy na wielogodzinne zakupy, do-
jazd do centrum handlowego, poszukiwanie 
miejsca na zapchanym parkingu przed mar-
ketem, stanie w kolejkach. W efekcie, zamiast 
wewnętrznego spokoju i skupienia na du-
chowym przygotowaniu do Świąt, jesteśmy 
zmęczeni i niepotrzebnie zdenerwowani. 
Poza tym, masowo sprzedawane produkty są 
zwykle wysoko przetworzone, z dodatkiem 
konserwantów i chemicznych „polepszaczy”. 

Tymczasem, przygotowując potrawy na 
wigilijny stół oczekujemy smaków i zapa-
chów z dzieciństwa, a takie można osiągnąć 

jedynie z naturalnych i świeżych produktów. 
Takich, jakie były dostępne kiedyś. Idealnym 
rozwiązaniem wydają się zakupy przez In-
ternet. Z roku na rok rośnie grupa klientów 
którzy są zadowoleni z tego rozwiązania i za-
oszczędzony czas mogą poświęcić rodzinie, 
przygotowaniu potraw z naturalnych a nie 
przetworzonych produktów, przystrojeniu 

domu lub po prostu odpoczynkowi. Od kilku 
miesięcy w naszej dzielnicy można zamó-
wić zakupy z darmową dostawą do domu na 
www.ekolgicznyTARG.pl

W ofercie www.ekologicznytarg.pl znaj-
dują się świeże i wędzone ryby, ekologiczne 
mięso, wędliny, warzywa i wiele innych pro-
duktów, z których możecie ugotować wspa-
niałe świąteczne potrawy. Dla osób zapraco-
wanych są gotowe dania przyrządzone przez 
Panią Dorotę z Gospodarstwa Rolnego 
Jastrzębie Kąty. Gospodarstwo ma własne 
stawy z karpiem, a Pani Dorota z pasją gotuje 
z nich m.in. zupę z karpia, 
karpia po grecku, w kapu-
ście, w marynacie, w gala-
recie, po żydowsku, pasz-
tet z karpia, paprykarz oraz 
uwielbiane przez dzieci pul-
pety bez ości. Potrawy przy-
rządzane są bezpośrednio 
przed dostawą i wekowane 
w słoiki. Zawierają same naturalne składniki. 
Wystarczy je podgrzać przed podaniem na 
stół. Dodatkowo, produkty z tego sklepu takie 
jak ekologiczny miód gryczany czy niezwykłe 
w smaku konfitury (np. malinowa z koniakiem, 
wiśnie z rumem) doskonale nadają się na ory-
ginalny świąteczny upominek dla bliskich. Nie 
traćcie czasu na stanie w kolejkach, zamów-
cie zakupy na www.ekologicznytarg.pl 
z DARMOWĄ DOSTAWĄ DO DOMU!

ZDROWE JEDZENIE na Boże 
Narodzenie z dostawą do domu
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przetworzonych produktów, przystrojeniu 

W Święta dużo cza-
su spędzamy za 

obficie zastawionym 
stołem. Towarzyszą nam nasze psy i koty. 
Często ulegamy błagającemu spojrzeniu 
i dzielimy się czekoladkami, rodzynkami, 
przyprawionymi daniami, resztkami karpia…

Wszystkie te produkty mogą poważnie 
zaszkodzić naszym pupilom!

SZKODLIWE POKARMY
Zwłaszcza czekolada jest niebezpieczna, 

gdyż zawiera teobrominę i kofeinę. W orga-
nizmie psa substancje te znacznie wolniej się 
wchłaniają, ulegają też nieco innym przemia-
nom niż u ludzi. Powodują znaczne pobudze-
nie układu nerwowego, zwiększają kurczliwość 
mięśni, negatywnie wpływają na pracę serca 
i przewód pokarmowy (wymioty, biegunka). 
Zwykle pies, który zjadł nadmierną ilość cze-
kolady wymiotuje, ma biegunkę, jest niespo-
kojny, może dyszeć ponieważ boli go brzuch. 
W ciężkich przypadkach dołączają się drgawki. 
Najbardziej niebezpieczna jest gorzka czekola-
da, gdyż zawiera najwięcej teobrominy.

Zjedzenie dużej ilości winogron lub ro-
dzynek może wywołać u naszych psów wy-
mioty, biegunkę, bóle brzucha a nawet ostrą 
niewydolność nerek. Dlatego, gdy zauważy-
my, że nasz pupil zjadł nieodpowiedni dla nie-

go pokarm, nie czekajmy, tylko jak najszybciej 
skontaktujmy się z lekarzem weterynarii. 

Jeśli chcemy jednak umilić naszym psom 
Święta, możemy specjalnie dla nich upiec 
PSIE CIASTECZKA. Poniżej jeden z możli-
wych przepisów:

Składniki: 3/4 szklanki mąki, 3/4 szklanki 
mleka w proszku, 1 duże jajko, 1/2 szklanki 
mielonej wołowiny, woda według potrzeby. 
Ciasto trzeba zagnieść ściśle i formować cia-
steczka w kształty według własnego uzna-
nia, np. w kształcie kości. Piec około 30 min. 
w piekarniku w temp. 200°C. Po wystudzeniu 
ciasteczka należy przechowywać w lodówce.

Pamiętajmy jednak, aby nie przekarmiać 
naszych pupili!!! I nie urozmaicać ich sta-
łego menu resztkami z naszych świątecz-
nych stołów. tomek Dominiak, lekarZ Weterynarii

Święta z pupilami
Uważajmy na TRUJĄCE ROŚLINY!

• JEMIOŁA – często pojawia się w naszych 
domach jako ozdoba podczas świąt Bo-
żego Narodzenia. Tymczasem zarówno 
łodygi jak i jagody (małe białawe owoce) 
są toksyczne dla zwierząt. Ich zjedzenie 
może powodować wymioty, biegunkę, 
kolkę, rozszerzenie źrenic.

• OSTROKRZEW KOLCZASTY też czasem 
pojawia się w stroikach na wigilijnym sto-
le. Jego owoce, choć pięknie czerwone, 
są jednak toksyczne. Ich zjedzenie powo-
duje wymioty, nudności i biegunkę.

• WILCZOMLECZ PIĘKNY, czyli popular-
na GWIAZDA BETLEJEMSKA też sta-
nowi zagrożenie, 
zwłaszcza dla cie-
kawskich szczeniąt 
i kociąt. Gryzie-
nie liści i kontakt 
z zawartym w nich 
sokiem powoduje 
podrażnienie jamy 
ustnej, wymioty, 
biegunkę, zapale-
nie skóry.

Tomek w krainie zwierząt. Weterynarz radzi
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N ic tak nie działa na wyobraźnię jak obraz. Dlatego dziś w miej-
scu comiesięcznego tekstu ukażą się zdjęcia. Będą to archiwalne 

widoki zestawione z aktualnymi. Otworzymy tym sposobem nowy 
cykl, w którym co miesiąc wraz z artykułem będą publikowane takie 
porównania. Na początek ulica Jana Pawła II na odcinku gdzie zastą-
piła pokaźną część ulicy Torfowej. Przy tej okazji chcielibyśmy gorąco 
zachęcić do przesyłania skanów fotografii z Państwa zbiorów, tak by-
śmy wspólnie mogli odkrywać przeszłość naszych okolic. Nasz adres 
korespondencyjny: gazetka@staramilosna.org.pl

aDam CieĆWierZ
varsavianista, autor FaCeBookoWej strony „stara miłosna&okoliCe 

WCZoraj, DZiŚ i jutro”

Historia Wesołej

Wesoła wczoraj i dziś

ULICA TORFOWA PRZY TRAKCIE BRZESKIM na początku lat 70-tych. 
na wprost widoczna ulica i praskiego pułku. Dzisiejszą szerokość uzyskano 
kosztem obu widocznych po bokach posesji. jezdnię utwardzono jeszcze 
w latach 70-tych jako dojazd do ulicy Gościniec, którą wybudowano dla 

zwiększenia bezpieczeństwa na rozbudowanym trakcie. 
Dolna fotografia przedstawia aktualny widok.

ULICA TORFOWA podczas budowy jezdni asfaltowej pomiędzy kanałkiem, 
a Gościńcem w 2003 roku. Zaraz po tym na odcinku od traktu do dzisiejszego 

ronda „macierowe Bagno” zmieniono jej nazwę na jana pawła ii.

Bezimienna wówczas ulica na tzw. zadaniu 05 
przy skrzyżowaniu z torfową w 2003 roku. Zanim obu nadano 
dzisiejszą nazwę jana pawła ii, jeszcze za czasów st. miłosny 
jako dzielnicy miasta Wesoła, pojawiały się różne propozycje, 

m.in. alei Zygmuntowskiej i obwodnicy.
Dolna fotografia przedstawia aktualny widok.

TRAKT BRZESKI PRZY ULICY TORFOWEJ (dzisiejsza jana pawła ii), 
tuż po wybudowaniu dwóch dwupasmowych jezdni na początku lat 70-tych. 

Z lewej strony widoczny budynek starej karczmy, w którym 
w owym czasie znajdowała się m.in. gospoda „szafa Gra”. 

prawa fotografia przedstawia aktualny widok.
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23 listopada 2014 r. w Kościele św. Antoniego odbyło się ogłoszenie 
wyników ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Radość 

Słowa” oraz otwarcie pokonkursowej wystawy. 
W ciągu 4 miesięcy od ogłoszenia konkursu otrzymaliśmy 130 zdjęć od 52 

osób z całej Polski oraz z Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Pragnęliśmy zachęcić 
wszystkich do twórczych poszukiwań, by sięgając po aparat spróbować poka-
zać radość, jaką daje czytanie Słowa Bożego – radość spotkania z Tym, który 
przez Słowo objawia się, przemawia i działa. Serdecznie dziękujemy wszystkim 
uczestnikom za nadesłanie prac i za podzielenie się utrwalonymi na zdjęciach 
uczuciami towarzyszącymi spotkaniom ze Słowem.

Jury nagrodziło i wyróżniło 33 prace. 1 miejsce zdobył Roman Kalinowski, 
2 miejsce – Oleh Krysa, 3 miejsce – Joanna Jakubowska.

Wyróżnienia specjalne otrzymali: Andrzej Błoński, Ks. Jacek Dąbrowski 
OSA, Kinga Kałuża i Roman Kalinowski.

Nagrodzone i wyróżnione zdjęcia prezentowane są na stronie internetowej 
Parafii www.parafiastaramilosna.pl. W późniejszych terminach wystawę bę-
dzie można oglądać m.in. w Katedrze Warszawsko-Praskiej, w Centrum My-
śli Jana Pawła II przy ulicy Foksal 11, w Katolickim Centrum Kultury „Dobre 
miejsce” przy ul. Dewajtis 3 w Warszawie oraz w Centrum Formacji Duchowej 
Salwatorianów w Krakowie.

Zapraszamy do dzielenia się z nami swoimi uwagami i spostrzeżeniami doty-
czącymi konkursu i wystawy pod adresem radoscwiary@gmail.com – z góry 
dziękujemy za każdy komentarz. 

W imieniu organizatorów (Ks. Proboszcza Krzysztofa Cylińskiego, Ks. 
Krzysztofa Wonsa SDS, Ks. Bartka Kopcia, Anny Krzemińskiej i Dawida Kor-
czyńskiego) jeszcze raz bardzo gorąco dziękujemy wszystkim uczestnikom 
za zainteresowanie konkursem i nadesłanie prac, gratulujemy zwycięzcom 
i zapraszamy do Kościoła św Antoniego oraz do internetowej galerii ze zdję-
ciami –miłego oglądania!

eWa stolarZ

«Słowo Chrystusa niech przebywa w was  
z całym swoim bogactwem» /Kol 3,16/

O radości spotkania  
ze Słowem Bożym 
– tym razem...  
przez obiektyw 

D o Starej Miłosnej zawitała „S zkoła na widelcu”! W SP 
353 odbyły się warsztaty zdrowego gotowania, podczas 

których dzieci własnoręcznie przygotowały zdrowe posiłki 
i przekąski. W menu znalazły się nadziewane naleśniki gry-
czane, kulki bakaliowe obtaczane sezamem i wiórkami ko-
kosowymi, chipsy jarmużowe czy sałatka z jagodami goji. 
Było pysznie! Wszystko pod czujnym okiem Pani Katarzy-
ny Grzeleckiej – dietetyka – oraz edukatorów kulinarnych 
z Fundacji “Szkoła na widelcu”, której inicjatorem jest Grze-
gorz Łapanowski, kucharz znany na przykład z programu Top 
Chef. Warsztaty odbyły się dzięki dofinansowaniu z Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich. Dzieci gotowały i rodzice w tym 
czasie debatowali na temat zdrowego jedzenia w szkole, bo-
wiem celem działań “Szkoły na widelcu” jest, między innymi, 
pomoc w promowaniu zdrowego wyżywienia w szkołach.

Serdeczne podziękowania dla Pani Beaty Chromik, wycho-
wawczyni klasy Ic, za entuzjazm i wysiłek włożony w koordy-
nację warsztatów oraz dla Dyrekcji szkoły za przychylność 
dla projektu.

sylvia maCiasZCZyk – mama pierWsZoklasisty,  
iniCjatorka akCji „sZkoła na WiDelCu” W sp 353

Dzieci gotują dla rodziców
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roman kalinowski – „radość słowa” – 1 miejsce

oleh krysa – „radość słowa” – 2 miejsce

joanna jakubowsk – „radość słowa” – 3 miejsce
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Naszy� Czy�elnikom 
Wesoł�ch Świąt 

oraz ar��st�cznego Nowego Roku 
życzy Graży�a Bany

S towarzyszenie Sąsiedzkie Stara Miło-
sna zaprasza do udziału w konkursie 

plastycznym dla dzieci i młodzieży pt. 
Świąteczny Obrazek.

Zasady uczestnictwa:
– prace należy przygotować samodzielnie, 

dowolną techiką 
– format pracy: minimum A6 (10x15 cm), 

maksimum A4 (21x30 cm)
– pracę należy podpisać (imię nazwisko, wiek 

autora, nr telefonu opiekuna lub nauczycie-
la) i przesłać na adres: konkurs plastyczny 
ul. sikorskiego 35/7, 05-075 Warszawa-
Wesoła lub drogą elektroniczną na adres: 
stowarzyszenie@staramilosna.org.pl

– czas trwania konkursu: do 31 grudnia 2014 
roku

W Jury zasiądą artyści plastycy Maria Su-
rawska i Wieńczysław Pyrzanowski.

Wyniki konkursu opublikujemy 10 stycznia 
na naszej stronie internetowej. 

Dla zwyciężców mamy piękne książki i za-
bawki. O miejscu rozdania nagród oraz wy-
stawie poinformujemy osoby nagrodzone 
telefonicznie lub mailowo.

Dokładny regulamin konkursu dostępny 
jest na stronie internetowej: www.starami-
lasna.org.pl 

Zapraszamy!
Grażyna Bany

Świąteczny obrazek 
Konkurs plastyczny

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

Zapraszamy ponownie wszystkich Sąsiadów do wzięcia udziału w akcji charytatywnej 
na rzecz potrzebujących rodzin z Wesołej.
Zbiórkę do koszy z napisem „Sąsiedzka paczka” (nr 2014/1812/OR) będziemy prowadzić 
w delikatesach K&M w dniach 12 i 19 grudnia od godziny 17.00 do 20.00
oraz 13 i 20 grudnia od godziny 11.00 do 14.00. Prosimy o zakup choćby jednego 
przedmiotu z listy, każda pomoc jest ważna.

Sąsiedzka Paczka!

herbata  
kakao  
ryż  
makaron  
kasza  
mąka  

cukier  
olej  
dżem  
słodycze  
płatki śniadaniowe  
konserwy mięsne  

konserwy rybne  
warzywa i owoce  
w puszkach 
środki czystości  
produkty dla dzieci  
do 1 roku życia

Kiermasz Sąsiedzki
Zapraszamy w dwie niedziele:

14 i 21 grudnia 2014 r. 
w godz. 11.00-14.00

przed sklepem „Hobbart”, 
ul. Jana Pawła II 240
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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

R E K L A M A

Konsultacje ortodontyczne – 11 XII 2014, 15 i 29 I 2015, 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)

Wesoła, Stara Miłosna, Rembertów, Marysin

DARMOWA DOSTAWA!

S krócenie i przyśpieszenie od-
dechu, szybkie męczenie się, 

osłabienie, zmniejszenie tolerancji 
wysiłku, omdlenie, zawroty gło-
wy – to mogą być objawy infekcji 
dróg oddechowych, zaziębienia, 

przemęczenia. Niestety zdarza się także, że za tymi symptomami 
stoi znacznie groźniejsza choroba, choroba, która może skutkować 
śmiertelnymi powikłaniami – czyli zatorowość płucna. Przebiega 
z różną dynamiką, niekiedy bardzo łagodnie, czasem zaś prowadzi do 
zgonu w ciągu kilku godzin. 

Czy można zapobiec temu schorzeniu? 
Jak się bronić przed zakrzepicą? Kiedy podejrzewać jej występowanie? 
Oto zarys informacji, które mogą ułatwić rozpoznanie zagrożenia.

Zatorowość płucna powstaje najczęściej w wyniku przedostania 
się skrzeplin krwi do krążenia płucnego i zamknięcia przez nie tętnicy 
płucnej i jej gałęzi. Dochodzi wówczas do częściowego lub niemal 
całkowitego zablokowania wymiany gazowej w płucach, co powo-
duje, że oddychanie staje się zupełnie nieefektywne. Konsekwencje 
tego stanu mogą być bardzo gwałtowne i spowodować całkowitą 
niewydolność serca. Jeśli skala zatorowości jest nieduża, objawy są 
łagodne i nie prowadzą do istotnych konsekwencji krążeniowych. 
Skąd się biorą skrzepliny w płucach? Ponad 90% z nich rozwija się 
w żyłach głębokich kończyn dolnych, znacznie rzadziej tworzą się 
w żyłach miednicy lub kończyn górnych. Wynika z tego, że zacho-
rowanie na zakrzepicę żył głębokich w nogach wiąże się ze zwięk-
szonym ryzykiem zatorowości płucnej. Jakie więc objawy powinny 
zaalarmować i zwrócić uwagę na możliwość obecności zakrzepicy 
w kończynach dolnych. Są to: ból i tkliwość w obrębie kończyny, zwy-
kle rozpoczynające się w łydce, obrzęk, przeważnie obejmujący oko-
licę kostek i stopy, napięcie skóry i mięśni, zaczerwienienie lub zmiana 
zabarwienia skóry. Objawy te zwykle są narastające, mogą prowadzić 
do utrudnienia chodzenia. Jeśli więc pojawią się, konieczna jest na-
tychmiastowa ocena lekarska. Niestety w kilku procentach przypad-
ków zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych przebiega z minimal-
nymi objawami lub całkowicie bezobjawowo. Dlatego tak ważna jest 
wiedza o czynnikach ryzyka wystąpienia choroby i możliwościach 
zmniejszenia narażenia na nią. Kto więc jest zagrożony? Przede 
wszystkim osoby przebywające w szpitalu i narażone w ten sposób na 
ograniczenie ruchomości oraz poddawane zabiegom chirurgicznym. 
Oni stanowią 2/3 pacjentów, u których później powstała zakrzepica 
żył głębokich. Szczególnie narażeni na powstanie skrzeplin w żyłach 
są chorzy operowani z powodu problemów ortopedycznych z bio-

drami i kolanami oraz pacjenci chorujący na nowotwory. Unierucho-
mienie kończyn w stabilizatorach lub opatrunkach gipsowych stanowi 
też istotny czynnik ryzyka. Zagrożenie chorobą pojawia się także przy 
dłuższym obniżeniu ruchomości i pracy mięśniowej pompy kończyn 
dolnych, np. podczas długich podróży oraz leżeniu w łóżku. U kobiet 
ryzyko zakrzepicy rośnie też, jeśli przyjmują leki zawierające żeńskie 
hormony płciowe – leki antykoncepcyjne lub związane z menopau-
zą, szczególnie w pierwszych tygodniach po rozpoczęciu terapii. Na-
rażenie jest także większe w okresie ciąży i połogu.

Rocznie na 1000 dorosłych na zakrzepicę żył głębokich kończyn 
dolnych i zatorowość płucną zachorują 1-2 osoby. Aby nie być wśród 
nich, w przypadku podejrzenia wystąpienia jakiegokolwiek objawu za-
krzepicy żylnej, lepiej jest zgłosić się do lekarza i rozwiać wątpliwości, 
niż narażać się na – niekiedy ogromne – ryzyko poważnej choroby. 

13. października 2014 r. obchodziliśmy Światowy Dzień Zakrze-
picy ogłoszony przez międzynarodowe towarzystwo skaz krwo-
tocznych i Zakrzepicy. Centrum medyczne doktora jest oficjalnym 
partnerem tej akcji. Dzięki niej chcemy dotrzeć do jak największej 
grupy osób, aby poszerzyć wiedzę o tej patologii. lekarze zajmują-
cy się problematyką chirurgii naczyniowej i flebologii służą poradą 
w zakresie diagnostyki i leczenia zakrzepicy. 

Więcej informacji o Światowym Dniu Zakrzepicy: 
www.worldthrombosisday.org

Dr n. meD. aDam Zieliński
speCjalista CHirurGii oGólnej

speCjalista CHirurGii naCZynioWej
FleBoloG

Centrum medyczne doktora

Jak bronić się przed zakrzepicą
radzi dr n. med. Adam Zieliński
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T o była niecodzienna lekcja… Nie tylko lekcja języka angiel-
skiego i kultury amerykańskiej, ale także przypomnienie pod-

stawowych zasad, którymi wszyscy powinniśmy się kierować.
Obchody Dnia Dzięk-

czynienia w Bułhaku mia-
ły nam przypomnieć, że 
tym, co mamy, powinni-
śmy się dzielić, że nie mo-
żemy zapomnieć o słab-
szych, o biedniejszych… 
Zasiedliśmy wszyscy do 
stołu – uczniowie gim-
nazjum, liceum, nauczy-
ciele, aby spożyć razem 
obiad oraz aby posłuchać 

pięknej legendy o pierwszych osadnikach na terenie obecnych Sta-
nów Zjednoczonych, a tym samym o genezie święta, o którym często 
słyszymy, ale tak naprawdę mało o nim wiemy. Wszyscy uczniowie 
i nauczyciele przy stole! To nie zdarza się w każdej szkole!

O posiłek zadbali uczniowie i ich rodzice. Na stołach znalazł się in-
dyk i pieczone ziemniaki, pyszne domowe przetwory i ciasta. Niektórzy 
pięknie się przebrali. Wiemy, że nauka, aby była efektywna, powinna 
przebiegać w odpowiedniej atmosferze. Dlatego jesteśmy przekona-
ni, że po tej lekcji, wszyscy zapamiętają historię Święta Dziękczynie-
nia, a także jeszcze serdeczniej pomyślą o potrzebujących, zwłaszcza 
w okresie zbliżających się Świąt…

Zespół jĘZykóW oBCyCH 

Niezwykła lekcja 
w Bułhaku

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

Pierwsze Gimnazjum Autorskie 
im. Emanuela Bułhaka

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące 
im. Emanuela Bułhaka

www.szkolybulhaka.pl

ul. Trakt Brzeski 63, 
05-077 Warszawa – Wesoła
tel. 22 773 36 00 
sekretariat@szkolybulhaka.pl

Szczegóły oferty
www.szkolybulhaka.pl

R E K L A M A

Biuro Księgowe 
EWA GADOMSKA

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

535 333 753
LICENCJA NR 0513/06

PEŁNA OBSŁUGA
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L ubimy uczyć się o tym, co nas interesuje 
lub tego, co może nam się przydać w ży-

ciu. Chętniej poznajemy nowe rzeczy w gro-
nie przyjaciół i bliskich nam osób. Dla wielu 
ludzi rozwiązywanie zagadek i krzyżówek jest 
wspaniałą formą rozrywki. To tylko niektóre 
ze sposobów uczenia się, jakie preferuje nasz 
mózg. W naszej domowej szkole uczymy się 
na wiele sposobów. Staram się wykorzysty-
wać różne nurty pedagogiczne. Zarówno 
klasyczne już koncepcje, jak i współczesne 
odkrycia naukowe. Jedną z takich stosunko-
wo nowych i prężnie rozwijających się dzie-
dzin nauki jest neurodydaktyka, czyli nauka 
o tym, jak lubi uczyć się nasz mózg.

Co lubią nasze głowy?
Neurony w naszych głowach najchętniej roz-
wiązują problemy, nie lubią biernego powta-
rzania i odtwarzania. Jeśli jakiś temat wydaje 
się nam nudny, nasz mózg najzwyczajniej 
w świecie nie chce się tego uczyć. Nie czuje 
się zmotywowany. Więc jak go zachęcać do 
nauki? 

Świat jest ciekawy i pasjonujący, więc na-
uka z perspektywy osoby dorosłej powinna 
wydawać się niezmiernie interesująca. Są 
sytuacje, kiedy po prostu musimy się pew-
nych rzeczy uczyć. By funkcjonować, bo tak 
stanowi prawo, by lepiej zarabiać i gdzieś na 
końcu by się rozwijać. A jak motywować do 
nauki dzieci, które trudno przekonać, że coś 
jest wartościowe i do nauczenia wręcz ko-
niecznie. Na przykład tabliczka mnożenia czy 
zasady ortografii. Przecież dzisiaj są kalkula-
tory i programy komputerowe, które same 
poprawiają nasze błędy.

Z pomocą przychodzi nam wiedza o tym, 
jak lubi uczyć się nasz mózg. Czynniki po-
mocne naszym strukturom neuronalnym 
w procesie uczenia to:

– łączenie wiedzy poznawczej z emocja-
mi i aktywnością ciała,

– bezstresowa, przyjazna atmosfera,
– praktyczne znaczenie i zastosowanie 

poznawanego materiału,
– poznawanie raczej przez wzrok a nie 

słuch (ułatwia zapamiętywanie),
– poznawanie przez dotyk rąk (ręce mają 

w mózgu bardzo dużą reprezentację, ich 
aktywność pobudza więc wiele struktur 
neuronalnych),

– możliwość odniesienia poznawanego 
materiału do własnych doświadczeń,

– rozwiązywanie problemów i przetwarza-
nie informacji zamiast reprodukowania,

– praca w grupie.

Ruch, poznawanie dłońmi i dużo 
śmiechu

Ciężko wykorzystywać wszystkie wytycz-
ne na raz, dlatego należy dostosować je do 
zaistniałych warunków. Naszym pomysłem 
na naukę ortografii w myśl zasad neurody-

daktyki było połączenie poznawanych zasad 
poprawnej pisowni z ruchem i pozytywnymi 
emocjami. Oczywiście w przyjaznej i bez-
piecznej atmosferze. By jak najbardziej za-
angażować córkę poprosiłam ją, by napisała 
literki u, ó, ż, rz, h oraz ch – każdą oddzielnie 
na kartce A4, tak by każda wypełniała całą 
stronę. Następnie wspólnie zalaminowały-
śmy naszą pomoc. Potem zaczęła się zaba-
wa. Ja głośno wymawiałam słowo z trudno-
ścią ortograficzną np. wóz, a zadaniem Ani 
było jak najszybciej znaleźć się na odpowied-
niej literce i następnie wypowiedzieć odpo-
wiednią zasadę, w tym wypadku o odmianie 
ó na o, czyli wóz bo wozy. Jeśli nie wiedziała, 
jak wyjaśnić pisownię lub po prostu pomyliła 
się skacząc na złą literę, ja mówiłam odpo-
wiednią regułę. Dużo przy tym było śmiechu 
i zabawy, ponieważ słówka wypowiadałam 
coraz szybciej i trzeba było spieszyć się ze 
skakaniem. Bawił się z nami wtedy też dwu-
letni Staś i również z radością skakał na literki. 
Biorąc pod uwagę współczesną wiedzę o za-
pamiętywaniu w jego głowie również utwo-
rzyły się nowe połączenia nerwowe. Przy tej 
zabawie szybko udało nam się opanować 
zasady ortografii.

W większej grupie zabawa jest jeszcze we-
selsza i efektywniejsza. Dla dużej ilości dzieci 
można zrobić takie litery w formie plakatu czy 
na papierze pakowym.

Ucząc się tabliczki mnożenia z dzieć-
mi wykorzystuję gry planszowe, które moje 
dzieci bardzo lubią. Jedna ma wesołą szatę 
graficzną. Jest to ślimak, w którego zwojach 
muszli wpisane są działania. Dziecko może 
samo wykonać taką pomoc, by jeszcze bar-
dziej zaktywować swoje neurony i pobudzić 
je do pracy. Druga gra jest stworzona na 
zasadzie memory. Należy połączyć w pary 
działanie z wynikiem. Wygrywa oczywiście 
ten, kto zbierze więcej par. Często przed 
otworzeniem zeszytu ćwiczeń z matematyki 
rozgrywałyśmy małą partyjkę w ramach roz-
grzewki. To od razu pozytywnie nastawiało 
córkę do dalszej pracy. Odkąd opanowała 
zasady mnożenia ogrywa mnie regularnie. 
Ku mej uciesze i przy okazji ciągle te zasady 
sobie utrwalając.

Kiedy uczyliśmy się o starożytnej Grecji, 
jako etap wyjściowy mający wzbudzić cieka-

wość i zainteresowanie, przygotowałam dla 
dzieci mini wykopaliska archeologiczne. Do 
misek powrzucałam różne znaleziska: mone-
ty, łańcuszki, pierścionki i inne gadżety znale-
zione w szufladach. Włożyłem tam również 
trzy zalaminowane wizerunki antycznych 
greckich amfor pocięte na kawałki. Następnie 

wszystko zasypałam „piaskiem”, czyli u nas 
kaszą manną. Dzieci dostały fartuszki, pę-
dzelki i inne przydatne narzędzia, jakie akurat 
udało się znaleźć w domu i wcieliły się w role 
archeologów. Gdy odkopały już wszystkie 
znaleziska, musiały ułożyć ze znalezionych 
„skorup” greckie wazy. Ponieważ wcześniej 
je wymieszałam bez współpracy się nie obe-
szło. Gdy później opowiadałam im o pracy 
archeologów i Starożytnej Grecji były bar-
dzo skupione i zaangażowane. Szybko zapa-
miętały kim są archeolodzy, jak wygląda ich 
praca i jak wyglądają starożytne greckie wazy 
malowane stylem czarnofigurowym,. Ich sieć 
neuronalna została odpowiednio pobudzona 
i zmotywowana do nauki. Wykorzystałam 
tutaj takie zasady przyjazne uczeniu się jak 
aktywność wzrokowa i dotykowa, rozwią-
zywanie problemów, współpraca w grupie 
i możliwość odniesienia poznawanego ma-
teriału do własnych doświadczeń. 

Rozbudowujmy sieci neuronalne

W sytuacji, gdy oprócz wiadomości przeka-
zanych ustnie, pobudzamy także inne połą-
czenia nerwowe w naszej głowie uzyskane 
poprzez wzrok, dotyk, aktywność fizyczną 
i odczuwane emocje, w procesie uczenia się 
uczestniczy nie tylko hipokamp ale również 
dużo efektywniejsze struktury korowe. Wtedy 
przedstawiony temat dużo silniej aktywizuje 
nasz mózg, a przez to nowe informacje zosta-
ją dużo lepiej zapisane w naszej pamięci. Taka 
aktywność naszych dzieci znajduje odzwier-
ciedlenie w strukturze ich sieci neuronalnej. 
Badacze nauk kognitywnych określają ten 
proces żartobliwie jako rzeźbienie mózgu. 

Osobom zainteresowanym tematem po-
lecam książkę Marzeny Żylinskiej „Neurody-
daktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne 
mózgowi” Wydawnictwa Uniwersytetu Miko-
łaja Kopernika.

Serdecznie zapraszam również do odwie-
dzenia naszego bloga:

www.szkola-domowa.blogspot.com

maGDalena kosiCka

Rzeźbimy mózg
Ciasteczka edukacyjne
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W ięcej przygotowanych tras, lepiej wyposażona wypożyczal-
nia i wspólne wieczorne wyjścia do lasu na narty – takie no-

wości na zaczynającą się właśnie zimę zapowiada Towarzystwo 
Narciarskie Biegówki Wesoła. Społecznicy spod znaku dwóch 
wąskich desek czekają już tylko na pierwszy solidny opad śniegu.

Narciarskie trasy biegowe na hipodromie przy ul. 1 Praskiego Pułku 
są jedynymi tak dobrze utrzymanymi w Warszawie i najbliższych okoli-
cach. Nic więc dziwnego, że zeszłej zimy w słoneczne i mroźne week-
endy robiło się na nieco ciasno. Cieszy nas taka popularność naszych 
tras, ale chcemy też zapewnić narciarzom biegowym dobre warunki 
do treningu czy rekreacji. Dlatego tej zimy udostępnimy dodatkowe 
kilometry leśnych duktów z maszynowo przygotowanym śladem. 
Podobnie jak w poprzednich latach na miejscu będzie można sko-
rzystać z opieki instruktora i wypożyczyć sprzęt. Uzupełniliśmy nasze 
zasoby o te rozmiary nart i butów, które w poprzednich sezonach cie-
szyły się największą popularnością. Teraz nie powinno ich zabraknąć 
dla nikogo! Wypożyczalnia będzie działać we wszystkie śnieżne week-
endy i dodatkowo zawsze wtedy, gdy będą się odbywać dodatkowe 
zajęcia. Chcemy bowiem przekonać wszystkich miłośników ruchu na 
świeżym powietrzu, że na nartach można też wędrować po zmro-
ku, przy świetle czołówek. Z takiej perspektywy las wygląda zupełnie 
inaczej niż za dnia, a w grupie, pod opieką instruktora, można się po 
nim poruszać całkowicie bezpiecznie! Wspólne wieczorne wyjścia do 
lasu początkowo będą się odbywały raz w tygodniu, a jeśli pomysł się 
spodoba, zwiększymy ich częstotliwość. O terminach będziemy na 
bieżąco informować na naszej stronie internetowej i na profilu TNB 
Wesoła na Facebooku (facebook.com/tnbiegowkiwesola).

Na stronie i profilu nie tylko informujemy i zapowiadamy, ale też 
chwalimy się naszymi osiągnięciami. A tym razem okazja jest ku temu 
wyjątkowa. Od początku listopada Towarzystwo Narciarskie Biegów-
ki Wesoła realizuje projekt „Biegówki dla gimnazjum i podstawówki”, 
współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W cyklu 
zajęć, głównie ogólnorozwojowych z elementami treningu imitacyj-
nego narciarza biegowego, łącznie wzięło udział około 40 uczennic 
i uczniów z Wesołej i okolic, z czego trzydziestka uczestniczyła w tre-
ningach bardzo regularnie. Na pełniejsze podsumowania przyjdzie 
jeszcze czas, na razie bardzo cieszą nas uśmiechnięte twarze uczest-
ników zajęć i miłe słowa, jakie słyszymy od ich rodziców. Instruktorzy 
zgodnie podkreślają, że choć początkowy poziom uczestników był 
bardzo zróżnicowany, wszyscy, którzy ćwiczyli regularnie, zrobili duże 
postępy. Po raz kolejny potwierdziła się więc zasada, że u sportow-
ców-amatorów, zwłaszcza tych najmłodszych, od wielkiego talentu 
ważniejsza jest pracowitość i zaangażowanie.

tn BieGóWki Wesoła 
WWW.BieGoWkiWesola.orG  |  FaCeBook.Com/tnBieGoWkiWesola

Zimowe nowości 
TN Biegówki Wesoła

T omek Szaniawski postanowił zostać przedsiębiorcą i otwo-
rzył na naszym osiedlu EcoMyjnię. Do tej pory jeździł ze swo-

imi usługami do klientów. A od grudnia zaprasza do siedziby sta-
cjonarnej przy ul. Jeździeckiej 20.

Parowe myjnie to wciąż 
nowa na rynku polskim 
metoda świadczenia wszel-
kiego rodzaju usług czysto-
ściowych. Swój innowacyjny 
charakter zawdzięczają one 
przede wszystkim wykorzy-
staniu w pracy ekologicznej 
i niezwykle skutecznej tech-
nologii mycia suchą parą, co 
pozwala między innymi na 
mycie i czyszczenie pojaz-
dów z dojazdem do klienta.
Dlaczego parowa myjnia 
jest ekologiczna?

Mycie suchą parą jest bez-
pieczne dla lakieru twojego 

samochodu, a wosk i środki czyszczące chronią lakier i nadają nad-
woziu długotrwały połysk. Do umycia całego auta przy użyciu pary 
potrzeba tylko od 2 do 5 litrów wody – w zależności od wielkości i za-
brudzenia samochodu.

Zaletą myjni mobilnej są także przyjazne ceny – wycena usługi jest 
indywidualna, w grudniu dodatkowo gratis polerowanie lekkich za-
drapań pod klamkami (na przykład od paznokci).

Telefon do Tomka: 507 466 646.

EcoMyjnia  
w Starej Miłośnie

A
rt

yk
u

ł s
p

o
n

so
ro

w
an

y



Wesoła Gazetka Sąsiedzka22

Tajemnicza hrabina, 
ekscentryczny Witkacy 

i niepospolity ród Kossaków
W życiu Joanny Jurgały-Jureczki znaczącą 
rolę odgrywają dwie fascynacje: Śląsk Cie-
szyński, gdzie mieszka, oraz historia rodu Kos-
saków, której poświęciła dwadzieścia lat życia.

Na spotkaniu autorskim (26.11.2014), zorga-
nizowanym przez Dyskusyjny Klub Książki oraz 
Bibliotekę Publiczną w Wesołej, pisarka udo-
wodniła to w całej rozciągłości, opowiadając 
licznie zgromadzonym słuchaczom o urokli-
wym zakątku Polski, „niemal na końcu świata” 
i sławnych ludziach z nim związanych.

Autorka książek „Tajemnice prowincji” oraz 
„Zofia Kossak. Opowieść biograficzna” była 
kierownikiem Muzeum Zofii Kossak-Szatkow-
skiej w Górkach Wielkich. Praca ta dała jej wie-
le satysfakcji, obfitując w wydarzenia ciekawe, 
fascynujące, a czasem wręcz niesamowite.

Pani Joanna opowiedziała nam między in-
nymi, jak odnaleziono zaginiony obraz Witka-
cego i gdzie leżały nieznane listy Zofii Kossak. 
Podkreśliła również, że pisarka jest trochę 
zapomniana, a z całą pewnością na to nie 
zasługuje. Współzałożycielka „Żegoty”, zaan-
gażowana w działalność konspiracyjną i cha-
rytatywną, gotowa nieść pomoc każdemu, 
bez względu na jego narodowość, wyznanie 
czy poglądy polityczne, miała życie godne 
scenariusza filmowego. Osoba z charakte-
rem i klasą, o ugruntowanym światopoglą-
dzie i silnym kręgosłupie moralnym, dała się 
też poznać, jako dobra pisarka, której książki 
swojego czasu były prawdziwymi bestselle-
rami. Warto do nich wrócić, odkryć na nowo.

Na wiosnę natomiast, ci którzy chcieliby po-
znać ciekawe miejsca, powinni wybrać się na 
Śląsk Cieszyński. Jak opowiadała Joanna Jur-
gała-Jureczka, gościło tam wiele znakomito-
ści ze świata literatury, kultury i sztuki. Region 
ten jest godny uwagi zarówno ze względu na 
swą bogatą historię, jak i przepiękne krajobra-
zy, malowane przez cztery pory roku. 

Na miejscu oczywiście warto odwiedzić 
Muzeum Zofii Kossak!

Pani Ani i Panu Michałowi dziękujemy za 
udostępnienie „Zakątka” na nasze spotkanie! 
Polecamy http://www.bistrozakatek.pl/

Bibliotekarze na szkoleniu Klanzy
20 listopada troje pracowników Biblioteki 
uczestniczyło w szkoleniu „Animacja tek-
stów literackich metodą KLANZY”, zorga-

nizowanym przez Stowarzyszenie Biblio-
tekarzy Polskich. 

Kwadrans przed dziesiątą część słucha-
czy zajmuje już upatrzone miejsca. Prowa-
dząca warsztaty, pani Ania Lipińska, mocuje 
się właśnie z płachtami szarego papieru; na 
prawo od drzwi jeden taki arkusz już wisi... Po 
chwili, ani się obejrzymy, mamy w ręce pisaki. 
Na rzeczonym kartonie trzeba napisać swoje 
imię, ale nie ot tak, tylko niczym w... lustrza-
nym odbiciu. Wszak o lustrach sporo dziś 
będziemy mówić. Potem sprawdzamy naszą 
bibliotekarską wiedzę: zadanie „wpisz tytuły 
utworów literackich z motywem lustra w pu-
ste grzbiety na namalowanej półce z książka-
mi.” Proste? Niekoniecznie, jeśli trzeba zapeł-
nić z dziesięć książkowych grzbietów... Kto 
się zmęczył, może sporządzić sobie biżuterię 
z folii aluminiowej. 

Wśród zabawy i swobodnych rozmów 
przebija się głos prowadzącej, że zajęcia 
trwają i to od dobrych paru minut... Aha, czy-
li to już? Bez nudnych wstępów, pogadanek 
i temu podobnych? Świetnie. Czyli wcale nie 
jesteśmy spóźnieni!

By dodać sobie energii, tańczymy w takt 
muzyki ludowej, a następnie rozważamy po-
ważne zagadnienia, skupiając się na obecno-
ści i roli bibliotek w życiu natolatków. Stosu-
jąc tak zwaną metodę kapeluszy myślowych, 
dzielimy się na grupy, by analizować różne 
aspekty pracy z młodym czytelnikiem. Białe 
kapelusze, czyli „zimna statystyka”, wyliczają, 
jaki procent nastolatków przychodzi do pla-
cówek bibliotecznych. Czerwone kapelusze 
zajmują się emocjami i wzajemną interakcją 
bibliotekarz–młody użytkownik biblioteki. 

Optymistyczny kolor żółty oznacza otwar-
tość, działanie, akcję. Grupa żółtych kape-
luszy określa plan pozyskania czytelników 
wśród nastoletniej młodzieży, realne możli-
wości „przyciągnięcia” ich do biblioteki. Zie-
leń: wyobraźnia, siła, możliwości – to wy-
zwanie dla kreatywnych. Sięgamy nawet po 
niemożliwe. Prowokacja, ryzyko, puszczone 
wodze fantazji, słowem, idziemy na całość – 
bo to jedyny warunek, by zdobyć nastoletnie 
serca i umysły. Kapelusz błękitny jest tylko 
jeden. Przywilej jego noszenia ma nasza pani 
prowadząca, jako koordynator wszystkiego, 
co robimy.

Po tańcach i śmiałych wizjach pracy z mło-
dym czytelnikiem, pora by przejść przez „Lu-
stro pana Grymsa.” Wraz z rudowłosą, wrażli-
wą dziewczynką o imieniu Agata, przenosimy 
się na planetę Koral, przedstawioną w powie-

ści Doroty Terakowskiej pod wspomnianym 
tytułem. Analizując wartości ukazane w książ-
ce, wspólnie uczymy się wydobywać ukryte 
sensy i znaczenia zawarte w tekstach literac-
kich, by później móc adaptować je na wła-
snych warsztatach czytelniczych. Tworzymy 
„żywe rzeźby”, malujemy, tańczymy. Czas 
biegnie nieubłaganie, a wszystko to dzięki sile 
wyobraźni, którą przecież ma każdy z nas!

Dostajemy Certyfikaty Uczestnictwa 
w szkoleniu KLANZY. Prawie rosną nam 
skrzydła. Teraz nie pozostaje nic innego jak się 
pożegnać. Bogatsi o kolejne doświadczenia, 
pomysły i inspiracje, już zaczynamy się zasta-
nawiać, jak też uda nam się to wszystko wcie-
lić w życie w naszej bibliotekarskiej pracy.

W grudniu zapraszamy
11 grudnia 2014, godz. 18.30. W cyklu Otwar-
te Lekcje Historii zapraszamy na spotkanie 
„Fenomen Polskiego Państwa Podziemne-
go”. Gościem spotkania będzie Maciej Żucz-
kowski – historyk z BEP IPN Warszawie.

Spotkania cykliczne
•	 Wieczory Bajek – zajęcia literacko-pla-

styczne dla najmłodszych – każdy ponie-
działek o godz. 17.00 

•	 Dyskusyjny klub książki zaprasza na spo-
tkania wokół następujących książek: 
– 15 XII – Maria Nurowska „Drzwi do piekła”
– 22 XII – Binyavanga Wainaina „Kiedyś 

o tym miejscu napiszę”
– 29 XII – Podsumowanie roku. Wybór naj-

bardziej cenionej książki – spośród prze-
czytanych i omawianych w ciągu roku.

Remont już za nami
Miło nam poinformować, że remont Biblio-
teki Głównej dobiegł już końca. Mamy nową 
podłogę, ściany pomalowane na inne kolo-
ry… Jest pięknie! Kto jeszcze nie miał okazji 
zobaczyć nowego oblicza Biblioteki, powi-
nien jak najszybciej do nas zawitać. Serdecz-
nie zapraszamy!
Więcej informacji na stronie 
www.wesola.e-bp.pl i FB Biblioteki.

elżBieta DaniłoWiCZ 
małGorZata kaZimierska

W BiBliotece puBlicznej
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Warszawa, ul. Starzyńskiego 21, tel.: 22 773 61 88, 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”

• 14 grudnia (niedziela) godz. 14.00-18.00 
ŚWIĄTECZNY KIERMASZ ARTYSTYCZNY. Zapra-
szamy wszystkich, którzy szukają oryginalnych pre-
zentów świątecznych!

• 14 grudnia (niedziela) godz. 16.00 
MAGICZNY PŁATEK ŚNIEGU. Przedstawienie dla 
dzieci w wykonaniu aktorów Agencji Artystycznej 
Durmoll.
• 15 grudnia (poniedziałek) godz. 19.00 
WYBORAŹNIĄ MALOWANE. Wernisaż wystawy 
Biennale Ilustracji Bratysława 2013.
Organizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 171 im. Sta-
nisława Staszica i Instytut Kultury Słowackiej oraz 
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.
Już po raz 24 odbył się w Bratysławie prestiżowy mię-
dzynarodowy przegląd autorskich ilustracji książek dla 
dzieci i młodzieży – „XXIV Biennale Ilustracji Bratysła-
wa” (BIB). To najbardziej prestiżowa i najstarsza nagro-
da dla ilustratorów książek dziecięcych sponsorowa-
nych przez Unesco i Ministerstwo Kultury Słowacji. BIB 
odbywa się w każdy nieparzysty rok i wśród wystaw 
sztuki poświęconej dzieciom jest jedyną tego typu 
imprezą na świecie. Za każdym razem uczestniczą 
w niej najwięksi artyści i znawcy dziedziny sztuki, jaką 

jest ilustracja. Podczas przeglądów przyznawane są 
następujące nagrody: Grand Prix, pięć Złotych Jabłek 
i pięć Plakietek. Okazyjnie wyróżnia się także wydaw-
nictwa. W tej edycji zostały nagrodzone wydawnictwa 
z Czech, Gwatemali, Indonezji i Chile.
Wystawiane na BIB prace są bardzo różnorodne: do-
słowne, oszczędne, czasem zgeometryzowane; są 
stylizowane na rysunek dziecka lub na tradycję na-
rodową czy folklor; są wśród nich prace symboliczne 
i surrealistyczne. Bez względu jednak na konwencję 
i technikę (gwasz, pastel, ekolina, kolaż, techniki wła-
sne) na pierwszy plan wysuwa się kolorystyka prezen-
towanych ilustracji – od zestawień trzech – czterech 
kolorów, poprzez pastele, aż po nasycone, wyszukane 
gamy barw kojarzących się ze starymi wydawnictwa-
mi. Wśród ekspozycji można zobaczyć także dzieła 
wyłącznie walorowe – rysunek ołówkiem, piórkiem 
czy grafiki warsztatowe. Ozdobą wystawy są prace, 
z których emanuje radość i zamiłowanie ich twórców 
do przedmiotu wykonywanej przez nich pracy.

• 14 grudnia (niedziela) godz. 14.00 
HEJ KOLĘDA, KOLĘDA. XXIV edycja mazowieckie-
go konkursu na instrumentalne wykonanie kolędy.  
Celem konkursu jest propagowanie kolęd i pieśni 

bożonarodzeniowych różnych kultur w brzmieniu 
instrumentalnym.
• 17 grudnia (środa) godz. 10.00 
WARSZTATY ETNOGRAFICZNE dla dzieci. „Trady-

cje Bożego Narodzenia – ozdoby choinkowe, aniołki” 
(zajęcia tylko dla grup zorganizowanych z klas „0”, 
obowiązują zapisy).

R E K L A M A

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

Trakt Brzeski
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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

q  MEDYCYNA ESTETYCZNA: 
Botox, kwas hialuronowy, 
mezoterapia – specjalna oferta promocyjna

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

q  DEPILACJA LASEROWA LIGHTSHEER 
– skuteczne usuwanie zbędnego owłosienia

ZABIEGI OD 69 ZŁ!

q  LASEROWE ZAMYKANIE NACZYNEK VariLite i VPL

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

Świąteczne 
bony 

upominkoweupominkoweupominkowe
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W żółtych płomieniach liści...! Słowami 
tej piosenki powitał nasz zespół muzyczny na 
wernisażu naszych słuchaczy. Obcowanie ze 
sztuką wyzwala pozytywne emocje i niesie 
dobrą energią. Takim dobrym duchem na-
szego nowopowstałego zespołu jest urocza, 
pełna ciepła, profesjonalna Pani dyrygent Ola 
Endzelm, co dało się zaobserwować podczas 
występu. „Barwy życia” były tematem prze-
wodnim tegorocznej wystawy. 

Sztuka uwrażliwia serce człowieka, co dało 
się odczuć podczas zbiórki na rzecz naszego 
podopiecznego, a mowa o Edypie – naszym 
psie, którego zaadoptowaliśmy na odległość. 
Zbiórka zakończyła się wielkim sukcesem 

zebraliśmy 174,63 zł, za które kupiliśmy 45 kg 
karmy. DZIĘKUJEMY! Jeśli ktoś z naszych słu-
chaczy nie wie nic o Edypie, to powiem kilka 
słów. Jest to staruszek wśród swoich towa-
rzyszy niedoli ze schroniska, w którym z wiel-
kim zaangażowaniem pracuje charytatywnie 
p. Beata Zowczak (jedna z pań bibliotekarek).
To ona wskazała nam Edypa, który ze względu 
na liczne choroby (jest niewidomy) i wiek nie 
nadaje się do adopcji. Skrzywdzony przez ludzi 
czeka na zmierzch swoich dni. Mam nadzieję 
że zapalone przez nas światełko nie zgaśnie. 

Miłość, jaką zapala dobro w sercach ludzi, 
daje się szczególnie odczuć podczas zbli-
żających się Świąt Bożego Narodzenia. Z tej 
okazji zapraszamy wszystkich słuchaczy UTW 
w Wesołej na uroczyste spotkanie, które do-
będzie się 20 grudnia o godz. 11.00 w ODT 
Pogodna. Złożymy sobie wzajemnie życzenia 
dzieląc się opłatkiem, posłuchamy świątecz-
nych piosenek w wykonaniu naszego zespo-
łu, obejrzymy grupę Rodondo. Zapraszamy! 

Już teraz zapraszamy Państwa na nowy 
cykl comiesięcznych spotkań integracyjnych. 
Pierwsze z nich to „Wspólne kolędowanie” 
24 stycznia 2015. Będziemy śpiewać razem 
kolędy przy ciepłej herbatce i ciasteczku, 
wspierani przez zespół muzyczny. 

Przed nami grudzień ze swoim ciekawym 
programem:
•	 09.12.2014 godz. 17.00 w SP 171 w Weso-

łej-Centrum „Rody artystyczne związa-
ne z Warszawą i ich siedziby” przedstawi 
nam p. E. Zatorowska;

•	 11.12.2014 godz. 12.00 w ODT Pogodna 
„Upowszechnianie i ochrona praw kon-
sumentów – warsztaty z prawnikiem” 
prowadzone przez Fundację Didactics;

•	 13.12.2014 godz. 9.50 peron SKM Weso-
ła-Centrum pojedziemy zwiedzać Ulice 
Nowego Świata z p. Danusią Mirosz;

•	 16.12.2014 godz. 17.00 w SP 171 w We-
sołej-Centrum „Francuscy impresjoniści 
i balety rosyjskie w Paryżu przed wybu-
chem wielkiej wojny” przybliży nam p. I. 
Pogorzelski;

•	 18.12.2014 godz. 14.00 w Łazienkach 
Królewskich odbędzie się wykład „Łazien-
ki Królewskie w czasach carskich, 1 poł. 
XIX wieku” p. K. Stasiak.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego 
Narodzenia składamy Państwu serdeczne 
życzenia zdrowych, pogodnych, ciepłych, 
radosnych Świąt oraz szczęśliwego Nowe-
go Roku 2015.

Życzymy miłego wypoczynku w rodzin-
nym gronie i zapraszamy po przerwie świą-
tecznej. (21.12.2014-06.01.2015). 

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

(pon.-pt. w godz. 9-15)
Dyżury kasjerki: pon., wt. 12.00-13.00  

– Ośrodek Działań Twórczych „Pogodna” 
(Jana Pawła II 25); śr.-pt. 12.00-13.00  
– budynek Straży Pożarnej w Wesołej,  

ul. 1 Praskiego Pułku 31
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sposób wykonania:
Odcedź kiszoną 

kapustę i pokrój na 
drobno. Wrzuć do 
dużego garnka, za-
lej wodą i gotuj. Po-
szatkuj białą kapustę 
i wrzuć do garnka. 
Dodaj liście laurowe, 
jałowiec, ziele i grzy-
by. Żeberka podziel 
na małe paski, wzdłuż 
kostek i usmaż na 

paru łyżkach oleju. Dodaj do kapusty, wymieszaj. Zmniejsz ogień 
i gotuj bigos około 2 godzin. Pokrój kiełbasę w plasterki, obsmaż na 
patelni i dodaj do bigosu. Dodaj powidła i wino. Pogotuj aż odparuje 
alkohol. Dopraw do smaku. Bigos jest najlepszy po trzy- lub cztero-
krotnym odgrzewaniu.

sposób wykonania:
Z mięsa i włosz-

czyzny ugotuj wy-
war. Grzyby pokrój 
w większe kawałki 
i usmaż na maśle. Do-
daj cebulę pokrojoną 
w kostkę. Uduś razem 
z grzybami. Do goto-
wego wywaru dodaj 
obrane i pokrojone 
w kostkę ziemniaki. 
Ugotuj. Ugotowaną 

marchewkę pokrój w talarki. Do wywaru dodaj marchewkę i uduszo-
ne grzyby. Gotuj 5-10 min. Dopraw do smaku solą i pieprzem. Dodaj 
śmietanę. Zupę podawaj z posiekaną natką.

Beata piórek 
autorka blogu www.iamhungryforideas.blogspot.com

składniki: 
•	około	kilograma	różnych	

grzybów: podgrzybki, koźlaki, 
zajączki, kurki

•	wywar:	2	kości	od	schabu,	
1 noga z kurczaka,

•	włoszczyzna,	sól,	pieprz.
•	5	ziemniaków
•	100	ml	słodkiej	śmietany
•	2	łyżki	masła,
•	natka	z	pietruszki,	sól,	pieprz

składniki: 
•	1	kg	kiszonej	kapusty
•	pół	małej	główki	białej	kapusty
•	1	kg	żeberek
•	2	kiełbasy	podwawelskiej
•	20	grzybów	suszonych
•	powidła	śliwkowe

•	200	ml	wytrawnego	
czerwonego wina 

•	5	liści	laurowych
•	parę	ziaren	jałowca
•	parę	ziaren	ziela	angielskiego
•	pieprz	i	sól	do	smaku

Bigos Zupa grzybowa

Propozycje na świąteczny stół
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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.

Pilnie poszukuję pokoju do wynajęcia dla matki  
z 10-letnim dzieckiem w Wesołej/Starej Miłosnej, Ma-
rysinie Wawerskim lub Rembertowie, 536 602 245

Chcesz szybko sprzedać = harmonizowanie domów  
i mieszkań = oczyszczanie energetyczne po byłych 
właścicielach, pacjentach, klientach, ludziach, którzy 
Tobie źle życzą. Solaria 888 629 033

Powrót do Źródła Mocy” – spotkania otwarte w Starej  
Miłośnie (sobota, godz. 17.00) Zapraszam do aktywo-
wania Twojej Mocy – Solaria,tel. 888 629 033

Matematyka – skuteczna nauka i pomoc w nadrobie- 
niu zaległości. Przygotowanie do egzaminów. Tel. 692 
576 475

MATEMATYKA, OGÓLNIAK, RÓWNIEŻ ZAKRES ROZ- 
SZERZONY. STARA MIŁOSNA. TEL. 514 37 14 95 

Przyjmę sprzątanie, prasowanie, mycie okien, raz lub  
dwa razy w tygodniu. Posiadam długoletnie referen-
cje. Tel. 603-995-507 

Korepetycje z matematyki i pomoc w nauce- szkoła  
podstawowa. Dojazd do ucznia. Tel. 603 311 824

Pomogę uczniowi z klas młodszych doskonalić naukę  
czytania głośnego i ze zrozumieniem. Przygotuję do 
sprawdzianów. Zapraszam. Doświadczona nauczy-
cielka i pedagog. Tel. 519 152 152

MATEMATYKA, FIZYKA – matury, studenci. Dojeż- 
dżam. 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)

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

Absolwentka SGH i studentka UW z przyjemnością  
udzieli KOREPETYCJI Z MATEMATYKI uczniom szko-
ły podstawowej i gimnazjum. Tel. 510 270 939

Zapraszam na wyprzedaż garażową. Tel. 519 152 152 

Wynajmę garaż 32 m  2. Stara Miłosna. Tel. 519 152 152

Sprzedam do zamieszkania segment Wesoła – Stara  
Miłosna, pow. mieszkalna 180 m2, całkowita 240 m2, 
działka 190 m2, do negocjacji, tel. 781489822

Do szybkiej sprzedaży segment w zabudowie szere- 
gowej w Starej Miłosnej, murowany, 252 m2, działka 
319 m2 cena 580.000 zł do negocjacji. Tel. 502 600 775

Dom 180 m  2 Klonowa salon + taras 3 sypialnie garaż 
piwnica ogródek strych mieszkalny, tel. 502 709 238

Sprzedam używane narty dla dziecka Rossignol  
100 cm i buty Nordica wkładka 20 cm. Cena 120 zł. 
Tel. 530 441 596

Sprzedam łyżwy chłopięce rozmiar 34-36 (regulowa- 
ny but) czarno-szare z elementami czerwonymi, nowe 
marki Thinsulate (Lidl) cena 30 zł, tel. 501 061 710

Sprzedam udział (1/4) w nieruchomości położonej w  
samym centrum Rembertowa, tj. na ul. Chruściela 17 
(róg ul. Strażackiej. Na działce (pow. 728 m2) znajdują 
się budynki handlowo-usługowe. Tel. 693-862-799

Do szybkiej sprzedaży segment w zabudowie sze- 
regowej w Starej Miłosnej, murowany, 252 m2, dział-
ka 319 m2 cena 580.000 zł do negocjacji. Tel. 502 
600 775

036

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

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

BIURO TŁUMACZEŃ
A.T. LINGUA

tłumaczenia poświadczone i zwykłe
Stara Miłosna, ul. Klimatyczna 26

czynne: pon.–pt. 9-17
biuro@atlingua.pl, tel. 506-281-790

038

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 – UPOMINEK

Pralnia „LAGUNA”
• pranie wodne

• pranie chemiczne
• magiel

PRANIE DYWANÓW 
METODĄ 

„NA WSKROŚ”
ul. Sezamkowa 30, Stara Miłosna

tel. 888 146 230

R E K L A M A
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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

Wesoła 05-077 tel. 668 797 679

Pożyczki pod zastaw
domów, mieszkań, działek i samochodów

Skup złota, srebra, biżuterii

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!!!

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

– specjalista protetyki stomatologicznej, chirurg stomatolog

KONSULTACJE ORTODONTYCZNE – 17 XII, 8 I

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

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



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

Z  T Y M  K U P O N E M

R E A L I Z A C J A  T Y L K O  W  R E S TA U R A C J I  
S P H I N X  U L .  T R A K T  B R Z E S K I  6 0 BOB
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